
Pro$ Dr. Zeynep KORKWZ 

Anadolu ve Rumeli @zlan Ozdndeki derleme ve ara@uma &malanmn 
tarihi pek eski saylmaz. Tiirkolojinin bir bilim dah h$linde ele allmyna padel  
olarak g e p  yiizy~lm ikinci yanslnda 1860 kadar uiauu. 

Ba$kng@ o h i i n  i nddnhm ba@ olarak yabanc~lar tarafindan W- 
tiilen &malar, 1940% yllardan soma yerli am$tmc~lar eliyle git&ikv gelisti- 
dmiv, derleme ve ara$turna niteliginde hayli eser ortaya konmugtur. 

Konuya Anadolu ve Rumeli a g ~ ~ l a n n ~ ~  sbzliigo aqmdan baluld@nda, ilk 
d p a l a n n  Cumhuriyet dbnnemindde dil dewimine parale1 olarak devlet eliyle 
bar,lat~I&& ve bugiin elde sdzliik niteli@de b w  esaden ibmet bir y a p  bu- 
lundugu gWiir. Aynca, dolgun bir a& sazlegiino besleyebilccek nitelikteki 
y a y m h n q  veya yayunlanmarmg da@k durumdaki malzane de a n d  son 
25-30 y l  iginde epey uhnq bulunmddadu. 

Geqi, bundan 100-120 yll bncc, sayi% kcnarma di4ijIea1 nottan Abdi-i 
Karahid'ye ait oldugu tahmin d m  ve divan'cdebiyab navm rjekilleriyle 
manzum biqimde Meme ahmug 01% baS$n ve sondan eksiieri bulunan sekiz 
s a w  bir yazma (hanbul Ihivenitai Khph@ TY 520),' Erzurum a&m ait 
Mzliik niteliginde 386 aqkhnaI1 kelimcyl iginc -. Yine bu nitelikte, 
ban a & h  ait p k  ki&iik @I kelimc dedemtleri de yap~lrmghr? Ancak, bu 
tiirlii derlemeler bir sazlilk hazultgmda &c yarayabidecek pek suurll bir malze- 
me olmaktan bteye g e w e k t c d i r .  Wr bakundan a&k s6Aiigii niteligindeki 
ilk yaylnlar dil devriminin ihtim duydugu Tilkge sdz ml@m ortaya koya- 
bilmek amaclyla ba&dan thG&iu. Bu W e r  daha soma yeni 
malzeme ile beslenip geligtirilerek 12 ciltlik Tnrkiye'de Hulk Agnndan Derleme 
SazIn@'ne d6nikjtiidmQtik. Derleme Sdzlagn, malzemesi bakmmdan daha 
Once yayunlanrms yine sbzliik oiteligiuk birkq. yam dayand@ iqin, 61102 bu 
*ma ve yaylnlara ilirjkin k m  b i i  degerlmdirme yapmay uygun buluyom: 

1. Bide halk agdanndan s6z derleme &hi ilkin Besim Atalay ba$latm~$tu 
denebilir. 1920% yllarda o zamanki Maarif Vekilli&nin Hars (KiMr) M&- 
liigiinii yapan Besim Atalay'm g i r i g i  ile3 biu miktar kelime malzemesi der- 
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lenmi$tir. Daha soma barf devrimi dolayslyla kurulmug o h  Dil Enciimeni de 
derleme binin onemini gbz bniinde Marak, bu h d a  &ma ve derlemeler 
yapilmasi iqin Prof. Dr. Ragp Huliki &dem'i giirevlendhni$tk. Maarif Vekil- 
liginin 192013, Dil Enciimeninin de 1929, 1930111 yllarda derletni$ oldugu 
malzemenin bir lasm Himit Ziibeyir (K-y) ve fshak Refet @$ltman) tamfin- 
dan ele aluup hlenerek bir SBzliik dikenine sokulxmq ve AM Dilden Derleme- 
ler adlyla (fstaobul 1932) yaylmlaormstrr. 450 s a w  bu s&*kte 9000 s6z yer 
-. 

