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Denize Dökülen Diller

Aydın AKIN

Giriş 

Değişik zaman dilimlerinden Livonyalı, Bask, İskoç, Bröton ve Kornwall 
bölgesinden bazı balıkçıları bir masada biraraya getirseydik, ortak 
dilleri olmadıkları için, kendi aralarında sohbet edemeyeceklerdi. 

Birbirlerine baktıklarında kültür ve yaşam tarzı açısından farklı olduklarını 
da göreceklerdi. Ama eğer aralarında ortak bir dil olsa ve masada sohbete 
başlasalar, eninde sonunda şu noktaya ulaşacaklardı. Ana dilleri, çeşitli 
nedenlerden ötürü deniz kıyısına sıkışmıştı ve bazıları yok olma eşiğindeydi. 
Bir zamanlar daha iç kesimlere uzanan dilleri varken, geçen zaman içinde deniz 
kıyısına sıkışmıştı. Bu dillerden birkaç tanesi, deniz kıyısında yaşayan son 
konuşanların ölmesi ile, benzetme yapacak olursak, denizde boğulacaklardı. 

Dillerin, kavim göç ve istilalar sonucu coğrafi şekilde bir yere sıkışması, 
Avrupa kıtasına has sayılmaz. Bazı göç dalgalarının, kenara ittiği kabile ve 
dolayısıyla dillere örnekler verilebilir. Ancak, Avrupa’yı, diğer bölgelerden 
ayıran bir özellik var. Binlerce yıldır, Avrupa’nın kavim ve dil haritasını 
baştan aşağı değiştiren kavimler, aşağı yukarı aynı yönden geliyor. Yaklaşık 
olarak çizmek gerekirse, Hazar denizinin kuzeyinden geçen, Karadeniz’ın 
kuzeyinden devam edip, Avrupa’nın içine doğru ilerleyen geniş ve uzun 
bir koridor. Kuzeyde orman kuşağı, güneyde ise Kazak stepleri, Kafkasya 
dağları ve Karadeniz ile sınırlı, oldukça geniş bir bozkır koridoru.  İngilizce 
“Pontic Steppe” olarak adlandırılan bu geniş kuşak bu özelliğinden dolayı, 
atlı kavimlerin otobanı gibi. Orman kuşağında ya da engebeli arazide 
kavimler göçü, bozkırlardaki harekete göre daha yavaş ve zorlu olduğundan, 
Romanya’ya kadar uzanan bu bozkır koridoru, uzun asırlar boyunca 
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Avrupa’ya açılan kavimler kapısı oldu. Bu arada, bozkırdan gelen halkların 
homojen olmadığını ve belki de bozkırda bulunmanın fiziksel bir sonucu 
olarak, konfederasyon şekline büründüğünü hatırlayalım. 13. asırda, bir 
Türk boyu olan Kumanlar Macaristan’a geldiklerinde, Alanların bir boyu 
ve bugünkü Osetlerin yakın akrabası olan Yassikler de Kumanlarla birlikte 
Macaristan’a yerleşmişlerdi. Heterojen olarak gelen kavimlere başka örnek 
olarak Hunları örnek gösterebiliriz. Bunun nedenleri çeşitli olmakla beraber, 
bir nedeni de uzak bir coğrafya’dan gelmesi ve yol boyunca, bölgede bulunan 
diğer unsurları da içine alarak, kartopuna benzer şekilde Avrupa kapılarına 
dayanması olabilir. 

Asya’dan gelen göçebe kavimlerinin birçokları, işgal ettikleri ve 
yönettikleri yerleşik kültürler içinde eriyip gittiler. Bu yenilerden birçokları, 
birkaç kuşaklık hanedanlar, yönetici sınıflar oluşturdu ve hatta dillerini 
kendi aralarında kullanmış olsalar da, bir süre sonra izlerini kaybettirdiler. 
Ortaçağ boyunca Doğu ve Orta Avrupa’ya akan Türk kavimleri hemen hiç 
iz bırakmazcasına yok oldular. Aynı saptama, Roma İmparatorluğu’nu dize 
getiren Germen kavimleri için de geçerli. Roma İmparatorluğu’nun sonunu 
getirecek olan Kavimler Göçü’nü tetikleyecek olan Hun göçü, aynı dönemde 
o bölgede egemenlik kuracak olan Sarmatlar, bu bozkır otobanından geçtiler. 
Aynı zamanda, bölgede yaşayan yerli halkların içinde yok olup gidecek olan 
Avar, Peçenek ve Kumanlar gibi Türk kavimleri de aynı koridor üzerinden 
Avrupa’ya vardılar. Pannonia olarak adlandırılan bölgeye yerleşecek olan 
Macarlar da, Cengiz Han’ın orduları da aynı bozkırların üzerinden Avrupa’ya 
ulaştı.

Dillerin yayılışı ve harita üzerindeki haraketler, kavim hareketleri ile 
yakından ilintili olduğundan, Doğudan Batıya doğru süregelen bu hareket, 
bellibaşlı dillerin kenara itilmesi anlamına geliyor. Kavim haraketleri ve 
resmileşen devlet dilinin yayılma haraketinin sonucunda, bölgede az nüfusa 
sahip ve zayıf olan diller, coğrafi olarak kenara sıkışmış oldu. Batı Pirene 
bölgesinde yaşayan Basklar, uzun asırlardır Baltık bölgesinde bulunan Baltık 
dilleri, İskoçya’nın batısında ve Hebrid adalarında ayakta durmağa çalışan 
İskoçça (İskoç Keltçesi), Fransa’nın kuzeybatı ucunda mevzi kaybederek 
bugüne kalan gelen Bretonca, buna vereceğimiz en belirgin örnekler. 

