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~ Andreas T-e ze'nin
ardından

90. doğum günü için öğrenciler i 2004 Nisa n a y ı na bir kita p planlıyorlarmış. Bu

kitaba Andreas Bey'in bütün çalışma arkadaş la r ı n ın yazıların ı bekliyorlarmış.

Türkiye Cumhurlvetl vatan d a ş ı olmasa da Türkiye'den evlenm i ş olan, Türkiyeli

saymamız gereken Andreas Bey'in söz l ü ğ ü n ü geli n sürdürelim, ekibinin

dağılmasına, sözlüğ ün devamının gecikmes ine izin vermeyeJi m.

Tiet ze çalışma odasında, Hazira n 2002. Sev im Yı lm a z -Önd er ar ş i v i
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Mehmet Ölmez )

Türkçenin yorulrnaz araştırıcısı , bü

yük bilgin Prof. Dr . Andreas Tiet

ze 'yi geçen yılın sonunda kaybettik,

naaşı ise bu yılın başında, 7 Ocak

günü dostlarının, öğrencilerinin ve

meslektaşlarının katılınuyla Viya 
na'da toprağa verildi.

And reas Bevin adını ilk kez hoc.ım

Talat Tekin'i n de rslerinde. konuş -

ınaları nda işiuim. Tara ma Sözlü

ğlT nde yaptıkları düzeltileri işitip

okuyunca Tietze 'nin çalışmalarına

ilgim arttı. Anadolu ağızlarının söz

varlığı üzerine çalışmaya başlayınca

Tietze 'nin bu alandaki ilk elde baş

vurulacak makalelerine ulaştım.

(Bu makalelerin derlendiği kitap

için kaynakçaya bkz.) Kendisiyle
tanışmam, dostluğumuzun başlan

gıcı 1995'e gider. Askerlik görevinü

İstan b u l da ya p mam d olay ı s ı yı a

1995 yazında kend isini ziyaret etme
imk.irum old u . Bovacıkovdek i evi -

nin balkonunda yaptığımız bu soh

bet, aslında Türkoloji konularının

ele alındığı bir ders olınuştu. He

111en yine aynı yaz, kendisiyle İstik

lal Caddesi'ne kitapçıları dolaşmaya

çıkmıştık. Burada yer alan fotoğraf

da o güzel günlerin hatırasıdır. Bu

ziyaretler, 2000 yılına kadar düzenli

olarak devam ermiş ve Andreas

Bey'in evinin balkonu neredeyse
hir derslik haline dönüsmüştü. Soh-

betlerimizd e bazen misafirleri ile de

ka rs r l a ş ı rd ım; örnegın , Andreas
Bey'in eski dostu Gani Bey'i (Gani

Yener) bu sohbetlerden hatırlarım.

2000 yılında araştırma amacıyla

Turfan ve Tuva'da bulunmam o yıl

ki görü şmemizi engelleınişti. Son

görüşmemiz ise 2002 yazında, söz

lüğünün kendisi için hazırlanmış ilk
matbaa nüshası üze rin e yaptığımız

so hbeti içer ir, O gün gerçekten çok

mutl uvdu. ben de henüz kitapçılara

hile cıkmauuş bir sözlüğü hazırlaya

rn vl .ı birlikte incelemenin heyecanı

ice risindeyd im . Sözlükle ilgili , mad

de lerin duzenleniş i, örneklerin seçi-

İ i s i . kullanılan dil, katkıda bulunan

lar hakkında uzun uzadıya soyleş

111e fırsatı bulduk.

Beni111 kendisiyle yazışrnama vesile

olan çalışmalarına gelince, bunlar

dan birisi hocam T. Tekin'le birlikte

hazırladıkları, Tarama Sözlüğü'ne



Tietze Viyana'da. Suraiya Faroqh i a r ş i v i

i l i şk in düzeltilerdi . Bu dü

zeltile rin birinci bölümü ,

"a" harfini içere n bölümü

Erdem clergisi nd e yayım

la rımış t ı ("Tarama Sözlüğü

Üzerine Baz ı Açıklamalar" ,

Erdem, c. 5, 1989, sayı 3, s.
285-293). Ben merak la de

vamını bekliyo rdum , ho

camdan sorduğumda "b "

harfin in de hazır olduğunu

a ncak yay ımlanmacl ığın ı

bel i rtm i ş t i . Rica ed ip "b '

harfini aldım ve 7DA 4'te
yay nn lanmasnu sağ l a dım .