Ana Dilden Derlemeler, her kelimenin anlarmnr vueq pmerdeki yerini 
ve nereden derl- oldu@ gBsteren bir s&liiktiir. Aqklamalarda aymttya 
girilmemis 01- Ude,  gerektilrw anlam verilen siklerin halk a@zlanndan 
ahmug ciimleler ile kmkhms~, esere o giiniiu @an iqinde ayn bir deger 
w. 

2. Tiirk Dili Tetkik Cemiyetinin kwulugundan soma yaylmlanan siizliik 
niteligindeki ilk eser Osmonl& Tffrkpzye Saz &r&klan Tarama Dergisi 
(1. ve 2. ciltler, fstanbul 1934)'dir. Bu derg, 1932 ydmda toplanan Birinci Trirk 
Dili Kurultay~.'nda alum kanr uyannca, ha& dilinde, eski lataplarda ve yazma 
dununundaki eserlerde bulunan Tiirk dili malzemesini ortaya koyma amaclyla 
hazlrlanrmStlr. Dergideki nmlmne;den, hem yap dil i i  iyice kaplamq o h  

ve F a q a  s6zlerin yerine Tiirkpzlerini koymak, hem de Ti i rkde  yeni 
kelimeler tiirekbilmek i+ ymaryarsrlanma hedefi gii-. 

Tarama DergiPi, bakmuudan 1933 yhda baglatdan dil 
seferberligi'nde 6g&medu, dcvlet memurlan ve d@er gbniilliiler eliyle, halk 
a & h m h  der1eMlig vc eski eserlerden tammug malzemeye dayam. Derle- 
nen malzeme i i ~  a$amah biir kontrol siizgecinden de geGirilmi$tir.4 

ki ciltlik s6zlii&iin '1. cildinde alfabe smiyla, dilimize girmis a n d  -1- 
llklan bulunmayan Farsg sbzler yer a h ;  her bir yabanci kelimenin 
kar$~~laa yine alfabe s m y l a  hem halk a&lanndan hem de eski yaah kay- 
naklardan ahmu$ T* kar&khr komuw. Bu cildin O s m a n l d n  
Tffrkeye Karplzklur KJavwu'na temel o~qtumasi  pli&m@r. Ancak 
Dergi'de, bir tek veya Faqa  kelime iqin halk a&hn dqmda ~egitli 
eserlerden ve biiirinden kkh  lehgelerden ahmq birqok ka&k bulundugu 
iqin, s6zliikkn yararlamna gii&$mi$tir. Dergideki malzemenin bilimsel bir 
siizge$&n gwirilememig olmasl, SBdiige bir barn malzeme niteligi vermk$ir. 

Dergi'nin 2. cildindeki malzeme, Tiirkden Osmanl~caya indeks duru- 
mundadu. Burada da bir Tiidqe kelimeye, bazen b q  ah Arapp, Farsp -1- 
hk verildigi gbrilliiyor. Sdz geliii, T. aba- 6ili iqin "dirig etmek; imtina etmek, 
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mani olmak, menetmek, muhalefet etmek, reddetmek" gibi farkh kavramlar bid- 
diren - konmugtur. GBriiliiyor ki Tarama Dergisi stlzliik diizeninde 
olmasma ragmen, hem derleme hem de tarama malzemesini ipdigi,  bir Arap- 
ca, F a q a  kelimeye birpk Tiirkqs ka@& bir Tiirk~ kelimeye de b w k  
Arapqi, F a q a  kqhk verdiifi; aynca, Tiirkqs kelimeler almdt& lehpnin s a  
ve gekil bilgisi yapdam& old* igin, kendi amauna da hizmet eden bir y a p  
olma niteliaden luak kahg ;  kullanunda buylik kan$l~kIara ve dil kqmeke- 
sine yo1 w. 

