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CC Codex Cumanicus 

Ç. Çast (Bölüm) 
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NOV.  Novoye slovo (Yeni sözcük) 

PRİÇ. Priçastiye (Sıfat fiil) 

PROST. Prostoreçiye (Halk diline özgü) 

RSFSC Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 

R. P. Roditelnıy padej (Tamlama durumu) 

RAZG. Razgovornoye slovo (Konuşma diline özgü) 

SAR Slovar Akademii Rossiyskoy (Rusya Akademisi Sözlüğü) 

SM. Smotrite (Bakınız) 

SOV. Soverşennıy vid (Tamamlanmış fiil türü) 

SÖZMER Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

SSC Sovyet Sosyalist Cumhuriyet 

SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

T. Tom (Cilt) 

TDK Türk Dil Kurumu  

TİP. Tipografiya (Basımevi) 

TURETSK. Turetskoye slovo (Türkçe sözcük) 

TSERK. Tserkovnoye slovo (Kilise diline özgü) 

VD. Ve diğerleri 
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ÖNSÖZ 

Toplumlar, kadim tarihlerden itibaren dillerini, maddi ve manevi 

yaşamlarını, sözlü ve yazılı eserlerini kayıt altına almak ve kendisinden 

sonraki nesillere miras bırakmak istemiştir. İlk sözlüklerin Batı Asya'da, 

Çin'de, Hindistan'da, Antik Roma'da ve Antik Yunan'da hazırlandığı 

bilinmektedir. Urra Hubullu, Erya, Nirukta, Nighantu, Dîvânu Lugâti’t-

Türk, Codex Cumanicus adlı sözlükler kadim sözlükbilim tarihinin en büyük 

kanıtıdır. Bu bağlamda uygulamalı sözlükbilim başka bir deyişle sözlük 

hazırlama işlemi kadim dönemlerden itibaren yapılmaktadır. Sözlükbilim 

kuramları ise daha geç bir dönemde XX. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren 

oluşturulmaya başlanmıştır.  

Rus Sözlükbilimi adlı bu çalışmada, zengin bir sözlükbilim geleneğine 

sahip olan Rus sözlükbiliminin tarihsel gelişimi, kuramsal ve uygulamalı 

sözlükbilim faaliyetleri incelenmiştir. Sözlüklerin hazırlanmasını etkileyen 

dilsel, toplumsal, tarihî, siyasî, ideolojik, kültürel faktörler belirlenerek 

Rusça söz varlığına nasıl yansıdığı gösterilmiş ve sözlüklerin işlevleri ortaya 

koyulmuştur. Rus sözlükbilim tarihi ele alınırken kadim dönemleri de 

incelenmekle birlikte çarlık dönemi, Sovyet dönemi ve Post-Sovyet dönemi 

olarak üç bölüme ayrılmıştır. Genel sözlükbilimin dalları olan eğitimsel 

sözlükbilim/pedagojik sözlükbilim, tarihsel sözlükbilim, diyalektolojik 

sözlükbilim, normatif sözlükbilim, etimolojik sözlükbilim, adbilimsel 

sözlükbilim, elektronik sözlükbilim kuramları incelenmiştir. M. V. 

Lomonosov, İ. İ. Sreznevskiy, A. L. Dyuvernua, A. H. Vostokov, V. İ. Dal, 

V. V. Radlov, D. N. Uşakov, V. V. Vinogradov, S. İ. Ojegov, M. Fasmer, E. 

V. Sevortyan, E. N. Şipova, N. M. Şanskiy, N. A. Baskakov, E. M. 

Murzayev gibi sözlükbilim alanının önde gelen temsilcilerinin ortaya 

koyduğu kuramlar, inceleme yöntemleri değerlendirilmiş ve hazırladıkları 
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sözlüklerden örnekler verilerek bu örnekler betimleme, karşılaştırmalı 

sözlükbilim, karşılaştırmalı tarih yöntemi ile etimolojik, semantik, 

morfolojik, eşzamanlı ve artzamanlı araştırma yöntemleri kullanılarak 

irdelenmiştir. Sovyetler Birliği’nde uygulanan dil ve alfabe politikaları 

araştırılmış, bu politikaların Rusça açıklamalı sözlüklerde ve Rusya 

Federasyonu’nda yaşayan Türk kökenli halklar için hazırlanan iki dilli 

sözlüklerde yansıtılma biçimleri değerlendirilmiştir. Kadim dönemlerden 

itibaren Türk halklarıyla iç içe yaşayan Rus halkının sözlüklerindeki Türk 

kökenli unsurların tespiti sağlanmıştır. Tarafımızca toplanan sözlükbilim 

kavramları neticesinde “Rusça – Türkçe Sözlükbilim Terimleri Sözlükçesi” 

hazırlanmıştır.  

Bu çalışma, Rus sözlükbilim tarihinin başlangıcından günümüze dek 

kapsamlı bir şekilde ele alınması, Rus sözlükbilim çalışmalarının kuramsal 

ve uygulamalı açıdan incelenmesi, sözlüklerin doğasına farklı bir bakış açısı 

getirerek toplumsal yaşamdaki rollerinin ve öneminin gösterilmesi, farklı 

türde hazırlanan Rusça sözlüklerdeki Türk dillerine ait unsurların 

belirtilmesi ile “Rusça – Türkçe Sözlükbilim Terimleri Sözlükçesi”nin 

oluşturulması bakımından Türkiye’deki ilk girişimdir. Yalnızca sözlükbilim 

araştırmacılarının değil Türkoloji alanıyla ilgilenen araştırmacıların da 

faydalanabileceği bir kaynak olmasını ve ülkemizde gerçekleştirilen 

sözlükbilim çalışmalarına katkı sağlaması ümit edilmektedir. 

Rus Sözlükbilimi adlı bu kitap Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsünde Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora tezi olarak 

hazırlanmış ve jüri üyeleri Prof. Dr. Zeynep Bağlan ÖZER (Danışman), 

Prof. Dr. M. Özlem PARER (Üye), Doç. Dr. Sabire ARIK (Üye), Doç. Dr. 

Olena KOZAN (Üye) ve Prof. Dr. Hüseyin MEVSİM (Üye) önünde 

07.05.2021 tarihinde savunularak kabul edilmiştir. Tezde ileri sürülen 

görüşler yazarına ait olup, Enstitü bu görüşlerden dolayı hiçbir sorumluluk 

kabul etmez. Tezden farklı olarak kitaba dizin eklenmiş ve bazı anlatım 

ifadeleri değiştirilmiştir. 

Çalışmanın hazırlanma ve düzenleme sürecinde değerli yardım ve 

katkılarıyla beni yönlendiren, kıymetli bilgi, birikim ve tecrübelerinden 
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faydalandığım başta danışman hocam Prof. Dr. Zeynep Bağlan ÖZER olmak 

üzere, fikir ve önerileriyle bana yol gösteren değerli hocalarım Prof. Dr. M. 

Özlem PARER’e ve Doç. Dr. Sabire ARIK’a, Prof. Dr. Hüseyin MEVSİM’E 

ve Doç. Dr. Olena KOZAN’A teşekkürlerimi iletmeyi bir borç bilirim. 

Çalışmam boyunca anlayışlarıyla ve manevi destekleriyle her daim yanımda 

olan başta oğlum Alper Tuğrul DOHMAN olmak üzere çekirdek ailemin ve 

geniş ailemin her bir üyesine ve destekleriyle yanımda olan tüm 

arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunarım.   

Dr. Ümmügülsüm DOHMAN 

     Edirne – 2021 





1. GİRİŞ

Oldukça açıktır ki, her kültürlü halk, 

dildeki değişiklikleri sözlüklerden takip etmelidir. 

Lev Vladimir ŞÇERBA 

Sözlüğün temel yapı taşı olan sözcük, evreni çevreleyen nesneler, 

olaylar, olgular, somut ve soyut kavramlar ile insan bilgilerine dair özellikler 

taşımaktadır. Sözcük aynı zamanda tarihin tanığı, koruyucusu ve kültürel 

mirasın aktarıcısıdır. Sözcüklerin dünyasını konu alan sözlükler ise geçmiş 

ve şimdi arasında köprü vazifesi görerek bir dilin söz varlığını bir tapu gibi 

kayıt altına almaktadır. Sözlükler, sözcüklere mühür vuran damga gibi, o 

dönemde o insanların dilinde o sözcüğün kullanıldığını ve yaşadığını 

kanıtlamaktadır. Bizi yakın ya da uzak tarihe götürerek, o dönemin maddi ve 

manevi yaşamına ışık tutmaktadır. 

Sözlük, sözcük okyanusunda yol gösteren bir harita, bir pusuladır. 

Sözlük, tarihî bir roman gibi insanların yaşamına, özlemine, üzüntülerine ve 

sevinçlerine şahitlik etmektedir. Sözlüklere birçok anlam yüklemek ve çok 

çeşitli tanımlar vermek mümkündür. “Sözlük, bilimsel çalışmanın eşsiz bir 

nesnesidir. Toplumun manevi yaşamında ve millî kültürünün oluşumunda 

temel yeri tutmaktadır” (Kozırev ve Çernyak, 2015: 7). “Sözlük, bir 

toplumun belirli bir tarihî gelişim dönemindeki bilimsel başarısının kültürel 

eseridir” (Dubiçinskiy, 2008: 31). “Sözlük, dilsel birimleri belirli bir 

hacimde, açık bir dilbilimsel yorumla ve tanımlamayla, genellikle ayrı kitap 

veya kitap dizileri biçiminde sunan düzenli bir listedir” (Rubleva, 2004: 29). 

“Sözlük, bir ya da birden fazla dilin söz varlığını, yazım ve telaffuz 

biçimleriyle veren, bağımsız biçimbirimleri temel alarak bunların, başka 

ögelerle oluşturdukları söz ögeleriyle birlikte anlamlarını, değişik 
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kullanımlarını gösteren bir söz varlığı kitabıdır” (Aksan III, 1982: 77). 

Verilen sözlük tanımlarından da anlaşıldığı üzere sözlük, öncelikle bilimsel 

bir çalışma olarak görülmekte, bununla birlikte bir toplumun yaşamını, 

kültürünü, tarihini, söz varlığını yansıtan liste ya da kitap şeklinde 

açıklanmaktadır. Tarafımızca ise sözlük, bir ya da birden fazla toplumun 

dilini, geçmişten günümüze yaşayışını, geleneklerini, inançlarını, dil dünya 

görüşünü, tarihini, siyasî gelişimlerini, bilim, teknik ve sanattaki 

ilerlemelerini sözcükler aracılığıyla, alfabetik, tematik vb. belirli bir yerleşim 

düzenine göre kaydeden ve yansıtan bir eser olarak tanımlanmaktadır. 

Toplumlar, kadim tarihlerden itibaren dillerini, maddi ve manevi 

yaşamlarını, sözlü ve yazılı eserlerini kayıt altına almak ve kendisinden 

sonraki nesillere miras bırakmak istemiştir. Bununla birlikte, insan 

toplulukları geliştikçe diğer toplumlarla iletişim kurma gereksinimi ortaya 

çıkmıştır. Dolayısıyla insanlığın varoluşundan itibaren toplumlar gerek 

kendisini gerekse diğer dil, din ve kültürleri anlama ihtiyacı duymuş ve bu 

ihtiyacı karşılamak amacıyla sözlük çalışmalarına başlamıştır.  

Dünyada ilk sözlüğün ne zaman ve kim tarafından oluşturulduğu 

bilinmemekle birlikte ilk sözlüklerin MÖ 2000’li yıllarda Batı Asya’da 

oluşturulan iki dilli kelime listeleri olduğu düşünülmektedir. Bu kelime 

listeleri, tematik düzende hazırlanmış, paralel sütunlar ya da kil tabletler 

üzerine çivi yazısıyla yazılan Sümerce ve Akadca sözcükleri içermektedir 

(Dash, 2007). Bu sözlüğün adı Urra Hubullu’dur. Sümerce, Akadca “Urra” 

ve “Hubullu” sözcükleri “faiz getiren alacak” anlamını taşımaktadır. 

Sözcüklerin konularına göre düzenlendiği sözlük, 24 tabletten meydana 

gelmektedir. Sözlükte, taşımacılık ve hayvan adlarıyla ilgili kavramların yer 

alması sözlüğün ticarî ilişkileri sağlamak amacıyla oluşturulduğunu 

düşündürmektedir (Akalın, 2010b: 270-271). Urra Hubullu’dan sonra ortaya 

çıkan ilk sözlüklerin, kadim medeniyetler olan Çin, Hindistan, Roma ve 

Yunanistan’da hazırlandığı bilinmektedir. 

Çin’de, Han Hanedanlığı döneminde (MÖ 206 – MS 220) 

hazırlanarak günümüze dek korunan ilk sözlük unvanını Erya adlı çalışma 

taşımaktadır. Han Hanedanlığı döneminde dilbilgisel araştırmalar başlamış 
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ve yazı, yeni oluşmuştur. Bu bakımdan dilbilgisinin oluşmasında ve 

dilbilgisi kurallarının standartlaştırılmasında Erya önemli bir rol 

oynamaktadır. Erya aynı zamanda Çin alfabesiyle kurulan ilk listedir. Bu 

sözlük, kadim Çinlilerin imlâ, ansiklopedik, ideolojik ve normatif 

bilgilerinin tümünü kapsamaktadır (Amirova, 2005: 52). Konfüçyüsçü 

bilginler tarafından hazırlandığı düşünülen Erya’nın orijinali 3 cilt ve 20 

bölümden oluşurken, günümüze ulaşan Erya 19 bölümdür. Bu bölümlerden 

bazılarında bitki, balık, kuş, mesken, eşya, gök, dünya, dağ ve akrabalık 

adları açıklanmaktadır (Şişmaryova, 2016). Konu başlıklarından Erya’nın 

antik toplumun sosyal yaşantısını ve doğa olaylarını yansıttığı 

anlaşılmaktadır. Erya, döneminin klasik eserlerinde geçen terimleri, 

sözcükleri sistematik bir şekilde düzenleyen, inceleyen ve kaydeden ilk 

çalışmadır. Bu açıdan kendisinden sonraki sözlüklere yöntem göstermektedir 

(Xue, 2003: 159). Anlaşıldığı üzere Erya, Çin alfabesinin sistemleştirilmesi, 

klasiklerde geçen sözcükleri anlama, o dönemki toplumun maddi-manevi 

yaşantısını sunma, farklı toplumlara ve gelecek nesillere aktarma amacıyla 

hazırlanan değerli bir kültürel kaynaktır. 

Kadim bir uygarlık olan Hindistan’da da eski dönemlerden itibaren 

sözlük çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu topraklarda hazırlanan ilk 

sözlük, Sanskrit dili grameriyle ilgilenen Yaska tarafından MÖ 500 

civarında oluşturulan Nirukta’dır. Bu sözlük, Vedalar’daki öğretilerin 

listelenmiş hali olup, onların tefsirini içermektedir (Demirci, 1991: 17). 

Nirukta’nın ardından MÖ I. yüzyıldan itibaren Nighantu, Padapatha adlı 

sözlükler hazırlanmıştır (Dash, 2007). Bu sözlüklerde de Veda edebiyatında 

geçen konuşma dilinin önemli ögeleri, isimler, fiiller eş anlamlı sözcükler 

aracılığıyla açıklanmış ve sözcüklerin telaffuzu, cinsi, biçimbirimleri gibi 

gramer yapılarına ait bilgiler verilmiştir (Beskrovnıy, 1959: 104). Bu veriler 

adı geçen ilk sözlükleri, başta gramer ağırlıklı, bilinmeyen sözcüklerin 

açıklandığı kelime listeleri olarak düşündürse de Veda1 edebiyatının 

içeriğine bakılmalıdır. Vedalar, MÖ 1500-1000 arasında Rig, Sama, Yacur 

                                                             
1 M. Adji (2021: 13-36), Büyük Kavimler Göçü ve Metindilbilim adlı makalesinde Çin’in ve 

Hindistan’ın kadim Türklerle tanışan ilk ülkeler arasında yer aldığını, kadim Altay ve Veda 

mitlerinin süjelerinin birbirine çok benzediğini ifade etmektedir.  
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ve Atharva adlı 4 ayrı kitaptan meydana gelen Hintlilerin ilk yazılı kutsal 

metinleridir. “Kutsal bilgi” anlamına gelen Vedalar’daki ana temayı, 

tanrılara sunulan övgüler, dualar, dilekler, ilahiler ve büyü formülleri 

oluşturmaktadır (Demirci, 1991: 12, 18). Bu sözlüklerin dinî içerikli metinler 

olan Vedalar’daki sözcükleri temel almasından hareketle, Hindistan’da 

hazırlanan ilk sözlüklerin dinî metinlerde geçen sözcüklerin açıklanması 

amacıyla oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 

Antik Yunan’da dil çalışmalarına önem verilmiş, sözcüklerin doğru 

kullanımı, isim ve fiil çeşitleri, zamanlar, eş anlamlı sözcükler belirlenmiştir. 

Homeros destanları incelenmiş, arkaik sözcükler ve adlar üzerinde 

durulmuştur. Okul eğitimi gelişmiş, yüksekokullar ve kütüphaneler 

kurulmuştur (Yıldız, 1998: 190-191). Böylece, toplumun ihtiyaçları, devlet 

politikaları, sosyal, siyasî ve ekonomik gelişmeler ilk sözlüklerin 

oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Antik Yunan’da ortaya çıkan ilk 

sözlük, İskenderiye Müzesi kütüphanecisi Bizanslı Aristophanes’in MÖ 257-

180 yıllarında hazırladığı Lekseis adlı eseridir. Bu sözlüğün günümüz 

sözlüklerine benzeyen ilk çalışma olduğu bilinmektedir. Yine İskenderiyeli 

Pamphilius’un MS I. yüzyılda daha önceki çalışmalara dayanarak hazırladığı 

Yunanca sözlüğü bilinen bir diğer kılavuzdur. Bu sözlükler Yunancada 

nadiren görülen ve açıklanması zor olan bazı sözcükleri kapsamaktadır 

(Zgusta ve Demetrius, 1991: 1697). Yu. Pollux’un MÖ 200-300 yıllarında 

düzenlediği Onomastikon adlı eseri ise ideografik yerleşim düzeninde 

hazırlanan ansiklopedik bir sözlüktür. 10 ciltten oluşan eserin her cildinde 

ayrı konular yer almaktadır. İlk iki ciltte din, tanrı, şeytan, inanç, ibadet, 

tapınak, kehanet gibi alanlara ait sözcük ve kavramlar açıklanmaktadır. 

Diğer ciltler ise akrabalık, bilim, felsefe, edebiyat, yemek, el sanatları, 

hukuk, şehircilik, süslenme ve giyim gibi alanlar hakkındaki sözcüklerin 

tanımlamalarından oluşmaktadır (Yıldız, 1998: 202-203). Dolayısıyla Yunan 

dili, edebiyatı ve kültürü gibi birçok alan hakkında bilgiler veren 

Onomastikon’un ilk iki cildinin dinî hayata dair sözcüklere ayrılmış olması 

eserin dine ve dinî yaşama ait sözcükleri ön plana aldığını göstermektedir.  

Antik Roma’da İmparator Augustus’un torununu eğiten azatlı köle, 

gramerci Marcus Verrius Flaccus’un MÖ I. yüzyılda hazırladığı düşünülen 
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Kelimelerin Anlamları Üzerine (De Verborum Significatu) adlı eseri 

Latincenin ilk sözlüğü olarak kabul edilmektedir. Sözlük, sözcüklerin 

anlamını açıklamakla birlikte tarihî ve etimolojik bilgiler de vererek 

alfabetik düzende hazırlanmıştır. Roma tarihçisi A. Grandazzi, söz konusu 

sözlükteki kelimelerin alfabetik, tematik ve filolojik olmak üzere üç farklı 

sıralama yöntemine göre düzenlendiğinden bahsetmiştir. Bu sözlük, 

Latinceyle ilgili verdiği açıklamaların yanı sıra Antik Roma’nın sosyo-

kültürel yaşamına ışık tutması bakımından önemlidir (Demiriş, 2010: 385-

390).  