Avrupa’da zaman içinde baskınlığı artan 3 dil grubu 

Temelde Avrupa dillerinin yayılım haritası, üç önemli tarihi olay sonrası 
bugünkü şeklini aldı. Roma İmparatorluğu’nun geniş coğrafyaya yayılması, 
Germen kabilelerin çoğunluğunu oluşturduğu Kavimler Göçü ve en son 
olarak, 7. asırda ivmelenen Slav kavimlerinin yayılması. Ve Asya steplerinden 
gelen ve Hint-Avrupa dillerinden tamamen farklı bir dil konuşan Macarların 
9. asırda bugünkü Macaristan ve cıvarına yerleşmesiyle, dil haritasına yeni bir 
renk eklenmiş oldu.  
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1) Latin Dilleri

Latin dillerinin harita üzerindeki oluşumu, Germen ve Slav dillerinden 
farklıdır. Germen ve Slav dillerini yayılımı daha çok kavimsel bir yayılım 
sonucu gerçekleşirken, Latin dillerinin yayılımı ise, bir İmparatorluğun geniş 
bir alana yayılıp çökmesinden dolayı oluşmuştur. Bu açıdan, Latin dilleri başlı 
başına bir örnek olarak karşımıza çıkıyor çünkü bu kadar geniş ölçekli bir 
başka bir dil grubu, İmparatorluğun küllerinden doğmamıştır. Latin dili, Roma 
devleti imparatorluğa dönüşmeden önce, bugünkü İtalya’yı ele geçirmesiyle, 
Latince ile benzerlik gösteren ve güney İtalya’da konuşulan Falisya dili ile, 
bugün sınıflandırılmasında hâlâ zorluk çekilen Etrüsk, Mezzapi gibi dilleri de 
eritti. Roma İmparatorluğu’nun Akdeniz etrafındaki ülkeleri egemenliği altına 
alarak yayılması ile, Latince çok geniş bir alanda kullanılmağa başlandı. Roma 
İmparatorluğu’nun resmi dili Latince olmakla birlikte, Akdeniz ve Karadeniz 
kolonilerde etkinliği, yazıya sahip olması ve zenginliği nedeni ile de kolay 
erimeyecek gibi gözüken Grekçe de, Roma İmparatorluğu’nda geçerliliğini 
korudu. Roma İmparatorluğu’nun bu geniş coğrafyaya empose ettiği Latince, 
zaman içinde birçok yerel dili sindirdi. Aramca, Kıptice ve Fenike dili gibi 
bölge dilleri konuşulmağa ve yazılmağa devam ettiler.  

Bir zamanlar bir Kelt dili olan Galya dilinin yok olmasını ise, Cezar’ın 
Galya’da (bugünkü Fransa’da) yüzbinlerce Galyalı yoketmesine 
başlayabiliriz. Roma İmparatorluğu’nun başka eyaletlerinde de, zaman ve 
çeşitli nedenler yüzünden, halk Latincesi (Vulgar Latin) yerel diller üzerinde 
etkili oldu. Kavimler göçü ile Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra, 
geniş coğrafya’da farklılaşma ve farklı diller oluşturma sürecine giren Halk 
Latincesi, İmparatorluğun yıkılmasına neden olan kavimlerinin dillerini 
zamanla kendi içinde eriterek kendi evrimine devam etti. Vandal, Süev, 
Frank ve Vizigotların dilleri, zamanla halk Latinceleri içinde eridi. Balkan 
yarımadasında Latin dilleri, Slav istilası ile ciddi bir sekteye uğradı. 

Diğer yandan, sonraki asırlarda dünyanın en yaygın dilleri arasında olacak 
olan, 400 milyon cıvarında kişinin anadili olan İspanyolca, Latin dillerinden 
en çok kişi tarafından konuşulan ve yaygın olan dil. Orta Amerika ülkelerinin 
tamamında ve Güney Amerika’daki ülkelerin büyük çoğunluğunda 
konuşuluyor. Diğer yandan İspanya’da, İspanyolca dışında Latin dilleri var. 
İber Yarımadası’nda, İspanyolcadan sonra en çok konuşanı olan dil ise, 13 
milyon kişinin dili ve İspanyolca ile Fransızca arası geçiş dili olan Katalan 
dili. Franco zamanında Katalan dilinin özgürlükleri oldukça sınırlandırılmıştı 
ancak Franco’nun ölümünden sonra Katalan dili eski statüsüne sahip oldu. 
İspanyolcaya nispeten daha yakın olan Aragon şivesi bir ara İspanya’da daha 
geniş bir bölgede konuşuluyorken, geçen asırlar içinde İspanyolca karşısında 
geriledi ve şu anda Pirene dağlarının eteklerinde 10 bin kişinin aktif olarak 
gündelik hayatta kullanılan bir dil olarak şimdilik yaşıyor. Portekiz’in hemen 
kuzeyinde, 3-4 milyon konuşanı olan Galiçyaca ise, İspanyolcadan çok 
Portekizceye daha yakın. 
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Konuşan kişi sayısı açısından İspanyolcayı, konuşanların büyük çoğunluğunu 
Brezilya’da olan ve tüm dünyada yaklaşık 200 milyon kişi tarafından konuşulan 
Portekizce izliyor. Bunun dışında Portekizce, Mozambik ve Angola gibi bazı 
Afrika ülkeleri ile Afrika açıklarında yer alan Cape Verde adalarında resmi dil 
ve çokça kişinin anadili. Fransızca ise, anadil sıralamasında üçüncü sırada yer 
alıyor. Yaklaşık 136 milyon kişinin anadili Fransızca, 500 milyon cıvarında 
kişinin ise çeşitli düzeylerde Fransızca bildiği düşünülüyor. İtalya ise sadece 
70 milyon kişinin anadili. Başta İtalya ve cıvarındaki İtalyan azınlığı olmak 
üzere, A.B.D., Arjantin ve Avustralya’da yaşayan İtalyan asıllılar tarafından 
konuşuluyor. Latin dillerinin Balkan Yarımadası’ndaki temsilcisi Romence 
de, 24-28 milyon kişi tarafından konuşuluyor.  