3. Bu eserin bir aylklamadan ve kontrol siizgecinden geqirilerek yayunla- 
nan devanu, Tarkiye'de Hulk Agnndan Sdz Derleme Dergisi'dir. Derleme Der- 
gisi'nde, daha (h& yaylnda yer a h  ve tarama yolu ilc el& edilen malzemeye 
yer verilmemiJtir. Dergf, yalnuca balk a&hmdm derlemni*, ysp dilinde bu- 
lunmayan s&leri kine alrmghr. 1934 y d d a  yppllan him' Turk Dili Kurulta- 
yz'ndan soma, derlemelerin dcrarmna ve balk bilgisi ( W o r )  malzemesinin de 
derlenmesine karar vcren TDK Gencl Mcrkez Kurul4 derlenen s6zlerin kont- 
mlii iqin merkezde bu Derleme Dergrsi Hmvlama Komisyonu kunnu$ur. 
1932-1934 ydlan araslnda derlenen 153. 504 fige dayanan Derleme Dergisi 
1939-1957 ydlan araslnda b q  cilt W i d e  (5.cilt indeks) yaylmlanrmgtu. 

Derleme Dergisihde Tarama DergisiMeki malzeme daha bidingli bir 
aylklamadan geqirildigi ve yeni derleme fiSleriyle zenginlegtirildib iqin malze- 
me bahrmndan Tarama Dergisihe oranla hayli zengindir. Ancak, yine gbniil- 
liilerin @qmasma dayand& ve o giinb bilimsel pnlama ba& bulundu& 
igin, stldiik bilirninia gerektirdigi Olmlere uyulamarmg dolayls~yla, eserin A n -  
dao & - iizere bir dergi niteliginden -. Bu ciltlerde 
gbze ~arpan eksikler $u wktalarda bzetlenebili:: 

a) Gxqi eserde, derlenen sbzlerin gramerdeki yerleri (isim, s B ,  fiil vb.) 
lusaltmalar ile belli edilmig, derleme yerleri gb&;ImiStir. Ancak, halk a$&- 
nndan derlenen her sdz T w  saylid@ igin, s&liik bilimi apmdao pek qok 
kangmalara yo1 aFangtlr. SOz geligi Yun. mazu, mazi nuuiziinden ses degismesine 
u$ayad dilimize g& olan bezi, beze sOzleri ile T- "siis" anlamurdaki 
bezeg'den lusalrmg beze s&A aym maddeye ahnqbr. "Anne, bii* anne, abla, 
yenge vb." alaahhk bildircn aba kclimesi ile "ham ve $a$lunllk" bildirm ve 
aralannda bken f k k ~  bulunan aba imlcmi de aym maddede verilmigtir. Bu du- 
rum& olan daha pek tpk 6mdr g0stdebilir. 