Anlaşıldığı üzere ilk sözlükler, geçmiş toplumların dinî, toplumsal ve 

kültürel hayatını sunan değerli kaynaklardır. Uygulamalı sözlükbilim 

faaliyetleri insanlığın en eski dil çalışmaları olup kadim dönemlerden 

itibaren din adamları, çevirmenler, düşünürler, dilbilgisi uzmanları 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Günümüzde sözlükler, özelde sözlükbilim, 

genelde dilbilim kapsamında değerlendirilmektedir. Modern sözlükbilim 

araştırmalarında sözlükbilim, uygulamalı ve kuramsal bir çalışma alanı 

olarak ikiye ayrılmaktadır (Hartmann ve Gregory, 2002; Kozırev ve 

Çernyak, 2004). Sözlükbilimin kuramsal yönü, sözlükbilim tarihi, sözlük 

ilkeleri, sözlük hazırlama yöntemleri, sözlük türleri, sözlük sorunları, sözlük 

eleştirisi gibi konulara odaklanırken; uygulamalı yönü, dilin tasviri, 

incelenmesi, sözlük hazırlanması, kullanıcıya sunulması, kullanıcının 

istekleri gibi konularla ilgilenerek, basım ve satış alanlarına yönelmektedir. 

Avrupa’daki sözlükbilim çalışmalarına bakıldığında, sözlükbilimin 

gelişmesinin dil kurumlarının ve akademilerinin açılmasıyla ilgili olduğu 

anlaşılmaktadır. Çağdaş kuramsal ve uygulamalı sözlükbilime yön veren 

çalışmalar ise İspanyol sözlükbilimci Julio Casares’in, 1950 yılında 

Madrid’de yayımladığı Modern Sözlükbilime Giriş (Introducción a la 

lexicografía moderna) ve 1971’de Çekyalı dilbilimci, sözlükbilimci Ladislav 

Zgusta’nın tamamladığı Sözlükbilimin El Kitabı (Manual of Lexicography) 

başlıklı eserlerdir. R. R. K. Hartmann (1993: 68), Avrupa’da Genel 

Sözlükbilim (General Lexicography in Europe) adlı makalesinde L. 

Zgusta’nın çalışması ile 1960 yılında Bloomington’da (Indiana) yapılan 

konferansın, Avrupa’daki sözlükbilim çalışmaları için dönüm noktası teşkil 
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ettiğini ifade etmektedir. Söz konusu çalışmalar II. Dünya Savaşı sonrası 

sözlükbilim çalışmalarını başlatan öncüler olmuşlardır. 1983 yılında 

“Avrupa Sözlükbilim Topluluğu”nun (European Association for 

Lexicography) (EURALEX) faaliyete geçmesi Avrupa’daki sözlükbilim 

çalışmalarını hızlandırmıştır. 1987 yılında, Bo Svensén tarafından İsveççe 

hazırlanan Sözlükbilimin El Kitabı (Handbok i lexikografi) ve H. 

Bergenholtz ile S. Tarp’ın 1994 yılında çıkardığı Danca Sözlükbilim 

Kılavuzu (Manual ifagleksikografi) adlı eserler önemli olup başta İngilizce 

ve Almanca olmak üzere birçok dile çevrilmişlerdir. Bu çerçevede 

Avrupa’daki sözlükbilim çalışmalarının en zengin dönemini XX. yüzyıl 

oluştururken XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kuramsal çalışmalarda 

artış gözlemlenmektedir. 

Türk sözlükbilim çalışmalarında karşılaşılan ilk sözlük, Kâşgarlı 

Mahmud’un 1077 yılında tamamladığı Dîvânu Lugâti’t-Türk (DLT) adlı 

şaheserdir. DLT, XI. yüzyılda yaşayan Türk halklarının dillerini, 

geleneklerini, inanışlarını, yaşayışlarını, lehçelerini tarihî bilgiler ile yazılı ve 

sözlü eserlerden seçme örneklerle açıklamıştır. DLT sayesinde Türklerin 

tarihî yerleşim yerlerine, atasözlerine, bilmecelerine, şiirlerine, hikâyelerine 

ve yer adlarına tanık olmak mümkündür. Coğrafyacı, yeradbilimci E. M. 

Murzayev (1974: 28), Toponim Denemeleri (Очерки топонимики) adlı 

eserinde yer adlarının etimolojisiyle ilgilenen ilk dilbilimci, coğrafyacı 

olarak Kâşgarlı Mahmud’u göstermiş, DLT’de verdiği coğrafî haritalarla, 

Türk halkının coğrafyasını ve yer adlarını incelediğini belirtmiştir. Türk 

tarihinin el kitabı olarak da nitelendirebileceğimiz DLT, birçok önemli 

çalışmanın kaynağını oluşturmaktadır. E. M. Murzayev monografilerinde ve 

Ulusal Coğrafî Terimler Sözlüğü’nün (Словарь народных географических 

терминов) hazırlanmasında DLT’den yararlanmıştır. DLT, 1969 yılında 

Rusya’da yayımlanan Kadim Türk Dili Sözlüğü’nün (Древнетюркский 

словарь) (DTS) de ana kaynağıdır. VII. ve XIII. yüzyıllar arası kadim Türk 

dili ve lehçelerinin incelendiği DTS’de 20.000 sözlük maddesi 

bulunmaktadır. 2006 yılında DLT’yi Azerbaycan Türkçesine çeviren 

dilbilimci Ramiz Asker’e göre bu 20.000 sözcükten 8743’ü, Özbek 

dilbilimci Ergaş Fazılov’a göre 7729’u, DLT’den alınmıştır (Asker, 2008). 



Ümmügülsüm DOHMAN | 7 

Başka bir deyişle DTS’de yer alan madde başlarının üçte biri DLT’den 

taranmıştır. Özetle DLT Türk dilleri ve halklarıyla alakalı hazırlanan her 

çalışmanın temel kılavuzudur. DLT’yi inceleyen budundilbilimci M. M. 

Kopılenko (1995: 5), Budundilbilimin İlkeleri (Основы этнолингвистики) 

adlı eserinde bu sözlükle ilgili “Ne Doğu’daki ne de Batı’daki dilbilimsel 

çalışmalarda tekrarının olduğunu” ifade ederek eserin emsalinin 

bulunmadığını vurgulamaktadır. XI. yüzyıl gibi erken bir dönemde yazılan 

DLT, Türk sözlükbiliminin ne kadar köklü ve zengin olduğunu gösteren 

önemli bir eserdir.  

Türk sözlükbiliminin XII. yüzyıldan sonra Batı sahasında gelişme 

gösterdiği bölgelerden biri de Harezm’dir. Bu sahada öne çıkan sözlük, 

filolog, tefsirci Ebû'l Kâsım Mahmûd Zemahşerî'nin Mukaddimetü’l Edeb 

adlı sözlüğüdür. XII. yüzyılda Arapça – Türkçe iki dilli ya da Arapça – 

Farsça – Türkçe olarak üç dilli oluşturulmuştur. XIII-XIV. yüzyıllarda Orta 

Asya’da Moğol etkisinin görülmesiyle 1492 yılı civarı Moğolca kısım 

sözlüğe eklenmiş ve sözlük 4 dilli olmuştur. Sözlüğün el yazması 1930’lu 

yıllarda Özbek dilbilimci Abdurrauf Fitrat2 tarafından Buhara’daki İbn-i Sina 

Kütüphanesinde bulunmuştur (Badgayev, 2011: 49). Bu eseri St. 

Petersburg’da, 1938 yılında çalışan ilk araştırmacı ise Mongolist, dilbilimci 

N. N. Poppe’tur. Eser, Moğolca Sözlük Mukaddimetü’l Edeb (Монгольский 

словарь Мукаддимат ал-адаб) başlığıyla yayımlanmıştır. Ankara’da ise 

1993 yılında Nuri Yüce tarafından incelenerek tercüme edilmiştir.  

Türk dillerinin öne çıkan sözlüklerinden bir diğeri Kıpçak dönemine 

ait Codex Cumanicus (CC)’tur. Sözlüğün tarihi net olarak bilinmemekle 

birlikte XIII. yüzyıl sonlarıyla XIV. yüzyıl sonu aralığında hazırlandığı 

düşünülmektedir. Kıpçak Türkçesinin en değerli ve en önemli eserlerinden 

biri olan CC, 82 sayfadır. İtalyanca ve Almanca olmak üzere iki bölümden 

meydana gelmektedir. CC’nin Almanca bölümü Hristiyanlığa ait dinî 

                                                             
2 Abdurrauf Fitrat (1885-1938), Özbekistan doğumlu tarihçi, dilbilimci, yazar, şair ve profesördür. 

1909 yılında İstanbul Üniversitesinde eğitim almıştır. Lisansını tamamladıktan sonra Özbekistan’a 

dönmüştür. Türk dillerinin güzide eserleri DLT (Девону луготит турк), Mukaddimetü’l Edeb 

(Мукаддимат ул-адаб), KB (Кутадгу билиг), Atabetü'l Hakayık (Хибат ул-хакоик) üzerine 

incelemeler yaptığı, Ahmed Yesevi, Ali Şir Nevai, Ömer Hayyam gibi yazarların biyografisini 

sunan makaleler kaleme aldığı bilinmektedir. 
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metinler, ilahiler, bilmeceler ve kelime listelerinden oluşmaktadır (Argunşah 

ve Güner, 2015: 11-28). Bu bölümde yer alan madde başlarına bakıldığında 

eserin dinî amaçlarla yazıldığı ve dinî metinler üzerine kurulduğu 

anlaşılmaktadır. CC’nin İtalyanca kısmı incelendiğinde günlük kullanıma ve 

ticarî alana ait birçok madde başının yer aldığı görülmektedir. Bu bakımdan 

İtalyanca bölümünün ticarî amaçlarla yazıldığı ve iletişime yönelik olduğu 

açıktır. V. V. Radlov3 1859 yılında, St. Petersburg’da CC üzerine çalışmış ve 

1893-1911 yılları arasında dört cilt şeklinde yayımlanan Türk Lehçeleri 

Sözlüğü Denemesi (Опыт словаря тюркских наречий) adlı çalışmasında 

kaynak olarak kullanmıştır. Kıpçak döneminde hazırlanan diğer Kıpçakça 

sözlükler arasında, yazarı bilinmeyen ve “Türk dilinin parlayan incisi” 

anlamını taşıyan Ed-Dürretü’l-Muḍiyyetü fi’l-Luġati’t-Türkiyye; Kitâb-ı 

Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî Kitâbu; Bulgatü’l-müştâk fî 

lügati’t-Türk ve’l-Kıfçak adlı eserler yer almaktadır.  

Çağatay dönemine geçildiğinde Çağatay Türkçesi olarak düzenlenen 

Abuşka Lugati önemli eserlerden biridir. XVI. yüzyılın başlarında 

Anadolu’da yazılan bu sözlükte, yaklaşık 2000 sözcük bulunmaktadır. Arap 

alfabe sistemine göre düzenlenen bu sözlük ilk defa A. Vambery4 tarafından 

1862’de Peşte’de (Budapeşte) Macarca; daha sonra da 1869’da Rus tarihçi, 

doğubilimci V. V. Velyaminov Zernov tarafından St. Petersburg’da 

Fransızca yayımlanmıştır. Türkiye’de ise Besim Atalay bu sözlük üzerinde 

çalışmıştır. Eser, Abuşka Lugati veya Çağatay Sözlüğü adıyla 1970 yılında 

Besim Atalay’ın ölümünden sonra Ankara’da yayımlanmıştır. Bu dönemin 

öne çıkan bir diğer sözlüğü 1499 yılında Ali Şir Nevâi tarafından Araplara 

Türkçe öğretmek, Türkçenin Farsçaya üstünlüğünü gözler önüne sermek 

amacıyla kaleme alınan Muhâkemetü’l – Lugateyn’dir. “İki dilin duruşması” 

veya “iki dilin yargılanması” anlamına gelen Muhâkemetü’l – Lugateyn’de, 

Türklerin sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasî yaşantısı içerisinde geçen pek 

                                                             
3 Alman asıllı Rus bilim insanının adını Türkçeye aktarırken Rusça kaynakları kullanan 

araştırmacılar genellikle V. V. Radlov; Almanca kaynakları kullanan araştırmacılar ise W. F. 

Radloff (1837 – 1918) adını kullanmaktadır.  
4 Bilim insanının adı Macaristan’da Arminius Vambery, Almanya’da Hermann Vambery (1832 – 

1913) olarak bilinmektedir. 
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çok terim ve kelime açıklanmıştır (Barutçu-Özender, 1996). Türk dilinin ve 

kültürünün zenginliğini ön plana çıkaran bir eserdir.  

Osmanlı döneminde ise Tanzimat Dönemi’nde kaydedilen 

ilerlemelerle ve Avrupa ile çeşitli alanlardaki ilişkilerin gelişmesiyle Doğu 

kökenli başlayan Türk sözlükbilimi Batı sözlükbilimine yönelmiştir. Ahmet 

Vefik Paşa tarafından 1876’da iki cilt olarak hazırlanan Lehçe-i Osmanî ve 

Şemseddin Sâmî’nin 1900 yılında yayımladığı Kâmûs-ı Türkî adlı sözlükler 

bu dönemin öne çıkan çalışmalarıdır. Doğan Aksan (1998: 116), Şemseddin 

Sâmi’nin, Kâmûs-ı Türkî adlı sözlüğünü “genel sözlük” türünde 

adlandırılabilecek öncü yapıt şeklinde nitelendirmekte ve oluşturulmasında 

Batı yönteminin kullanıldığını belirtmektedir. Paşa Yavuzarslan (2004: 200) 

ise adı geçen sözlüğü Türk dilinin bütün söz varlığını Batı sözlükçülük 

normlarında işleyen en gelişmiş sözlük olarak tanımlamaktadır. Böylece 

Şemseddin Sâmi’nin, Kâmûs-ı Türkî’si Osmanlı dönemi sözlükbilim 

çalışmaları arasında ele aldığı sözcükler ve kullandığı yöntem itibarıyla 

dikkat çekmektedir. 

Türkiye’de 1923 yılında cumhuriyetin kabulü, 1928 Harf Devrimi, 

1932 yılında gerçekleşen Dil Devrimi ve Türk Dil Kurumunun açılması 

sözlükbilim çalışmalarının başlamasını sağlamıştır. İlk önemli çalışma M. 

Ağakay başkanlığında TDK tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu sözlüğün 

kaynağını Şemsettin Sami’nin sözlüğü ve 1945 yılına kadar türetme ve 

derleme yoluyla Türkçeye kazandırılmış sözcükler oluşturmuştur. TDK 

tarafından yayımlanan sözlüğün 2011 yılında çıkan 11. baskısında 14.885 

yeni söz, 17.961 yeni anlam eklenmiş olup, 122.423 sözlük maddesi 

bulunmaktadır. TDK dışında hazırlanan sözlükler de mevcuttur. Bu 

sözlükler arasında D. Mehmet Doğan’ın Büyük Türkçe Sözlük (1981), Ali 

Püsküllüoğlu’nun Türkçe Sözlük: Türkiye Türkçesinin En Büyük Sözlüğü 

(100.000 madde) (1995), İsmail Parlatır’ın Osmanlı Türkçesi Sözlüğü 

(2006), İlhan Ayverdi ve Ahmet Topaloğlu tarafından oluşturulan Türkçe 

Sözlük (2007) adlı çalışmalar yer almaktadır.  

Türk dilinde “sözlük” anlamını taşıyan ilk sözcük Arapça kökenli 

“dîvân”dır. Bu sözcüğe büyük dilbilimci ve sözlükbilimci Kâşgarlı 
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Mahmud’un XI. yüzyılda hazırlanan Dîvânu Lugâti’t-Türk adlı eserinin 

başlığında rastlanmaktadır (Akalın, 2010b: 277). Osmanlı Türkçesinin 

sözlüklerinde ise “sözlük” için “lügat” terimi benimsenmiştir. Bununla 

birlikte Türk sözlükbiliminde Arapçadan alıntılanan “lügat, kamûs, tuhfe, 

mucem” sözcükleri de “sözlük” anlamında kullanılan terimlerdir. 1932 

yılında gerçekleşen Dil Devrimi sonrasında söz konusu terim için 

Azerbaycan, Türkmen ve Uygur Türkçelerinde yer alan “sözlük”, Tatar 

Türkçesinde “süzlek”, Kazak Türkçesinde “sözdik” şeklinde bulunan 

sözcükler ışığında “söz” kökünün türevi olarak “sözlük” terimi uygun 

görülmüş ve Türkçenin söz varlığına kazandırılmıştır (Minsafina, 2015: 3-4). 

Bu terim “Türk Dili Tedkik Cemiyeti”5nin Lügat Islah Kolu Başkanı şair, 

yazar ve bir politikacı olan Celal Sahir Erozan’ın önerisiyle kabul edilmiştir. 

Günümüz Türk dünyasında sözlük terimi için “sözlük, laflık, tılcıt” 

sözcükleri de kullanılmaktadır (İlhan, 2007: 13).  

Türk sözlükbilim çalışmaları, daha doğru bir ifadeyle sözlük yazarlığı 

XI. yüzyıl gibi erken bir döneme dayansa da kuramsal alanda sözlükbilimle 

ilgili çalışmaların geç bir döneme rastladığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 

Türkiye’de özellikle kuramsal sözlükbilimin başlangıç evresinde olduğunu 

ifade etmek yanlış olmayacaktır. İlk kuramsal araştırmalar, dilbilimci Doğan 

Aksan’la bağlantılıdır. 1973 yılında Türk Dili dergisinin, Bir Sözlük: 

Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü VI adlı çalışmanın tanıtımını ve 

eleştirisini yapmıştır. 1972 – 1984 yılları arasında yayımlanan Her Yönüyle 

Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim) adlı eserinin üçüncü cildinin ikinci bölümü 

sözlükbilim konusuna ayrılmıştır. Aksan, sözlükçülükte Doğu’daki 

gelişmelerin Batı’dan daha önce başladığını ifade ederek, X. yüzyıl sözlük 

yazarı Fârâb’lı İsmail Cevherî’nin Arapça kaleme aldığı Sihâh, XIV. – XV. 

yüzyıllar arasında yaşamış olan Firâzâbâdî’nin hazırladığı El Kâmusül Muhit 

(Okyanus Sözlüğü) ve Kâşgarlı Mahmud’un tamamladığı DLT adlı 

sözlükleri örnek göstermektedir. D. Aksan, sözlükbilimin tanımı, tarihi, 

sözlük türlerinin belirlenmesi, sözlük eleştirisi gibi kuramsal alanlara 

eğilerek Türkiye’de kuramsal sözlükbilim alanında ilk çalışmaları 

                                                             
5 Kurulduğu dönemdeki adı “Türk Dili Tetkik Cemiyeti”dir, 1934 yılında cemiyetin adı “Türk Dili 

Araştırma Kurumu”, 1936 yılında ise bugünkü şekli olan “Türk Dil Kurumu” adını almıştır.  
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gerçekleştiren bir bilim insanı olarak ortaya çıkmaktadır (bkz. Dohman, 

2019d). D. Aksan’ın ardından Prof. Dr. Erdim Öztokat kuramsal sözlükbilim 

alanı üzerine çalışma yapmıştır. Bilim insanı E. Öztokat (1979), hazırladığı 

Sözlük Üstüne Gözlemler adlı makalesinde, sözlüğün tanımı, özellikleri, 

sözlük hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususları değerlendirmiştir. 

Türkiye’de kuramsal sözlükbilim çalışmaları XX. yüzyılın son çeyreğinde 

ortaya çıkmış olup XXI. yüzyılın başından itibaren hız kazanmıştır. Doğan 

Aksan, Erdim Öztokat ve Talat Tekin aracılığıyla başlayan sözlükbilim 

çalışmaları, Mehmet Ölmez, Ahmet Kocaman, Zuhal Kargı Ölmez, Emine 

Yılmaz, Hasan Eren, Nurettin Demir, Jale Demirci, Şükrü Haluk Akalın, 

Erdoğan Boz, Nadir İlhan, Paşa Yavuzarslan, Halil İbrahim Usta, Hadi 

Yaşar Yüksekkaya, Engin Yılmaz, Sami Baskın, Bülent Özkan, Ferdi 

Bozkurt gibi değerli bilim insanları sayesinde gelişmeye devam etmektedir. 