Balkan Yarımadası’nda dikkat çekici başka bir nokta da, Güney Balkanlar’da 
bulunan Latin dillerinin içinden geçtiği süreç. Roma İmparatorluğu’nun Balkan 
Yarımadası’nı egemenliği altında alması ile Dakya ve Balkan Yarımadası’nın 
bir bölümüne yerleşen Latin ağızları, bir yandan evrimle farklılaşırken, 
Yunanistan’ın en korunaklı bölgelerinden olan Mora yarımadasına kadar 
ulaşan Slav akınları ile Balkan topraklarının birçok bölgesinde gerilemeye 
başladı. Bunun sonucunda da, Dakya (bugünkü Romanya) dışındaki 
bölgelerdeki Latin dilleri giderek zayıfladı ve son zamanlarda da yok olma 
süreci içine girdi. Bunlardan en bilinenlerinden olan Ulah dili, gitgide daha az 
kişi tarafından konuşulur hale geldi. Daha çok Yunanistan’ın Pindus dağları 
bölgesinde, ayrıca Makedonya, Sırbistan ve Bulgaristan’da dağınık şekilde 
yayılış gösteren Ulahça (ya da Aromınca), yaklaşık 400 bin kişi tarafından 
konuşuluyor. Ulahçaya benzeyen Meglen dilinin yakında tamamen yok 
olacağını varsayabiliyoruz. Yaklaşık 500 kişi tarafından konuşulan Meglence 
yok olduğu takdirde, Balkan Yarımadası’nda yok olan ilk Latin dili olmayacak. 
İtalyanca’ya daha çok benzerlik gösteren Dalmaçya dili, 19. asrın sonlarında 
tamamen yok oldu. Bir zamanlar Ragusa (bugünkü Dubrovik) ve Dalmaçya 
kıyısındaki yerleşimlerde konuşulan Dalmaçya dili de, kıyı bölgesinde Hırvat 
kimliğinin güçlenmesinden ve demografik nedenlerden ötürü tutunamadı. 

2) Germen Dilleri 

Germen kavimlerinin gelenekleri, tarihleri ve o zamanki dağılımlarına ait 
en detaylı bilgileri, zamanının ünlü Romalı tarihçisi Tacitus’tan öğreniyoruz. 
Tacitus’un De Origine et situ Germanorum adlı eserinden, Batı’daki Ren 
nehri, bugünkü Almanya-Polonya sınırını oluşturan Elbe ve Oder nehirleri ile 
en doğudaki Vistül nehirleri arasındaki bölgelerde Germen kavimleri hakkında 
bilgi verir. Germania adlı eserinde kavim yayılışları, gelenekleri, evlilikleri, 
dış görünüşleri hakkında bilgi verir. Daha önce düşünülenin aksine, Roma-
Germen ilişkileri sadece savaşa ve sürtüşmelere dayanmıyordu. Germenlerin 
bazı kabileleri Roma ile iffifaka girmişti ve Ren nehrinin doğu tarafında 
garnizon bile kuracaklardı. Germen kabilelerindeki nüfus artışı, Roma 
İmparatorluğu ile süregelmekte olan inişli-çıkışlı ilişkiler, Hunların baskısıyla 
ivmelenen göç ile birlikte daha sürtüşmeli ve nihayetinde savaş ve çatışmalı 
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hal aldı. İlk vurucu dalga doğuda bulunan Ostrogotlardan geldi. Bir süredir 
Tuna nehrinin güney tarafına yetleştirilen Ostrogotlar, Balkan Yarımadası’nda 
talan ve saldırılara başlar. MS 378 tarihinde Got birlikleri, bugünkü Edirne 
yakınlarında Roma ordusu ile savaşa tutuşur. Çok uzun ve kanlı geçen bu 
savaşta, ne Gotlar, ne de Romalılar belirli bir üstünlük kuramazlar. Got akınları 
artarak Balkanlar’ın büyük bir bölümüne yayılır. 410 yılında ise Gotlar Roma 
şehrine girer ve talan ederler.

Batı Roma İmparatorluğu’nun tamamen yıkılmasından sonra, eski Roma 
eyaletleri çeşitli Germen kavimlerinin yönetimi altına girerler. İtalya, önce 
Gotların ve sonra da başka bir kavim olan Lombartların eline düşer. Bugünkü 
Fransa torpaklarına karşılık gelen Galya’da Gotlar bir süre iradeyi ele alsa da, 
sonra gelen Germen kavimlerinden dolayı, daha güneye, İberya yarımadasına 
geçerler. Batıdan gelecek Franklar Galya’da, diğer Germen kavimlerinden 
çok daha uzun süre hüküm sürecek ve Batı kültürünün etkileyecek olan Frank 
İmparatorluğu’nu kuracaktır. Frank İmparatorluğu’nun etkisi o kadar güçlü ve 
derinden olmuştur ki, Frank terimi, sadece Fransa’ya değil ama aynı zamanda 
Batı ülkelerinin ve kültürünün tümüne karşılık gelen bir terim olmuştur.