b) Bilindiifi gibi XI-XIU. ykydh aamdaki gtiClerle Anadolu'ya gelip 
yerlegen Tiirk boylan, burada Anadolu'nun eski sakinleri ile yan yam ve ig ige 
yaganmm getirdigi bir sosyal kangma ve kaynagmaya u$arm$hr. Anadolu ve 
Rumeli'deki yeni Qartlara uygun sosyal yaym bigimi, ~ I M I  kelime ah$ veri- 
sine de yo1 acrmghr. BU yolla dilimize Yunanca, Ermenice, Italyanca, Isl5vca, 
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Bulgarca vb. b i i  kelieler &mi&. Her ne kadar yabanc~ kdkenli bu 
azler, Tiukqmh yaplstna uygun birer ses degismesinden g q r e k  a h  kelime 
(IAnwort) dunununa gqmigler ise de, bilimsel Olqiilere. uygun shzliik niteli- 
gindeki bir eserde buniann hangi dillerden geldighh de belirtilmesi gerekirdi. 
Yalruz yan dilinde de* Anadolu ve Rumcli a&lamda da a h  "w ve 
devecilerin giydigi kaba kumagtan yap- uzun ve yakasu iistliik" (<Yun ka- 
po), araka "iri iri taneli bezelye" (<Yun. amkas), bezelye "baklagillerden bir 
sebze tiin3 (<it. piseNa<Yun.), qerez "yemek d~pmda yenen yag ve kunr yemip- 
ler" (<Yun. h i ) ,  qmgd, em&, cingil "minik iiziim salkmu, giltin" (am. 
atsiggam), domates (CYun. uromato), kerevet "tab tahra" (cYun. bebbah), 
kiraz "kiraz *I ve meyvesi" (<Yun. kerasi), gocuk, gal&, kapuska, izbe, 
patika, pep ,  @liq, vi$ne, soyk-a "6Iitniin iizerinden &an giysi" (bunlanu hepsi 
de hlivcadandu) gibi yabanc~ k&enli bir hayli sBz bulundu@ Id&, bunlann 
kdkenleri giisterilmem&ir. 

C) Dergi'de halk a@zlannda y a p  olan Fete, glek, &n (&neere "dii- 
ven oku" var), kiraz, Ovendire, palamut vb. bkpk kelimenin de y&u@ dikkati 
pkmektedir. Bumda belki de yazl dilinde yer alan ve herkew bilinen stizlerin 
Dergi'ye allnmamasl ilkesi benimsenmig olabilir. An&, bu sebeple de olsa, 
bayle bir dl@, SBdiikteki yOntnn eksikligini ortaya koymaldadu. 

F) Ha& aglzlanndaki &lain ayleyig balormndao h e n  o h  d o h  tes- 
pit edilebiiesi i ~ i n  buka~ dzel igarete yer verilmesi gerekirken bu husus dik- 
kate a h m i @  igin, b i i  telirffuz yanllglan ortaya -. Sbz geligi "ha- 
p" anlarmndaki &? ve Bdh kelimeleri m, aah; korku ve hayret anlatan ab6 s& 
zii abo; a#ar- fiili aktor-; aAugan "ses &rank d&len su do lab^" isminin 
anzrgan yanlmas~ gibi. 

d) Dikkat pken noldabrdan biri de Dergi'deki ci ide (Imeklerinin a& 
siiyleyi$leri ile degil iil@mM (sEaadrut) yan dili ~(lyleyigi ile verilmig o l m a s ~ I ~ .  

e) Derlemede yer alan SBZlerin, anlamlan balanundan ne dereceye kadar 
&McII olduklan da iizerinde dwuImaya d e w .  Cibnkii msdde Wda verilen 
siizlain pek p k  yerde bdlgeden ahmq ciinleler ile destcklenmem& ve tanun 
gerektiren yerlerde de doyurucu tanunlar yaplkmamvJ old@ iqin, bkpk yerde 
anlam bul&uk kalm~@r. Bu durum Dergi9 yam hsprlayanla~ tadkdau, 
madde ba$lvlndan soma yer yer (1) iganQin konmas~ ile de -. 
SOz gelhi aba a m  oyunu i ~ i n  "bolqa atma oyurm da denilen b i  oyan" a$- 
lamas1 ile yetinilmig, a m y a  inen bir tanunlama yap-. 

Bunclan s o d  yllarda, Derleme Dergisi'nde yer alan eksiklik ve +$la- 
nn elegtirilmesi ve Tiuk Dil K u r u m m  bu s6zl~ ipin b i i i e l  inceleme ra- 
p o r h m n  bazulanlmq olmasl, Dergihin @venilir bir sddiige dBnii@rtilebil- 
mesi igin birtalam yeni daha yapllmas~ geregioi ortaya koymu$tur. 
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Igte daha sonraki ylllarda yaylmlanrmg olan Derleme SazlUga, Kyle bir ihti- - kayaaklanrmgtu. 