Adı geçen bu araştırmacılar sayesinde “sözlükbilim nedir?”, “sözlükbilim ve 

Türk sözlükbilim tarihi”, “sözlükbilim terimleri” gibi alanlarda makaleler, 

dergiler hazırlanmış, sözlükbilim merkezleri açılmış ve sözlükbilim 

sempozyumları yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de 2015 yılına kadar sözlük 

hazırlama faaliyetlerini yürüten tek kurum “Türk Dil Kurumunun Sözlük 

Bilim ve Araştırma Kolu”dur. 2015 yılına gelindiğinde ilk önce Prof. Dr. 

Şükrü Haluk Akalın müdürlüğünde Ankara’da “Hacettepe Üniversitesi 

Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUSBAM)” ve ardından 

yine aynı yıl Prof. Dr. Erdoğan Boz müdürlüğünde Eskişehir’de Osmangazi 

Üniversitesinde “Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(SÖZMER)” kurulmuştur.  

Türkiye’de Rusça – Türkçe hazırlanan iki dilli sözlüklere bakıldığında 

1892 yılında Yarbay Ahmed Sedad tarafından oluşturulan Rusça – Türkçe 

Lügat adlı eser günümüze ulaşan ilk çalışmadır. Dönemi gereği Arapça 

harflerle yazılmıştır. Bu sözlüğün çağdaş Türkçe alfabesi ile yeniden baskıya 

hazırlanması dilbilimci Uğur Gürsu tarafından 2016 yılında İstanbul’da 

gerçekleştirilmiştir. U. Gürsu’nun (2016) belirttiği üzere sözlükte yaklaşık 

19.000 sözlük maddesi bulunmaktadır. Madde başlarının açıklanması kısa 

olup Türkçe karşılıklarının verilmesinden ibarettir. Ahmed Sedad’ın 

sözlüğünden başka Zeynel Akkoç’un Rusça – Türkçe Sözlük (1948), Vedat 
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Gültek’in Rusça – Türkçe Sözlük (2004) adlı çalışmaları yayımlanmıştır. E. 

M.-E. Mustafayev ve V. G. Şçerbinin’in Rusça – Türkçe Sözlük adlı 

çalışması 1972 yılında Moskova’da, 1995 yılında ise tıpkıbasımı İstanbul’da 

yayımlanmıştır. Bununla birlikte Rusça – Türkçe ve Türkçe – Rusça 

sözlükler büyük, orta ve küçük/cep boyutlarında “Multilingual” ile “Engin” 

vb. yayınevlerinden çıkmaktadır. 

Alanyazın taraması yapıldığında Türkiye’de sözlükbilim alanında 

tamamlanmış yüksek lisans, doktora tezi, makaleler ve çeşitli çalışmaların 

yayımlandığı görülmektedir. Tezler genellikle Türk sözlükbilimin ilk 

evrelerini kapsayan sözlükbilim araştırmaları üzerine odaklanarak o dönemin 

öne çıkan sözlük metinlerinin ses, yazım, söz varlığı bakımından 

incelenmesi ve çeviri yazısının yapılması şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

Başka bir ifadeyle bu çalışmalar sözlükbilim tarihi ve mevcut sözlükler 

üzerine değerlendirmelerle ilgilidir. Yusuf Akçay’ın Osmanlı Dönemi 

Sözlükçülüğü ve Karahisarî’nin Şâmilü’l-Luga İsimli Sözlüğü Üzerine Bir 

İnceleme (2010), Pelin Kocapınar’ın Kavram Sözlükleri ve Ermeni Harfli 

Kıpçak Türkçesi Söz Varlığı Üzerine Bir Deneme (2014), Eyüp Acar’ın 

Tercümânü’l-Lügat (Sözlükbilimsel İnceleme, Metin) (2019) başlıklı doktora 

tezleri ve Gülşen Dirim’in An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-

Century Turkish. (Sir Gerard Clauson) Anlam Dizininden Alfabetik Dizine 

Aktarım, Türkçeye Çevirim (A-E-É Maddeleri) (2012), İlker Demirci’nin 

Tuhfe-i Vehbi Manzum Sözlük: Transkripsiyonlu Metin, İnceleme, Sözlük 

(2012), Sedagül Sündü’nün Türkiye’de Hukuk Sözlükleri: Sözlükbilimsel Bir 

İnceleme (2019) adlı yüksek lisans tezleri örnek olarak verilebilir. Kuramsal 

sözlükbilime yoğunlaşan doktora tezleri kapsamında Ferdi Bozkurt’un Genel 

Sözlükler İçin Sözlük Birim Seçimi Ölçütleri (2016) ve Bilge Gökter 

Gençer’in Tek Dilli Genel Sözlüklerde Tanım (2018) adlı çalışmaları öne 

çıkmaktadır. Rus sözlükbilimini konu alan çalışmalarda ise Fatih Yapıcı’nın 

Rus Ruhdilbilim Kuramları Bağlamında Çağrışım Sözlüğü (Rusça – Türkçe 

Karşılaştırmalı İnceleme) (2015) adlı doktora tezi; Aygül Sarina’nın Arapça 

– Rusça ve Rusça – Arapça Sözlüklerin Değerlendirilmesi (2007), Alina 

Minsafina’nın Rus Sözlükçülüğü ve Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde 

Rusça – Türkçe Sözlükler (2015) ve Emrah Özcan’ın B. A. Larin’in Tarihi 
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Sözlükbilim Kuramı ve Uygulamaları (2019) adlı yüksek lisans tezleri; 

Minara Aliyeva Esen’in Rus Sözlükbilimine Genel Bir Bakış (2009), Selin 

Tekeli’nin Rus Leksikografisi ve Rusça Sözlükler Üzerine Bir Bibliyografya 

Denemesi (2017), Alina Minsafina’nın Pötr Simon Pallas’ın Tüm Dillerin ve 

Lehçelerin Karşılaştırmalı Sözlüğü Üzerine Leksikografik İnceleme (2020) 

adlı makaleleri yer almaktadır.  

Rusya’da sözlükbilim alanında hazırlanan çok sayıda tez, monografi 

ve makale bulunmaktadır. Özellikle 2000 yılından itibaren bu alanda yapılan 

tezlerde artış görülmektedir. Söz konusu tarihten itibaren bir yılda 

sözlükbilim alanında hazırlanan ortalama tez miktarı 100-150’ye 

ulaşmaktadır (bkz. Elektronnaya biblioteka dissertatsiy, 

https://www.dissercat.com/). Tezler incelendiğinde genel, iki dilli, çok dilli, 

yazar, kültür sözlükleri hakkında çalışıldığı, tarihî kaynaklar üzerine 

temellenen sözlüklerin hazırlandığı, incelendiği ve kuramsal sözlükbilim ile 

karşılaştırmalı sözlükbilimle ilgili tezler yapıldığı görülmektedir. Bu tezler 

arasında P. N. Denisov’un Kuramsal Sözlükbilimin Temel Sorunları 

(Основные проблемы теории лексикографии) (1976), V. V. 

Dubiçinskiy’in Sözlükbirimsel Paralelliklerin Kuramsal ve Sözlükbilimsel 

Tanımı (Теоретическое и лексикографическое описание лексических 

параллелей) (1995), N. V. Dubınina’nın XVIII. Yüzyıl Fransız – Rus 

Sözlükbilim Tarihi (История французско – русской лексикографии ХVIII 

в.) (2001), T. V. Yevsyukova’nın Kültür Sözlüğünün Kültürdilbilimsel 

Konsepti (Лингвокультурологическая концепция словаря культуры) 

(2002), M. S. Kolesnikova’nın Ülkedilbilimin Sözlükbilimsel Yönü 

(Лексикографический аспект лингвострановедения) (2003), F. G. 

Minnullin’in Tatar Türkçesinin Fiilleri ve Sözlüğünün Hazırlanması 

(Глаголы татарского языка и их лексикографирование) (2003), M. A. 

Bobunova’nın Folklor Sözlükbilimi: Oluşumu, Kuramsal Temelleri, 

Uygulamalı Sonuçları ve Perspektifleri (Фольклорная лексикография: 

становление, теоретические основания, практические результаты и 

перспективы) (2004), O. N. İvanişçeva’nın İki Dilli Sözlüklerde Kültür 

Kavramlarına Yer Verilmesi (Лексикографирование культуры в 

двуязычном словаре) (2005), L. L. Şestakova’nın, Rusça Yazar Dili 
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Sözlükbilimi: Kuram, Tarih ve Çağdaşlık (Русская авторская 

лексикография: теория, история, современность) (2012), İ. V. 

Balkanov’un İki Dilli Sözlükbilimin Kuramsal Yönleri: Savaş Çeviri Sözlüğü 

Malzemesi Temelinde (Теоретические аспекты двуязычной 

лексикографии: на материале переводных военных словарей) (2017), G. 

A. Huseynova’nın Genel Tacikçe – Rusça Sözlüklerin Karşılaştırmalı 

Sözlükbilimsel Analizi (Сравнительный лексикографический анализ 

общих таджикско-русских словарей) (2021) adlı çalışmaları yer 

almaktadır. 

Rus sözlükbiliminin tarihsel sürecine bakıldığında araştırmacılar 

tarafından birkaç evreye ayrıldığı görülmektedir. Örneğin, dilbilimci O. L. 

Rubleva (2004: 28), Çağdaş Rus Dili Sözcükbilimi (Лексикология 

современного русского языка) adlı çalışmasında Rus sözlükbiliminin 

gelişimini 3 döneme ayırmaktadır. 

1. Sözlük öncesi dönem XI – XV. yüzyıllar 

2. Erken sözlük dönemi XVI – XVII. yüzyıllar 

3. Sözlüğün gelişim dönemi XVIII – XIX – XX. yüzyıllar 

L. S. Kovtun, O. D. Kuznetsova, G. N. Sklyarevskaya, F. P. 

Sorokoletov (2001) tarafından hazırlanan Rus Sözlükbilim Tarihi (История 

русской лексикографии) adlı çalışmada Rus sözlükbilimi iki döneme 

ayrılmış, ikinci dönem de kendi arasında üçe ayrılmıştır.   

1. Eski dönem XI. – XVII. yüzyıllar 

2. Yeni dönem XVIII. yüzyıldan XX. yüzyılın 90’lı yıllarına kadar 

olan dönem 

2.1. XVIII. yüzyıl 

2.2. XIX. yüzyıl 

2.3. XX. yüzyıl 

Dilbilimci Yu. N. Karaulov (1997: 209-211), Rus Dili. Ansiklopedi 

(Русский язык. Энциклопедия) adlı çalışmasında sözlükbilim maddesini 
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açıklarken Rus sözlükbiliminin gelişimini beş dönem altında ayrıntılı olarak 

incelemiştir.   

1. İlk dönem XI-XV. yüzyıllar  

2. İkinci dönem XVI-XVII. yüzyıllar  

3. XVIII. yüzyıl 

4. XIX. yüzyıl 

5. XX. yüzyıl 

Bu bilgiler doğrultusunda Rus sözlükbiliminin gelişim evrelerinin 

araştırmacılar tarafından 3 ya da 5 bölüme ayrıldığı ancak dikkatli 

bakıldığında belirlenen tarihlerin benzerlik taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu 

çerçevede XI. ve XVII. yüzyıllar arası hazırlanan sözlüklere erken dönem 

sözlükleri demek uygun olacaktır. Rus sözlükbilimi XVIII. yüzyılın son 

çeyreğinde Rusya Akademisinin açılmasıyla yeni döneme girmekte, sonraki 

yüzyıllarda gelişmeye devam etmekte ve XX. yüzyılın ikinci çeyreğinden 

itibaren özellikle kuramsal alanda önemli ilerlemeler kaydetmektedir. Erken 

sözlük döneminde hazırlanarak günümüze ulaşan ilk sözlük 1280 tarihli, 

Novgorod Kilise Kurallar Kitabı’nda (Новгородская Кормчая)6 yer alan 

sözcük listesidir. 174 kelimeden oluşan bu sözlükte kutsal kitaplarda 

karşılaşılan Eski İbranice, Yunanca ve Eski Slavca sözcükler yer almaktadır. 

Sözlükte, Pavel, Pyotr, Golgofa, Erihon gibi farklı kutsal kişi adları 

açıklanmış, dinî terim ve ifadelere yer verilmiştir (Tseytlin, 1958: 6). İkinci 

ünlü sözlük 1431 yılında Novgorod Sözlüğü (Новгородский словарь) adıyla 

bilinen eserdir. Sözlükte kitap diline, çoğunlukla Slavca sözcüklere ve 

ifadelere yer verilmektedir. Rusya’nın X. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmesi 

Rusça söz varlığını etkilemiş, Yunancadan, İbraniceden, Latinceden ve 

özellikle Kilise Slav dilinden sözcüklerin Rus diline geçmesine neden 

olmuştur. Dolayısıyla farklı coğrafyalarda olduğu gibi Rusya’da da ilk 

sözlükler, dinî metinler üzerine kurulu sözcük listeleri olup V. V. 

Vinogradov, L. S. Kovtun, V. V. Dubiçinskiy, R. M. Tseytlin gibi birçok 

araştırmacının da belirttiği üzere Güney-Batı Rusya kaynaklıdır.  

                                                             
6 Kormçaya: Kilise kurallarının listesi anlamına gelmektedir.  
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Rus araştırmacılar XV. yüzyılın ortasından önce hazırlanan sözlüklere 

“glossari” adını vermişler ve onları: “özel isim ve yer adları sözlükleri” 

(ономастиконы), “sembol sözlükleri” (словари – приточники), “Slavca 

– Rusça sözlükler” (славяно – русские словари), “konuşma kılavuzları” 

(словари – разговорники) olmak üzere dört türe ayırmışlardır (Kovtun 

vd., 2001: 40-49; Kozırev ve Çernyak, 2015: 14). XVI. yüzyılın sonundan 

itibaren sözlüklerin hem muhtevası hem hacmi değişmekte ve sözcüklerin 

alfabetik düzende oluşturulduğu “alfabe” anlamına gelen “azbukovnik” 

sözlük türü ortaya çıkmaktadır. XVI. yüzyıl sözlük çalışmaları din adamı, 

dilbilimci ve bir yazar olan Lavrentiy Zizaniy Tustanovskiy ve Maksim Grek 

adlarıyla ilintilidir. XVII. yüzyılda Slavca – Latince – Yunanca üzerine iki 

dilli ya da çok dilli sözlükler hazırlanmaktadır. Rus sözlükbilim 

araştırmalarının ilk dönemini oluşturan XI-XVII. yüzyıllarda tamamlanan 

sözlükler “glossari”, “alfavit”, “azbukovnik”, “leksikon” adlarını 

taşımaktadır. Söz konusu sözlükler, dinî metinler başta olmak üzere bir 

metinde geçen yabancı bir kelimenin ya da anlaşılması güç olan sözcüklerin 

çevirisini, anlamlarının yorumlanmasını, herhangi bir eserde yer alan 

kavramların, özel isimlerin ve sembollerin açıklanmasını içermektedir. 

XVII. yüzyılda Rus dilini betimsel olarak açıklayan gramer 

çalışmaları da yapılmıştır. 1619 yılında din adamı, yayıncı ve bir dilbilimci 

olan Meletiy Smotritskiy (1537-1633) tarafından Litvanya’da Vilnius 

yakınlarında yayımlanan Kilise Slav Dilinin Grameri (Грамматика 

церковно – славянского языка), 1648 yılında Moskova’da yeniden 

basılmıştır. 4 bölümden meydana gelen gramer kitabı imlâ, etimoloji, 

sentaks ve vurgu konularını ele alarak, soru cevap şeklinde ilerlemektedir. 

Smotritskiy’in çalışması Rusça konuşma dilinden ve Kilise Slav dilinden 

uzaktır. Bununla birlikte Slav dilinin, Yunan grameri kurallarıyla 

açıklanmasından oluşmaktadır. 1666 yılında daha bilimsel bir çalışma olarak 

görülen Yuriy Kirjaniç’in Rus Dili Grameri (Грамматично наказание об 

русском иезик) yayımlanmıştır. Bu eser de Rusça konuşma dilinin gramer 

normlarını yansıtma açısından eksik kalmıştır. 1694 yılında Karion İstomin 

tarafından hazırlanan Alfabe Kitabı (Букварь) adlı çalışmada Kilise Slav dili 

geleneğiyle Rus gramerinin temelleri verilmiştir. 1696 yılında İngiltere’nin 
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Oxford şehrinde basılan Henrich Wilhelm Ludolf’un Rus Dili Grameri 

(Русская грамматика), Rusça konuşma dili temelinde hazırlanan ilk 

denemedir. I. Petro döneminde, Moskova’ya ticarî amaçla gelen bir grubun 

sekreteri olan H. W. Ludolf, aynı zamanda dilbilimcidir. Moskova’da iki yıl 

kalmış, Rus konuşma dilini incelemiş ve gramer kitabını tamamlamıştır. 

Moskova yazı dilinin Rusça olmadığını, Kilise Slav dilinin ise Güney Slav 

kökenli olduğunu ifade etmiştir (Poltoratskaya, 1965: 58). H. W. Ludolf’un 

1696 yılında Oxford’da yayımladığı gramer kitabını Rusçaya çeviren B. A. 

Larin, Rus Dili Grameri adlı eserin önsözünde ve Ludolf’un çalışmasını 

değerlendirdiği kısımda Ludolf’un o dönem toplumunun farklı sınıflarının 

konuşma diline yer verdiğini, bu bağlamda Moskova konuşma dilini çok 

başarılı bir şekilde yansıttığını ifade etmiştir. Dil ağırlıklı bir kitap olmasına 

rağmen XVII. yüzyıl Rusya’sının tarihi, kültürü ve gelenekleri hakkında da 

çok sayıda bilginin verildiğini belirtmiştir. Ludolf, Rusya’da olduğu gibi 

Almanya’da, İngiltere’de ve Fransa’da büyük değer gören dönemin en iyi 

gramer kitabını hazırlamıştır (Larin, 1936: 5, 7, 24). Ludolf’un gramer 

kitabında konularına göre ayrılan bir konuşma kılavuzu ve 6 sayfalık Latince 

– Rusça – Almanca küçük tematik bir sözlük de bulunmaktadır. Görüldüğü 

üzere XVII. yüzyıl, dillerin normatif gramerlerinin yapılmaya çalışıldığı bir 

dönemdir. Ancak normatif gramer kitaplarının hazırlanabilmesi için bir dilin 

standartlaşması ve yazı dili kurallarının belirlenmesi gereklidir. Oysaki 

XVII. yüzyıl Rusya’sında dil ile ilgili karışıklıklar devam etmekte olup Rus 

yazı dilinin ana hatları yavaş yavaş oluşmaya başlamaktadır.  

1708-1710 yılları arasında Çar I. Petro tarafından ilk Rus İmlâ 

Reformu gerçekleştirilmiştir. XVIII. yüzyılda Rusya’nın gelişmesiyle Rus 

dili eğitimi ve öğrenilmesi gündemde yerini almıştır. Yukarıda bahsi geçen 

tüm gramer kitapları yetersiz ve eski kalmaktadır. Dilbilimci, fizikçi, 

düşünür M. V. Lomonosov 1755 yılında dönemin dilini incelediği ve Rus 

dili tarihinin gelişimini ele aldığı Rusça Dilbilgisi (Российская грамматика) 

adlı kitabını hazırlamıştır. Böylece, Rus yazı dilini kapsamlı bir şekilde 

inceleyen ilk gramer kitabı Rusya’da oluşturulmuştur. Lomonosov’un 

ardından A. H. Vostokov, F. İ. Buslayev, İ. İ. Sreznevskiy, A. İ. 

Sobolevskiy, A. A. Şahmatov gibi dilbilimciler, Rus dilinin gramerini ve 
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tarihini açıklayan önemli çalışmalara imza atmışlardır. Bu gramer 

çalışmalarına sözlükler de eşlik etmiştir. Gramer normlarının oturması yetkin 

sözlüklerin de hazırlanmasına katkı sağlamıştır.  