Lingüstik gözlüklerle baktığımızda manzara, birçok savaşçı ve istilacı 
göçebe kavmin sonlarından farklı olmadı. Vandallar ve Süevler bir süre 
içinde dillerini tamamen kaybettiler. Hatta bu dillerden hemen hiç bir 
yazılı belge kalmadığı için de, konuştukları dilin yapısı hakkında hemen 
hiç bir bilgiye sahip değiliz. İtalya’ya yerleşmiş olan Lombartlar da bir 
süre dilllerini kullandılarsa da, 7. asırdan itibaren inişe geçti. Lombartların 
dilinden de herhangi bir yazılı belge kalmadığı için, o dilin hangi Germen 
diline benzediğini bile kesin olarak saptayamıyoruz. Neyse ki, Gotların dili 
hakkında daha şanslıyız. Roma İmparatorluğu’nun önemli bir bölümünü eline 
geçirmiş olan Gotlardan kalma, 6. asrın başlarında İtalya’da yazılmış olduğu 
sanılan ve gümüş-altınlı mürekkeple kaleme alınmış olduğu için Codex 
Argenteus (gümüş kitap) nüshasından, Gotça ve hatta grameri konusunda 
oldukça çok bilgi elimizde var. Yani, eski Roma eyaletlerinin hemen hiç bir 
yerinde Germen dilleri varlığını sürdüremedi. Yanlızca İngiltere, belki Roma 
egemenliğini az gördüğü, belki de dalga dalga gelen Sakson kavimleri nedeni 
ile Germanik bir dile geçti. Ama, kaderin ilginç bir cilvesi olarak İngilizce, üst 
dile Fransızca üzerinden çok sayıda sözcük aldı. İngilizceye, Alman çilekleri 
ve Fransız kaymağının bir karışımı desek, çok da abartmış olmayız. 

Germen dilleri bugün Alman şiveleri, Felemenkçe-Hollanda dili, Frizce ve 
İngilizceyi kapsayan Batı Germen dilleri ile; Norveççe, İsveççe, Danca, Farö 
dili ve İzlandaca dillerini kapsıyor. Alman şiveleri Almanya, Avusturya, kuzey 
İtalya’nın bazı bölgeleri ile Romanya, Kazakistan gibi ülkelerdeki Alman 
asıllıların kolonilerinde konuşuluyor. Ayrıca, A.B.D, Kanada ve bazı Güney 
Amerika ülkelerinde, hızla unutulsa da, özellikle de, dışarıya karşı çok kapalı 
yaşayan Amiş toplulukları gibi topluluklarda halen varlığını koruyor.    
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Belki burada uzun bir parantez açmak iyi olabilir. Dillerin birçoğunden 
bahsederken, birbiri ile komşu akraba dilleri sınır ile ayırmak çok 
güçleşmektedir. Dillerin gramer, dağarcık gibi öğeleri devlet ve eğitim eli ile 
şekillendiğinden dolayı, erken zamanlarda devletleşen ve sınırları belirlenen 
bölgelerde standartlaşırken, bunun geç geldiği belli coğrafyalarda ise, geçiş 
şiveleri göze çarpıyor. İngilizce “dialect continium” olarak adlandırılan bu olgu, 
birçok Germen ve Slav dilinin ayırımı için fazlası ile geçerli. Almanya’daki 
birçok şive, asırlarca aynı bölgede konuşulması ve evrim geçirmesinden ötürü 
de olsa gerek, birbirlerini anlamayacak kadar farklılaşmıştır. İsviçre Almancası 
ile çekilmiş bir film, Almanya’da hemen her zaman altyazı ile gösterilmektedir. 
Kuzey Almanya’da konuşulan Plattdeutsch, güneydeki Almanlar tarafından 
hemen hiç anlaşılmaz, Hollanda sınırına doğru ise Hollanda şivelerine daha 
yakınlaşır. Güney İsveç’te konuşulan Skansk şivesi de, İsveççe ve Danca arası 
bir geçiş şivesidir.

Güney Slav dillerinde de dil ve şive geçişleri tarışmalıdır ve çok doğal 
olarak da bu konudaki tartışmalar politika ve siyasetten de çok etkileniyor. 
Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça aslında aynı dilin farklı standartlardaki halleri. 
Hırvatlar bağımsızlıklarından sonra, asırlardır hasım ilişkisi içinde oldukları 
Sırplardan daha farklı ve uzak bir noktaya dillerini taşımak için, adeta 
kendilerini zorlamaktadırlar. Slovence, güney komşusu olan Hırvatçadan 
daha keskin bir şekilde ayrıldığı için öyle çabalara girmediyse de, irili ufaklı 
elli kadar şive barındırdığı için, standartları buna göre yerleştirildi. 