4. Tiirkiye'de Hulk A@mdan Lkrleme SdzlU@ baghguu tagiyan sbzliik, 
malzemesi bahrmndan yukanda s6d edilen Derleme Dergisi'ne dayandud- 
makla birlikte, 1952-1959 ylllan arasmda derlenen kelimeleri de iqine almakta- 
du. Geqi bu ii-cii a$anuW derlemeler de yine gbniilliiler eliyle yptml- 
nuflu. Ancak, bir yandan Tiirkiye'nin zaman iqinde gGsterdi& gelhme, bir yan- 
dan da Kununun, onceki yanlqlann tekrarlanmamas~ ve eksiklerin tamamlan- 
mas1 iqin bagwrdugu ybntem, derlemelerin eskisine o h  p k  daha giivenilir 
ve verimli olmasm saghqtu. 

1963-1982 ylllan arasuda 12 cilt Minde yaylmlanrms olan Derleme Saz- 
lU@ incelendi@de, Sozliik biliminin gerektirdigi 614er balarmndan, mevcut 
imkhhla biiyiik bir agama katedilmig o l h g  gbriiltir. Eserin biitiinii iqin 
noktalara iyret etmek yerinde olur: 

a) Tarama SdzlUgahde madde baglan diklratli bir inceleme ile belirlendigi 
iqin, ski1 yapin aym Wat kbken  yap^ MI olan sbzler birbirinden aynlrmv 
ve bunlat I, II, III, N gibi Romen rakamlan ile gtwterilerek belli edilmi$ir. 

b) A @ z h h  aym anlamr veren farkb s6zlerin en yaygm ve gene1 o h  
mad& b q i  yaplh$; bnce ilgili sbziin anlam ya da anlamlan verilmig; her bir 
anlamm g 4 g i  yerler belirtilmig; dab soma da k-li ayraq iqinde bunlann eg 
veya yakm anlaml~ tiirleri ile ses degi~mesine uBrarmg biqimleri siyah dizgi ile 
s-. 

c) Madde sonunda yer alan eg ve yalan aolamli a e r ,  alfabe smmdaki 
yerlerinde yeniden gb&dm&; ancak, aynca anlamlan verilmeyerek ilgili mad- 
deye gonderme yaplhghr. 

q) Derlenen siizlerin s6yleniglerinin dogm verilebilmesi ve teEi&z karqlk- 
hgma yo1 ~ilmamasi bakutundan kapah e kin (6), tonlu gutlak SIZICISI h iqin 
a), dam& n'si i+ (a) ve uzunluk i* (-) i$areti dmak &re dbrt yeni ipretin 
k u h l m a s l  isabetli olmu$tw. 

d) Lkrleme Sdzlffgahde, Lkrleme Lkrgfsfnde bulunmayan pek q ~ k  s6z yer 
w; bulunanlardaki anlam eksiklik ve yanlqhklan biiyiik blqiide gideriimi$tir. 

e) Sbzliigii olu$turan ciItler, biiliin &malar mmmhdkW sanra hep 
birlikte degil de teker teker her cilt tamamlanddqa bas* oldugundan, mad- 
delerde y a h  o ciltte yer alan eg ve yalun anlam11 s6zler iqin gbnderme yapila- 
bighr. Sbz geli$i, birinci ciltteki abart- filinin eg anlam11 biqimleri olan 
obart- ve ojiit- iqin abortma maddesiide g6ndenne yap~lamamqbr. Birinci cil- 
din "h Sbzii'hde bu eksikligin ''Fi cildinde bildirilmi~ ise 
de son cilt olan W. ciltte y a h z  ilk on bir ciltte bulunmayan sdzlerin yer aid@ 
gblihni$m. 
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f )  Tarama Sdzlfigfi'nde de yabanc~ k6kenli olduklan Mde, Tiirkqelegmi$ 

