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TÜRKÇE ÖZET:
Az aratrmalar, dil bilimi alannda en zor çalmalarn yapld bir alt alandr.
Derleme tekniklerinin bilinmesi, metin derlenecek yer ve kiilerin tespiti, araçlarn temini,
metnin derlenmesi, bant kaytlarnn çözümlenmesi ve trankripsiyonunun yaplarak metnin
oluturulmas, metnin gramer ve incelemesinin yazlmas, sözlük ve indeksinin
oluturulmas …gibi çok çeitli çalmalar içine alan az aratrmalarnn pek çok zorluu
vardr. Corafya atlasnn önemi ne kadar ise, dil atlasnn önemi de o kadardr. Türkiye’de
henüz bir az atlas yaplmamtr. Pek çok yöre ile ilgili bir hayli az çalmas yaplm
olmasna ramen, farkl teknik ve yöntemlerin uygulanmas, yaplan çalmalarn iletiim
ve biliim teknolojilerindeki gelimelere uygun olarak güncellenememesi yüzünden, bu
çalmalardan istifade imkân da kstl kalmaktadr.
Biliim ve iletiim teknolojilerinin geliim hzna, az aratrmalarnda yaplan
çalmalar ayak uyduramamaktadr. Yaplan çalmalar arasnda metot ve teknik yönünden
farkllklar mevcuttur. Az aratrmalar için, disiplin içi bir ortaklktan söz etmek
mümkün olmad gibi disiplinler aras bir ortaklktan da söz edilmesi imkânszdr. Az
aratrmalar alannda yeni yaklamlara ve güncel teknolojik donanmlara ihtiyaç vardr.
Hareket noktas olarak ele aldmz tezin derleme, çözümleme ve yazm srasnda
bilgisayar teknolojisinin imkanlarndan azamî ölçüde yararlanlmtr. lk kez bu çalmayla
bant kaytlar MP3 formatnda bilgisayar ortamna aktarlarak ses kaytlarnn müzik
programlar ile çalmas salanmtr. Böylece çözümlemeyi ve dinlemeyi ayn ortamda
gerçekletirmek mümkün olmu, teknolojik gelimelere uyarlanabilir bant kaytlar elde
edilerek bu alanda çalanlarn hizmetine sunulmutur.
Bu makalede az aratrmalarndaki güncel sorunlar ele alnarak; “ Sakarya li
Azlar ” isimli doktora tezi örneinden hareketle tespit edilen sorunlar ve yaplmas
gerekenlerle ilgili yeni öneriler sunulacaktr.
ANAHTAR KELMELER: AIZ ARATIRMALARI, LETM VE BLM
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SUMMARY
Dialectology is a field of linguistics whose research is rather complex. Knowledge
in various areas such as contacting people, arranging appointments, selecting people for
interviews, obtaining appliances, tape recording, analysis, evaluation, transcription of
recorded material and writing articles including their dictionary and index is needed.
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Bu makale, Türklük Bilimi Aratrmalar “Tuncer Gülensoy Hatra Says” 2006/I’de
yaymlanmtr.

The linguistic atlas is as important as a geographical map. However, there is no
linguistic atlas of the Turkish language yet. Although there have been quite a few
investigations in dialect in many regions of Turkey the results can hardly be used nowadays
as of their differing methods of research and technical incorporations which are not updated
for current data processing and communication technologies.
Furthermore, investigations in dialectology cannot be attuned to the speed of
progress of data processing and communication technology. There are differences between
the studies themselves as far as applied methods and techniques are concerned. As one
cannot talk about innerdisciplinary associations in dialectology, it is also impossible to talk
about interdisciplinary associations. Obviously, new approaches and current technical
hardware in the field of dialectical research are needed.
During the collection of the material, the analysis of the recordings, the
transcription and the writing of the thesis great advantage of possibilities of the data
processing technology was taken. For the first time tape recordings were transferred to a
computer in the MP3 format and could be examined with the help of music programmes.
Thus, listening to recordings and analysing them can now happen at the same time.
Besides, the recordings can also be adapted to current technological developments and be
used for further research.
In consideration of current problems in dialectical research and referring to
findings of the doctoral thesis “Sakarya Ili Agizlari” this article presents new ideas for
further actions in the field of dialectology.
KEYWORDS: DIALECTICAL RESEARCH/DIALECTOLOGY, DATA PROCESSING
AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, UPDATE, SAKARYA ILI AGIZLARI
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19. yüzyln ortalarnda balayan Anadolu azlar üzerindeki aratrmalar,
uzun yllar yabanc aratrmaclar tarafndan yürütülmütür. 1940 ylndan sonra
yerli aratrmaclarn da ilgisini çekmeye balayan az aratrmalar alannda,
says gün geçtikçe artan pek çok çalma mevcuttur. Bu çalmalar baz
dilbilimcilerimiz toplu olarak deerlendirmilerdir. ( Korkmaz, 1976/ 1990/ 1995;
Gülensoy ve Alkaya, 2003; Karahan, 1997 ) Bu çalmalar sonucunda gerek
toplanan malzemenin nicelii gerekse bu malzemelerin deerlendirilmeleri
yönlerinden küçümsenmeyecek bir birikim olumutur. Korkmaz, az
aratrmalarnn balangcn 1860 olarak almakta ve 1860-1940 arasn yabanc
aratrmaclar dönemi; 1940 sonrasn ise yerli aratrmaclar dönemi olarak ikiye
ayrmaktadr. ( Korkmaz, 1995 ) Demir, ise çalmalarn türleri bakmndan bu
süreci; “1940’a kadar ØÙæàÙáÙ 1940 sonras ÖÙààÝÖÝæÖöàÛÙÕîâÕíöâÙàÝßØÙæàÙáÙ
êÙ ØÙæàÙâÙâ áÕàîÙáÙàÙæÙ ØÕíÕà Ýâ×ÙàÙáÙ” dönemleri eklinde tasnif etmektedir.
( Demir, 1997: 78 )
Azlar alannda yaplm olan aratrma, inceleme, tez, tebli ve
makalelerin saysal çokluuna ramen, henüz akademik seviyede incelenmemi
pek çok az bulunmaktadr. Az aratrmaclar, çalmalarda kullandklar teknik
ve metotlar bakmndan, imdiye kadarki az çalmalar birikiminde önemli pay
olan fakat, zenginletirilmesi ve güncellenmesi gereken klasik yöntemlerden