1783’te Rusya Akademisinin açılmasıyla Rus sözlükbilim çalışmaları 

yeni bir evreye girmiştir. Akademinin ilk sözlüğü 1789 – 1794 yılları 

arasında hazırlanan Rusya Akademisi Sözlüğü (Словарь академии 

российской) adlı çalışmadır. Altı cilt olarak yayımlanan çalışma, Rusçanın 

ilk açıklamalı sözlüğüdür. Daha önceki dönemlerde sözlük yazarları, 

toplumun tek eğitimli kişileri olan din adamlarıyken XVIII. yüzyılla sözlük 

yazarları arasına K. A. Kondratoviç gibi profesyonel çevirmenler, P. A. 

Alekseyev gibi rütbeli din adamları, V. N. Tatişçev, E. R. Daşkova gibi 

devlet ve toplum adamları katılmıştır. Dolayısıyla sözlük yazarlarının profili 

de zamanla değişim göstermiştir.   

1812 yılında Rusya ve Fransa arasında Anavatan Savaşı’nın 

yaşanması halkın manevî duygularını arttırmıştır. Sözcüklerin kökenine ve 

yerel dile ilgi artmış, etimolojik, tarihsel ve diyalektolojik sözlükler 

hazırlanmaya başlamıştır. Rus dilini, tarihini, kadim Rusça eserlerini, halk 

eserlerini ve kültürünü incelemeye odaklı çalışmalar yapılmıştır. Özellikle 

bölgesel sözcüklerin toplanmasına yönelik ilgi artmıştır. Böylece XIX. 

yüzyılda diyalektolojik sözlük türü doğmuştur. A. H. Vostokov’un 

editörlüğünde 1852 yılında Büyük Rus Dilinin Bölgesel Sözlüğü Denemesi 

(Опыт областного великорусского словаря) ve V. İ. Dal tarafından 1863-

1866 yılları arasında dört cilt şeklinde yayımlanan Yaşayan Büyük Rus 

Dilinin Açıklamalı Sözlüğü (Толковый словарь живого великорусского 

языка), diyalektoloji sözlükleri arasında çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Vladimir Dal, Rus dilindeki değişimlerin halk lehçelerinden ve ağızlarından 

takip edilebileceğinin altını çizmektedir. 1892 yılında N. V. Goryayev 

tarafından hazırlanan Rus Yazı Dilinin Karşılaştırmalı Etimolojik Sözlüğü 

Deneyimi (Опыт сравнительного этимологического словаря 

литературного русского языка) ilk bilimsel etimolojik çalışma olarak 

bilinmektedir. İ. İ. Sreznevskiy’in üç ciltlik Yazılı Eserler Temelinde Kadim 

Rusça Sözlüğü İçin Malzemeler (Материалы для словаря древнерусского 

языка по письменным памятникам) (1893-1912) ve A. H. Vostokov’un 
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editörlüğünde dört cilt şeklinde hazırlanan Kilise Slav Dili ve Rus Dili 

Sözlüğü (Словарь церковнославянского и русского языка) (1847) adlı 

çalışmalar ise XIX. yüzyılın öne çıkan sözlükleri arasında yer almaktadır.  

Rusya’da Türkoloji çalışmaları zenginliğiyle dikkat çekmektedir. 

Bunun sebebini tarihsel süreçte bulmak mümkündür. Rus dil siyasetinin 

kökleri çarlık dönemine kadar uzanmaktadır. 1552 yılında Kazan 

Hanlığı’nın, 1556’da Astrahan’ın (Ejderhan) kaybedilmesi, MS VI. 

yüzyıldan itibaren Orta İdil sahasında devam eden Türk hâkimiyetini 

sonlandırmış ve Türklerin Ruslaştırılma sürecini başlatmıştır. Kazan’ın 

kaybı Rusya’nın Hazar Denizi kıyılarına, Kafkaslara, Sibirya ve Türkistan’a 

kadar yayılmasına imkân vermiştir. Böylece Başkurt, Tatar, Çuvaş, Çirmiş, 

Udmurt gibi Türk halkları Rusların egemenliği altına girmiştir. XVIII. 

yüzyılın ikinci çeyreğiyle birlikte Türk dilleri üzerine araştırmalar yapılmaya 

başlanmıştır. V. N. Tatişçev’in, Simbirsk’te 4 dilli Rusça – Tatarca – 

Çuvaşça – Mordovca Sözlük (Русско – татарско – чувашско – мордовский 

словарь) (1737 – 1738), din adamı, Tatarca öğretmeni İosif Giganov’un St. 

Petersburg’da Türkçe ve Arapça Dilbilgisi (Грамматика турецкого и 

арабского языка) (1801), İran kökenli Rus doğubilimci A. K. Kazembek’in 

(asıl adı Muhammed Ali Kazem-Bek) Kazan’da Türkçe – Tatarca Dilbilgisi 

(Грамматика турецко – татарского языка) (1839), Alman kökenli Hint ve 

Sanskrit uzmanı O. N. Böhtlingk’in Yakut Dili Grameri (Грамматика 

якутского языка) (1851), O. İ. Senkovskiy’in Rusça – Türkçe Sözlük 

(Российско – турецкий словарь) (1828-1829) adlı eserleri yayımlanmıştır. 

Rus doğubilimci, tarihçi, arkeolog V. V. Velyaminov Zernov Çağatayca 

Sözlük (Словарь джагатайско – турецкий) (1868), Ortodoks misyonerler 

Makariy (M. Ya. Gulyayev), V. İ. Verbitskiy ve N. İ. İlminskiy Altay Dili 

Grameri (Грамматика алтайского языка) (1869), Rus doğubilimci, 

Türkolog L. Z. Budagov Türk ve Tatar Lehçelerinin Karşılaştırmalı Sözlüğü 

(Сравнительный словарь турецко – татарских наречий) (1869), K. 

Nasırov (asıl soyadı Nasıri) Tatarca – Rusça Sözlük (Татарско – русский 

словарь) (1875), N. İ. Zolotnitskiy Farklı Türk, Fin Halklarının ve Diğer 

Kabilelerin Dillerini ve Lehçelerini Kıyaslayan Çuvaşça – Rusça Kökteş 

Sözlük (Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и 
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наречиями разных народов тюркского, финского и других племен) 

(1875), Rahip A. Troyanskiy Tatar Dili Sözlüğü (Словарь татарского 

языка) (1880), K. Nasırov Büyük Rusça – Tatarca Sözlük (Полный русско-

татарский словарь) (1892), N. Ostroumov Tatarca – Rusça Sözlük 

(Татарско – русский словарь) (1892), E. K. Pekarskiy Yakut Dili Sözlüğü 

(Словарь якутского языка)7 (Cilt I, 1899), doğubilimci N. F. Katanov 

Küçük Tatarca – Rusça Sözlük (Краткий татарско – русский словарь) 

(1912) adlı çalışmaları hazırlamışlardır. XIX. yüzyılın sonunda Orhun ve 

Yenisey Yazıtları’nın keşfi ve kadim Uygurca el yazmalarının bulunmasıyla 

onları inceleme süreci başlamıştır. Bu bağlamda ünlü Türkolog V. V. 

Radlov, Rusya’da bu eserleri inceleyen ve yayımlayan ilk kişidir. V. V. 

Radlov’un 1835 yılında St. Petersburg’da Kutadgu Bilig, 1859’da Codex 

Cumanicus ve Çağatay edebiyatına ait diğer kadim eserler üzerinde çalıştığı 

da bilinmektedir. 1884 yılında, Kazan’da Kumanların Dili Üzerine (О языке 

Куманов) adlı bir çalışma yayımlayarak Kuman dilinin, yani Kıpçakçanın 

fonetik sorunlarını irdelemiştir (Husainov, 1981: 35). Kadim Türk dilleriyle 

ilgili incelemelerinin bir kısmına Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi (Опыт 

словаря тюркских наречий) (1893-1911) adlı eserinde yer vermiştir. V. V. 

Radlov, Türk dillerini konuşan halkların kadim eserlerine önem vermiştir. 

Anlaşıldığı üzere XVIII. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Türk dilleri ve 

lehçeleri üzerine değerli Rusça gramer ve sözlük çalışmaları yapılmaktadır.  

Bir toplumun hafızası olma özelliği taşıyan sözlükler, toplumdaki 

değişiklikleri yakından takip etmektedir. Toplumsal, siyasî, ekonomik 

gelişmeler toplumu ve dili etkilemekte, bu durum da sözlüklere 

yansımaktadır. XX. yüzyıl Rusya için siyasî açıdan karmaşık ve zor bir 

dönemdir. Rusya’nın I. Dünya Savaşı’na katılması, ardından gerçekleşen 

1917 Ekim Devrimi ve bununla bağlantılı olarak toplumun ve ekonominin 

hızlı değişimi gibi nedenler Rusça söz varlığını etkilemiştir. Ayrıca Rus dili 

1917-1918 Sovyet döneminde bir kez daha İmlâ Reformu yaşamıştır. Sovyet 

                                                             
7 E. K. Pekarskiy’in üzerinde 50 sene çalıştığı sözlüğünün ilk cildi Yakutistan’da 1899 yılında, 

ardından  13 sayı olarak 1907-1930 yılları arasında St. Petersburg’da yayımlanmıştır. 1945 yılında 

A-M harflerini kapsayan I. cildi Yakut Dili Sözlüğü başlığıyla İstanbul’da basılmıştır. Rusya’da ise 

bu sözlüğün ikinci baskısı 1959 yılında 3 ciltte birleştirilmiş, üçüncü baskısı da 2008 yılında yine 3 

cilt olarak yayımlanmıştır. 
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döneminde ortaya çıkan yeniliklerin topluma, siyasete, bilim ve teknoloji 

gibi hayatın her alanına nüfuz ettiği, Rusça söz varlığının sürekli geliştiği, 

Rusça sözcük yapımı kurallarına göre ortaya çıkan sözcüklerin arttığı ve 

yeni sözcük gruplarının oluştuğu görülmüştür. Doğubilimci, Türkolog E. D. 

Polivanov (1968: 188-190), Devrim ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği’nin Yazı Dilleri (Революция и литературные языки союза ССР) 

adlı çalışmasında Sovyet ideolojisini ifade edebilmek için gerekli olan 

sözcüklerin türetilmesinde sözlüklerin önemine dikkat çekmiştir. Dildeki 

kolektif yeniliklerin halka benimsetilmesinin zaman alacağını ancak 

sözlüklerde ve deyimlerde bunun açıkça görülebileceğini belirtmiştir. 

Toplumsal ve kültürel hareketliliklerin şeffaf bir şekilde görüldüğü deyimleri 

de sözlükle ilişkilendirmiş ve deyimlerin sözlük olduğunu vurgulamıştır. Bu 

ifadeler ışığında Ekim Devrimi’nin dile olan etkisinin ve sonuçlarının 

sözlüklere daha kolay aktarıldığı ve sözlüklerin ideoloji aracı olarak 

kullanıldığı görülmektedir.  

Sözlüklerde ideoloji, madde başları ve tanımlarıyla 

gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda “Şark” kavramının doğma süreci 

doğubilimci Edward Said’in (2013) Şarkiyatçılık adlı kitabında ayrıntılı bir 

şekilde açıklanmaktadır. “Şark”ın zıttını oluşturan “Garp” yani “Batılı”lar 

tarafından hazırlanan kitaplarda, süreli yayınlarda, sözlüklerde ve dilbilgisi 

kitaplarında Şark kavramının temsili bir sureti oluşturulmuştur. XIX. 

yüzyılın ortalarına gelindiğinde Şark âdeta bir meslek haline gelmiş ve 

filoloji kullanılarak ideolojik inançlarla bir dilin kökenlerine geri 

götürülmüştür. Şark, insanlıktan uzak, antidemokratik, geri, barbar vb. 

suretlerle ifade edilen bir kavram haline dönüşmüştür. Şark sözcüğünün 

tanımlanması üzerine bir sözcük dağarcığı geliştirilmiş, Batı’nın hatta tüm 

dünyanın gözünde Şark sözcüğüyle ilgili bir algı operasyonu yapılmış ve 

Şark’ın itibarı tanımlamalar aracılığıyla yok edilmiştir. Bugün oluşturulan 

Şark kavramı sözlükbilimsel bir tanımdan başka bir şey değildir. Dolayısıyla 

başta sözlükler olmak üzere, kitapların, her türlü yayının ideolojinin 

yansıtıcısı konumunda kullanılabileceği açıktır.  

Ekim Devrimi’nin ardından Sovyet dönemi ideolojisine yer verecek, 

çağın değişikliklerini kaydedecek ve açıklayacak bir sözlüğün hazırlanması 
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konusu gündemdedir. 1928 yılında D. N. Uşakov’un editörlüğünde yeni 

sözlük çalışmalarına başlanmıştır. Bu sözlük 1935-1940 yılları arasında 

tamamlanan dört ciltlik Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü (Толковый словарь 

русского языка)’dür. Sovyet döneminin ilk sözlüğü olan çalışma, 

güncelliğini hâlâ korumaktadır. Uşakov’un ardından açıklamalı, normatif 

sözlük türünde çalışma yapan S. İ. Ojegov’un Rus Dili Sözlüğü (Словарь 

русского языка) 1949 yılında yayımlanmıştır. Söz konusu iki sözlük Sovyet 

ideolojisini yansıtan sözlükler olarak öne çıkmaktadır.  

Sovyet döneminde Türk halklarının Sovyetler Birliği çatısı altında 

birleşmesi sonucu Türkoloji çalışmaları yoğun bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. 1920’li yıllardan itibaren Rusçadan – Türk dillerine ve 

Türk dillerinden – Rusçaya sözlükler hazırlanmaya başlanmıştır. Örneğin, K. 

K. Yudahin Küçük Özbekçe – Rusça Sözlük (Краткий узбекско – русский 

словарь) (1927) oluşturmuştur. 1940’lı yıllarda ise Türk halklarının alfabe 

politikaları tamamlanmış hepsi Kiril temelli yazıya geçirilmiştir. Dolayısıyla 

bu yıllarda hacim olarak daha büyük, yöntem açısından daha net olarak 

hazırlanan Kırgızca – Rusça, Özbekçe – Rusça, Azerice – Rusça gibi iki dilli 

sözlükler oluşturulmuştur (Baskakov vd., 2011: 26). G. Guseynov’un 

editörlüğünde dört ciltlik Rusça – Azerice Sözlük (Русско – 

азербайджанский словарь) (1940), K. K. Yudahin editörlüğünde 

Moskova’da Rusça – Kırgızca Sözlük (Русско – киргизский словарь) 

(1944), M. Balakeyev, S. Jienbayev vd. editörlüğünde Alma Ata’da (Almatı) 

iki ciltlik Rusça – Kazakça Sözlük (Русско – казахский словарь) (1946) 

adlı çalışmalar yayımlanmıştır. 1950’li yıllara gelindiğinde oldukça çok 

sayıda Rusçadan – Türk dillerine, Türk dillerinden – Rusçaya sözlüklerin 

hazırlandığı görülmektedir. Moskova’da N. K Dimitriyev Rusça – Çuvaşça 

Sözlük (Русско – чувашский словарь) (1951), N. A Baskakov ve A. İ. 

Nikijekova-Grekul Hakasça – Rusça Sözlük (Хакасско – русский словарь) 

(1953), A. A. Palmbah, L. B. Çadamba ve S. A. Sarıg-ool Rusça – Tuvaca 

Sözlük (Русско – тувинский словарь) (1953), S. E. Malov Lobnorca – 

Rusça Sözlük (Лобнорско – русский словарь) (1956), D. İ. Çankov Rusça – 

Hakasça Sözlük (Русско – хакасский словарь) (1961), N. A. Baskakov’un 

editörlüğünde Moskova’da Rusça – Karakalpakça Sözlük (Русско – 
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каракалпакский словарь) (1967), M. T. Tagiyev Bakü’de Azerice – Rusça 

Sözlük (Азербайджанско – русский словарь) (1986) adlı çalışmaları 

yayımlamışlardır. Görüldüğü üzere neredeyse her Türk dilinin Rusçayla 

karşılıklı sözlüğü hazırlanmıştır ancak Azerbaycan Türkçesinden Özbek 

Türkçesine vb. gibi Türk dillerinden Türk dillerine sözlükler 

oluşturulmamıştır. Bu tarz sözlükler hazırlandığı takdirde Türk dillerinin 

yakın benzerliği görülecektir. Dolayısıyla Sovyet ideolojisi gereği hazırlanan 

bu iki dilli sözlüklerin (Rusça – Türk dilleri) amacı Türk dillerinin söz 

varlığını toplamak, Rusça karşılığını sunmak, millî cumhuriyetlerde dilsel, 

ekonomik ve kültürel bir devrim gerçekleştirmek, Türk halklarına Sovyet 

dili ile ideolojisini aşılamaktır. Bununla beraber Sovyetler Birliği kurucusu 

Rusya, Türk halklarının dilleri üzerine uygulanan alfabe değişimleriyle bir 

milletin dil, kültür ve tarih bilincini zayıflatma siyaseti izlemiştir. 

1991 yılına gelindiğinde Sovyetler Birliği parçalanmış, Post-Sovyet 

dönemine geçilmiştir. Bu dönemle değişen siyasî yaklaşım neticesinde, 

Sovyet dönemi söz varlığı Sovyetizm olarak nitelendirilmiştir. Sovyetizmler, 

anlamsal ve sözcük yapı sistemi bakımından incelenmiş, Sovyetizm sözlüğü 

oluşturulmuştur. Sovyet döneminin sansür ortamından uzaklaşılmasıyla, dili, 

tüm gerçekliğiyle, nesnel bir şekilde açıklama imkânı bulunmuştur. Bu 

nedenle de özellikle 1991-2000 yılları arasında çok sayıda ve çeşitli türlerde 

sözlükler hazırlanmıştır. Sovyet dönemi öncesinde oluşturulan sözlüklerdeki 

dinî söz varlığıyla ilgili kısıtlama Post-Sovyet döneminde kalkmıştır. Yeni 

sözlükbilim merkezleri olan “İvanov Sözlükbilim Merkezi” (Ивановская 

лексикографическая школа) (1991) ve “Novosibirsk Sözlükbilim 

Merkezi” (Новосибирская лексикографическая школа) (1994) 

açılmıştır. XXI. yüzyıl Rus sözlükbilimi XX. yüzyıldan aldığı kuramlar 

temelinde ilerlemekte, yeni kuramlar oluşturmakta ve bu kuramlar 

çerçevesinde yeni türde sözlükler meydana getirmektedir. Aynı zamanda 

XXI. yüzyılın teknoloji çağı olması sebebiyle birçok sözlüğün çevrimiçi ya 

da elektronik sürümü hazırlanmıştır. 

Rus sözlükbilimi A. H. Vostokov, İ. İ. Sreznevskiy, V. İ. Dal, V. V. 

Radlov, L. V. Şçerba, B. A. Larin, D. N. Uşakov, V. V. Vinogradov, S. İ. 

Ojegov, M. Fasmer, N. A. Baskakov, E. M. Murzayev, N. M Şanskiy gibi 
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araştırmacıların temelinde başlamakta, V. V. Dubiçinskiy, V. V. Morkovkin, 

Yu. N. Karaulov, E. G. Şimçuk, N. Yu. Şvedova, Yu. D. Apresyan, G. N. 

Sklyarevskaya, V. A. Kozırev ve V. D. Çernyak, O. M. Karpova gibi bilim 

insanları sayesinde gelişmeye devam ederek dilbilim dünyasına zengin bir 

sözlükbilim malzemesi sunmaktadır. 

Rus sözlükbilimi konulu bu çalışmanın çıkış noktası, kuramsal ve 

uygulamalı alanda zengin bir kaynak ve araştırma imkânı sunan Rus 

sözlükbiliminin ele alındığı temel bir kaynağın Türkiye’de bulunmamasıdır. 

Bununla birlikte gerek Türkiye’de gerek Rusya’da hazırlanmış bir “Rusça – 

Türkçe sözlükbilim terimleri sözlükçesi”ne rastlanılmamasıdır.  