Andrens Bey'i ziyaretimcle,
dü ze ltile rin devamını me

rak ettiğim i be lirttim. ce va
h ı söz konusu dü zeltile ri ar
lı k s ö zl ü ğ ünde yaptığı yö 

nündeyd i.

Anadolu a ğ ı z l arındaki alın -

malar üzerine yaptığı ça lışmala rına

gel ince , ağız lar üzerine ça lı şmala

n ın sırasıncla Türkiye 'd e yapı lan

dokto ra te zle rinde . yayınlarda . b ir
iki ça lışma dışında Andrens Bey 'in

makalelerin in kullanılmadığını gör

dü m. Buna ge re kçe söz ko nusu

makalelerin ula şı lamaz oluşu olab i

lircli. Oysa bu makaleler, Tü rk Dil
Kur umu 'nu n k üt üph ane s inde ki

dergilerde va rcl ı. Anadolu üniversi

te lerindeki araştırıcıl arın bu maka
lelerc u laşmasının güç olacağı d ü
ş ü ncesiyle Anclreas Bey'in bu ala

nı n ilklerincle n o lan makalele rin i

ke nd isin in izn iyle bir araya ge tirdim
ve rneslektaş ım Yong-S6 ng Li'nin

ka tkısıyla cla he r makalenin so nun
da yer ala n d izinleri ortak bir clizine
dö n ü ş t ü rd ü m . Makalelerin in yayımı

için izni ni rica ettiğ imde 2 Mart
ı 99 8 tarihli mektubunda m ütevazı

hir üslupla bu önemli incelern e ya

zı ları için şunla rı yazmışt ı :

ıvıehmet Ö lmez dostum .

faxınızı a ld ım. ben de size faxla ce

vap vereyim . Benim 40 se ne evvel

çıkan yazı la rım ı tekrar basm am za iti

razım yok, fakat bunlar a rt ık eskimiş

ve içleri nde yanlış lar da var. Yanlış

la rımı şimdi yazmakta oldugu m ki

tapta d üze ltme ye çalışıyorum.

Yeni etimo lo jik lugatc dair iki se nc

evve l yazdıg ım maka lenin ayrıba s

k ısını size yolladım . Faka t hu da ta

b ii eski mistir.

Ş imd i k i durumu size tarif edeyim

( başka bir makineele yaz ıyoru m.

harflerle savaşıyorum) :

ilk cilt A E harfle rini g ösreriyo r. O

cild in mü sveeldesi haz ı r, fa kat talc

bele rini index , cross rete rence. bib

Hyografya gihi baz ı ş ev le ri n ; daha

h itiremed ile r. Meti n co mp ute rde

1840 say fa tutuyor. Index . bibliyog

rafya "s. ilc herhalde 1 500Tı bu la

cak. ikinci c ilt F .r harll erini ihtiva

edecek. o nun t:ıhminen vans ına

gelmişim . Kalan -t cilt daha hic vok .

Bu senenin sonuna kadar ikinci c il

di hit i rıneği umuyorum . He r ~L'"

ço k ağır il crl iyo r.

Duyduğuma göre Avusturya Bilimler

Akade misi Türkiye Bilimler Akade

misi ile 5 senel ik bir m uka ve le ak

detmiş , müşterek projeler anyorhr
mı ' . Üzer ind e çahş t ığ un lugati tckli f

ettim. Kabul edi lirse belki Tü rkive 'de

de bir m ümessilimiz olur yahut ora 

dan birini dave t ede biliriz O zama n

iş i miz hızlanır. Şimdil ik bu nlar hayal,

fakat belki bir gün hakika t olur.

inşa llah ağustos ortasında lstanbul'a

geleceğim . Ge çen yaz görüşe

me d ik. b u yaz yo lunuz düşer

se me mnun o luru m. Talat Beyi

görü rse n iz çok selamlarımı

s övle yin .