syrlamam, günümüzün aratrma teknik ve yöntemlerini çalmalarna dahil
edememilerdir. Ksmen, içine kapal bir gelime süreci izleyen Türk
diyalektolojisi, dilbilimdeki gelimelerden yeteri kadar etkilenmemitir. Ayn
ekilde az aratrmalarnn ihmal edilmi teorik ve metodik sorunlar da vardr.
( Demir, 1997; 79 ) µæÕèæáÕ ßãâéàÕæââ çÙçÝàáÙçÝ  çÕààáÕá íöæÙàÙæàÙ ÝàÛÝàÝ
ÕæÕèæáÕêÙÝâ×ÙàÙáÙäàÕâêÙäæãÛæÕáàÕæâØÕâíãßçéâàéß ÕæÕèæáÕàÕæØÕíãàêÙ
ÝÕæÙè ÖÝæàÝÝâØÙâ éîÕß ãàé  ÙÛüØüá êÙ ÝàÙèÝÝáçÝîàÝß…gibi sralanabilecek
sorunlar, derlemenin nasl yaplacandan, derlemelerin dilbilimi açsndan
deerlendiriliine kadar pek çok hususun konu edilebilecei geni bir boyut
oluturmaktadr.
Bu teblide, “Sakarya li Azlar” adyla yaplan doktora tezi vesilesiyle
bu sorunlardan tespit edilebilenler, az aratrmasndaki aamalara göre
sralanacak ve çözüm önerileri sunulacaktr.
1. Az aratrmalarnn amac ve çalmalarn bugünkü durumu: Bir
dil bilimi terimi olarak az: ( Fr./äÕæàÙæ Alm./ ÁéâØÕæè, ng./ ÀÕâÛéÕÛÙ, ta./
ÄÕæàÕèÕ ) Bir dilin veya bir dile ait lehçenin ( dialecte ) snrlar içinde belli bölgede
belli topluluklara özgü sözlü anlatm yollarnn bütünü diye tanmlanabilir.
( Gemalmaz, 1997 ). Ölçünlü (Standart ) olarak kabul edilen ve ortak konuma ve
yaz diline esas tekil eden bir azn dnda varln devam ettiren azlar, hem
ive hem de ivenin üst kümesi olan lehçe ve dilin önemli bir alann oluturur. Bu
alanda, ortak azda tespit edilememi sesler, kelimeler, ekler ve anlamlar
bulunabilir. Az aratrmalarnn amaçlarndan biri, bu zenginlii ortaya çkarmak
ve dile kazandrmaktr. Bu kazanmlarla ortak azn özellikleri birleince, dilin ses,
söz ve anlam zenginlii artacak, bunlara bal olarak da dilin temel kurallar daha
salkl tespit edilebilecektir.
Bu çalmalarn amaçlarndan biri de, dilin geliim ve deiim seyrinin
gözlemlenmesine yarayan tespitler yapabilmektir. Ayn dili konuan bir milletin
farkl corafyalara yerlemi farkl boylar, eskiden kalma söyleyi ekillerini de
beraberlerinde getirirler. Azlar üzerindeki çalmalar, hem bu ses, ekil ve
anlamlarn tespitinde hem de bunlardaki deiimlerin boylara göre seyrinin
gözlemlenmesinde önem arz eder. Bu tespitlerin tarih, corafya, toplumbilim gibi
dier disiplinlerdeki bilgilerle birletirilerek, teyit edilmi bilgilere dönümesi ve
toplumsal, kültürel deimelerin izahnda “dayanaklara sahip bilgi olarak” kayt
altna alnmas salanabilmektedir.
1.1. Sorun tespiti: Bütün çalmalarda en önemli husus, açk bir amacn
belirlenmesidir. Az aratrmalarnn hangi amaca yönelik olarak yaplaca
konusuna kesin bir belirginlik kazandrlamamtr. Amaç; folklorik malzeme
toplamak mdr, söz varlnn tespiti midir, ses ve eklerin tarihî deiimine yönelik
bir aratrma mdr, belirlenen tek konunun derinliine incelenmesi ( monografi )
midir? Yoksa, bu amaçlarn hepsini gerçekletirmeye yönelik bir çalma m
yaplacaktr? Yaplan çalmalarda bu konularda bir belirsizlik vardr. Belki de bu
belirsizlik, ya da daha doru bir ifadeyle “netlik yokluu”, tespit edilmi olan

amaçlarn da dier disiplinlere gerei kadar izah edilememesine yol açmaktadr.
Bunu önemli saylmas gereken bir sorun olarak düünüyoruz. Çalmamz
esnasnda felsefeci bir arkadamzn; ¶é çÕàáÕí íÕäâ×Õ âÙ ãàÕ×Õß³ ÍÕâÝ âÙ
ãàÕ×Õß çÙçàÙæÝâ ØÙÝáÙçÝ” gibi sorularn, kendi disiplinlerinin dndaki
çalmalar küçümsemek veya önemsememek anlamnda deilse, az
aratrmalarnn amacnn belirginlik kazanmam olmasna da disiplinler aras
ibirliinin zayflna da yormak mümkündür.
Aratrmamz esnasnda hem disiplinler aras ibirliinin yeteri kadar
salanamadna, hem de bu ibirliinin salanmas halinde getirecei faydalara
tank olduk. Özellikle sosyal bilimler alannda yaplan çalmalardan elde edilen
sonuçlar, birbirleriyle yakndan alâkâldr. Zira, sosyal hadiselerin sebep-sonuç
ilikilerini tek etmen ve etkenle izah etmek mümkün deildir. Böyle olmasna
ramen dil, tarih, sosyoloji, psikoloji, corafya, felsefe gibi bilim disiplinleri
arasnda yeteri kadar bir ibirliinin olduunu söylemek güçtür. Pek çok aratrma
yaplmakta ancak, bu aratrmalarn içerdii bilgiler ve aratrmalardan elde edilen
çkarmlar, dier disiplinlerdeki birikimlerle egüdümlü deerlendirmelerde ne
yazk ki ele alnamamaktadr. Sadece sosyal bilimler arasnda deil, ilgili teknik
disiplinlerle de ortak projelerin yaplmamas ya da yaplamamas, çok daha
muhteval çalmalarn ortaya çkarlamaynn sebeplerinden biri olarak
saylmaldr.
Günümüzde bilgi üretimi de kolaylamtr, üretilen bilgilerin pekçouna
ulaabilmek de. Gelien biliim ve iletiim teknolojisi imkânlar yardmyla 2.5
milyar sayfalk bilgi daarc, genel ada insanln ortak kullanmna açlm
vaziyettedir. Günden güne bu say katlanarak artmaktadr. Durum böyle olmasna
ramen, farkl alanlarda üretilen bilgilerin çou hâlâ kendi disiplinleri arasnda
hapis konumundadr. Bir çalmada yararlanlmas gereken bilgilerden yaymlanma
ansn elde etmi olanlarna ya çok pahal ulalabilmektedir ya da bu bilgiler
ÝàÝá ÕÜàâßáîâ íÙèÙæÝ ßÕØÕæ ÛÙàÝÙáÙáÙçÝ” sebebiyle kskanlan bilgiler
konumunda kalmaktadr. ( ntihaller, bakalarnn çalmalarn kaynak
göstermeden kullanma… vb )
1.2. Öneriler: Dil Akademisi fikrinin daha önce önerilmi olmasna
ramen hayat bulamamas sebebiyle, Türk Dil Kurumu çerçevesinde
( »ÙáÕàáÕî’â ØÙØÝÝ ÛÝÖÝ üâÝêÙæçÝèÙàÙæ ÕæÕç ÖÝæ áÙæßÙî ØÙ ãàÕÖÝàÝæ¢ Bkz.
Gemalmaz, 1997; 7 ) bir merkez oluturularak, öncelikle neyimiz var, neyimiz yok
bunun bir dökümü yaplp, az bölgesi olarak çallmayan yörelerin tespit
edilmesi ilk ve öncelikli önerimiz olacaktr.
Bu konuda yaplan Az Aratrmalar Bibliyografyalar, [ Erimer’in
µâÕØãàé êÙ ÆéáÙàÝ µîàÕæ ÜîÙæÝâÙ ¶Ýæ ¶ÝÖàÝíãÛæÕÚíÕ ¸ÙâÙáÙçÝ” ( Erimer,
1970), Caferolu’nun µâÕØãàé êÙ ÆéáÙàÝ µîàÕæ” ( Caferolu, 1957 )÷gibi.]
çok önemli çalmalar olmakla birlikte, tam ve yeterli deildirler. Bata hocam
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un 1. Basks 1981 ylnda yaplan µâÕØãàéêÙÆéáÙàÝ
µîàÕæ ¶ÝÖàÝíãÛæÕÚíÕç” ve 2000 ylnda Dr. Ercan Alkaya ile geniletilmi ve
güncellenmi 2. basksn yaymladklar ÈüæßÝíÙ ÈüæßçÙçÝ µîàÕæ” eserleri