Çalışmanın amacı Rus sözlükbiliminin tarihsel gelişimini anlatmak; 

bu gelişimi etkileyen genel eğilimleri tespit etmek; Rus sözlükbiliminin 

temel kavram ve ilkelerini açıklamak; Rus sözlüklerinin tipolojik ve 

bibliyografik değerlendirmesini sunmak; Rus sözlüklerinin oluşmasına 

imkân sağlayan kaynakları belirlemek; sözlüğün yapısını, hazırlanma 

ilkelerini, sözlük maddesinin tanımlanmasında kullanılan yöntemleri 

açıklamak; sözlüklerin hazırlanma sürecindeki dilsel, toplumsal, siyasî, 

kültürel faktörleri belirleyerek Rusça söz varlığına nasıl yansıdığını 

göstermek; kadim dönemlerden itibaren Türk halklarıyla iç içe yaşayan Rus 

halkının sözlüklerindeki Türk kökenli unsurların tespitini sağlamak ve 

sözlüklerin doğasına farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Ayrıca tarafımızca 

toplanan sözlükbilim kavramları neticesinde Rusça – Türkçe sözlükbilim 

terimleri sözlükçesi oluşturmaktır.  

Bu çalışmada, Rus sözlükbilimi alanında temel eserler vermiş çoğu 

bilim insanı hakkında bilgiye ilk defa yer verilmiştir. Sözlüklerin doğasına 

farklı bir bakış açısı getirerek toplumsal yaşamdaki rollerinin ve öneminin 

gösterilmesi, Rusçanın farklı türdeki sözlüklerinde bulunan Türk kökenli 

unsurların belirtilmesi ile Rusça – Türkçe sözlükbilim terimleri 

sözlükçesinin hazırlanması bakımından ilk girişimdir.   

Bu çalışmada öne sürülen varsayım; sözlükbilimin ana maddesi olan 

sözlüklerin dönemin siyasî, kültürel ve toplumsal gelişmelerini aktardığı, 

devlet ideolojisinin sözlüklere yansıdığı, ayrıca sözlüklerde yer alan madde 
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başlarının etimolojik analizleri sonucunda etkileşim içine girilen milletlerin 

ve o milletlere ait dilsel, kültürel vb. unsurların görülebileceği düşüncesidir. 

Sözlüklerin barındırdığı millî, kültürel, ideolojik kodlar çerçevesinde 

Rusya’nın toplumsal, kültürel yaşamıyla ilgili bilgi edinilmesi muhtemeldir. 

Çalışmamızın sözlükbilim tarihi, sözlüklerin sınıflandırılması, yeni sözlük 

türleri ve yaklaşımları, madde başı sözcüklerin tanımlanması ve 

tanımlanmasında kullanılan yöntemler, terimleri adlandırmada karşılaşılan 

zorluklar hususuna farklı bir bakış açısı kazandıracağı ön görülerek 

Türkiye’deki sözlükbilim araştırmalarının gelişimine katkıda bulunabileceği 

varsayılmaktadır. Rus sözlükbilim geleneğinde siyasî ve ideolojik sebeplerle 

Türk dilleri üzerine yapılan zengin çalışmaların ve Rusça sözlüklerin 

tamamında karşılaşılan Türk dillerine özgü unsurların, Türk araştırmacıların 

dikkatini çekeceği düşünülmektedir. 

Çalışmanın kapsamına, Rus sözlükbilim tarihinin başlangıcından 

günümüze kadarki süreci dâhil olmakla birlikte, söz konusu süreç, tezimizde 

çarlık dönemi, Sovyet dönemi ve Post-Sovyet dönemi şeklinde üç bölüme 

ayrılarak incelenmiştir. Sovyet dönemi sözlükbilim çalışmalarına ağırlık 

verilmesinin yanı sıra her üç dönemin ekolleri, alanının önde gelen 

temsilcileriyle birlikte ortaya koydukları kuramları, inceleme yöntemleri ve 

hazırladıkları sözlükler değerlendirilmiştir.  

Çalışmamız sırasında Saratov Devlet Üniversitesi B. A. Artiseviç 

Kütüphanesi, Türk Dil Kurumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Trakya 

Üniversitesi Kütüphanelerine gidilerek kaynak araştırmasında 

bulunulmuştur. Araştırma kaynakları niteliğinde açıklamalı, tarihsel, 

etimolojik, diyalektolojik gibi her türlü Rusça sözlük başta olmak üzere 

sözlükbilim alanı üzerine yazılan kuramsal ve uygulamalı eserler, 

sözlükbilim konusu üzerine gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası konferans 

materyalleri ve Rusya tarihi kitapları incelenmiştir. 

Bu çalışmada araştırma yöntemleri olarak; betimleme ve etimolojik 

yöntem başta olmak üzere karşılaştırmalı tarih yöntemi, karşılaştırmalı 

sözlükbilim, semantik, morfolojik, artzamanlı ve eşzamanlı inceleme 

yöntemleri kullanılmıştır. 
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Rus dilinin oluşum ve gelişim tarihini göstermek için başvurduğumuz 

temel kaynaklar; M. V. Lomonosov, Bütün Eserleri (Полное собрание 

сочинений) (Cilt VII, 1952, Cilt IX, 1955), M. V. Lomonosov, Rusça 

Dilbilgisi (Российская грамматика) (1755), A. A. Şahmatov, Çağdaş Rus 

Yazı Dili Üzerine Deneme (Очерк современного русского литературного 

языка) (1941), Süleymenov , Rus Dilinin Tarihsel Grameri (Историческая 

грамматика русского языка) (1964), O. Süleymenov, Yazının Dili (2001), 

Z. B. Özer, Rus Dilinin Gelişme Evreleri (2004), M. Adji, Kaybolan Millet 

(Deşt-i Kıpçak Medeniyeti) (2019a) adlı eserlerdir.  

Rus sözlükbilim tarihini ve gelişimini kuramsal açıdan göstermede 

yararlanılan temel kaynaklar; L. S. Kovtun, O. D. Kuznetsova, G. N. 

Sklyarevskaya ve F. P. Sorokoletov, Rus Sözlükbilim Tarihi (История 

русской лексикографии) (2001), R. M. Tseytlin, Rus Sözlükbilim Tarihinin 

Kısa Bir Özeti (Краткий очерк истории русской лексикографии) (1958), 

V. V. Vinogradov, Seçilmiş Çalışmalar. Sözcükbilim ve Sözlükbilim 

(Избранные труды. Лексикология и лексикография) (1977), L. S. 

Kovtun, XVI. XVII. Yüzyıl Azbukovnikleri (Азбуковники XVI. XVII. вв.) 

(1989), L. V. Şçerba, Dil Sistemi ve Söz Faaliyeti (Языковая система и 

речевая деятельность) (2004), O. L. Rubleva, Çağdaş Rus Dili 

Sözcükbilimi (Лексикология современного русского языка) (2004), V. V. 

Dubiçinskiy, Rus Sözlükbilimi (Лексикография русского языка) (2008), E. 

E. Birjakova, XVIII. Yüzyıl Rus Sözlükbilimi (Русская лексикография XVIII 

века) (2010), G. A. Bogatova, XVIII-XX. Yüzyıllar Rus Sözlükbilimcileri 

(Отечественные лексикографы XVIII-XX вв.) (2011), V. A. Kozırev, V. 

D Çernyak, Rus Sözlükbilimi. Şimdiki Yüzyıl ve Geçen Yüzyıl 

(Лексикография русского языка. Век нынешний и век минувший) 

(2015) adlı çalışmalardır.  

Sovyet döneminin topluma, dile ve sözlüklere yansımasının ele 

alındığı bölümlerde; V. V. Vinogradov, Büyük Rusça (Великий русский 

язык) (1945), A. K. Borovkov, Rusça – Ulusal Sözlükleri Oluşturma 

Deneyimi Üzerine (Из опыта составления русско-национальных 

словарей) (1957), A. N. Musayev , Yazı Tarihinin Kısa Bir Özeti (Краткий 

очерк истории письма) (1965), N. A. Baskakov, SSCB Halklarının Dilleri. 
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Türk Dilleri (Языки народов СССР. Тюркские языки) (1966), E. D. 

Polivanov, Devrim ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Yazı Dilleri 

(Революция и литературные языки союза ССР) (1968), K. M. Musayev, 

SSCB Türk Yazı Dillerinin İmlâsı (Орфографии тюркских литературных 

языков СССР) (1973), S. İ. Ojegov, Sözcükbilim, Sözlükbilim, Söz Kültürü 

(Лексикология, лексикография, культура речи) (1974), E. R. Tenişev, 

Dünya Dilleri. Türk Dilleri (Языки мира. Тюркские языки) (Cilt II, 1997), 

A. N. Kurat, Rusya Tarihi: Başlangıçtan 1917’ye Kadar (1999), T. Tekin ve 

M. Ölmez, Türk Dilleri/Giriş (2003), V. P. Berkov, İki Dilli Sözlükbilim 

(Двуязычная лексикография) (2004), A. L. Arefyev, XX.-XXI. Yüzyılların 

Başında Rusça (Русский язык на рубеже XX-ХХI веков) (2012), H. Ş. 

User, Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri (2015) adlı eserlerden 

faydalanılmıştır.   

Rusça söz varlığında yer alan Türk kökenli unsurların tespit 

edilmesinde; E. M. Murzayev’in, Yerel Coğrafî Terimler Sözlüğü (Словарь 

местных географических терминов) (1959) ve Ulusal Coğrafî Terimler 

Sözlüğü (Словарь народных географических терминов) (1984), N. M. 

Şanskiy, Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Этимологический словарь 

русского языка) (Cilt I, 1963, Cilt II, 1965), E. N. Şipova, Rusçadaki Türk 

Kökenli Sözcükler Sözlüğü (Словарь тюркизмов в русском языкe) (1976), 

N. A. Baskakov’un, Türk Kökenli Rus Soyadları (Русские фамилии 

тюркского происхождения) (1979) ve İgor Bölüğü Destanı’nda Geçen 

Türk Kökenli Sözcükler (Тюркская лексика в “Слове о полку Игореве”) 

(1985), M. Fasmer, Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Этимологический 

словарь русского языка) (Cilt I-II, 1986, Cilt III-IV, 1987) adlı eserler 

temel alınmıştır.  

Post-Sovyet dönemindeki gelişmelerin sözlüklere nasıl yansıdığını ve 

bu dönemde hazırlanan sözlük türlerini göstermek amacıyla başvurulan 

kaynaklar arasında; V. M. Mokienko ve T. G. Nikitina, Sovyet Dilinin 

Açıklamalı Sözlüğü (Толковый словарь языка совдепии) (1998), G. N. 

Sklyarevskaya, XX. Yüzyıl Sonu Rusçasının Açıklamalı Sözlüğü. Dilsel 

Değişimler (Толковый словарь русского языка конца XX века. 

Языковые изменения) (1998), L. P. Krısin, Açıklamalı Yabancı Sözcükler 
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Sözlüğü (Толковый словарь иноязычных слов) (1998), Yu. D. Apresyan, 

Rus Dilinin Eş Anlamlı Sözcüklerinin Yeni Açıklamalı Sözlüğü (Новый 

объяснительный словарь синонимов русского языка) (2000), N. Yu. 

Şvedova, Rusça Semantik Sözlük (Русский семантический словарь) (Cilt I, 

2002), V. A. Kozırev ve V. D. Çernyak, Rus Sözlükbiliminde Güncel 

Yönelimler (Современные ориентации отечественной лексикографии) 

(2014) adlı çalışmalar yer almaktadır. 

Yedi bölümden oluşan çalışmanın “Giriş” bölümünde dünyada 

hazırlanan ilk sözlüklerin tarihine ve içeriğine değinilerek Türkiye’deki, 

Avrupa’daki ve Rusya’daki sözlükbilim tarihinin genel hatları 

değerlendirilmiştir. Bu bölümde çalışmamızın konusu, amacı, bilimsel 

yeniliği/önemi, varsayımları, kapsamı, araştırma yöntemleri ve araştırma 

kaynakları açıklanmıştır. 

Çalışmanın “Sözlük ve İşlevleri” adlı ikinci bölümünde sözlüğün Rus 

ve Türk dilbilimciler ile sözlükbilimciler tarafından tanımı verilmiş, 

“Dilbilimsel Sözlük” ve “Ansiklopedik Sözlük” başlıklarında dilbilimsel ve 

ansiklopedik sözlüklerin yapısı ve içeriği gösterilmiş, karşılaştırılmış ve 

sözlüğün işlevleri belirtilmiştir. Bu bağlamda sözlüklere “eğitim ve öğretim 

aracı”, “toplumsal bir olgu”, “kültürel ögelerin göstergesi”, “tarihî bir 

belge”, “bilgi kaynağı”, “ideoloji aracı” ve “metin” olarak yaklaşılmıştır. Bu 

yaklaşımlara bir örnek verecek olursak, “İdeoloji Aracı Olarak Sözlük” adlı 

alt başlıkta ideolojinin tanımından hareketle sözlüklerde ideolojinin yansıtılış 

şekilleri, aynı sözlüğün Sovyet dönemi ve sonrası baskılarının 

karşılaştırılması yapılarak gösterilmiştir. Sözlük oluşturma insanın en kadim 

dilbilimsel faaliyetlerinden biri olduğu için söz konusu işlevlerle sözlüğün 

tanımının, özelliklerinin ve içeriğinin açılması amaçlanmıştır. 

Çalışmanın “Bir Bilim Dalı Olarak Sözlükbilim” adlı üçüncü 

bölümünde, sözlükbilim teriminin tanımı ve kapsamı belirtilerek kuramsal 

ve uygulamalı olarak ikiye ayrıldığı, etimoloji, tarih, coğrafya, biçimbilim 

vb. gibi birçok bilimden yararlanan bir dilbilim dalı olduğu ve en sıkı bağı 

olan sözcükbilimle ilişkisi gösterilmiştir. Kuramsal bilgiler ışığında 

Avrupa’da ve Türkiye’de yapılan sözlükbilim çalışmaları ele alınmıştır. Bu 
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bağlamda Türk dilinin ilk sözlüğü olan DLT’den başlayarak Türkiye’deki 

sözlükbilim çalışmalarının yönü, içeriği ve öne çıkan sözlükbilimcilerin 

çalışmaları değerlendirilmiştir. Sözlükbilimin Avrupa’daki gelişiminin 

anlatıldığı başlıkta İngiltere, Fransa, Almanya ülkeleri başta olmak üzere 

Amerika, İtalya, İspanya, İskandinav (İsviçre, Danimarka, Norveç, 

Finlandiya, İzlanda), Avusturya, Çekoslovakya gibi ülkelerin sözlükbilim 

çalışmaları ile sözlükbilimcileri hakkında bilgiler verilmiştir.  

Çalışmanın “Çarlık Dönemi Rus Sözlükbilim Araştırmaları” adlı 

dördüncü bölümünde öncelikle Rus dilinin oluşum tarihi, alfabesinin kökeni 

ve Rus yazı dilinin oluşum süreci üzerinde durulmuştur. Rus-Slav 

toplumlarının Türk halklarıyla olan ilişkisinin tarihi ve boyutu ortaya 

koyularak çarlık döneminin nasıl başladığı gösterilmiştir. Günümüze ulaşan 

ilk sözlüklerin Güney-Batı Rusya kaynaklı olduğu açıklanarak XV. yüzyıl 

öncesi hazırlanan sözlüklerin türü ve özellikleri belirtilmiş, bu sözlüklerin 

tanımı ve örnekleri verilmiştir. XVI. yüzyılın sonundan itibaren “alfabe” 

anlamına gelen “azbukovnik” (азбуковник) sözlük türünün ortaya çıkışı, 

tanımı ve özellikleri açıklanmıştır. Böylece çarlık döneminin öne çıkan 

sözlükbilim çalışmaları dönemin tarihsel, toplumsal ve siyasî yapısı 

çerçevesinde sunulmaya çalışılmıştır. I. Petro döneminde gerçekleştirilen 

İmlâ Reformu’nun içeriği, dile ve topluma etkisi belirtilmiştir. 1783 yılında 

açılan Rusya Akademisinin kuruluş amacı ve akademide oluşturulan 

sözlükler anlatılmıştır. Rus dilbiliminin kurucusu olarak nitelendirilen M. V. 

Lomonosov’un (1711-1765) sözlük projeleri, sözlük eleştirileri ve sözlük 

hazırlama ilkeleri gösterilmiştir. Dönemin öne çıkan sözlükbilim çalışmaları 

olarak tarihsel ve diyalektolojik sözlükler üzerine odaklanılmıştır. Bu 

bağlamda tarihsel sözlükbilimin içeriği, tarihsel sözlüklerin öncüleri, ortaya 

çıkışı ve bu alanın önde gelen temsilcilerinden İ. İ. Sreznevskiy (1812-1880) 

ve A. L. Dyuvernua’nın (1840-1886) çalışmaları ve sözlükleri 

değerlendirilerek, yayımlanan sözlüklerinden örnek sözlük maddeleri 

verilmiştir. Diyalektolojik sözlükbilim çalışmalarında ise A. H. Vostokov 

(1781-1864), V. İ. Dal (1801-1872), V. V. Radlov (1837-1918) gibi dönemin 

öne çıkan araştırmacılarının çalışmaları, sözlükleri irdelenmiş ve örnek 

sözlük maddeleri seçilerek değerlendirilmiştir.  
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“Sovyet Dönemi Rus Sözlükbilim Araştırmaları” adlı beşinci bölümde 

Sovyetler Birliği kurucusu Rusya tarafından uygulanan politikalar dilsel, 

tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasî bakımlardan “Sovyet Dönemi Dil 

Siyaseti”, “Alfabe Değişimleri” ve “İki Dilli Sözlükler” başlıkları 

çerçevesinde ele alınmıştır. “Kadim Türk Dili Sözlüğü” incelenmiş ve 

sözlükte yer alan madde başları değerlendirilmiştir. “Sovyet Dönemi 

Sözlükbilim Kuramları” adlı başlığın alt başlıklarında “Sözlüklerin 

Sınıflandırılması”, “Sözlüğün Yapısal Özellikleri”, “Sözlük Maddesinin 

Tanımlanmasında Kullanılan Yöntemler” açıklanarak sözlükbilimin 

kuramsal yanı üzerinde durulmuştur. “Larin Sözlükbilim Merkezi”nin 

açılması ve çalışma alanı hakkında bilgi verilmiştir. Sovyet döneminin öne 

çıkan kuramlarından “Normatif Sözlükbilim” başlığı altında bu alanın 

temsilcileri olarak “D. N. Uşakov (1873-1942)”, “V. V. Vinogradov (1895-

1969)”, “S. İ. Ojegov (1900-1964)” adlı bilim insanlarının kuramsal ve 

uygulamalı sözlükbilime katkıları değerlendirilmiş, sözlüklerinden sunulan 

örnekler eşliğinde sözlük çalışmaları incelenmiştir. “Etimolojik 

Sözlükbilim” adlı başlıkta “M. Fasmer (1886-1962)”, “E. V. Sevortyan 

(1902-1978)”, “E. N. Şipova (1909/1915 – ?)” ve “N. M. Şanskiy (1922-

2005)” adlı etimologların etimolojik sözlükleri irdelenmiştir. “Adbilimsel 

Sözlükbilim” başlığında bu kuramın içeriği, tanımı ve yöntemi üzerinde 

durularak adbilimin en önemli iki dalı olan kişiadbilim/antroponimi ve 

yeradbilim/toponimi hakkında kuramsal bilgiler verilmiştir. Ardından 

kişiadbiliminde “N. A. Baskakov (1905-1995)”un kuramsal çalışmalarına 

yer verilerek bu alanda öne çıkan Türk Kökenli Rus Soyadları (Русские 

фамилии тюркского происхождения) (1979) ve “İgor Bölüğü 

Destanı”nda Geçen Türk Kökenli Sözcükler (Тюркская лексика в “Слове о 

полку Игореве”) (1985) başlıklı eserlerindeki Türk kökenli kişi ve halk 

adları incelenmiş ve Türk kökenli soyadlarının Ruslaştırılmasında izlenen 

yöntemler örneklerle gösterilmiştir. Yeradbiliminde “E. M. Murzayev (1908-

1998)”in kuramsal çalışmaları, yer adlarının/toponimlerin incelenmesinde 

önerdiği yöntemler açıklanmış, yeradbilim ve coğrafya terimlerini listelediği 

eserleri ve sözlükleri incelenerek yer adları ve coğrafî adlar üzerine zengin 

bir örnek sunumu gerçekleştirilmiştir.   
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“Post-Sovyet Dönemi Rus Sözlükbilim Araştırmaları ve Sözlük 

Uygulaması” adlı altıncı bölümde Sovyetler Birliği’nin parçalanmasıyla 

dilde yaşanan değişimler temel alınarak, bu dönemde ortaya çıkan 

sözlükbilim çalışmalarının yönü ile içeriği analiz edilmiş ve sözlüklerden 

örnekler sunulmuştur. Bu dönemde kurulan “İvanov ve Novosibirsk 

Sözlükbilim Merkezleri” hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak çalışmamızın 

uygulamalı kısmını teşkil eden “Rusça – Türkçe Sözlükbilim Terimleri 

Sözlükçesi” oluşturma ilkeleri anlatılmakla birlikte “Rusça – Türkçe 

Sözlükbilim Terimleri Sözlükçesi” hazırlanmıştır.  