bulunan alum sdzlerin hangi dilden geldigine k e t  edilmem&ir. Oysa, bilimsel 
ol@lere uyularak hazulanrm$ o h  bu sszliikk almb kelimelerin kbkenleri de 
belirtilmelidir. Gerqi ~Odiik hazulamken b6yle bir yonternin uygulaumas~, bir 
noktada derinlemesine plqmalan gerekli lalar. A n d  dilimize hiq olmazsa 
A q p  ve E d  girmig olanlan belirleyerek, a m  i+de bunlanu asllla- 
nndaki kaqd~klaruu gpwtermek zor bu ig degildir. Eserde, sdz geli$i acemi III 
iqin "yabaucl" anlanu verilm*. Bu sSz <Ar. acemi biqiminde verilmi$ ve aym 
sdziin alt ve iistlerindeki acemi I "pekmez, un ve &la y a p h  bir w i t  helva", 
acemi I1 "iri, wkirdegi tath k a y d  sdzlerinin de hangi dilden geldigi belirtilmig 
okay& acemi I, II ve III araslnda anlam aynManna ragmen bir kbken birligi 
bulundu@ auhglabilir; bu tespitler anlam bilimi plqmabm da yarduncl 
olurdu. Bu nitelikteki bir h k a  (imek de avslna maddesidir. "Hayvan sokmala- 

zehir ve ~ ~ I I S I I I I  tairsiz Mmak iqin y a p h  iglem" anlanu verilmig o h  bu 
sdziin de Farsp efs~in'dan gelmi$ oldugu belirtilmemi$tir. Bu ybntem eksikligi 
sszliikteki yabanc~ kbkenli biqok kelime iqin sdz konusudur. 

Bu bagka 6mek olarak aceple- ve avsmz sdzlerinin de bu aylnmdan geqi- 
rilmem& olmasldu. Sazliik bilimi bunlann da birer kavis iqinde aceple- ( 4 r .  
aceb+T. +le- eki) "hayret etmek, @; avsmz (<Far. e*+T. cz eki) bi& 
minde venneyi gerekli hkrdl. Yaymda bu y6nteme uyulmam~g olmas~ da soz; 
l i i m  bilim y6lniinden &ik lralrmg bu yarudu. 

g) Bu basloda mad& bag1 y a p l h  sdzlzlerin gramerdeki iglevleri gbsted- 
memi$tir. 

h) Taratnu SazlngGbdc, Esluklaynx c W e  6mekleri p k  &ha W r .  An- 
cak, bunlar & halk aglzhmdaki s6yle1Qleri ile degil, biiyiik bir pklukla yan 
dili sdyleyigi ile venlmigti. 

I) Sbzliikk el (rp, el dpmelik, el p e w  dur-, gwal agocr "akasya agan", 
w a n  gir- "yok olmak, ijlmek", go& garga vb. birlegik kelime tiirleri oldukw 
azdlr. Biz bu saymu dikkatli bir derleme ile hayli artaca& bsmdayyz. 

Lkrleme Sdzlfigfi yukanda belirtilen b a ~  eksikliklerine ragmen, bugiin 
Anadolu ve Rumeli aejlzknndan d e r l e w  pek bol ve degerli malzemeyi iqine 
a h $  bul-. 

5. Derleme Sazl~gfi 'no dayarularak y a p h  p k  kapsaml~ bir &$ma da 
Lkrleme Sdzlugfi ve Kovramlor Dizini adh @ ciltlik (TDK yay. Ankara 1995) 
eserdir. Tomris T u q  tarafindan hazulanan bu werde, Tarama SdzlPgfi'ne 
dayarularak ve mad& ba$~ o h  &lerin eg anlaml~lan dikkate ahnad,  bu 
madde ba.y kaMamlann aglzlardaki Meki kaq~Ilklan, sdylenig biqimleri ve yam 
dilindeki  hang^ kavramlara karghk olu$turduklan ortaya konmt@n. Bijylece, 
Anadolu ve Rumeli @zlannda ne dedi bir kavram a h  iligkisinin ve kavram 
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g e n i f i i m  var oldu& kendini g6stermi$hr. 
6. Burada Derleme Sazlfigii'ne katlu niteligindeki iig p l rpay l  daha 