olmak üzere, az aratrmalar alannda yaplan çalmalarn tam bir dizini
çkarlmaldr. Bu dizin, üniversitelerimizin tamamnda yaplm deiik
kademelerdeki az çalmalarn da içermelidir.
Lisans tezleri, akademik anlamda deerlendirilebilecek düzeye getirilmeli;
bu seviyenin yakalanmas mümkün olmuyorsa, en azndan kurulacak danma ve
seçme kurullar vastasyla kayda deer Lisans tezleri, kurulmas önerilen merkeze
elektronik ortamda gönderilebilmelidir. Üniversitelerimizde yaplan tezler ve
yaynlarla ilgili bibliyografya çalmalar konusunda Boaziçi Üniversitesi’nin ve
Çukurova Üniversitesi’nin çalmalar örnek tekil etmeli ( Demirciolu ve di.,
2003 ); ancak böylesi bir çalma, üniversitelerimizin bölümlerine ait olmaktan
çkarlarak TDK veya YÖK bünyesinde güncellenmeye açk, ulalabilir disipliner
bilgiler haline getirilmelidir. ( B. Ü; bu çalmalar www.turkishliterature. boun.
edu.tr adresinde, Çukurova Üniversitesi de http://turkoloji.cu.edu.tr/ adresinde
hizmete sunarak, haber aknn hzlanmasna katk salamlardr. ) Bu sonuç
çalmas da Boaziçi Üniversitesi’nin yaptndan daha da gelimi bir biçimde
genel a ( internet ) ortamnda, kaynak göstermek suretiyle, ayrntl olarak
kullanma açk olabilmelidir.
Çalmalarn genel a ( internet ) ortamna tanmas konusundaki
TDK’nn son zamanlarda balatt çalmalar, ümit vericidir. Özellikle 14 Mays
2005’te yaplan ¶ÝàÛÝçÕíÕæ ¸ÙçèÙßàÝ ¸ÝàÖÝàÝá ÇÕàèÕí”, (http://www.dtm.gov.tr)
gelecee yönelik olumlu admlarn atldnn göstergesi olarak kabul edilmelidir.
Disiplinler arasndaki i birlii ve egüdüm için önerimiz ise; bu konularda
ãæèÕß àÝçÕâç üçèü èÙîàÙæÝâÝâ êÙæÝàáÙçÝ yolundadr. Sosyal bilimler ve fen bilimleri
enstitüleri yönetmeliklerinde yaplacak küçük deiikliklerle, disiplinler aras ortak
tezlerin hazrlanabilmesine imkan salayacak düzenlemeler yaplabilmelidir.
Teknolojinin, bütün alanlarda, son hzla kullanld bir çada, bu tür bir esnekliin
olmas kaçnlmaz görünmektedir. Sosyal bilimler alanndaki bir bilim adam veya
bilim adam adaynn teknik bilimler ve teknoloji alanlarnda; fen bilimleri
alanndakilerin de sosyal bilimler alannda bilgi sahibi olmas ideal olandr.
Ancak, bunun ne kadar mümkün olabilecei, gerekip gerekmedii veya ne kadar
gerektii tartlabilir. Bu tartmalarla vakit kaybetmektense, disiplinler aras ortak
çalmalara yönelmek ve herkesin bilgi ve beceri olarak en iyi yönünü ortaklklarla
harekete geçirmek, daha mantkl görünmektedir. Örnein; Z. Korkmaz hocamzn
¶Õæèâ êÙ ÍöæÙçÝ µîàÕæâØÕ ÀÙÜçÙ ÈÕÖÕßÕàÕáÕç”; L. Karahan hocamzn
µâÕØãàéµîàÕæââÇâÚàÕâØæàáÕç”adl kapsaml çalmalar tarih, corafya,
sosyoloji, gibi sosyal bilimleri de bilgisayar programlama, çizim ve çizimleri
bilgisayara aktarma gibi teknik bilgileri de yakndan ilgilendiren çalmalardr.
Benzer çalmalar, ilgili disiplinlerle ortak aratrma projelerine ve tezlere
dönütürülebilmelidir. Hatta bu alana biliim ve iletiimcilerin de katlmas, onca
emek verilerek ortaya çkarlan çalmann daha kapsaml, daha faydalanlabilir ve
gelecek teknolojilere daha kolay uyarlanabilir olmasn salamann yannda,
çalmalarn süresinin ksaltlmas ve çalmalarn kolaylamas gibi faydalar da
salayabilir.

Böyle bir gelenek olsayd, biz “Sakarya li Azlar” adl çalmamz
yaparken “Tarih” disiplinindeki bir akademisyen kadar yörenin tarihi ile ilgili
kaynaklar taramak ve bilgi derleme çabasna girmek; teknik bilgiler ve bilgisayar
teknolojisi konusunda olumuzdan yardm almak zorunda kalmayabilirdik. Ancak,
bu çalma bize, alannda bilgi, beceri ve birikim sahibi kiilerle i bölümü halinde,
umulandan güzel çalmalarn ortaya konulabileceini gösterdi. Bu sebeple, Ûæéä
êÙ ÙßÝä èÙîàÙæÝâÝâ íÕäàáÕçâÕ öâ×ÙàÝß êÙæÝàáÙçÝâÝ, Karahan’n dedii gibi, bu
tezlerde görev alabilecek nitelikte uzmanlar yetitirilmesini ( Karahan, 1997; 24 )
ve Gülensoy’un dedii gibi, lisans ve lisans üstü düzeyinde gerekli derslerin
konulmasn ( Gülensoy, 1997 ) ve yetien gençlerin bu tür uygulamalara
özendirilmesini gerekli görüyoruz.
Sorunlar biriken fakat, buna mukabil kaynaklar ve malzemeleri zamann
hzyla edeer oranda azalan az aratrmalarnn nitelik, nicelik, zaman ve emek
sarf, teknolojiye uygunluk ve teknik güncelleme gibi yönlerden Türklük bilimine
daha faydal hale getirilebileceini düünüyoruz. Önerdiimiz disiplinler aras
ortaklklarn yaplmasna yönelik düzenlemeler yaplabilirse, bütün disiplinlerde
pek çok yönden daha kaliteli tezlerin ortaya çkabileceine inanyoruz.
2. Derleme çalmalar: Derleme çalmalar, azlarla ilgili malzemelerin
toplanmasnda en önemli aamalardan biridir. Derlemenin amaç ve yönteminin
belirlenmesinden sonra derleme yaplacak yerin tespiti, derleme teknikleri ve
iletiim bilgisi, kayt cihazlar hakknda teknik bilgi gibi altyap donanmlarn
gerektiren derleme çalmas, sradan bir i deildir. Günümüzdeki derleme
çalmalarnda bilinen usûl; “¶Ýæ ßÕçÙè ßÕíè ×ÝÜÕî ÝàÙ ÖÝæàÝßèÙ  öîÛüâ ãèÕâèÝß 
öîÙààÝßàÙæÝÖãîéàáÕáíöæÙàÙæÙÛÝØÝàÙæÙß ÙÝèÝá çÙíÕÜÕè÷ÛÝÖÝâÙØÙâàÙæàÙíöæÙØÙâ
ÕíæàáÕá  ßãâéáÕ öîÙààÝßàÙæÝâØÙâ çíæàáÕá  áüáßüâ ãàØéé ßÕØÕæ íÕà
ÝâçÕâàÕæÖéàáÕßêÙãâàÕæßãâéèéæéäçÙçßÕíèàÕæâØÙæàÙáÙß”eklindedir.
1950’li yllara kadar, ta plakla yaplm birkaç ses kaydnn ( Giese 1907;
Banguolu, 1938 ) dnda, yaplan aratrmalarn tamamna yakn “kaleme alma”
yoluyla yaplmtr. ( Demir, 1997; 80 ) Az aratrmasnda kullanlacak malzeme;
dorudan veya dolayl gözlem, soruturma, anket gibi deiik metotlarla elde
edilebilir. Bu konuda, Gemalmaz’n ¹æîéæéá àÝ µîàÕæ isimli muhteval
aratrmasndan baka deiik soruturma tekniklerine yer verene rastlamadk
( Bkz: Gemalmaz, 1995 ) Derlemede elde edilmek istenen sonuca göre aratrma
yönteminin belirlenmesi esastr. ( Demir, 1997; 78 )
2.1. Sorun tespiti: Derleme yöntemleri, yeteri kadar zenginletirilememi
ve çeitlendirilememitir. Eitimin ve kitle iletiim araçlarnn yaygnlamas,
köyden kente göçün hzlanmas gibi sebeplerle otantik az özellikleri günden güne
ölçünlü ( standart ) dile yaklamaktadr. Ortaklklarn çoaltlmas bakmndan bu
seyri doru bulmamza ramen, bu esnada kaybolan terim, kavram ve kelimelerin
önemli olduunu düünüyoruz. Türkiye Türkçesi için konuma ve yaz diline esas
kabul ettiimiz stanbul az, ne yazk ki dier azlarn bütün güzellik ve
özelliklerini içermemektedir. Bu konuda Cumhuriyetin balangç yllarnda