“Sonuç” bölümünde ise elde edilen kuramsal bilgilerin ve geliştirilen 

uygulamaların sonuçları ve önemi açıklanmıştır. Ayrıca yapılabilecek 

çalışmalara öneriler sunulmuştur. 

Çalışmamızın tümünde, sözlüklerden seçilen örnek Rusça sözcükler 

kalın yazı tipinde, okunuşları kalın italik türde, Türkçe anlamları ise normal 

italik yazı tipinde verilmiştir. Rusça sözcüklerin okunuşları, ilgili yerde bir 

kez verilmiş ardından aynı sözcük geçiyorsa yalnızca Rusçası yazılmıştır. 

Okunuşundan anlamı anlaşılan Rusça sözcüklerin Türkçesi belirtilmemiştir. 

Bu bağlamda Türk dillerinden Rusçaya alıntılanan bazı sözcüklerin biçimsel 

ve anlamsal herhangi bir değişikliğe uğramadığı görülmüştür. Bununla 

birlikte çalışmamızda Türkçe sözcüğü, Türkiye Türkçesi için kullanılmıştır. 

Söz konusu tüm Türk dilleri olduğunda ve aynı yerde geçtiği durumlarda 

Tatar Türkçesi, Özbek Türkçesi vb. kullanılmış, sözlük adlarında ise Tatarca, 

Özbekçe şeklinde yer verilmiştir.  

Çalışmamızın çıkış noktasını açıkladığımız kısımda da belirttiğimiz 

üzere Türkiye’de, Rus sözlükbilimini etraflıca ele alan temel bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Rus sözlükbilimi alanında seçkin eserler vermiş çoğu bilim 

insanı hakkında da çalışmalar bulunmamaktadır. Kuramsal ve uygulamalı 

alanda geçmişten günümüze muazzam bir zenginliği bulunan Rus 

sözlükbiliminin sözlükleri, yöntemleri ve kuramları Türkiye’deki 

sözlükbilim araştırmalarının gelişmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda 

çalışmamızın sözlükbilimle ilgilenen araştırmacılara faydalı bir kaynak 

olması ve ülkemiz dilbilimine katkı sağlaması ümit edilmektedir. 
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Çalışmamızın uygulamalı kısmını teşkil eden “Rusça – Türkçe Sözlükbilim 

Terimleri Sözlükçesi” bu dil çiftinde oluşturulan ilk sözlükçe girişimidir. Bu 

sözlükçenin hedef kitlesi Rusça – Türkçe dil çiftiyle ilgilenen lisans, yüksek 

lisans, doktora öğrencileri başta olmak üzere sözlükbilim ve dilbilim alanıyla 

ilgilenen araştırmacılardır. Çalışmamızın sözlükbilim terimlerinin Türkçe 

karşılığını göstermesi ve anlamına ışık tutması bakımından faydalı olacağı 

ve akademik çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 



2. SÖZLÜK VE İŞLEVLERİ

2.1. Sözlük Nedir? 

Sözlük, bir dilin sözcüklerini çeşitli yerleşim kurallarına (alfabetik, 

tematik, kökteş vb.) göre anlamsal, biçimsel, etimolojik, dilbilgisel, kültürel 

vb. açılardan sunan değerli bir yapıttır. Sözlük, herhangi bir sözcüğün 

anlamını öğrenmek için gerekli olmasının yanı sıra bir toplumun yaşamını, 

kültürünü, maddi ve manevi mirasını tüm yönleriyle açıklayan bir 

kılavuzdur. Dilbilimci, şair, jeolog ve bir diplomat olan Olcas Süleymenov 

Sözcüğün Şifresi (Код слова) adlı eserinde sözlükleri, “büyük ya da küçük 

herhangi bir halkın kökeninden başlayarak geçmişleri hakkında daha fazla 

bilgi edinilmesine yardım eden” bir araç ve “gerçek tarihî bilgilerin en ebedî 

ve güvenilir arşivi” şeklinde açıklamaktadır (Süleymenov, 2013: 5). 

Dolayısıyla sözlükler aracılığıyla bir halkın tarihini, maddi ve manevi 

kültürünün izlerini takip etmek mümkündür. 

Sözlük, bir dilin tüm zenginliklerini ve kelime hazinesini bir araya 

getirerek muhafaza etmektedir. Yaşamın her zerresine temas ettiğinden 

sözlüğün kapsamlı bir tanımını yapmak da zordur. Dilbilimci, sözlükbilimci 

Yu. N. Karaulov (1988: 5), Sözlük ve İnsan (Словарь и человек) adlı 

çalışmasında sözlüğü, “Dil ve dünya hakkındaki bilgileri sistemleştiren 

bilimsel bir faaliyet” şeklinde tanımlamaktadır. D. N. Şmelev (1977: 20), 

Çağdaş Rus Dili. Söz Varlığı (Современный русский язык. Лексика) adlı 

kitabında sözlüğü, “kelimeyi kaydetmenin temel aracı” olarak görmektedir. 

E. İ. Litnevskaya (2000: 39), Rus Dili (Русский язык) adlı çalışmasında 

sözlüğü, “Kelime listelerinin veya diğer dilsel birimlerin (morfem, sözcük 

öbeği, deyimler) belirli bir düzende, genellikle alfabetik sıralamayla yer 

aldığı bir kitap” şeklinde tanımlamaktadır. O. L. Rubleva (2004: 29), 
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Çağdaş Rus Dili Sözcükbilimi (Лексикология современного русского 

языка) adlı kitabında sözlüğü, “Dilsel birimlerin belirli bir hacimde, açık 

bir dilbilimsel yorumla ve tanımlamayla, genellikle ayrı kitap veya kitap 

dizileri biçiminde sunulduğu düzenli bir liste” şeklinde açıklamaktadır. Bu 

tanımlar ışığında, Rus dilbilimciler tarafından verilen tanımlarda sözlük; 

bilimsel bir faaliyet, sözcükleri kaydeden bir kılavuz, dil birimlerinin 

incelenerek belirli bir yerleşim düzenine göre dilbilimsel eksende 

yorumlandığı bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

D. Aksan (III, 1982: 77), Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim 

adlı kitabında sözlüğü, “Bir ya da birden fazla dilin söz varlığını, yazım ve 

telaffuz biçimleriyle veren, bağımsız biçimbirimleri temel alarak bunların, 

başka ögelerle oluşturdukları söz ögeleriyle birlikte anlamlarını, değişik 

kullanımlarını gösteren bir söz varlığı kitabı” şeklinde ifade etmektedir. B. 

Vardar (2002: 183), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü adlı çalışmasında 

sözlüğü, “Bir dildeki sözlüksel birimlerin tümünü ya da bir bölümünü, 

genellikle abecesel düzene, kimi durumlarda da konulara ya da kavramsal 

alanlara göre tanımları, tanıkları, söylenişleri, kökenleri, kullanımları, 

dilbilgisi ulamları, eşanlamlıları vb. ya da bir başka dildeki karşılıklarıyla 

sunan yapıt” olarak açıklamaktadır. Z. Korkmaz (2019: 218), Dil Bilgisi 

Terimleri Sözlüğü’nde sözlüğü, “Bir dildeki kelimeleri esas alarak, onların 

temel anlamlarını, kazandıkları yan anlamlar ile başka kelimelerle 

kurdukları ifadelerdeki anlam inceliklerini, değişik kullanımlarını, 

deyimlerini gösteren ve o dilin bütün kelime varlığını içine alan kitap” 

olarak izah etmektedir. İ. Sarı (2018: 283), Talat Tekin ve Sözlükçülük adlı 

çalışmasında sözlüğü ve sözlükçeleri, “Bir dilin, bir çalışma alanının, bir 

eserin söz varlığını belli bir kapsam ve sistematik bir sıralama esasına göre 

çeşitli ölçütler, kategoriler ve içerik özelliklerine dayalı olarak listeleme ve 

tanımlama işleriyle, genel veya özel amaçlara yönelik oluşturulabilen 

referans kaynakları” şeklinde tanımlamaktadır. Bu açıklamalar 

doğrultusunda Türk dilbilimcilerin sözlükleri, bir dilin söz varlığını 

dilbilimsel bakımdan tanımlayan ve listeleyen bir araç konumunda 

gördükleri açıktır. Tarafımızca ise sözlük, bir ya da birden fazla toplumun 

dilini, geçmişten günümüze yaşayışını, geleneklerini, inançlarını, dil dünya 
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görüşünü, tarihini, siyasî gelişimlerini, bilim, teknik ve sanattaki 

ilerlemelerini sözcükler aracılığıyla, alfabetik, tematik vb. belirli bir yerleşim 

düzenine göre kaydeden ve yansıtan bir eser olarak tanımlanmaktadır. 

Bununla birlikte sözlüklerin tamamı içerdiği materyale ve onu işleyiş 

yöntemine göre, ansiklopedik ve dilbilimsel olmak üzere iki ana türe 

ayrılmaktadır.  

2.1.1. Dilbilimsel Sözlük  

Dilbilimsel sözlük (лингвистический словарь), en genel tanımıyla 

bir dilin söz varlığını farklı açılardan inceleyen bir sözlük türüdür (Denisov, 

1976: 5). Daha ayrıntılı bir tanımını verecek olursak dilbilimsel sözlük 

amacına bağlı olarak isim, sıfat, fiil, zamir, edat, bağlaç, ünlem gibi dil 

birimlerini, sözcüğün anlamını, gramer özelliklerini, telaffuzunu, yazımını, 

etimolojisini, üslup bilgilerini, lehçe, argo, alıntı sözcüklerini ve onların 

kullanımlarını gösteren bir kılavuzdur. Kısacası, dilbilimsel sözlükler bir 

dilin söz varlığını dilbilgisel, anlam, köken, kullanım vb. gibi çeşitli 

açılardan tasvir etmeyi amaçlamaktadır. Özellikle ana dil konuşucuları ya da 

bir dili yabancı dil olarak öğrenenler için dilbilimsel sözlüklerin pratik bir 

yararı da bulunmaktadır. Açıklamalı sözlükler, terim sözlükleri, yabancı 

sözcükler sözlüğü, yazar dili sözlüğü, eş anlamlı, eş sesli, eş köklü, zıt 

anlamlı sözcükler sözlükleri, vurgu sözlüğü, sıklık sözlükleri, tarihsel 

sözlük, etimolojik sözlük, diyalektoloji sözlükleri, kısaltma sözlükleri, deyim 

sözlükleri, adbilimsel sözlükler, argo sözlükleri, terim sözlükleri gibi birçok 

sözlük dilbilimsel sözlük türü içerisinde yer almaktadır.  

Dilbilimsel sözlüklerin yapısını ve içeriğini görebilmek için çeşitli 

dilbilimsel sözlük türlerinden örnekler verelim. İlk olarak D. N. Uşakov’un 

(I, 1935: 689) 1935-1940 yılları arasında 4 cilt şeklinde yayımlanan Rus 

Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’nden (Толковый словарь русского языка) 

деньги – dengi madde başını inceleyelim. 
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Resim 2. 1. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov I, 1935: 689) 

D. N. Uşakov’un dilbilimsel sözlüğünde деньги madde başının 

hemen yanında tekilinin bulunmadığı, bu nedenle tamlama durumunda 

çoğulunun денег – deneg, yönelme durumunda ise деньгам – dengam 

olduğu gösterilmiştir. Tekilinin ise деньга – denga şeklinde, истор. – istor. 

etiketiyle tarihî bir sözcük olduğu, aynı zamanda простореч. – prostoreç. 

etiketiyle de halk dilinde kullanıldığı ve bu şeklinin dişil cins olduğu 

belirtilmektedir. Деньги sözcüğünün Türk dillerindeki “damga, baskı” 

anlamı taşıyan “tamga” sözcüğünden Rusçaya geçtiği belirtilerek sözcüğün 

kökeni gösterilmektedir. Ardından sözcüğün anlamı 4 maddede 

açıklanmaktadır. Birinci anlamının yalnızca çoğul durumda kullanıldığı 

vurgulanarak, anlamı “alışverişte bir ölçüt olan metal ya da kâğıt araç” 

şeklinde açıklanmakta “bakır para”, “Çok para kazandı” örnekleriyle 

anlamı pekiştirilmektedir. İkinci anlamının da yalnızca çoğul durumda 

kullanıldığı, konuşma dilinde “sermaye, araç” anlamlarına geldiği 

belirtilmektedir. Örnek olarak “Şimdi onun çok parası var” cümlesi ve 

“Vakit nakittir” atasözü verilmiştir. Üçüncü anlamının yalnızca tekil 

durumda kullanıldığı, halk diline özgü olduğu belirtilmekte ve Saltıkov 

Şçedrin’den “Pavlinskiy’in her zaman çok parası vardı” ve “Para 

kazanıyor” cümleleriyle örneklendirilmektedir. Dördüncü anlamında 

tekilinin деньга şeklinde dişil cins, çoğulunun ise деньги olduğu 

verilmekte ve birinci anlamıyla aynı anlamı taşıdığı yalnızca tarihî sözcük 

şeklinde bulunduğu belirtilmektedir. Dördüncü anlam için konuşma dilinde 
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yer alan “pahalı” anlamındaki денег стоит – deneg stoit deyimi de 

sunulmaktadır. Sözcüğün kökeniyle ilgili etimolog, Türkolog E. V. 

Sevortyan’ın hocası, Türkolog N. K. Dimitriyev (1958: 23) Rusça Sözlükteki 

Türk Kökenli Ögeler Üzerine (О тюркских элементах русского словаря) 

adlı makalesinde Moğolcada, Çağatay ve Tatar Türkçelerinde “tenke”, 

Kırgız Türkçesinde “tenge” biçiminde bulunduğunu ve “sıklıkla gümüşten 

farklı değerlerdeki para” anlamına geldiğini belirtmektedir. Rus seyyah, 

tüccar Afanasiy Nikitin’in (1433-1475) Üç Deniz Ötesine Seyahat 

(Хождение за три моря) adlı eserinde Tatar Türkçesindeki biçimi olan 

“tenka”nın bulunduğu, Rusçaya ise “denga” şeklinde geçtiğini ifade 

etmektedir. N. K. Dimitriyev, bu sözcüğün daha sonra Uşakov’un da üçüncü 

maddede belirttiği üzere halk dilinde “denga” şeklinde kullanıldığını 

eklemektedir. M. Fasmer (I, 1986: 499) de söz konusu sözcüğün kadim 

Rusçada “denga” şeklinde bulunduğunu Tatar ve Çağatay Türkçelerinden 

Rusçaya alıntılandığını belirtmiştir. Dolayısıyla sözcük, Uşakov’un da 

gösterdiği gibi Türk dillerinden Rusçaya geçmiştir. Bu sözcük Türk ticarî 

söz varlığının Rusya’ya etkisini göstermesi bakımından önemlidir. Sonuç 

olarak, D. N. Uşakov’un Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü, sözcüklerin yalın 

ve çoğul durumunu, ismin hallerine göre çekimini, sözcüğün türünü, 

özelliklerini, anlamlarını, kullanımını, kökenini gösteren dilbilimsel bir 

sözlüktür.  

Başka bir dilbilimsel sözlük örneği olarak A. İ. Fyodorov’un (2008) 

Rus Yazı Dilinin Deyimler Sözlüğü (Фразеологический словарь русского 

литературного языка) incelenmiştir. Sözlük, yaklaşık 13.000 

deyimbirimden oluşmaktadır. Bu sözlükte yer alan показывать товар 

лицом/показать товар лицом – pokazıvat tovar litsom madde başını 

inceleyelim. 
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Resim 2.2. Sözlükten örnek görüntü (Fyodorov, 2008) 

A. İ. Fyodorov’un Rus Yazı Dilinin Deyimler Sözlüğü’nde söz konusu 

madde başındaki показывать fiilinin tamamlanmış (совершенный вид 

(сов.)) ve tamamlanmamış (несовершенный вид (несов.)) durumu 

gösterilerek fiilin dilbilgisel özelliği verilmektedir. Konuşma dilinde 

kullanıldığı madde başından hemen sonra belirtilmekte ve anlamı “bir şeyin 

en iyi, en kazançlı yanını/yüzünü göstermek” şeklinde açıklanmaktadır. O. 

Forş’un Mihail Kalesi (Михайловский замок) adlı eserinde geçen örnekle 

de anlamı pekiştirilmektedir. Показывать товар лицом/показать товар 

лицом madde başında geçen товар – tovar sözcüğü Türk kökenlidir. M. 

Fasmer’in (IV, 1987: 67-68) Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü 

(Этимологический словарь русского языка) ile E. N. Şipova’nın (1976) 

Rusçadaki Türk Kökenli Sözcükler Sözlüğü’nde (Словарь тюркизмов в 

русском языкe) ve N. A. Baskakov’un (1985) Rusçadaki Türk Kökenli 

Alıntı Sözcükler Üzerine (О тюркских лексических заимствованиях в 

русском языке) adlı makalesinde товар sözcüğünün “mal, varlık, davar” 

kısaca ticaret dilinde her türlü mal yerine kullanıldığı açıklanmaktadır. Bu 

sözcük aynı anlamda ve biçimde Rusçaya geçmiş bununla birlikte иш – iş 

ekini alarak türemiş ve товарищ – tovarişç “yoldaş, arkadaş, ahbap” 

anlamını kazanmıştır. Özetle eski bir Türk kökenli sözcük olan товар hem 

sözcük hem de bir deyimin ögesi olarak показывать товар 

лицом/показать товар лицом şeklinde anlam değişimi yaşamadan çağdaş 

Rusçanın söz varlığına geçmiştir. Bununla birlikte bahsedilen sözcük -ищ 

ekini alarak товарищ sözcüğünü türetmiştir ve Rusça söz varlığında aktif 

bir şekilde kullanılmaktadır. 
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Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere dilbilimsel sözlükler 

amacına uygun olarak bir sözcüğün, terimin, deyimin anlamının açıklanması 

ve bunların dilbilgisel özelliklerinin ve genellikle yazılı ya da sözlü 

kaynaklarda geçen örneklerle kullanımının gösterilmesi üzerine 

odaklanmaktadır. 

2.1.2. Ansiklopedik Sözlük 

Ansiklopedik sözlük (энциклопедический словарь) ya da 

ansiklopedi (энциклопедия) terimi birbirinin yerine kullanılan eş anlamlı 

sözcüklerdir. Ansiklopedik sözlükler; kavramları, olguları, icatları, terimleri, 

tarihî olayları, yer ve kişi adlarını açıklamakta, yazar, bilim insanı ve besteci 

gibi ünlü kişilere ait detaylı bilgileri içermektedir (Dubiçinskiy, 2008: 72). 

Ansiklopedik sözlük; sözcüklerin değil olguların açıklandığı sözlük türüdür, 

bu nedenle özel bir terim olmayan ünlem, zamir, zarf, sıfat, fiil gibi madde 

başlarının tanımlanmasına yer verilmez (Reformatskiy, 1996: 81). Bu 

bağlamda ansiklopedik sözlükler kavramlar, olaylar, kişiler, terimler ve yer 

adları gibi olgular üzerine odaklanmaktadır. Ansiklopedik sözlük, sözlüğün 

hacmine ve amacına bağlı olarak tanımlanan madde başıyla ilgili verdiği 

açıklamaya ek, başka bilgiler de sunabilir. Çok çeşitli türlerde hazırlanan 

ansiklopedik sözlükler bulunmakla birlikte ansiklopedik sözlükler genel ve 

özel ansiklopediler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel ansiklopedik 

sözlükler; kavramları, kişileri, halkları, tarihî olayları vb. bir arada ele 

almakta başka bir deyişle her alanla bağlantılı her türlü bilgiye yer 

vermektedir. Özel ansiklopediler ise yalnızca bir alana yönelmekle beraber 

dilbilim, edebiyat, felsefe, coğrafya, biyoloji, tarih ansiklopedisi gibi adlar 

alarak yalnızca bir alanla ilgili bilgiler sunmaktadır. 