3) Slav Dilleri 

Roma İmparatorluğu’nu dize getirecek olan, çoğunlukla Germen kabileleri, 
biraz da Sarmatlar ve itici güç olarak da Hunların yer aldığı kavimler göçünde 
Slavların adı hiç bir şekilde geçmez. Slav ve Germenlerin eski yayılışlarını 
araştırırken, Slav ve Germen kabileleri yazılı eser hemen hiç bırakmadıkları 
için, dolaylı olarak bilgi alabiliyoruz. Birinci asırsa yaşamış olan Tacitus, 
Germen kabileleri hakkında geniş şekilde bilgi verirken, Slavlardan hiç 
bahsetmemektedir. Slavlar hakkında ilk bilgileri verecek olan tarihçi 
Prokopius Jordanes, Tuna nehrinin kuzeyini ve Dinyeper nehri havzasını 
Slavların yaşadıkları bölgeler olarak gösterir. 

Slavların ve Germenlerin eski yayılışlarını araştırırken, arkeolojik buluntu 
ve maddi kültür gruplandırmaları ile ancak bir nokta kadar gidilebiliyor. Maddi 
kültür ile belli kavimlerinin yayılışını açıklamaya kalkmak yanlış da olabilir. 
Ticaretin ve etkileşimin etkisi ile belli maddi kültüler, örneğin metal işleme ve 
bir çömlek deseni, komşu veya ötedeki bir kabileye rahatlıkla geçebiliyordu. 
Ayrıca, eski yerleşim ve yayılış alanları konusu, siyaset ve milliyetçilik 
akımlarının etkisi altına rahatlıkla girmekte ve tartışma malzemesi olduğu için 
de, buluntular ve etkileşimler farklı ülkelerin araştırmacıları tarafından farklı 
yorumlanabilmektedir. Örneğin, bugünkü Ukrayna ve Romanya bölgesinde 
buluntuları olan Çerniyakovo kültürü, Valentin Sedov tarafından Slav ve 
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İrani karışımı bir kültür olarak açıklanırken, Berlin doğumlu Alman arkeolog 
Joachim Werner ise Çerniyakovo kültürünü Gotlara bağlar ve Slavların daha 
doğudaki ormanlık bölgeden yayıldığını savunur. 

Çıkış bölgesi neresi olursa olsun, Slav kavimlerinin ve dolayısıyla da 
dillerinin yayılışı 7. asırda ivme kazanır. Güney Slav kabileleri Balkanlar’ın 
çoğu bölgesine yerleşirler. Hatta Mora yarımadasının yüksek ve karlı dağlarının 
eteklerine bile yerleşecek ve zaman içinde Rum nüfusun içinde eriyeceklerdir. 
9. asırda savaşçı Macar kabilelerin Pannonia ovasına yerleşmesi ile Güney 
Slav dilleri, Romen ve Macar dillerinin oluşturduğu bir şerit ile diğer Slav 
dillerinden kopuk şekilde durmaktadır. Slovence, aynı dilin farklı standartları 
olan Sırp-Hırvat-Boşnakça, Makedonca, Bulgarca ve aralarındaki geçiş 
şiveleri, bugünkü Slav dillerini oluşturuyor.

Çek, Slovak ve Polonyalıların ataları olan kabileler de, bugünkü torunlarının 
yaşadığı bölgeye yerleşir. Aynı Slav yayılması, neredeyse Moskova cıvarına 
kadar yayıldığı tahmin edilen Baltık kabilelerini deniz kıyısına sıkıştırır. 
Baltların eski yayılışları konusuna eğildiğimizde de, Germen ve Slavlardan 
daha da sisli bir yerdeyiz sanki. Baltık ve gerisinde arkeoloijk buluntular daha 
da az olduğu gibi, Baltların eski yayılışı konusunda hidronomi çalışmalarına 
bakmak gerekiyor. Polonya’nın kıyı bölgesinden Moskova bölgesine kadar 
bir alanda Balt kökenli nehir isimleri bulunuyor ama bu çalışmalara da, kesin 
bilgi vermekten uzak olduğu için, kesin sırtımızı dayayamayız.  

Slav dillerinin yayılışından sonra, güç ibrelerinin değişmesi ve Almanların 
sürekli Polonya’ya doğru ilerlemesi ile birlikte, bu sefer de Polabça ve 
Slovinsçe gibi birkaç Slav dil ve ağzı, Balt dili olan eski Prusya dili ile birlikte, 
aynı coğrafyada silindiler. 

Zaman içinde kuzey ormanlarından kaybolan Dil grubu: Fin-Ugur 
dilleri

Bugünkü Rusya’nın geniş ormanlarının geniş bir bölümünde, Slavlardan 
önce Fin-Ugur kavimlerinin olduklarının düşünürsek ve Avrupa haritasına 
biraz daha geriden baktığımıız zaman, Fin-Ugur kavimlerinin en çok bölge 
kaybeden dil gruplarından olduğunu görebiliriz. Bundan dolayı da, Fin-Ugur 
dillerine ayrı bir başlık altında göz atmanın yararlı olacağını düşündüm. Fin-
Ugur kavimlerinin yayılış hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız gibi, o 
dillerin eski asırlardaki yapısı hakkında belirgin bir bilgiye bile sahip değiliz. 