belirtmek geregini duyuyo&. Bunlar: 
A. Ihy. Dr. Ahmet Buran'm "Derleme Sddii@'ne Katlular" (Tfirk Dili 

~e r&s i ,  S. 535 (1996), s. 3843) baghkh yazls~dw. Bu yapcia, Tunceli ve 
Cemi$gezek yBresi ile Cemiggezek ilwsine bagh b+ kdyden derlenmi$ o h  
kelime malzemesi a) Derleme Sazltiga'nde bulunmayan, b) Derleme 
Sazlti@'nde bulurmp da a d a m h  fkkh olanlar b i q b d e  bir aylnm ile 
v e r i w .  

B. Yard. Dq. Dr. Emin Kalay'm Edirnc ili a @ h u u h  derledi&i s6z 
malzemesidir. (TWk lXli Dergisl. S. 547 (l'emmuz 1997), s. 25-34). Bu yanda 
da Derleme Sdzlii@'ade buhmnnyan vcya buhnnrp da anlam farlo tqyau 
~ ~ s b z y e r a h $ h r .  

C. Prof. Dr. Tuaca G i i l q ' u n  "Anadolu Agdarmdan Derleme 
Siizliigii'ne Katlalar" (Ttirk Dili Dergisi, S. 553 (Ocak 1998), s. 14-17) ba9l1klr 
yansldu. UQaL'tan, I(mklrale'nin Karakqili il&xlen, Kars ve ydresinden 
derlenmis sbz Wtgm i@e ahktadu. 

C. Yard. m. Dr. Cevdet $&m "Anadolu ve Rumeli Agularmdan 
Derleme Sazltiga'ne Katlalar II" ( Ttirk Dih' Dergisi, S. 572 (Agwta 1999), s. 
670-680) baghkh yaas~dn. 

7. Yukanda sbzii edilen AM DiIden Derlemeler'in devarm niteliginde 
olmak irzere, H b i t  Ziibeyir Koyy'm ve Orban Ac~payamll'm birlikte 
h a z d a d k h  Am Dilden Derlemeler'in 2. cildi de (TDK yay. Ankara 1952) 
gene1 gqder i  ile bii e l a r  s&h&ihk.  Bu ciltte, W t  Ziabeyu Kopy'm AM 
Dilden Derlemeler'e ek olarak banrlactgI mahue,  Orhan Anpayaml~'m 
Amasya ve Anpayam Mlgelerinden toplad~gI sazler ile y a d r  ve sazlii wi t l i  
kaynaklardan elde edilen ve Derleme SazIP@'de bulunmayau malzeme yer 
-. 

SBdiikte, kelimelae hsaca anlam verilmek ve derlenen il ve ilqler 
kaydedilmekle yetidmigtir. Madde bap sazlu kin t aday lc r  ciunleler de 
verilmemi$tir. 

Tiirk Dil Kununu yaylm dan ve tirmilyle Aoadolu ve Rumeli a&damu 
ilgilendiren yukandaki sazliikler drglada, $atuslam ait belirli bir ilin sbzliik 
malzemesini igine alan yaylnlar da vardn. 