balatlan ÜÕàßÕØãæéhareketinin tamamlanabildii kanaatinde deiliz. Önce, Çöî
¸ÙæàÙáÙ¸ÙæÛÝçÝdaha sonra da 12 Cilt halinde yaymlanan ¸ÙæàÙáÙÇöîàüü çok
önemli bir çalma olmasna ve zaman zaman katklarla zenginletirilmeye
çallmasna ramen hâlâ tüm azlarmz kapsayacak nitelikte deildir. Daha
kendilerine ulamadmz halk, malzemesi derlenmemi az mevcuttur. Derleme
sözlüümüzün de sözlük bilimi açsndan eksiklikleri vardr.( Korkmaz, 2000 )
Burada tespit edilen kelime ve anlamlarn tam olarak söz varlmza
aktarlabildiini düünmek de imkanszdr.
TDK Kütüphanesinde imdiye kadar deerlendirilememi 1000 kadar
derleme kasetinin varlndan söz edilmektedir. ( Gülensoy 1997; 17 ) Az
aratrmalar ile ilgili çalmalarn metinlerine ait ses kaytlar, belli bir merkezde
toplanamamtr. YÖK’te ve Millî Kütüphanedeki kaytlarn da elektronik ortama
aktarlmas gerçeklememitir. Bu bantlarn çou, günümüzün teknolojik araçlar
ile de uyumlu deildir.
2.2. Öneriler: Derleme teknikleri konusunda Demir’in, ayn makalesinde
söz ettii Amerikal dilbilimci W.Labov’un, Milroy’un, Schoblobinski’nin, Besch
ve dierlerinin (Demir, 1997/ 78-79 ) makalelerindeki Üîà êÙ ÕâãâÝá ÛöîàÙá”,
Ýâ×ÙäàÕâàÕáÕàíöâèÙá”, ßÙâèÕîàÕæââÕæÕèæàáÕç” gibi konu çeitlerinden
ve gözlem yöntemlerinden de yararlanlmaldr. Özellikle monografik dilbilimi
çalmalarnn verilerini derlemek maksadyla sorgulama yöntemleri daha da
gelitirilmeli, ksa ve doal konumalarn kayt altna alnmasn
gerçekletirebilecek yöntemlere, sadece aranan özellikleri ortaya çkarmaya
yönelik soru- cevap yöntemlerine de yer verilebilmelidir.
Derlemelerin kaytlar yaplrken mümkün olabilen en iyi ses kayt
cihazlar kullanlmaya çallmaldr. Günümüzde toplu konumalarn ayr
kanallarda kaytlarn yapabilen ve parazit seslerin, istenmeyen konumalarn
ayklanmasn salayabilen cihazlar ve programlar gelitirilmitir. Ancak bu
cihazlar, bir aratrmacnn alm gücünü aan deerdedir. Bu aletlerin ve
programlarn kullanlmas da belli bir teknik bilgi birikimini gerektirmektedir. Bu
sebeple bir az çalmas, mümkün mertebe, ekip çalmalar haline getirilerek
mali destekli projeler halinde yürütülmelidir. Televizyonlarda çalma yöreleri ile
ilgili hazrlanm belgesellerden, radyo programlarndan da yararlanlmal,
bunlardan az malzemesi olarak deerlendirilebilecek olanlar ele alnmal ve
kaynak olarak kullanlabilmelidir.
Bu ses kaytlar ve eldeki deerlendirilmemi eski derleme kaytlar, bir an
önce µî µæÕèæáÕàÕæ ¶ÝàÝá êÙ â×ÙàÙáÙ ¿ãàé” bünyesinde oluturulacak
bilgisayar teknolojisinin yeniliklerinden haberdar olan, bu konuda beceri sahibi
teknik uzmanlar grubunca günümüzün ve gelecein teknolojisine uyarlanabilir,
faydalanlabilir kaynaklar hâline getirilmelidir. Her bir çalmann bir emek ürünü
olduu gözden rak tutulmayarak hiç bir emein ziyan olmamasna özen
göstermeli, bu özenin getirecei kazanmlar da unutmamaldr. imdiye kadar
disketler halinde deiik birimlerde bulunan derleme metinleri de ihmal

edilmemeli, alanda çalanlar, bu sahada yaplm olan bütün çalmalara elektronik
ortamda ulaabilmelidir.
3. Ses kaytlarnn çözümü ve çeviri yazl ( trankripsiyonlu )
metinlerin oluturulmas: Az aratrmalarnn en zor ve yorucu aamas, bant
kaytlarnn çözümü ve çeviri yazl metinlerin oluturulmas aamasdr. Bu
aamada en doru ses çözümlemesinin fonetik laboratuvarnda yaplan çözümleme
olduunda üphe yoktur. Duyuma dayal çözümlemelerde, çözümleyicinin kula
ne kadar hassas olursa olsun, yanlma pay yüksektir. Çözümleyici, yöre dndan
ise ve yöre konumalarna tamamen yabanc ise daha fazla yanl yapabilir. Bu
yüzden ses kaytlarnn çok net yaplm olmasnn yannda çözümlenirken de çok
dikkatli dinlenmesi gerekmektedir. Doru çözümlenerek olutulmu bir metinden
elde edilecek sonuçlar da salkl olacaktr.
3.1. Sorun tespiti: “Kaleme alma” metoduyla tespit edilmi derlemeler,
önemli olmasna ramen, ses kaytlar bulunan derlemelere göre daha farkl bir
snfta deerlendirilmelidir. lk dönemlerdeki ses kaydna dayal derlemelerin
zamann teknik imkanlarna uygun fakat imdi çok eskimi kaytlar olduu, bu
kaytlarn çözümlemelerinde kullanlan çeviri yaz iaretlerinin basmevlerinin
imkânlaryla snrl olmas yüzünden azlarda bulunan seslerin fonetik
tespitlerindeki eksikliklerin varl, çeviri yazda istenen birliin otorite belirsizlii
sebebiyle salanamam olmas gibi sorunlar, bu alanda çalanlarn kabul ettikleri
durumlardr. ( Ercilasun, 1997; Gülensoy, 1979; Sar 1997 )
Arivlerimizdeki derleme kaytlar hakknda daha önceki bölümlerde ifade
ettiimiz güncellemenin yaplamam olmas önemli bir kayptr. Seslerin tespitleri
konusundaki teknik ve yöntem farkllklar konusunda bir standardn
yakalanamam olmas da önemli sorunlardan biridir. Üzerinde bu kadar çalma
olmasna ramen Anadolu azlarnn ünlü ve ünsüz varl tespit edilememi
olmas( Sar, 1997 ); çalmalarda ayn seslerin farkl harf ve iaretlerle
gösterilmesi, ayn harf ve iaretlerin farkl sesleri göstermesi gibi sorunlar, bu
aamada önemli saydmz , hocalarmz gibi, öncelikle çözülmesini arzuladmz
sorunlardr. ( Ercilasun, 1997; 43, Gülensoy, 1979, Delice, 1995) Ayn yörelerde
daha sonra yaplan derlemelerle öncekilerin karlatrlmalar, aralarndaki
deiimlerin gözlenebilmesi bu sorunlar sebebiyle imkânsz hâle gelmektedir.
Günümüzde bilgisayar programlarnn oldukça önemli gelime gösterdii
göz önüne alnrsa, çeviri yazda iaret yoksunluu gibi bir mazeretin geçerlilii
yoktur. Ancak, hâlâ bütün iaretleri bir yaz çeidinde bulmak mümkün
olamamaktadr. Biz, Sakarya li Azlar adl doktora çalmasn yaparken en fazla
çeviri yaz iaretini bir arada bulabildiimiz ÈÀÈÝáÙç ÂÙëÊ¥¤¤ yaz çeidinin
yannda ÈÝáÙç ¹ÚæÕç  ÈæÕâç È¸¿   ÈÝáÙç ÂÙê ÆãáÕâ Èüæß gibi deiik yaz
çeitlerini de kullanmak zorunda kaldk. Bu yaz çeitlerinin herbirinden aldmz
deiik iaretler, alglanma ve düzen sorunlar çkarmaktadr. Çeviri yazda
kullanlan iaretlerde de, tüm çabalara ramen, hâlâ bir birlik salanabilmi
deildir. ( Ör.; Baz az aratrmalarnda kullanlm olan Õæ äÕèàÕí×àß