7. asırda ivmelenen Slav genişlemesi, Balkan yarımadası ve batıya doğru 
ilerlerken, bugünkü Rusya’ya doğru da yöneldi. Önce Kiev etrafında yapılanan 
Doğu Slav oluşumları zaman içinde, bugünkü Rusya’nın daha iç bölgelerine 
doğru ilerledi ve zaman içinde, içine aldığı Fin-Ugur kavimlerini eritti. 12. 
asır sonu ve 14. asır arasındaki Tatar ve Moğol akımları, Rusların genişleme 
haraketini bir süre durdurduysa da, Rusya’nın genişlemesi devam etti ve 
Moskova merkezli bir Rusya’nın kurulması ile bu topraklara kesin olarak 
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yerleşmiş oldu. Asırlardır bu bölgede yaşamakta olan Fin-Ugur kavimleri, 
avcılık ve toplayacılık ile geçiniyor ve birbirlerinden bağımsız kabileler 
olarak yaşıyorlardı. Örneklemek gerekirse, bugün Sibirya’da halen benzer 
şekilde yaşayan Sibirya kavimleri gibi, bölgede seyrek bir nüfus yoğunluğuna 
sahiplerdi. Bundan ötürü de, Slavlar tarafından asimile edilmeleri zor olmadı. 
Rusya’da konuşulmuş olan ve bazıları halen kullanılmakta olan Fin-Ugur 
dilleri. Muromyan ve Merya dillerinin 11. asırda, bu dillere benzediği sanılan 
Meşherya dilinin de 16. asırda yok olduğu düşünülüyor. Az konuşanı olan 
birçok dilde olduğu gibi, bu dillerden kalan herhangi birşey yok. Coğrafi 
yakınlıkları yüzünden, o bölgede konuşulan Mordvin dillerine benzediğini 
varsayıyor dilbilimciler.  

Baltık kıyısında, bugünkü St. Petersburg yakınlarındaki bölgede ve Onega 
gölü cıvarında, Vesp dilini şu an yaklaşık 6.000 kişi konuşuyor ve 3 ayrı 
şiveye bölünmüş bu dilin de geleceğinin parlak olduğunu söyleyemeyiz. 
Estoncaya benzeyen Votik dilini 1989 yılında sadece 62 kişi konuşuyordu, 
gene aynı bölgede sıkışık şekilde kalmış olan İngira dilini ise yaklaşık 500 kişi 
konuşuyor. Baltık bölgesinden biraz geriye doğru adım atıp tekrar haritaya 
bakacak olursak, Fin-Ugur dillerinin birçoklarının yok olduğu gerçeğini 
görüyoruz. Bu diller için yapabileceğimiz en iyimser öngörü, İngiltere’nin 
Man adasında olduğu gibi, çok sınırlı grubun duygusal nedenlerle ve dili 
yaşatma çabası ile konuşmağa devam etmesi ve o dilin çok kapalı bir zümre 
tarafından yaşatılması. Aynı saptama, bu dil grubunun, yani Fin dillerinin en 
güneyde olanı Livonca için şimdiden geçerli. 

Gözlerimizi gene Rusya’nın iç bölgelerine çevirirsek, Moskova’nın çok da 
uzağında olmayan ormanlık bölgesinde, birbirinden farklı iki Mordvin dilinin 
günümüze kadar geldiğini görebiliriz. Yaklaşık 500 bin kişinin dili olan Eriza 
dili ve gene yaklaşık 500 bin kişi tarafından konuşulan Mokşa dili şimdilik 
canlı durumda. Her ne kadar bu iki dili, Mordvin dilleri başlığı altına koysak 
bile, bir Eriza ve Mokşa, birbirleri ile anlaşmak için Rusçaya geçmek zorunda. 
Finceye ve daha çok Estoncaya yakın olan Livonya dili, bölgede yaşayan 
Livonların varlığında ötürü, Livonya olarak eski coğrafya’da yer alır. Doğal 
asimilasyon, süregelen yabancı işgalleri ve üzerinde süregelen savaşlar, Rus 
işgali, İkinci Dünya Savaşı ve sonrası olaylar derken, 20. asrın ortasında bu 
dili konuşanların sayısı bin kişinin altına düşmüştü bile. Şu anda ise bu dili 
anadili olarak konuşan kimse yok ama Livonya asıllıların, kalan kaynaklardan 
öğrenmiş olmaları ile, sonardan öğrenen yaklaşık 20 kişi bu dili konuşabiliyor. 
O dili anadili olarak konuştuğu tahmin edilen Viktor Berthold, 2009 tarihinde 
öldü.

Batı Avrupa’da Kelt dillerinin gerilemesi 

Keltler ilk olarak bugünkü İsviçre, Güney Almanya, Avusturya ve cıvarında 
ortaya çıktı. MÖ 4. asırda, daha yeni gelişmekte olan Roma’yı rahatlıkla dize 
getirecek kadar güçlü olan Kelt kavimleri, belki de tarihlerinin en büyük 
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yanlışlarını, Roma hediyelerini Roma’yı işgal etmeye tercih etmeleriyle 
yapmış oldular. Birbirinden bağımsız olan kabilelerin doğu ve batı yönünde 
yayılmaları ile, batıda İber Yarımadası’ndan Orta Avrupa’ya, kuzey 
Balkanlar’dan Ankara’ya kadar geniş bir bölgede, çeşitli öbekler halinde 
yerleşimler kurmuşlardı. Bu yayılmadan bir süre sonra Roma devleti, kendisini 
İmparatorluğa dönüştürecek olan büyümesine başladı. Önce İtalya’nın tamamı, 
sonra İber yarımadası, Galya, Balkan Yarımadası Roma egemenliğinin altına 
girdi. Böylelikle, bir ara geniş bir bölgeye yayılan Kelt dilleri, Roma’nın 
genişlemesinin de bir sonucu olarak, Avrupa anakarasından silinmeğe başladı. 
Ankara cıvarındaki Keltler doğal asimilasyon sonucu, çoğunluk ve yerleşik 
kültür içinde erirken, Galya’da ise yüzbinlerce Galyalıyı öldürecek olan Roma 
kılıcı çok daha keskin ve dramatik şekilde sonlarını getirdi. 