: 8. Hiiseyin Hiisriii'nih Kajweri SazIfi@ (Kayseri 1937) bu n i t e l i i .  
omer Aslm Aksoy tarafindan k l a n r p  Tiirk Dil Kurumunca ba.shnh 

Gan'antep A@ ( h n b u l  1946) adh cserin JJI. cildi de bByle tek bir ilin 
's6zliigiine da-. Siizliikte 'bilimsel aqrdan el@ noldalan 
bulunmakla birlikte, a& malzemesi olarak degerlidir. 
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KUtiir BakanhEpnca yaylmlanan Ankara A@ Sazlfig (Ankara 1999) de 
with eserlerden derlenmi$ Ankara agzm ait dzleri ahbe  slrasma giire veren 
bir yaymdu. 

Bunlann dqmda, belirli bir dalda beliili bir biilgeyi ipine alan ve konulan 
bakmndan dolaywyla sbzliik malzemesini iwen  aerler de vardu. 

Ata Erdogdu'nun Kastamonu Folkloru (Ankara-Kastamonu 1991) ad11 350 
s a w  ve 2 ciltlik aeri  ile T e a  Haclhamdio~u'nun Alanw Folkloru 
(Ankara 1988) adh eserleri bu nitelkte eserlerdir. Bunlar, Kastamonu ve 
Alanya bdgelerine ait bir hayli d z  malzemesine sahiptir. 

9. 1940 ylllndan soma Anadolu ve Rumeli a@zlan iimindeki derlemeler 
ve bilimsel &malar wk ilerlemig o l m d a a ,  bugiin elimizde bir Wlar 
dzliighii besleyecek bol malzeme vardu. Ahmet Caferoglu'rmo Anadolu'dan 
derledigi dokuz ciltlik metin kdiyab ile Zeynep Korkmaz Giiney-&h Amdolu 
Agular~, Nevqehir ve Ydresi e l a n ,  Barhn ve Ydresi Agulan, S .  Olcay'm, 
Emrum A@, Ahmet Bican Ercilasun'un, Kars ili Agulan; A p p y  
KayIerinden Derlemeler; Turgut Giinay'm Rize fli Agulan, Tuncer 
Giilensoy'un, KUtahy hi &lan, Emin Eren'in, Zonguldak ffirabfik flleri 
Agulan, Emin Kalay'm Edirne h'i Agulan, Sadettin Oqelik'in, Urfa Merkez 
A@ vb. yaylnlar, biiyiik bl@& dzliik malzemesini de ipine ahakkdn. Y~~IIIZ 
bu eserlerin bir losrmnda aynca birer sbzliik b(iliunii bulundugu Mde, bir 
lusmuula yoktur. 0 b6Igelere ad s& malzemesinin metinlerden plkanlmas~ 
gerelanektedir. 

Bu yaylnlar dqmda, iiniversitelerimizde ylllar boyunca Wlarla ilgili pek 
w k  bitirme, yiiksek lisans ve dddora tezleride yqmhqtu. Bunlardalu sozliik 
malzemesi de kiiqihsenmeyecek o m n d u .  

Simdiye kadar a@zlar d z l i i p  ba$h@ dbnda yaylnlanmlg olan dzliiklerin 
en onemlisi ve geh$idmi$ o h  $iiphesiz yukanda belirtilen Derleme 
Sazlfi@'dlir. Ancak, bu dzliik de aslmda gbniilliiler eliyle derlenmi$ dil 
malzemesine dayandrip ipin bilimsel qdan gasterilen gayrete ragmen bittalum 
eksiklerinin bulundugu bilinmektedir 

6te  yandan elimizde da&uuk olmakla birlikte bilimsel blgiilere uygun p k  
zengin denebilecek bir dzliik malzemesinin bulundugu da bir g q k t i r .  Biz bu 
mgh malzemeye dayatularak, gerekirse yeni derlemeler de yapllarak, eldeki 
Derleme Sazlagfi iizerinde geni~letici pilgmalar yapllmasm ve sbzliik 
biliminin gerekli hl&@ bl@ilere uyularak Anadolu ve Rumeli a&zhmm p k  
daba w i n  bir sbzliigihiin hazulanmasm uygun ohxi@ gbrij$iindeyiz. 