iaretleri, pek çok aratrmada kullanlmamaktadr. ñ /  tercihi, tam
belirginlememi ve yaygnlamamtr…)
Az çalmalarna ait metinlerin ses kaytlar ile birlikte sunulmamas
sebebiyle, bazen ayn yöreye ait iki çalmada farkl çözümlemelere
rastlanabilmektedir. Bu durumun, çözümleyicinin iitme algsna bal olarak
deimesi, ses çözümlemesinin laboratuvara dayal olmamas gibi nedenlere
balanarak izah edilmeye çallmas ksmî bir hakllk pay tamakla birlikte; bu
farkllklarn ayn kelimelere, ayn köye hatta bazen ayn kiiden derlenen metne
tesadüfü, her türlü gerekçeli izahtan uzaktr.
3.2. Öneriler: TDK Az Aratrmalar Bilim ve Uygulama Kolu’nun
önderliinde ve önerileri dorultusunda çözümlemelerde kullanlacak çeviri yaz
iaretlerinin tamamn kapsayan, mümkün olduu kadar sade, uluslar aras
dilbiliminde kullanlan iaretleri de gözden rak tutmayan, ortak bir çeviri yaz
çeidi oluturularak, ayn dier yaz çeitleri gibi, genel ada paylama açlmaldr.
Çeviri yaz iaretlerindeki ayn sesi ifade eden farkl iaret kullanmlar
ortadan kaldrlarak birlik salanmaldr. Türkiye Türkçesinin ünlü ve ünsüz varl
tespit edilerek, bunlarn açklklar ses bilim ( fonetik ) laboratuvarnda tespit
edilmelidir. Bir fonetik laboratuvarn daha uzun yllar beklemektense ses
frekanslarn hassas olarak gösteren müzik programlarn az çalmalarna
uygulayabilecek bir analiz program gelitirilmelidir. Bu konuda TDK ve Türkiye
Biliim Dernei ile Koç Üniversitesi’nin balatt çÙç èÕâáàÕáÕ äæãÛæÕánn
dilbilimi ve az aratrmalarnda kullanlacak düzeye getirilmesi çalmalarna hz
verilmelidir. Volkan Cokun’un Almanya’da yapt çalma ( Cokun, 1999 )
zenginletirilmeli ve tüm ünlü- ünsüz varlmz kapsayan bir boyuta
ulatrlmaldr. Israrla vurguladmz disiplinler aras ortaklklarn kurulmas bu

4. Metinler ve içerikleri: ster yazl tespit halinde isterse ses kaydnn
çözümlenmesi sonucunda olumu olsun metinler, yaplacak incelemelere esas
tekil edecei için, son derece önemlidir. Derlemeyi yapann yapt çalmann
amacn iyi izah etmi olmas, kaynak kii/ler/de olumas muhtemel tereddütleri
ortadan kaldrmak açsndan gereklidir. Derlemecinin veya derlemeye yardmc
kiinin yöreden olmas, kaynak kiileri rahatlatc bir unsurdur. Özellikle yöresel
özelliklerin özgün örneklerini, kadn kaynak kiilerde daha fazla miktarda bulmak
mümkündür. Bu yüzden derlemecinin veya yardmc derlemecinin bayan
olmasnda fayda vardr. Metinlerin oluturulmasnda derlemecinin konumalara
fazla müdahil olmamas istenmektedir ( Demir, 1997; 81). Zira, metinleri
çözümleme esnasnda derlemecinin müdaheleleri sorunlar çkarmaktadr.  ¶é
èÙçäÝè ØãæéãàáÕçâÕæÕáÙâ ÖÕîÙâßÕíâÕßßÝÝíÝßãâéèéæáÕßÝçÝâÖÕêéæéàáÕç
îãæéâàéÖÝæÜâàãàáÕßèÕØæ¢µâ×Õß ÜÙæÜÕàØÙØÙæàÙáÙ×ÝâÝâáüáßüâãàØééßÕØÕæ
Õî ßãâéáÕíÕ öîÙâ ÛöçèÙæáÙçÝ ÛÙæÙßÝæ¢  Bazen, derlemeci de az özelliklerini
içeren bir konuma tarzn tercih etmekte ve kaynak kiinin konumalar,
derlemecininkilerle karabilmektedir. Bu durumda oluan tereddüdü ortadan
kaldrmak üzere baz çalmalarda derlemecinin konumalarna hiç yer
verilmemektedir ( Bkz.: Caferolu, 1941/ 1994, Korkmaz, 1977...) Metin
balklarnda, metinlerin derlendii yöre ve kaynak kiiler hakkndaki ksa bilgiler
verilmektedir. ( Kaynak kiinin ya, sesleri çkarmada farkllklar, varsa di yaps
özellikleri …gibi )
4.1. Sorun tespiti: Bizce, en aciliyet kesbeden husus; az özelliklerini
belirleyecek kaytlara ve metinlere sahip olamadmz yörelerden bir an önce
metinlerin derlenmesidir. Metinler, iyi ön hazrlklarla oluturulmamaktadr.  ¶é
ßãâéØÕèÙîÝêÙæÙâÕæßÕØÕàÕæáîØÕØÕÜÕèÕàÕæêÕæØæ¢ÖæÙâ×Ý æÕçèÛÙàÙ¦©¡§¤ßöí
ØãàÕä íüîàÙæ×Ù ßÕíè íÕäèßèÕâ çãâæÕ  ãâàÕæ ÕíßàÕáÕíÕ çÕàáÕß êÙíÕ ‘ÖéâàÕæ
ãàáÕî’ ØÙáÙß Øãæé ØÙÝàØÝæ¢ ÖæÙâ×ÝíÙ  çÕàáÕíÕ ÖÕàÕáÕØÕâ öâ×Ù  ØÙæàÙá
íÕäàæßÙâ âÙàÙæÙ ØÝßßÕè ÙØÝàÙ×ÙÝ  öâ ÜÕîæàâ âÙ ãàØéé  ØÙæàÙáÝâ âÙ ßÕØÕæ
çüæÙíÝÕàÕ×ÕÝîÕÜÙØÝàáÙàÝØÝæ¢
Metinlerde metinbilimsel bir biçim birlii de yoktur. Kaynak kiiler
hakkndaki bilgiler, baz çalmalarda kaynak kiinin ad, soyad, ya ve varsa
çene- di yaps hakknda bilgiler bulunmakla birlikte, yeterli deildir. Daha önce
de belirtildii gibi, özellikle ilk zamanlardaki derlemelerden oluturulan metinlerin
ses kaytlar bulunamamakta veya bilinememektedir.
4.2. Öneriler: Tespitte ifade ettiimiz “üzerinde çallmam az
bölgelerinden metin derleme” ii, çalmalarn çok acil olarak güncel dökümünün
yaplmasndan sonra, ilk yaplacak ilerden birisidir. Çok ksa bir zaman sonra
derleme yapacak kaynak kii bulmakta zorlanabileceimiz ihtimali, derleme iine
öncelik vermemiz gerektiine iaret etmektedir.
Derleme metinleri, iyi bir ön hazrlktan sonra yaplm derlemelere dayal
olarak oluturulmaldr. Ön soruturma, soruturma sorularna örnek olmak üzere
Gemalmaz hocamzn sorularndan yararlanlabilir. ( Bkz: Gemalmaz, 1995; 385-