Rusça ansiklopedik sözlüklerin tarihine bakıldığında Rus doğubilimci İ. 

N. Berezin’in Rusça Ansiklopedik Sözlük (Русский энциклопедический 

словарь) adlı çalışması öne çıkmaktadır. Bu ansiklopedi 1873-1879 yılları 

arasında 16 cilt şeklinde yayımlanmıştır. Rus çarlık döneminde ilk olarak 

Almanya’da yayımlanan Brockhaus Ansiklopedisi, Leipzig ve St. Petersburg 

yayıncılarının ortak girişimiyle 1890-1907’de Rusya’da 82 cilt ve 4 ek cilt 

olarak Ansiklopedik Sözlük (Энциклопедический словарь) adıyla 
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basılmıştır. İlk 8 cildinin editörlüğünü tarihçi, yazar, hukukçu, pedagog ve 

bir arşiv uzmanı olan St. Petersburg Üniversitesi Rektörü İ. E. Andreyevskiy 

yapmıştır. Bu ansiklopedik sözlük, yayıncıları olan Brokgauz ve Efron 

adıyla da bilinmektedir. XX. yüzyılda edebiyat eleştirmeni, çevirmen ve 

yayıncı S. A. Adrianov’un 1911-1916 yılları arasında 11 cildi hazırlanmış 

olan Rusça Ansiklopedi (Русская энциклопедия) adlı eseri ise yarım kalmış 

çalışmalardandır. O. Yu. Şmidt editörlüğünde 1926-1931 yılları arasında 65 

cilt olarak hazırlanan Büyük Sovyet Ansiklopedisi (Большая советская 

энциклопедия) ve 1928-1931 yılları arasında 10 cilt şeklinde hazırlanan 

Küçük Sovyet Ansiklopedisi (Малая советская энциклопедия) Sovyet 

döneminin öne çıkan ansiklopedik sözlükleri arasında yer almaktadır. 

Ansiklopedik sözlüklerde sözlük maddelerinin nasıl verildiğini görebilmek 

için Brokgauz ve Efron’un (XV, 1895: 91), yayımcılığını yaptığı genel 

ansiklopedik sözlük türündeki Ansiklopedik Sözlük’te (Энциклопедический 

словарь) bulunan кипчаки – kipçaki madde başına bakalım. 

 

Resim 2. 3. Sözlükten örnek görüntü (Brokgauz ve Efron XV, 1895: 91) 

Ansiklopedik Sözlük’teki кипчаки madde başı “Rusya’da Polovets 

olarak bilinen Müslüman yazar halkın adı” şeklinde tanımlanmıştır. Ve 

“Onlar, Kırgızistan, Ural, Voljskiy yakınları ve Don yakınlarındaki bozkıra 

Deşt-i Kıpçak, Kıpçak ovası veya Kıpçak bozkırları olarak adlarını 

vermişlerdir” eklemesi yapılmıştır. “Kıpçak adına genellikle Moğol 

ordusunun oluştuğu dönemdeki Kırgız bozkırlarında rastlandığı, bu ordunun 

Kıpçak ordusu olarak da adlandırıldığı ancak bu adın yaygın 
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kullanılmadığı” madde başının açıklamasında belirtilmiştir. Bununla birlikte 

bu ansiklopedik sözlükte söz konusu halk için “Polovetsler, Kumanlar, 

Kipçaklar ve Kıpçaklar” (половцы, куманы, кипчаки, кыпчаки) gibi 

adlar da kullanılmaktadır. Brokgauz ve Efron ansiklopedisinde (XXIV, 

1895: 354) половцы – polovtsı (Polovetsler) madde başına da yer verilmiş 

ve madde başının hemen yanında (куманы, кипчаки) adları parantez 

içinde verilerek aynı halk olduğu gösterilmiştir. Polovetslerin XIII. yüzyılın 

ilk yarısında Moğol-Tatarlar tarafından istila edildiği, bir kısmının Kafkasya, 

Rusya, Anadolu, Macaristan ve Mısır gibi bölgelere yerleştiği de 

belirtilmiştir. Bu madde başında Deşt-i Kıpçak adından ise hiç 

bahsedilmemektedir. Anlaşıldığı üzere 86 ciltlik Ansiklopedik Sözlük XIX. 

yüzyıl için büyük bir gelişme olmakla birlikte sözlükteki madde başları ve 

açıklamalarıyla ilgili tutarsızlıklar mevcuttur. M. Adji (1998/2016: 92), 

Avrupa, Türkler ve Büyük Bozkır. Kıpçaklar adlı eserinde IV. yüzyılda 

ortaya çıkarak XVIII. yüzyıla kadar varlığını sürdüren bugünkü Rusya’nın 

yarısından fazla bir sahasını işgal eden bozkır devleti hakkında çok az bilgi 

verildiğini, yer alan bilgilerin ise doğru olmadığını belirtmektedir. Deşt-i 

Kıpçak’ın ise “Kıpçakları ısıtan gurbet” anlamını taşıdığını, Altay’dan 

bozkırlara gelen Kıpçaklar için bu bölgenin gurbet olduğunu 

vurgulamaktadır. Başka bir ifadeyle bu halkın ortaya çıkış tarihinin daha 

eski, vatanının ise Altay olduğunun altını çizmektedir. Deşt-i Kıpçak adının 

XVIII. yüzyıla kadar coğrafî haritalarda da bulunduğunu belirtmektedir 

(Adji, 2021: 17). Ansiklopedik Sözlük’te Kıpçakların Türk olduğuna dair 

herhangi bir bilgi de yer almamaktadır. Sovyet döneminde Pantürkizm ile 

mücadele edildiğinden buna izin verilmemekteydi. Dolayısıyla bu kadar 

büyük bir sözlükte кипчаки için çok az ve eksik bilgi verilmiştir. Bir Türk 

halkı olan Kıpçakların tarihin çok erken dönemlerinde ortaya çıkarak birçok 

halkı etkilediği göz önüne alınırsa sunulan bilgiler yetersiz kalmaktadır.  

Özel ansiklopedik sözlük türündeki Sibirya Sovyet Ansiklopedisi 

(Сибирская советская энциклопедия) 1929-1932 yılları arasında 3 cilt 

olarak M. K. Azadovskiy ve diğer editörlerin yönetiminde yayımlanmıştır. 

Üçüncü cildi “N” harfi ile bitmiştir. Başka bir ifadeyle ansiklopedi 

tamamlanamamıştır. Söz konusu ansiklopedi adından anlaşıldığı üzere 
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Sibirya bölgesiyle ilgilidir. Ansiklopedide Sibirya’nın coğrafi kavramlarına, 

doğasına, nüfusuna, toplumsal ve ekonomik yaşamına, tarihi, kültürü ve 

sanatı üzerine madde başlarına yer verilmiştir. Kimi madde başları detaylı 

bir şekilde, kimileri de kısaca açıklanmıştır. Sibirya sınırlarına Uzak Doğu, 

Buryat-Moğol, Yakutistan, Kazakisan ve Ural’ın doğu kısmı dahil olmuştur. 

Şimdi bu ansiklopedik sözlükte açıklanan ак-коль – ak-kol ve ак-куль – 

ak-kul madde başlarına bakalım. 

 

Resim 2. 4. Sözlükten örnek görüntü (Azadovskiy I, 1929) 

Sibirya Sovyet Ansiklopedisi’nde (Azadovskiy I, 1929) ак-коль “Ak 

Nehir” Altay’da bulunan bir nehir adı, ак-куль “Ak Göl” ise 

Kazakistan’daki birçok göle verilen ad olarak açıklanmaktadır. 

Kazakistan’ın Turgay bölgesindeki Cilançik Nehri’nin döküldüğü yerin de 

bu şekilde adlandırıldığı belirtilmektedir. Coğrafyacı, yeradbilimci E. M. 

Murzayev (1959) Yerel Coğrafî Terimler Sözlüğü’nde (Словарь местных 

географических терминов) коль – kol, кол – kol, куль – kul madde 

başlarına yer vermiş ve Türk dillerinde коль, кол sözcüğünün “nehir”, 

куль sözcüğünün ise “göl” anlamı taşıdığını belirtmiştir. Türk dillerinde 

коль, кол sözcüğünün гол – gol biçiminin de olduğunu göstermiştir. Куль 

sözcüğü ise Türk dillerinde “göl” anlamındadır ve farklı dillerde кёль – köl, 

гёль – göl, кюель – kyuel, кул – kul biçim değişikliklerini görmek 

mümkündür. Bu bilgilere ek olarak ansiklopediden örnek verilen nehir ve 

göl adlarının Sibirya sınırları içerisinde yer alan Türklerin kadim vatanı 

Altay ve Kazakistan’da bulunması onların Türk kökenli olduğunu 

göstermektedir. 

Yukarıda anlatılanları toparlamak gerekirse, ansiklopedik sözlükler 

amacına bağlı olarak 86 ciltlik Büyük Sovyet Ansiklopedisi gibi genel türde 

ya da 3 ciltlik Sibirya Sovyet Ansiklopedisi gibi özel türde hazırlanabilir. 

Olgular, kavramlar, terimler, dilbilim, edebiyat, coğrafya, hayvanlar, doğa, 
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uzay gibi birçok konu hakkındaki bilgiyi bir arada ya da 

konularına/alanlarına göre özel bir şekilde sunabilir.  

2.1.3. Dilbilimsel ve Ansiklopedik Sözlüklerin Karşılaştırılması 

“Dilbilimsel Sözlük” ile “Ansiklopedik Sözlük” başlıklarında 

dilbilimsel ve ansiklopedik sözlüğün tanımı, içeriği ve türleri belirtilmiştir. 

Bu başlıkta ise söz konusu iki sözlük türünün farkını daha iyi görebilmek 

için aynı madde başlarının dilbilimsel ve ansiklopedik sözlükte 

karşılaştırılması yapılacaktır. Bu bağlamda ilk olarak dilbilimsel bir sözlük 

olan S. İ. Ojegov ve N. Yu. Şvedova (2010) tarafından hazırlanan Rus 

Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’ndeki (Толковый словарь русского языка) 

турки – turki (Türkler) madde başının nasıl açıklandığını görelim. 

 

Resim 2. 5. Sözlükten örnek görüntü (Ojegov ve Şvedova, 2010) 

Турки “Türkler” anlamına gelip sözlükte yalın çoğul durumda 

verilmiştir. Kadın ve erkek Türk için tekil durumdaki kullanımı 

belirtilmekte, ardından “Türkiye’nin temel nüfusunu oluşturan halk” 

şeklinde açıklanmaktadır. Türke ait anlamındaki sıfat biçiminin de eril, dişil 

ve orta cinse göre çekimi verilmektedir. Görüldüğü üzere dilbilimsel bir 

sözlük olan bu çalışmada Türklerin hangi halk olduğu kısaca açıklanmakta 

ve dilbigisel özellikleri belirtilmektedir. Söz konusu madde başı S. İ. 

Ojegov’un (1949) Rus Dili Sözlüğü’nün (Словарь русского языка) ilk 

baskısında bulunmamaktadır. Bu sözlük Sovyet döneminin ilk kısa türdeki 

açıklamalı sözlüğü olduğu için sözlüğün amacına uygun şekilde daha az 

madde başı verilmiş ya da o dönemki ideoloji bu duruma tesir etmiş olabilir. 

Ancak, örnek madde başında da görüldüğü üzere 2010 baskısında N. Yu. 

Şvedova’nın katkılarıyla ve Sovyet döneminin sona ermesiyle sözlüğün 

hacmi artmış ve “Türkler” sözcüğü sözlükte görünmüştür. Ayrıca, Türklerin 

açıklanmasında yalnızca “Türkiye’nin temel nüfusu” ibaresinin kullanılması 

yetersiz ve dar bir tanım olmakla birlikte diğer Türk toplulukları ile Türkiye 

Türklerinin arasındaki derin ve güçlü bağları yok sayan bir yaklaşımdır. 

Rusça kaynaklarda Türkiye Türkleri için турки, tüm Türk halkları söz 
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konusu olduğunda genellikle тюрки terimi kullanılmakta ve içeriği de 

genellikle eksik tanımlanmaktadır. Bu durum, Rusların çarlık döneminden 

itibaren sürdürdüğü Pantürkizm politikasıyla bağlantılıdır. 

Şimdi de birinci baskısının 1926-1947 yılları arasında 65 cilt, ikinci 

baskısının 1949-1958 yılları arasında 50 cilt, üçüncü baskısının ise 1969-

1978 yılları arasında 30 cilt olarak yayımlandığı genel ansiklopedik türdeki 

Büyük Sovyet Ansiklopedisi’nin (Şmidt XXVI, 1977: 341) (Большая 

советская энциклопедия) üçüncü baskısında yer alan турки madde başını 

inceleyelim.  
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Resim 2. 6. Sözlükten örnek görüntü (Şmidt XXVI, 1977: 341) 

Турки (Türkler) halk adının тюрк – tyurk olarak da adlandırıldığı 

parantez içinde belirtildikten sonra Türkler madde başı “Türkiye’nin ana 

nüfusunu oluşturan ulus” şeklinde tanımlanmaktadır. Türklerin nüfusu, 

Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan, Kıbrıs, Romanya, Irak, SSCB gibi 
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birçok ülkede Türkçe konuşulduğu, dinlerinin Sünni-Müslüman, büyük 

çoğunluğunun Akdeniz ırkına mensup olduğu, XI. – XIII. yüzyıllarda Moğol 

ve Selçuklu fetihleri sırasında Anadolu’ya Orta Asya’ya ve İran’a göç 

ettikleri belirtilmektedir. Türk boylarının bir kısmının Balkanlar’dan 

Anadolu’ya geldiği, Yunan, Ermeni, Gürcü halklarıyla karışarak onların 

tarım, kültür gibi birçok özelliklerini değiştirdikleri hakkında bilgiler 

verilmektedir. Türklerin etnogenezine zamanla Arap, Kürt, Güney Slav, 

Romen, Arnavut ve diğer ögelerin de katıldığı, Türklerin XIV.-XVI. 

yüzyıllar arasında Balkanlar’a ve Kıbrıs’a kadar uzandığı açıklanmaktadır. 

Türk halkının oluşumunun yaklaşık XV. yüzyılda sona erdiği, XX. yüzyılın 

ilk on yılında Türk milletinin geliştiği belirtilmektedir. Türklerin büyük bir 

kısmının tarımla ve hayvancılıkla uğraştığı, sanayide çalışan işçi sayısının 

yoğunluğu gibi birçok bilgi verilmektedir. Dolayısıyla Büyük Sovyet 

Ansiklopedisi’nin üçüncü cildinde Türkiye’de yaşayan Türkler üzerine çeşitli 

bilgiler sunulmaktadır. Bununla birlikte SSCB topraklarında yaşayan Türk 

halklarından, kadim Türklerden, Deşt-i Kıpçak’tan bahsedilmemektedir. 

Ansiklopedinin bu cildinde genellikle tüm Türk halkları için kullanılan 

tюрки – tyurki (Türkler), тюркские народы – tyurkskiye narodı (Türk 

halkları) maddeleri aranmıştır ancak bulunamamıştır. Bu ansiklopedide, 

Türkiye nüfusu için kullanılan турки terimine yer verilmiş olsa da bir 

ansiklopedi için bu bilgilerin oldukça sınırlı tutulduğu anlaşılmaktadır. 1947 

yılında yayımlanan ilk baskının 55. cildinde ise söz konusu iki madde başı 

da yer almaktadır. 1947’den 1977’ye ansiklopedinin ciltlerinin azalmasıyla 

birlikte SSCB içerisindeki birçok büyük halkı da kapsayan Türk halklarına 

madde başı şeklinde yer verilmemiştir. Başka bir deyişle üçüncü baskıda 

“Türkler” ve “Türk halkları” maddeleri çıkarılmıştır. Asıl sebep Pantürkizm 

ile mücadeledir. Bu bilgiler ışığında Sovyet dönemi sözlük ve 

ansiklopedilerinde ideolojinin etkisini görmek mümkündür.  

Dilbilimsel ve ansiklopedik sözlüklerin karşılaştırılması sonucunda 

elde edilen bulgular aşağıda verilmektedir: 

1. Dilbilimsel sözlüklerde, sözcük, ünlem, edat, bağlaç, zamir gibi dil 

birimleri açıklanırken ansiklopedik sözlüklerde özel isimler, olgular ve tarihi 

olaylar açıklanmaktadır.  



Ümmügülsüm DOHMAN | 47 

2. Dilbilimsel sözlükte, sözcüğün vurgusu, kökeni, kullanımı, dilsel 

özellikleri gibi bilgiler verilirken ansiklopedik sözlüklerde bu bilgiler 

gösterilmemektedir.  

3. Dilbilimsel sözlüklerde sözcüklerin üslup özellikleri (konuşma dili, 

lehçe vb.) belirtilirken ansiklopedilerde bu tür bilgiler sağlanmamaktadır.  

4. Dilbilimsel sözlüklerde (amaca bağlı olarak) verilen madde başıyla 

ilgili kısa açıklamalar sunulurken, ansiklopedik sözlüklerde daha detaylı 

açıklamalar yapılmaktadır. 

5. Hem dilbilimsel sözlükler hem de ansiklopedik sözlükler 

ideolojinin etkisinde hazırlanabilmektedir. 

2.2. Sözlüğün İşlevleri 

Sözlük, bir ya da birden fazla toplumun dilini, geçmişten günümüze 

yaşayışını, geleneklerini, inançlarını, dil dünya görüşünü, tarihini, siyasî 

gelişimlerini, bilim, teknik ve sanattaki ilerlemelerini sözcükler aracılığıyla, 

alfabetik, tematik vb. belirli bir yerleşim düzenine göre kaydeden ve 

yansıtan bir eserdir. “Sözlük Nedir?” adlı başlıkta de belirttiğimiz üzere 

sözlüğün çeşitli tanımlarını yapmak mümkündür. Bununla birlikte 

sözlüklerin çeşitli işlevleri bulunduğundan sözlüklere birçok anlam 

yüklenebilir. Dolayısıyla “Sözlüğün İşlevleri” adlı bu bölümde sözlük; 

“eğitim ve öğretim aracı”, “toplumsal bir olgu”, “kültürel ögelerin 

göstergesi”, “tarihî bir belge”, “bilgi kaynağı”, “ideoloji aracı” ve “metin” 

olarak ele alınacak ve sözlüğün, söz konusu işlevleri nasıl gerçekleştirdiği 

değerlendirilecektir. 

2.2.1. Eğitim ve Öğretim Aracı Olarak Sözlük  

Genel sözlükbilimin bir kolu olan “eğitimsel sözlükbilim/pedagojik 

sözlükbilim” (учебная лексикография/педагогическая 

лексикография); sözlüklerin eğitim – öğretim aracı olarak ortaya çıkması 

hususuna odaklanmaktadır. Eğitimsel sözlükler hedef kitlesine göre 

başlangıç, orta, ileri seviye şeklinde hazırlanmakta, amacı ve görevleri 

arasında ana dili ya da yabancı dili öğretmek yer almaktadır. En kısa 

tanımıyla eğitimsel sözlükbilim: “Eğitimsel niteliğe sahip sözlüklerin 
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oluşturulmasıyla ve incelenmesiyle ilgilenmektedir” (Şukurbeyli, 2008: 53). 