Roma işgali M.S 43 yılında İngiltere’ye de uzandı. Daha çok ileri karakol 
görünümünde olan yeni Brittania eyaleti, 5. asırdaki başlayan Sakson deniz 
akınları ile sona erdi. Avrupa anakarasından gelen Saksonların egemenliklerini 
güçlendirmesiyle, Kelt dilleri batı ve kuzey bölgelerinde sıkıştılar. İrlandaca, 
Galler dili, İskoçça, Bretonca, Manks dili ve Kernevakçadan oluşan Kelt 
dilleri, toplam bir milyon kişi tarafından konuşuluyor. 

Yaklaşık olarak bu toplam sayının dörtte üçünü Gallerliler oluşturuyor. Galler 
dili, Kelt dilleri içinde en iyi durumda olanı, hatta konuşanların sayısında bir 
artış var. Galler’deki 600 bin Galler dilini konuşanların çoğunluğu kıyıya yakın 
bölgelerde yaşıyor, iç kesimlere doğru Gallerceyi anadili olarak kullananların 
oranı düşmekte. İlginç bir şekilde, Galler’den çok daha milliyetçi olan 
İskoçya’da ise, İskoç dilinin durumu Gallerceden çok daha sönük durumda. 
Bugün İskoçya’da yaklaşık 58 bin kişi İskoç dilini biliyor ki, bu da nüfusun 
yaklaşık % 1,2 kadarı demek. Oysa Galler’deki nüfusun % 21,7si Galler dilini 
biliyor ve Galler dili zaman içinde daha da yaygınlaşmakta. 

İstisna bir öykü: Kernevakça ve Man dili

Kernevakça (İng. Cornish), İskoçça ve İrlanda dilinden çok, Galler ve 
Fransa’da konuşulan Bretoncaya benzeyen bir Kelt dili. Adanın güneybatısında 
yer alan yarımadanın uç tarafında yer alıyor. Adanın geniş kesminde yer alan 
Briton Keltçesinden türediği sanılan Kernevakçanın gerilemesi, yönetimin 
İngiliz asıllılara geçmesi ve Londra’ya bağlanması, 1497 yılında vergi 
yüzünden çıkan iki ayaklanmanın kanlı şekilde bastırılması gibi olay ve 
gelişmelerle hızlanmış oldu.

Bu dilin yok olmakta olduğunu ilk farkına varanlardan biri olan William 
Scawen, yetmiş sekiz yaşından sonra, bölge insanı ve kültürü hakkında 
yüzlerce sayfayı kaleme aldı. 1777 yılında çalışmaları kitaplaştı. 19. asırda 
başlayan Kelt uyanışı bu bölgeye de yansıdı. Kelt dillerinden kalan yazıların 
biriktirilmesi, tercüme edilmesi ve eski geleneklerinin araştırılması ile başlayan 
haraket, bu yarımadaya da ulaştı. Bölgenin yerlisi olan ve esen Kelt uyanışı 
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rüzgarının da etkisi ile diğer Kelt dillerini de çalışmış olan Henry Jenner, 
1904 yışında Handbook of the Cornish language (Kernevak dili elkitabı) adlı 
kitabı yayınladı. Yakın akrabaları olan Bröton ve Galler dilinden bazı gerekli 
sözcükler için dağarcık transferi yapıldı, böylece Birleşik Kernevakça dili 
ortaya konmuş oldu. Bu çabaların sonucunda, dili akıcı olarak konuşanların 
sayısı 2000 yılında 300 iken, sekiz yıl sonra ikibine ulaştı. 

Man adasında konuşulmuş olan Man dili ise, İrlanda dili ve İskoçça ile aynı 
öbekten. Kernevak diline göre daha yakın zamanda yok olmuştu. Kernevak 
dilinin canlanmasına önayak olan Henry Jenner 1874 yılında, adadaki 
nüfusun % 30 kadarının Man dilini konuştuğunu tahmin eder. 1901 yılındaki 
resmi verilere göre, ada nüfusunun yalnızca % 9 kadarı dili biliyordu. Dil, 
İrlanda Folklor Komisyonu ile bu dili gençliğinden beri kaydeden ve çalışan 
Brian Stowell’in kişisel çabalarıyle kaydedildi. Bu dili anadili olarak öğrenen 
balıkçı Nedf Madrell 1974 yılında öldüğünde, Man dili oldukça yeterli şekilde 
kaydedilmişti bile. Adada yaşayan bazı Man adalılarının dile sahip çıkmaları 
ile Man adasında yaklaşık yüz kişi tarafından dil konuşuluyor ve yaklaşık 
1600 adalı da Man dili hakkında bilgiye sahip. 

Sonuç

Avrupa’daki kavim hareketlerinin çoğununun aynı rota üzerinden 
gerçekleşmesinden dolayı, Avrupa’daki dillerin bazıları coğrafi olarak 
köşeye itilmiş oldu. Gelen kavimlerin tüm dilleri ittiğini ileri süremeyiz, az 
miktardaki tarih bilgisi ile bunu rahatlıkla görebiliriz. Ama Avrupa haritasını 
zaman ve dil yayılışı ile animasyona yansıtabilsek, sıvı haraketlerine benzer 
bir görüntü elimizde olacak. Belli aralıklarla, Avrupa’nın doğusundan gelen 
renklerin, bazen diğer renkleri deniz kıyısına doğru ittiğini, bazı renklerin de 
çok ilerledikten sonra, silinip gideceğini göreceğiz. 