391 ) Örnein: ÇÝîÝâÛÙâçàÝÝâÝîØÙØüüâàÙæâÕçàãàéæØé³”sorusu, geni zamann
hikâyesinin kullanmn; ÇÝîÝâØüüâüâüîâÕçàãàØé³” sorusu, görülen geçmiin
kullanmn; ¶ÕÖÕâîâ Øüüâü âÕçà ãàáé³, ¶éæÕíÕ ßÝáàÙæ Ùâ öâ×Ù
íÙæàÙáÝàÙæ³” sorular, duyulan geçmiin kullanmn; ÝáØÝ Øüüâ âØÙèàÙæÝâÝî
âÕçàØæ³ÂÕçàßîÝçèÙæçÝâÝî÷” gibi sorular, geni zamann kullanmn; »ÙàÙ×Ùß
çÙâÙ èÕæàÕàÕæÕ âÙàÙæ ÙßÙ×ÙßçÝâÝî³” sorusu gelecek zamann kullanmn ortaya
çkarmaya yardmc olabilecek sorulardr. ( Sorular farkllatrlp, deitirilebilir. )
Metin balarnda, kaynak kiiler hakkndaki bilgiler biraz daha ayrntl
hâle getirilmelidir ¶ÕÖÕàÕæ ØÙØÙàÙæÝÜÕßßâØÕ ÜÕâÛÝçüàÕàÙØÙâãàØéé âÙæÙØÙâ
ÛÙàØÝßàÙæÝ¢¢¢êÖ¢ Metinler, mümkün olduunca kaynak kiinin rahatlad ve doal
konuma seyrine girdii konuma bölümlerinden seçilerek kurulmaldr.
Çalmay yapan aratrmacya güven esastr, ancak; bazen ayn yörelere ait
deiik zamanlarda derlenmi metinlerdeki farkllklar karlatrmak ya da
karlatrmal çalmalar yapmak ( Karahan, 1997; 26 ), tereddüt hasl olan
söyleyileri kontrol etmek gibi farkl çalma ihtiyaçlarna cevap vermek üzere ses
kaytlarnn da mutlaka TDK arivinde bulunmas gerekir. Hatta bu ses kaytlarnn
da, konferanslarn ses ve görüntü kaytlarnda olduu gibi, ilgililerin istifadesine
sunulur olmasnda fayda vardr.  È¸¿’ââ ßÕèàáÕ ÚæçÕè ÖéàÕáÕØáî
ßãâÚÙæÕâçàÕæâÙàÙßèæãâÝßãæèÕáØÕçéâáÕç èÕßØÝæÙØÝàÝæÖÝæÜÝîáÙèèÝæ¢
5. nceleme Bölümü: Baz az aratrmalarnda, sadece geni bir ses
bilgisi bölümü (Caferolu, 1994; Ercilasun,1983 ), bazlarnda ses bilgisi ile kelime
bilgisi, baz çalmalarda ise cümle bilgisini ve anlam bilgisini de kapsayan geni
inceleme bölümleri mevcuttur.
nceleme bölümü, bilindii gibi yaplan çalmann bilimsel çkarmlarnn
yer ald ksmdr. Bu sebeple, bir anlamda tezin harman ve hasat yeridir. Bu
bölümde, derlemelere dayal, yöreye özgü dilbilimsel özelliklerin örneklerle tespiti
önemlidir. Örnekler, yörede skça rastlanan özelliklerde çok sayda; daha az
rastlanlan özelliklerde ise özelliin görünme sklna uygun oranda gösterilmi
olmaldr. Bu bölümde tespit edilen özelliklerin görüldüü dier az bölgeleri,
kaynak ve örneklerle gösterilmek suretiyle, kyaslamaya ve özelliklerin corafî ve
etnik dalm hakknda fikir edinmeye imkân salanm olmaldr.
5.1. Sorun tespiti: Bir az aratrmasnn inceleme bölümü hangi snra
kadar geniletilmelidir, bu konuda bir belirginlik yoktur. Kullanlan çeviri yaz
iaretlerinde olduu gibi inceleme bölümlerinde de bir standart oluamamtr.
Vurgu konusu, ses bilgisi bölümü ile kelime ve cümle bilgisi bölümleri arasnda
gezmektedir. Az aratrmalar tezlerinde inceleme bölümlerinin ses bilgisinden
anlam bilgisine kadar geni tutulmas, iin içine sözlük- harita- dizin ( indeks ) de
girince, çalmaya ansiklopedik bir hüviyet kazandrmaktadr. Sosyal bilimler
alannda en kabark tezler; Türk Dili ve Edebiyat ile Tarih ana bilim dallarndaki
tezlerdir. Çalmann sayfa adedi bakmndan fazlalamas, sürenin uzamasna,
çalmann yoruculamasna ve dizgi, basm- yayn, maliyet sorunlarna da sebep
olmaktadr.

5.2. Öneriler: Az aratrmalarnda inceleme bölümünün çerçevesi
çizilmeli, bir az aratrmasndan elde edilecek sonuçlara göre inceleme
bölümlerinin hazrlanmas salanmaldr. Çalmann hacminin daraltlmas,
kolaylatrlmas, süresinin ksaltlmas, dizgi, bask, yayn sorunlarnn azaltlmas
bakmlarndan inceleme bölümleri, gerekirse ses- ekil- anlam bilgisi yönlerinden
snrlandrlmak suretiyle grup tezlerine dönütürülebilmelidir. Özellikle lisans ve
yüksek lisans düzeyindeki tezlerde arlkl olmak üzere grup tezlerine
yönelinmesinin, mütekamil bir çalmay ksa zamanda, güncellenmi teknolojilere
uygun ve kullanl olabilecek ekilde ortaya koymak bakmndan önemli olduunu
düünüyoruz.
6. Sözlük ve dizin: Sözlük, az çalmasnn yapld yöredeki söz
varln tespit etmek bakmndan önemlidir. Dizin bölümü ise, sözcüklerin
kullanld yerlerin ksa yoldan ve kolayca bulunmas bakmndan önem arz
etmektedir. Dizin ksmnn da sözcük dizininden baka ekler dizini, kullanm
skl dizini, ters dizin…gibi çeitleri mevcuttur.
6.1. Sorun tespiti: Az çalmalarnn sözlük ksmlarnda, standart
Türkçe’de ve yörelerin hemen hemen tamamnda bilinen ve kullanlan sözcüklerin
bulunmas gereksizdir. Metinlerde geçen her sözcüe sözlükte yer verilmesi, tezi
gereksiz yere iirmektedir. Kimi çalmalarda metinlerde geçen tüm sözcükler
sözlüe alnmakta ve tez, argo tabirle, iirilmekte, baz tezlerde ise yöreye özgü
sözcükler seçilerek bir sözlük oluturulmaktadr. Bu sözcüklerin, sözlüe
yerletirilmelerinde de farkllklar vardr. Kimi sözlüklerde sözcükler, türleri,
geçtikleri yerler, kaynaklar ile birlikte belirtilerek örnekli bir biçimde sunulurken,
kimi sözlüklerde sadece sözcük ve anlam verilmektedir.
Sözlüklerde sözcüklerin transkripsiyonlu olarak verilmesi gerekmektedir.
Ancak, transkripsiyonlu sözcüklerin Üèáà formatnda tannma sorunlar alamad
için, kiisel sayfalarda yaymlanmas veya elektronik ortamda paylama açk hale
getirilmesi esnasnda farkl simgeler eklinde görünmektedir. ( Bkz.
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/SOZBUL )
Dizin ksm, Ceval Kaya’nn hazrlad ·ÝÖÕßÕíÕ adl dizin program ve
·ãâ×ãæØÕâç

farkllna sahip olanlar kaynaklaryla belirleyip sözlüe almal ve sözlüü de Ù¡ÙÕæßà× ’§¡©ØÙ’¥