~ebm la rımla

,-\. Tie tze

\laka lelerinin clerlendiği ki

ta b. ı rica ettiğim ö nsözde

ise sunla rı yazmışt ı :

Ye-ni öğrend iğ im T ür kçe 'y i

kendi ve-rind e. ke ndi me mle

ket inde din lemek . konuşmak

" e konusmamı düzel tme k için

1935' te ilk defa Tü rk iye'ye

geld i ğ im se ne de. Anado 

lu 'nu n bi nlerce kasaba ve kö

yü nde konuşula n ağızla rı hak 

k ında mal üm at ed ineb ilec e

ğim yardımcı k i t apla rın sayıs ı

mahduttu . Gerçi neş redilmiş

b irçok me tin va rd ı. faka t b ir

ka ç nisbet en küç ü k mahalli lügatçe

(m isal olara k 1934'te basılan H .

Hüsn ü'nün Kavseri Söz/(i,q ırnü zik

redeb ilirim ıde n maada "egeıne

toplu "e nisbete n ge nis d ialekt söz

lüğü o larak va lrnz Hamit Zübeyr

Koş.ıvın 1932'de çıkan Anadilden

Derlemeler lügati vard ı. Bu sözlük

fayda lı . fakat kifaye ts izdi . O tarihi

takip ede n o n , onbeş senede vaz i

yc t tama men değişt i . Bir ta raftan

Ahmet Ca feroğlu'nun 1940 ile 1951

yılla rı a rasında 9 cilt o larak yayım

Lınan incel emeler ve met inler se ri

si A tıadolu dialeletoloj isi için sağ

lam bir temel atmışt ı r. Aynı sene

ler d e 1939 ile 1947 yı l l a rı a ras ında

Tür k Dil Kuru mu ta ra fından yayım

lanan Türlei vede Ha lk Ağzı iidm i

Derleme Derg isi <d aha sonra Tü r

kin' de Hcıll: ,-IP.zlIıd{//1 Derleme

SDz/(i/U'il Türkologla rın önü ne ge

nisliğine e~siz bir d il hazines i se r

misti . Bu hazineden etimolo ji sü

pürgesi ik bazı valxı ncı unsurları

.ı v ı rmak türkologla rın ve umumi

vetk- dilcilerin vazilesiydi. Ren ele
o zam:ın bu teş ebb ü se ka tıld ım ve

.ızcok bi ldiğim llsanla rd an Anad o

lu'nun maha lli ağızla rına nüfuz e t

mi ş o lan unsu rların baz ı l arını tespit

etme ğ e ça lıştım . Sonra daha genç 

le r b u ç iğ ı rd a de vam ed ip çok da 

ha esasl ı netice le r meydana çıkar

dıla r.
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reas Bey'in vefatı dolayısıyla aile

since ödenmişt i r.

2. Söz lükte daimi kadroyla ça lışa

cak en az iki kişinin giderle rinin

ödenmesi gerekmektedir.

3. Sözl üğün devamının tekrar Tür

kiye' de basılması sağlanmalıd ır.

Türkçesiyle "de niz geçilmiştir" , yani

80 yı ll ık Curn hurivetin d ilinin eti

mo lo jik sözlüğü yazılm ıştı r. "derede
bo ğulmarnak" gerek ir. bu kü çük so

runları yetkili kurumlar aşına l ıd ır.

Son bir konu , yine Süheyla Ha

nım'ın bildirdiğine göre , 90 . doğum

günü için öğrencileri 2004 Nisan

ayına bir kitap planlıyorlarmış . Bu

kitab a Andreas Bey 'in bütün çalış

ma arkadaşlarının yazı la rı nı bekli

yorla rrnış . Tür kiye Cumhu riye ti va

tandaşı o lmasa da Türkiye 'de n ev

lenmiş o lan . Türkiyeli savmam ı z

gere ke n Andrea s Bevin sözlügünü
gelin sü rdürelim. ekib in in dağılma 

sına , sözlüğün devamın ın ge cikme

sine izin vermeyelim. Ruhu ş ad o l
sun, huzur içer isinde uyusun.

<.Ileh me/ Ölmez . Prof Dr,
Yıldız Teknik Cııiıersıte«

Fen-Edeoivat Fakülte.'i
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