Avrupa kıtası dışında da, aynı rotada süregelen kavim göç haraketleri oldu. 
Buna belki de en güzel örneklerden biri de Hindistan. Bugün Hindistan’ın 
güney eyaletlerinde kalan Dravit dilleri. Bugün, Hindistan nüfusunun yaklaşık 
dörtte birince konuşulan Dravit dilleri, çok önceleri Hint yarımadasının 
daha geniş bir alanını kapsarken, Hint-Avrupa dili konuşanların kuzeyden 
gelmeleri sonucunda güneye doğru itildi. Güney Pakistan ve Afganistan’ın 
dar bir bölgesinde konuşulan Brahui dilinin varlığı, Dravit dillerinin zamanla 
güneye doğru itildiğinin bir belgesi olarak, yaklaşık iki milyon kişi tarafından 
konuşuluyor. Daha sonraki zamanlarda da birçok kavim ve tüm devirlerin 
en büyük askeri dehası ve imparatorlarından biri olan İskender de, Hayber 
geçidi ve cıvarındaki vadi sıralarından geçmiş ve Hindistan’ın kuzeyine 
kadar girmişti. İskender’den bugüne kadar olan ikibin küsur yıllık süre içinde 
Babür Han ve Moğollar da, aynı geçitlerden geçerek Hindistan’ın önemli bir 
bölgesini ele geçirdiler.

İspanya’da ve biraz da Fransa’da konuşulan Bask dili yaklaşık 600 küsur 
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bin kişinin ana dili ve orta vadede yok olmak gibi bir durum sözkonusu değil. 
Atlantik okyanusuna doğru üçgenimsi bir çıkıntı şeklinde duran Fransa’nın 
kuzeybatı ucunda ise, İngiltere’deki Galler dili ile yakın akraba olan Bröton 
dili, geçen asırlar içinde biraz daha deniz kıyısına sıkışmış olarak, yaklaşık 200 
bin kişi tarafından konuşulmakta. İskoçya’nın batı kıyısı ile Hebrid adalarında 
tutunan İskoç dili ise sadece 88 bin kişi tarafından kullanılıyor. 

Bazı diller ise deniz kıyısına doğru itildiklerinden değil ama başka 
nedenlerden dolayı çeşitli bölgelere çekildiler, dağınık şeklinde konuşulmağa 
devam etti ve hatta tamamen unutuldular. Aromın dili en iyimser tahminle 300 
bin kişi tarafından konuşuluyor. Gene Romence ile akraba olan Meglenceyi 
ise konuşan yanlızca 500 kişi kaldı. İskandinavya’nın kuzeyinde on civarında 
kişi tarafından konuşulan Sami (Lapon) dili ise yok oldu demektir.

Dillerin coğrafi açıdan sınırlı bir yöreye sıkışmasını, bir dilin başlıbaşına yok 
oluş nedeni olarak saymak bir açıdan yanlış olabilir. Bir dilin yokolma süreci 
içinde, o dilin dar bir coğrafyaya sıkışması da o dilin yok oluşuna neden olan 
faktörlerden biri. Diğer yandan, yok olan dillerin birçoğunun nüfusu önceki 
yıllarda da azdı ama kapalı ekonomik düzen ve iletişimin gelişmemesinden 
ötürü bugüne kadar gelebilmişlerdi. Yolların açılması, radyo ve televizyonun 
yaygınlaşması, kapalı ekonomi ve yaşam düzeninin sona ermesi, gruplar arası 
evliliklerin artması gibi nedenler de, gerilemekte olan dillerin daha hızlı olarak 
yok olmasına neden oldu. 

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, şu anda dünyada yedibin ile sekizbin 
arasında dil var, konuşulan dillerin yarısının konuşan nufüsu 10 binden az. 
Bu dillerin yaklaşık olarak da dörtte birinin konuşan sayısı bin kişiden az. 
Avustralya’da 108, Hindistan’da 198 ve ABD’de 190 kadar dil, tehlikede 
olan diller sınıfına alındı. Belki Kernevakça, Kornval asıllı kişilerin azim ve 
çabaları ile gelecek kuşaklara geçebilecektir. Diğer Kelt dili olan İskoç Galcesi 
yüz yıl sonra, daha az da olsa belirli bir nüfusun ana dili olarak varlığını devam 
ettirebilecek. Ne yazık ki, dünyanın hemen her coğrafyasında birçok dil yok 
olmağa devam edecektir. Yazının en başında örnek verdiğimiz, yani Avrupalı 
balıkçıların masasından diller, yok olacak dillerin çok az bir kısmı olacak gibi.   
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Özet: Avrupa’da Roma İmparatorluğu’nun mirası olan özel durumdaki Latin dilleri 
dışında, Germen ve Slav dillerinin yayılışıyla, birçok yerli dil yok olma aşamasına 
gelmiş, konuşan sayısı çok azalmıştır. Gene de dünyada bugün konuşulan dillerinin 
büyük çoğunluğunun geleceği tehlikedeyken,  Avrupa’da bazı dilleri yaşatma gayreti 
de sonuç vermektedir.
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The languages on the way to extinction

Abstract: Other than the Latin languages being the heirs of the Roman Empire, the 
German and Slav languages have conquered Europe. The present essay discusses the 
problem of the vaning of many vernacular languages. 
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