çalmann da tam bir snflandrmay ifade edebileceini düünmek mümkün
deildir.
Anadolu azlar üzerine yapt çalmalarla bu disiplinde hakl ve kalc
bir yer kazanan Ahmet Caferolu, 1946 ylnda yazd bir makalede kendisinin
derledii az malzemelerine dayanarak Anadolu azlarn dokuz grupta
deerlendirmitir. ( Caferolu, 1946 )
Haritalama konusunda ayrntl saylabilecek çalmalardan birisi de E.
Gemalmaz’n ¹æîéæéá àÝ µîàÕæ adl çalmasdr. Bütün çalmalarn hûlasas
saylabilecek en yakn tarihli çalma, Karahan’a aittir. ( Bkz. Karahan, 1996 )
7.1. Sorun tespiti: Az aratrmas yaplmam yörelerimizin bulunmas,
önemli bir eksikliktir. Üzerinde çallmam yörelerden biri olarak görünen
Sakarya ili, doktora çalmamzla ksmen tamamlanm saylabilir. Ancak hâlâ
üzerinde yeteri kadar çallmam, az malzemeleri yeteri kadar derlenmemi,
ÇÝâãä  ÇÕâÕßßÕàÙ  µâßÕæÕ  ¿ÕçèÕáãâé  ¶ÕàßÙçÝæ  ¿ãâíÕ  Çãæéá  ÇÕáçéâ  ÊÕâ 
¼ÕßßÕæÝ  ÇÝÝæè  µæ÷ êÖ¢ az bölgelerimiz vardr. ( Karahan, 1997; 25 ) Önceki
bölümlerde ifade ettiimiz gibi, bir corafyac için corafya atlasnn önemi ne ise,
bir dilci için de dil atlasnn önemi odur.
Az aratrmalarndan elde edilen veriler, Anadoludaki azlarn yaylma
alanlarnn tespitinde, bu yaylma alanlarndaki tarihî, etnik ve sosyolojik yapnn
belirlenmesinde bilimsel veriler olarak deerlendirilememektedir. Hazrlanlmas
düünülen az atlas konusunda da haritalamann hangi ölçütler esas alnarak
yaplaca dahi belirginlik kazanamam; bu mühim mesele, sadece èÙáÙââÝ êÙ
ØÝàÙß” mesabesinde kalmtr. Oysa, son zamanlarda “yeni aznlklar türetme
çabalar” younluk ve hz kazanm, neredeyse Türkiye’de Türk ve Türkçenin yok
saylmasna doru bir seyir, “modernite, mozaik, Avrupallama, nsan
haklar…”gibi deiik klflarla sunulmak suretiyle revaç bulmaya balamtr. Bu
seyir içinde; Anadolu’nun enlendirilmesinden yüzlerce yl önce bu topraklar yurt
tutan ve farkllaan Kal- Kpçak- Karluk Türkleri, birer birer “aznlk” saylmak
suretiyle ( Bkz.; Andrews 1992 ), üzerlerinde uluslar aras sermayenin fonlarndan
aktlan akl almaz paralarla “aratrma projeleri( ! )” yaplmaya balanmtr.
Bunlardan elde ettirilen sonuçlar da farkllklarn ayrlk gerekçelerine zemin tekil
edecek veriler olarak kaytlara geçirilmeye; bilim, politize edilerek Õ¡äãàÝèÝß
äÕßÙèàÙæ ÛöæüâüáüâØÙ sunulmaya balanmtr. Aksinin ispat anlamndaki
bilimsel çalmalar ise “modernite kartl, çadlk, paranoya, cart-curt iler”
gibi aalayc ithamlarla küçük düürülerek deersizletirilmeye çallmaktadr.
7.2. Öneriler: Türkiye Türkçesinin çallmam az bölgeleri öncelikli
olarak çallmal, buralardan elde edilecek veriler, çallm bölgelerden elde
edilmi verilerle birletirilerek Türkiye Türkçesinin az atlas bir an önce
tamamlanmaldr. Azerbaycan Türkçesinin 43’ü ses, 31’i yap, 4’ü söz dizimi, 50’si
de söz varl ile ilgili toplam 128 haritalk az atlasnn 17 ylda tamamland
göz önüne alnr ve Türkiye Türkçesinin az atlas meselesinin 1936’dan beri sözü
edilmesine ramen tamamlanmam olduu ( Karahan, 1997; 27 ) dikkatten uzak

tutulmazsa, icraattaki gecikmenin ortadan kaldrlmas gerei daha net olarak
anlalabilir.
Bunun için; atlasn muhtevas, bölümleri ve atlasa ilenecek konular “Az
Aratrmalar Bilim ve Uygulama Kolu” tarafndan belirlenmeli ve bu konuda
çalm olan dil bilimcilerden hayatta olanlarla dorudan temasa geçilerek, kendi
çalmalar ile ilgili süreli ve acil yardm istenmelidir. Rahmete kalm olanlarn
çalmalarnn belirlenen ölçülerle gözden geçirilmesi ise ya örencilerinden ya da
bu konuda tez yaptracak bilim insanlarndan rica yoluyla öncelikli çalma olarak
istenmelidir. Yaplacak çalmalarn belirlenen usûl ve teknik ölçütlerde yaplmas
istenmeli, yaplm çalmalar için de ekipler oluturmak suretiyle istenen
vasflarda verilerin atlasa ilenmesi salanmaldr. Günümüzün teknik imkanlar
bunlara hakim ekipler tarafndan iyi deerlendirilirse bu meselenin uzun yllar
almayacan düünmek mümkündür. Ancak, artk düünmek yerine icraata
geçmek vaktidir. Zaten yeteri kadar gecikmi olan bu mühim mesele için daha
fazla gecikmenin de bir anlam yoktur. Kald ki, iimiz sadece Türkiye Türkçesi ile
de bitmi olmayacaktr. Ezelden- hâle yaaml övüncümüz; hâlden- ebede
yaamas dileimiz olan Türkçe’nin corafyas geni, tarihi eski, meseleleri de bu
nispette fazladr.
8. “Sakarya li Azlar” isimli doktora teziyle getirilen yenilikler,
tezin hazrlanmasnda kullanlan bilgisayar programlar ve teknik hakknda
bilgi:
Makalenin bandan beri sralamaya çaltmz sorunlardan hareketle,
yaptmz “Sakarya li Azlar” adl çalmay irdelediimizde, çalmamzla
Türklük Bilimine ve az aratrmalarna biçimsel yönden ve teknik olarak u
yenilikler getirilmitir:
8.1. Ses kaytlarnn bilgisayara aktarlmas: Tezin hazrlk aamasnda
kaset kaytlar; kaset kayt cihaznn ses kart girileri kullanlarak bilgisayara
balanmasndan sonra ·æÙÕèÝêÙ ÆÙ×ãæØÙæ program yardmyla elektronik ortama
aktarld. Bu aktarm esnasnda »ãàØËÕêÙ programyla seslerdeki parazitler
temizlendi ve ëÕê biçiminden áä§ biçimine ØÖÄãëÙæµáä programyla
dönütürüldü. Böylelikle kaytlarn zarar görmeden, ËÝâµáä programnda
dinlenerek çözümlenmesi ortam salanm oldu. Bu ilemle, makalenin önceki
bölümlerinde sözünü ettiimiz sorunlardan bir ksmn çözmü olduk. Bunun
sonucunda ses kaytlarn dinlemek ve çözümlemeleri yazya aktarmak e zamanl
olarak mümkün hale geldi. Bu yöntemle TDK arivindeki çözümlenmemi bantlar,
bilgisayar ortamna aktarlabilir, tez olarak çalacaklarn hizmetine sunulabilir. Ses
kaytlarnn güncel teknolojiye uyarlanmas son derecede önemlidir. Zira, bugün
kullandmz aletler ve programlar, teknolojinin ba döndürücü hzna ayak
uydurabilir hâle getirilmezse; belli bir zaman sonra bu kaytlar dinleyecek,
bunlardan yararlanabilecek imkân da bulamayabiliriz!

