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Çalõ ma, Giri , Dil !ncelemesi, Metinler ve Sözlük olmak üzere dört bölümden olu maktadõr. Giri bölümünden önce Önsöz ve Bibliyografya yer almakta,
daha sonra Sivas a!zõ hakkõnda yapõlmõ çalõ malar (Yüksek Lisans Tezleri, Lisans Tezleri, Makaleler) liste hâlinde verilmektedir.
Giri (s.3-75) bölümünde, Sivas ili hakkõnda genel bilgiler verildikten sonra
Sivas !linin Tarihi, Sivas ve Yöresinde O"uz Türkleri, Sivas ve Yöresinin Etnik
Yapõsõ, Sivas !linin Fiziki ve Be eri Co"rafyasõ, Sivas Yöresi A"õz Özelliklerinin
Genel Durumu ba lõklarõ altõnda Sivas yöresinin dil özelliklerinin ekillenmesinde önemli rol oynayan tarihî arka plan, yöredeki etnik durum, co!rafyanõn a!õz
bölgeleri üzerindeki etkisi gibi konular açõklanmaktadõr. Daha sonra Sivas ilinde
çalõ ma sonunda tespit edilen yedi a!õz bölgesi ve bu bölgelerin dil özellikleri ile
konuyla ilgili haritalar gösterilmektedir.
Dil !ncelemesi (s.79-228) bölümünde hem ses bilgisi hem de ekil bilgisi
incelemeleri yer almaktadõr. Yapõlan incelemede Sivas a!õzlarõ, standart Türkiye
Türkçesiyle kar õla tõrõlmõ , verilen örneklerin yazõ dilindeki kar õlõklarõ parantez
içinde gösterilmi tir. Örne!i olmayan dil ekillerinin, sahada soru turma yöntemiyle tamamlandõ!õ ara tõrmacõlarca belirtilmektedir. Soru turma sonucunda elde
edilen örnekler çalõ mada MDD (Metin Dõ õ Derleme) kõsaltmasõyla gösterilmi tir.
Metinler (s.233-544) bölümü Sivas ili sõnõrlarõnda 2002-2005 yõllarõ arasõnda yapõlan derlemelerle olu turulmu tur. Derlemelerden elde edilen metinlerden
161 tanesi kitaba alõnmõ , her metnin ba õnda kaynak ki inin adõ, soyadõ, ya õ,
derleme yeri, derleme tarihi ve derleme konularõ belirtilmi tir. Ancak söz konusu
metinler a!õz bölgelerine göre de!il, derleme bölgesi olarak seçilen ilçelere göre
sõralanmõ tõr. Bu yüzden bir metnin Giri bölümünde belirtilen yedi a!õz bölgesinden hangisine ait oldu!u anla õlamamaktadõr. Dolayõsõyla okuyucu, okudu!u
bir metnin hangi a!õz bölgesine ait oldu!unu Giri ’te yer alan Sivas Yöresi A"õz
Özelliklerinin Genel Durumu bölümüne bakmak suretiyle anlayacaktõr. Bu tür çalõ malarda metinlerin a!õz bölgelerine göre sõralanmasõ ara tõrmacõlara kolaylõk
sa!ladõ!õ için söz konusu eserde de bu yöntem uygulanabilirdi.
Sözlük (s.547-724) bölümünde metinlerde geçen kelimelerin yanõ sõra bölgede yapõlan soru turmalar sonucunda elde edilen kelimeler yer almaktadõr. Yazar204

lar, Önsöz’de, anlamõndan sonra numara verilen kelimelerin metinlerden alõndõ!õnõ, yanlarõnda numara olmayanlarõn ise soru turma yöntemiyle elde edildi!ini
söylemektedirler (s.XV). Sözlük bölümünde yaptõ!õmõz incelemede kelimelerin
yanlarõnda DS, SF, "E gibi kõsaltmalarõn kullanõldõ!õnõ gördük. Eserde bu kõsaltmalarõn hangi amaçla kullanõldõ!õna dair bir açõklama yer almamaktadõr. Kõsaltmalar bölümüne baktõ!õmõzda DS kõsaltmasõnõn açõlõmõ yoktur, SF Sivas Folkloru, "E "lyas Ege olarak gösterilmektedir. Bu kõsaltmalarõn açõlõmlarõnõ bir yana
bõrakacak olursak bunlarõn ne amaçla kullanõldõklarõ belirtilmedi!i için yanõnda
SF kõsaltmasõ olan bir kelimenin Sivas Folkloru adlõ bir çalõ madan mõ alõndõ!õ,
yoksa derlemeden elde edilen bu kelimenin aynõ zamanda kõsaltmayla gösterilen
eserlerde de mi bulundu!u belli de!ildir. Yanõnda anõlan kõsaltmalar bulunan kelimelerin bu incelemede kullanõlõp kullanõlmadõ!õ da belirtilmemi tir.
A!õz ara tõrmalarõ bir dizi zorlu çalõ manõn sonucunda ortaya çõkmaktadõr.
Bu sebeple gözden kaçan birtakõm eksiklikler elbette olacaktõr. Sivas !li ve Yöresi
A"õzlarõ adlõ çalõ ma ile Sivas sõnõrlarõ içerisindeki a!õz gruplarõ ve özellikleri
ortaya konmu , Sivas’õn tarihi, co!rafyasõ ve etnik durumuyla ilgili bilgiler gözler
önüne serilmi tir. Bu çalõ mayõ hazõrlayan Necati Demir ve Ülker #en’e te ekkür
eder, eserin Türkoloji’ye faydalõ olmasõnõ dileriz.
Ar!. Gör. Hakan Akca
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