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Projektet påbörjades år 2004-2005 då Joakim Enwall var gästforskare i turkologi vid Johannes 
Gutenberg-universitetet i Mainz, genom stipendium från Humboldt-stiftelsen, och där inledde 
han ett forskningsprojekt kring användningen av georgisk skrift för att skriva 
turkiska/medelazerbajdzjanska under 1700- och 1800-talen. Projektet ingick i den forskning 
som bedrivs vid Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz kring s.k. turkiska 
transkriptionstexter. Joakim Enwalls forskning fokuserar på dessa texter ur ett 
sociolingvistiskt perspektiv och målet är att klarlägga omständigheterna kring uppkomsten av 
dessa texter samt den kontext i vilken de användes.    
 
Han företog i åren 2004-2005 två forskningsresor till Georgien och Azerbajdzjan. De 
preliminära resultaten presenterades i föredraget ”On the use of the Georgian script for non-
Kartvelian languages” vid symposiet ”The Evolution of Turkic in Iran” vid Johannes 
Gutenberg-universitetet i Mainz år 2004 samt i föredraget “Reinterpreting History – 
Ethnolinguistic Aspects of Samtskhe-Javakheti” vid symposiet ”The Turcology at Mainz: 
Traditions and Perspectives” i Mainz år 2006. Sedermera arbetade han samman dessa två 
föredrag till artikeln ”Turkish texts in Georgian script: Sociolinguistic and ethnolinguistic 
aspects”, som publicerades av förlaget Harrassowitz i Wiesbaden . Våren 2009 hölls 
seminariet ”The Mediators” vid Orient-Institut i Istanbul och där presenterade han några 
kompletterande resultat inom detta område i föredraget ”Turkish texts in Georgian script 
revisited”. Detta föredrag har sedan reviderats och kompletteras med en analys av 
arkivmaterial från arkivet i Akhaltsikhe och har nu inlämnats för publicering vid Orient-
Institut i Istanbul.  
 
Nästa steg i forskningsprojektet är att utröna vilka ytterligare texter på 
turkiska/azerbajdzjanska med georgisk skrift som kan finnas vid arkiv i Georgien och i 
Turkiet, samt eventuellt kompletterande material som kan kasta ljus på texternas 
tillkomsthistoria. 
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“Turkish texts in Georgian script: Sociolinguistic and ethno-linguistic aspects”, i: Boeschoten, 
Hendrik & Julian Rentzsch, red., Turcology in Mainz/Turkologie in Mainz (Turcologica 82), 
Wiesbaden: Harrassowitz, 2010, s. 135-145.  
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“Turkish texts in Georgian script revisited: preliminary notes on the Akhaltsikhe 
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