8.2. Tezde kullanlan haritalarn taranmas ve ilenmesi: Tezde
kullanlan haritalar, tarayc kullanlarak ºÝâÙÆÙÕØÙæ program ile bilgisayar
ortamna tand. Bilgisayar ortamna tanan bu haritalarn düzenlemeleri ve tezin
site sunumuna uygun hale getirilmesi µØãÖÙ ÄÜãèãçÜãä program kullanlarak
saland. Düzenlemeleri yaplan haritalar, metinler ile birlikte günümüzün en
kolay, ilevsel sunum program olan, ayn zamanda da çeviri yaz iaretlerinde
sorun çkarmamas sebebiyle µØãÖÙ µ×æãÖÕè programyla Ä¸º biçimine
dönütürülerek basma ve sunuma hazr hale getirildi.
Bu bölümdeki haritalarda sadece metin derlenen yerler iaretlendi.
Gönlümüzden geçen, bu haritalarda derlemenin yapld yere tklandnda o
yöredeki örnekleriyle birlikte zaman eklerinin görülmesi ve duyulmasn salamak,
yöreye özgü kelimelere uzant vermek...gibi yenilikleri katmakt. Ancak, program
dilini bilmeyiimiz ve böyle bir çalmann çok zaman almas olasl bu
yenilikleri yapma gayretimizi körelltti. Buradan hareketle, belirlenecek ölçütler
dahilinde az özellikleri bu haritalara ilenebilir. Bu haritalar, el ile çizilen
haritalar yerine kent bilgi sistemlerinde çizilen haritalardan yararlanarak daha
düzgün çizilmi haritalara geçi için de bir örnek tekil etmektedir. Harita çizmenin
ve haritay ilemenin de ayr bir bilgi ve beceri gerektirdii bilinmektedir.
8.3.Sözlük ksm: Sözlük ksm ilgili bölümde izah edildii ekilde seçme
sözcüklerden oluturuldu. Sözlüün ilevsel ve kullanl olmasn salamak için
alfabetik erit konuldu. Hangi harfteki kelimeleri istiyorsanz, o bölüme
gidebiliyorsunuz. Bu bölümdeki kelimeler de çeviri yazl olarak verildi. Sözlüü
sadece kendi derlemlerimizde yer alan özgün sözcüklerden deil, yörede yaplm
çalma, yazlm eserlerdeki kelimelerden de seçki yaparak ve tabiî ki kaynak
göstererek oluturduk. Ör.: A-B-C-Ç-D-E-F-G--H-I--J-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-T-U-Ü-V-Y-Z
Dß̰͂úLN L  '¼ß¼QGH RßODQ HYL WDUDIñQGDQ \DSñODQ §H\L] DOñğYHULğLQLQ SDUD RODUDN
GHßHUL 6DOPDQOñ, 
DӷHğ L $ßD§ $OEDOODU,
DODI L +D\YDQ\HPL 7HNGDO 
ÁOH ]I 6RQUD 'HGHOHU,,7 
¡ú¡ N¼úú¡ӷ Dú¡ NLú¡   ]I  Ğ¶\OH E¶\OH LGDUH HGHFHN NDGDU ¡ú¡ N¼úú¡ӷ JH§LQL\R

'¶ßG¼UHQ 

alpÁt áurusu:( i. ) Elma, dut, kays...gibi pestili yaplan meyvelerin çerez olarak
yenilmek üzere kurutulmu ezmeleri.  ൦¶]ÃPDQ EL]H ğHNHU GL\H DOSÁW áXUXVX

YHULOOHUതGLLßGHYHULOOHUതGL3DğDODU 

DOñEDWñU ]I $OñSGXUXU ðğVHYHU
DğXUDFñ V $EDUWñOñV¶]V¶\OHPHDOñğNDQOñßñRODQNLğL ðğVHYHU 
DWODPD L .¶\GñğñN¶\VñQñUñDQODPñQGD %DOFñODU 
D\D]OñN L %DONRQ ðğVHYHU 

Á\áñ7  L  (Y Hğ\DVñ §H\L]Ȇ VHQLċ¶ঞซú¡Gഋċ \D3DFíP GHGLċ¶Á\áñ7ñ \ւSÁVñċȇ
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8.4.Tezin site haline getirilmesi ve sunumu: Tezin yazl basm, Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Hazrlama Yönergesi dorultusunda
yaplm; fakat, tezin disketi ve savunma sunumu kiisel sayfa ( site ) hâline
getirilmitir. Tezin tamam, ( ~ 700MB ) bir YD ( = CD )’ye aktarld. Tezin giri
sayfas, aadaki resimde olduu gibidir. Tez hazrlanrken kullanlan ve her
bilgisayarda bulunmayacan tahmin ettiimiz yaz çeitlerini ve programlar,
tklamayla yüklenecek ekilde giri sayfasna koyduk. Ayrca giri sayfasnda, tezi
hazrlayann ve tez yöneticisinin isimleri üzerine tklandnda, ilgililerin fotografl
özgeçmileri de görülebilmektedir.
Ana Sayfa

çindekiler

Metinler Listesi

Sözlük

Kaynakça

Harita ve Ekler

Site en iyi görünümü 1024*768+ çözünürlüünde, IE Explorer 5+ taraycsyla verir.
Sitedeki uygulamalar için bilgisayarnzda Macromedia Flash Player,
Winamp ve Acrobat Reader programlar bulunmaldr.
Aksi dahilinde aadaki ikonlara tklayarak programlar ve yazı tiplerini kurabilirsiniz.

¥¢

ÙßÝà®ÈÙîçÝèÙçÝâÝâÛÝæÝçÕíÚÕç


Giri sayfasnn üst ksmnda belirtilen balklara tklandnda tezin ilgili
bölümlerine gidilebilmektedir. Örnein “çindekiler” bölümünün üstüne imleci
getirdiinizde tezin içindekiler srasyla dökülmekte, istediiniz bölüme giderek
inceleyebilmektesiniz. ( Bu bölümlerin bazlar Üèáà, bazlar äØÚ formatnda
hazrlanmtr.)
Bu tezin belki de en önemli biçimsel ve teknik yenilii “Metinler Listesi”
baln tkladnzda karnza çkan bölümündedir. Bu bölüme geldiinizde
aadaki görünümle karlamaktasnz:
LÇE: Adapazar
Derleme Yeri: Kavaklar Mah. ( Adapazar ) |mp3
Metin no: 1
Derleme Yeri: Serdivan ( Adapazar )
|mp3
Metin no: 2
Derleme Yeri: Alandüzü Köyü ( Adapazar ) |mp3
Metin no: 3

Bu bölümdeki metinler listesinden seçtiiniz herhangi bir metnin ses
kaydn áä§ formatnda dinlemeniz mümkün olduu gibi, metni de e zamanl
olarak “Metin no” üzerine tklayarak äØÚ formatnda takip edebiliyorsunuz.
Böylelikle çözümlemeler konusunda gözlem ve eletirilere açk, karlatrma
imkan sunan, baka çalmalarda kullanlabilir ve yeni teknolojilere uyarlanabilir
kalc derlem oluturulmutur diye düünüyoruz.
8.5.  birliinin önemi:Tezin sunumunda yararlanlacak kiisel sayfa
(website ) tasarm, ¸æÙÕáëÙÕêÙæ Áì  ºæãâèäÕÛÙ  ËÙÖçèíàÙ  µ×Ù¼èáà  ºàÕçÜ 
ÇëÝçÜêÙÄÜãèãçÜãä programlaryla çallarak yapld.
Tezin bilgisayar ortamna teknik olarak aktarm ve site tasarm, benim
pek çounu kullanma maharetinden mahrum olduum programlar kullanan ve i
birlii sayesinde kayda deer saylabilecek yeniliklere katk salayan olum
Ouzhan Öçalan’a aittir. Ouzhan gibi daha nice maharetli gencimiz gerekli tevik
ve rehberlik yaplrsa, yaptmz çalmadan çok daha iyilerini yapabilecek teknik
bilgi ve beceriye sahiptir.
Örencilerimizden SAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendislii bölümü
aratrma görevlisi Ahmet Küçüker ve arkadalar da bildiim kadaryla ses
tanmlama programlarnn bir ekli üzerinde kod yazmakla megul idiler.
nanyorum ki pek çok üniversitemizde benzer maharetlere sahip gençlerimiz,
emeklerinin karlklarn alabilecekleri projelerde, severek yeni eyler üretmeye
hazrdrlar.
Yaplan bu yeniliklerle, bundan sonra hazrlanacak olan tezlerin
günümüzde ve gelecekte bilgisayar ortamlarna aktarlp güncellenmesi mümkün
hale gelmitir diye düünüyoruz. Tespit ve önerilerimizde belirttiimiz disiplinler
aras ortak tezlerin hazrlanabilmesine imkan salayacak düzenlemeler
yaplabilirse, bu i birliinin hem fen bilimleri alannda hem de sosyal bilimler
alanndaki tezlerde, tahmin edilenin üzerinde, iyilemeler salayacana olan
inancmz tamdr.
Bu vesileyle, çalmamn fikir babas ve daha nice yllar Türk Milletine ve
Türklük Bilimine hizmet etmesini dilediim hocam Prof. Dr. Tuncer
GÜLENSOY’a; danman hocam, Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN ile üzerimde emei
olan herkese ükranlarm arz etmeyi erefli bir görev sayarm.
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