Eğitimsel sözlükbilimin daha ayrıntılı tanımı ise “Öğrenici odaklı olup 

dilbilimsel ve özel sözlükler ile ansiklopedilerin üretimi (planlama, derleme), 

değerlendirilmesi ve incelenmesi ile alakalı bir sözlükbilim dalı” şeklinde 

yapılmaktadır (Burkhanov, 1998: 172-173). Eğitimsel sözlükbilim; 

Rusya’da, XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rus dilinin dünya 

dillerinden biri haline dönüşmesiyle genel sözlükbilim ve yabancı dil 

öğretim yöntemleri sentezinde bağımsız dil öğretimi disiplini olarak ortaya 

çıkmıştır (Denisov, 1977: 5). Rusya’da, eğitimsel sözlükbilim, ilk başta 

SSCB’ye bağlı halklar olmak üzere yabancılara Rusçayı öğretme amacıyla 

oluşmuştur. 

Eğitimsel sözlükbilim alanında hazırlanan sözlüklere “eğitimsel 

sözlük/pedagojik sözlük” (учебный словарь/педагогический словарь) 

adı verilmektedir. Eğitimsel sözlük, sözcüklerin belirli bir yerleşim düzenine 

göre sıralandığı, hacim açısından küçük, bilgilerin hızlı ve kolayca 

bulunmasını sağlayan bir kitaptır (Denisov, 1977: 5). Eğitimsel sözlük: 

“Sözlük kullanmayı bir alışkanlığa dönüştürme ve hayatın bir parçası haline 

getirme işleviyle eğitici özelliğe sahiptir” (Boz, 2018: 96). “Eğitimsel 

sözlükler, öğretmenler ve öğrenciler için pratik ve didaktik amaçla 

oluşturulmaktadır. Ana dil taşıyıcıları için hazırlanan “okul sözlükleri” 

(школные словари) ve yabancı dil taşıyıcıları için hazırlanan “iki dilli 

öğrenici sözlükleri”” (двуязычные словари) eğitimsel sözlük türü 

içerisinde yer almaktadır (Hartmann ve Gregory, 2002: 107). V. V. 

Dubiçinskiy (2008: 338), Rus Sözlükbilimi (Лексикография русского 

языка) adlı çalışmasında eğitimsel sözlük türlerini dil öğrenenler (öğrenci) 

ve dil öğreticiler (öğretmenler) olmak üzere iki gruba, bu iki grubu da kendi 

içerisinde iki alt sınıfa ayırmaktadır:   

1. Dil öğrenenler için hazırlanan sözlükler:  

1.1. Ana dil konuşucuları için (ana dilin eğitimsel sözlüğü), 

1.2. Yabancı dil konuşucuları için oluşturulan sözlükler (yabancı dilin 

eğitimsel sözlüğü), 

2.  Dil öğreticileri (öğretmenler) için oluşturulan sözlükler:  
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2.1. Ana dil konuşucuları için,  

2.1. Yabancı dil konuşucularına öğretmek için oluşturulan sözlükler. 

P. N. Denisov (1977: 6), Eğitimsel Sözlükbilimin Sorunları 

(Проблемы учебной лексикографии) adlı çalışmasında eğitimsel sözlük 

hazırlanırken izlenilmesi gereken yöntemleri:  

1. Hedef kitlenin (okul öğrencisi, üniversite öğrencisi vb.),  

2. Sözlüğün türünün (tek dilli, iki dilli ya da çeviri sözlüğü),  

3. Sözlüğün hacminin,  

4. Sözlük maddesinin yapısının (tanımlama, örnek),  

5. Sözlüğün grafiğinin (çocuklar için renkli, anlaşılır, öğrenciler için 

sade, soyut) belirlenmesi olarak 5 maddede göstermektedir.  

Çekyalı dilbilimci L. Zgusta’ya (1971: 214) göre eğitimsel sözlüklerin 

aşırı sınırlayıcı bir hedefi vardır. Bir dil öğreniciden (özellikle bir dili 

yabancı olarak öğrenenlerden) konuşması, yazması ve okuması beklendiği 

için eğitimsel sözlüklerde sözcükler, sözcüklerin anlamı ve özellikleri ya da 

deyimler kısıtlı bir şekilde sunulmaktadır. Ancak eğitimsel sözlükler daha 

çok açıklama, çeviri ve sözcük içermelidir. V. G. Gak’a göre (1971: 39) 

eğitimsel sözlüklerde sunulacak bilginin çerçevesi dar, madde başlarıyla 

ilgili açıklamalar orantılı olmalıdır. Bu bağlamda bir madde başının içeriği, 

başka bir madde başıyla ilgili farklı özellikleri göstermek için 

genişletilmemelidir. Öğrenmek isteyen öğrenici, sözcüğün o özelliğiyle ilgili 

diğer bilgilere özel sözlükler (imlâ, doğru söyleniş, eş anlamlı sözcükler 

sözlüğü vb.) aracılığıyla ulaşacaktır. Eğitimsel sözlüklerde yer alacak 

sözcüklerin seçimi de çok önemlidir. Bu bağlamda sık kullanılan sözcükler 

temel alınmalı, sözcüklerin gramer özellikleri ve kullanımı gösterilmelidir. 

Yabancılar için hazırlanan eğitimsel sözlükler ise iletişim odaklı olup, yazma 

ve konuşma için gerekli söz faaliyetlerinin öğrenilmesine yönelik 

oluşturulmalıdır. “Eğitimsel sözlükbilimin temel amaçlarından biri de seviye 

seviye zorluğu artan farklı serilerde sözlük planlayarak, öğrencileri yavaş 

yavaş bir dilin daha büyük sözlüklerini kullanmaya hazırlamaktır” 
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(Barhudarov ve Novikov, 1971: 46-47). Anlaşıldığı üzere eğitimsel 

sözlüklerin hedef kitlesinin belirlenmesi ve hedef kitlenin seviyesine göre 

hazırlanması önemlidir. Söz konusu sözlük türünde, dilin sık kullanılan 

sözcükleri yer almalı, madde başları kısa ve öz şekilde açıklanmalı, çok 

detaylı bilgiler sunulmamalıdır.  

Eğitimsel sözlük türleri içerisinde yer alan iki dilli sözlükler oldukça 

popülerdir.  

“Sözlükler, sözcük dağarcığını geliştirmek veya dil hakkında bilgi 

edinmek amacıyla kullanılsa da genel olarak kullanıcıların üretimsel 

(yazma, konuşma, kaynak dilden hedef dilde yazılı ve sözlü çeviri) veya 

algısal (okuma, dinleme, hedef dilden kaynak dile yazılı ve sözlü çeviri) 

ihtiyaçlarını karşılamaktadır” (Nesi, 2013: 67, Akt. Golynskaia, 2018: 191).  

D. E. Rozental (1971: 38-39), Rusça Kapsamlı Eğitimsel Sözlük 

(Комплексный учебный словарь русского языка) adlı çalışmasında 

Rusçadan yabancı dillere oluşturulacak olan iki dilli sözlüklerde takip 

edilecek hususları 5 maddede açıklamıştır:  

1. Rusçadan yabancı dillere hazırlanan eğitimsel sözlüklerin hacmi 

küçük, günlük, toplumsal-politik, bilimsel-popüler ve edebiyat-sanat 

alanlarında daha sık kullanılan sözcükleri kapsamalıdır. Yaklaşık 1500-

12.000 sözlük maddesini içermelidir.  

2. Sözlük, sözcüğün anlamını çeviri aracılığıyla, çeviri karşılığı yoksa 

açıklama yoluyla açmalıdır.  

3. Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili madde başıyla bağlantılı örnek 

sözcük öbeklerine yer verilmelidir. 

4. Sözlükte verilen madde başının; isim türündeyse cinsi, çoğulu, 

tamlama durumunda çekimi, sıfatsa cinslere göre çekimi, kısa biçimi, fiilse 

şahıs zamirlerine göre çekimi gibi dilbilgisel özellikleriyle ilgili önemli 

bilgiler sunulmalıdır.  

5. Sözlükte, isimlerin, sıfatların ve fiillerin yer aldığı dilbilgisi eki 

dizin olarak verilmelidir. Bu ekte, isimlerin ve sıfatların çekimi vurgularıyla 



Ümmügülsüm DOHMAN | 51 

birlikte gösterilmeli, zamirlerin ve fiillerin çekimi, sıfat fiillerin ve zarf 

fiillerin oluşumu gibi dilbilgisel özellikler belirtilmelidir. 

Sözlükler, eğitim öğretim programlarında ilk sırada yer almakta ve 

devlet ideolojisinin denetimi altında hazırlanmaktadır (Özer, 2021: 72). 

Dilbilimci, Türkolog A. K. Borovkov (1957: 155-159), Rusça – Ulusal 

Sözlükleri Oluşturma Deneyimi Üzerine (Из опыта составления русско – 

национальных словарей) adlı makalesinde Rus dilinden – ulusal dillere 

(Türk dilleri) hazırlanan sözlüklerin ana görevinin Rusya topraklarında 

yaşayan Türk halklarını, çağdaş Rus yazı dili sistemi ile tanıştırmak 

olduğunu vurgulamaktadır. Rus dilinin öğrenilmesi için bir ders kitabı ve 

kılavuz olma amacı taşıdıklarından sözlüklerin normatif çerçevede 

oluşturulduklarını ifade ederek eğitimsel yönelimine dikkat çekmektedir. İki 

dilli sözlük türünde hazırlanan Rusça – ulusal diller sözlüğünü, pratiklik ve 

amaca dönük olması bakımından ikiye ayırmaktadır. İlk sözlük türünü, 

içinde Rusça söz varlığının deyimlerini yeterince barındıran, sözlükbirimsel 

ve dilbilgisel özelliklere dair yöntemlerin ayrıntılı bir şekilde çalışıldığı, 

hacminin 60.000-80.000 sözcük olduğu genel sözlük şeklinde tanımlarken; 

ikincisini eğitimsel sözlük kategorisine dahil ederek hedef kitlesinin 

SSCB’ye bağlı ulusal cumhuriyetlerdeki ortaöğretim öğrencileri olduğunu ve 

sözlüklerin 25.000-30.000 sözcüğü kapsadığını belirtmektedir. Bununla 

birlikte Rus dilinden – ulusal dillere hazırlanan sözlüklerde eksiklikler 

bulunması ve çevirilerinde hatalar yapılması nedeniyle Rusçayı doğru 

öğretmede yetersiz kaldığını, eğitimsel sözlüklerdeki Rusça kelime 

hazinesinin sözlükbirimsel-dilbilgisel özelliklerinin, sözün bölümlerinin ve 

terminolojisinin detaylı bir şekilde düşünülmesi gerektiğini de 

belirtmektedir. Bu bilgiler ışığında, Rusçadan ulusal dillere hazırlanan iki 

dilli sözlükler genel ve eğitimsel sözlük türü olmak üzere ikiye ayrılmakta ve 

Rusçayı öğretme amacı taşımaktadır.  

L. A. Grigoroviç (2011: 47-48), Eğitimsel Sözlükbilim: Kuram ve 

Uygulama (Учебная лексикография: теория и практика) adlı makalesinde, 

eğitimsel sözlüklerin “eğitimsel, rehberlik ve sınıflandırma” olmak üzere üç 

işlevi bulunduğunu öne sürmekle birlikte diğer tüm sözlükler gibi 

bilgilendirici ve normatif görevlerinin de olduğunu belirtmektedir. Eğitimsel 
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sözlükler, bir dili ana dil ya da yabancı dil olarak öğrenenler için 

hazırlanmakta olup eğitimsel ve rehberlik işlevlerini yerine getirmektedir. 

İçerdiği dil biriminin (fonetik, morfolojik, deyim) özelliğine göre 

sınıflandırılmaktadır. Eğitimsel sözlükbilimin inceleme nesnesi ise amacına 

göre değişmektedir. Söz gelimi, telaffuz, vurgu, deyim, dilbilgisel biçimler 

vb. gibi hususlar üzerine temellenebilir, alfabetik, tersine ve kökteş sözcük 

yöntemine göre dizimlenebilirler. Bize göre tematik olarak da 

düzenlenebilirler. Özellikle bir dili yeni öğrenen öğrenciler için konularına 

göre hazırlanan tematik sözlükler oldukça popüler ve işlevseldir. 

Yukarıda anlatılan tüm bilgileri toparlayacak olursak eğitimsel ya da 

pedagojik sözlükbilimin ürünü olan eğitimsel/pedagojik sözlüklerin 

merkezini her sözlük gibi eğitimsel işlev oluşturmaktadır. Diğer sözlük 

türlerinden ayrılan özelliği ise hacimlerinin küçük, tanımlarının kısa, 

deyimlere ve terimlere ise sınırlı bir şekilde yer vermesidir. Her eğitim 

seviyesine göre hazırlanan eğitimsel sözlüklerin amacı, öğrenicilere sözlük 

kullanım alışkanlığı kazandırmak olup yavaş yavaş daha kapsamlı ve ileri 

seviye sözlüklere geçmelerini sağlamaktır. Bir süre sonra bu sözlükler 

öğrencilere doğal olarak yetmeyecek, içinde daha fazla bilginin bulunduğu 

sözlüklere ya da özel sözlüklere başvurma ihtiyacı duyacaklardır. Eğitimsel 

sözlükler ana dil öğrenicileri için “okul sözlükleri” ve yabancı dil 

öğrenicileri için “iki dilli sözlükler” olarak iki tür şeklinde eğitimsel 

sözlükbilim kapsamına dâhil olmaktadır. Okul sözlükleri; açıklamalı-

normatif, deyim, vurgu, imlâ, dilbilgisi vb. türlerinde planlanabilirler. Başka 

bir ifadeyle her türde oluşturulabilirler, yalnızca hazırlanırken hedef kitlenin 

eğitim seviyesine (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite) hitap etmelidir. İki dilli 

sözlükler ise adından anlaşıldığı üzere iki farklı dilde Rusça-Türkçe, Türkçe-

Rusça vb. oluşturulmaktadır. Şimdi bu iki tür sözlüğün özelliklerini 

eğitimsel türde hazırlanan sözlükler üzerinden görelim. İlk olarak okul 

sözlükleri kapsamında V. V. Rozanova (1985) editörlüğünde yayımlanan 

Rusça Kısa Açıklamalı Sözlük’teki (Краткий толковый словарь русского 

языка) арбуз – arbuz madde başını inceleyelim. 
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Resim 2. 7. Sözlükten örnek görüntü (Rozanova, 1985) 

Yaklaşık 5000 sözcükten oluşan Rusça Kısa Açıklamalı Sözlük’te güncel 

kullanımda bulunan en aktif sözcüklere yer verildiği sözlüğün önsözünde 

ifade edilmektedir. Sözlükte bazı sözcükler için resim eklenmiştir, “karpuz” 

anlamına gelen арбуз isim türündeki madde başı da bunlardan biridir. 

Sözlükte “karpuz” sözcüğünün tamlama durumunun tekil hali ve eril cins 

bir sözcük olduğu belirtildikten sonra tanımı “dışı yeşil, içi kırmızı, yuvarlak 

bir meyve” şeklinde yapılmaktadır. Ardından, bu örnekteki gibi çok anlamlı 

olmayıp yanlızca ilk ya da temel anlamı bulunan sözcüklerin İngilizce, 

Fransızca, İspanyolca ve Almanca karşılıklarının verildiği sözlüğün 

önsözünde belirtilmiştir. Resmin hemen altında “karpuz”la ilgili “olgun, 

tatlı karpuz” ve “bir dilim karpuz yemek” örnekleri verilmiştir. Sözcüklerin 

telaffuz ve şekil benzerliğinden de anlaşıldığı üzere “karpuz” madde başı 

Türk dillerinden Rusçaya alıntılanan bir sözcüktür (Fasmer I, 1986: 83) ve 

çağdaş Rusçanın güncel sözcüklerinden biri olarak sözlükte yer almaktadır.        

A. N. Tihonov, üçüncü baskısının 1996 yılında yapıldığı Okullar İçin 

Rus Dilinin Sözcük Yapım Sözlüğü’nü (Школьный словообразовательный 

словарь русского языка) eğitimsel hedef doğrultusunda hazırlamıştır. 

Yaklaşık 145.000 sözcükten meydana gelen bu sözlük 1996 yılında eğitime 
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verdiği katkılardan dolayı Rus hükûmeti tarafından ödüle layık görülmüştür. 

Tihonov, Rus dilinin sözcüklerinin türemiş ve türememiş biçimde ikiye 

ayrılmasından yola çıkarak bu sözlüğü oluşturmuştur. Sözcük yapım dersinin 

okullardaki önemine değinmiş ve sözlüğünün Rusça öğretmek amacıyla 

hazırlanan eğitimsel bir materyal olduğunu önsözde açıklamıştır. Sözlük, 

okul öğrencileri için oluşturulduğundan sözcük yapım analizi ve sözcük 

seçimi basitleştirilmeye çalışılmıştıır. Türemiş sözcüklerin hangi kökten 

geldiği ve hangi sözcük yapım araçlarının kullanıldığı sözlükte 

gösterilmiştir. Alfabetik dizim yöntemine göre hazırlanan sözlükte, ilgili 

madde başıyla aynı kökten gelen akraba sözcükler bir arada verilmektedir. 

Başka bir ifadeyle madde başları, alfabetik kökteş sözcük yöntemine göre 

düzenlenmiştir. Özetle, bu sözlüğün temel amacı sözcüklerin yapım yuvasını 

ve aldığı dil araçlarıyla sözcüklerin nasıl oluştuğunu okul öğrencilerine 

göstermek ve söz kültürünü yükseltmektir. Sözlük hakkında bilgi verdikten 

sonra sözlükte yer alan bir örnek madde başını değerlendirelim. 

 

Resim 2. 8. Sözlükten örnek görüntü (Tihonov, 1996) 

Tihonov, Okullar İçin Rus Dilinin Sözcük Yapım Sözlüğü’nde ana 

sözcüğü vermekte ve ardından o sözcük aracılığıyla yapılan sözcükleri ve 

ekleri göstermektedir. Başka bir ifadeyle kök sözcükten türeyen sözcükler 

verilmektedir. Bu bağlamda караван – karavan sözcüğünden → 

караванщик – karavanşçik → караванный – karavannıy; карамель – 

karamel sözcüğünden → карамелка – karamelka → карамельный – 
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karamelnıy; Türkçe “karataş” sözüğünden Rusçaya geçen (Fasmer II, 1986: 

192) “kurşun kalem, kara kalem” карандаш – karandaş → карандашик 

– karandaşik → карандашный – karandaşnıy; карантин – karantin → 

карантинный – karantinnıy; “bir kişi ve nehir adı” olan карась – karas 

→ карасик – karasik → карасишка – karasişka... Türk dillerindeki 

“karaul” (Fasmer II, 1986: 194) sözcüğünün doğrudan Rusçaya 

alıntılanmasıyla “karakol, nöbet, silahlı muhafız” anlamlarındaki караул – 

karaul → караулить – karaulit → по-караулить – po-karaulit → 

подкараулить – podkaraulit →... sözcüklerinin oluştuğu sözlükte ayrıntılı 

bir şekilde belirtilmektedir. Ayrıca sözcüklerin vurguları da gösterilmektedir. 

Bu örnek ışığında sözlüğün, sözcüklerin kök yapım yuvası odağında 

oluşumlarının ayrıntılı bir şekilde sunularak, eğitimsel sözlük türünde 

okullar için hazırlandığı anlaşılmaktadır.  

Okul sözlükleri türünde hazırlanan çalışmalardan biri de B. T. Panov ve 

A. V. Tekuçev (1991) tarafından yayımlanan Okul İçin Rusça Dilbilgisi – 

İmlâ Sözlüğü (Школьный грамматико – орфографический словарь 

русского языка) adlı çalışmadır. 10.600 sözcüğün yer aldığı sözlükte, okul 

eğitiminde karşılaşılan sözcüklerin doğru yazımını ve dilbilgisel özelliklerini 

göstermek hedeflenmiştir. Birçok imlâ sözlüğünde olduğu gibi bu sözlükte 

de sözcüklerin anlamı açıklanmamakta yalnızca yakın ya da eş anlamlı, eş 

sesli, arkaik, deyim, aynı kökten türeyen ve kullanımında zorluk 

yaşanılacağı düşünülen sözcüklerin anlamları verilmektedir. Sözlüğün 

dilbilgisel özelliği de bulunduğundan sözcüklerin cinsi, tamlama durumunda 

çekimi, çoğulu, sıfatların kısa biçimi ve üstünlük dereceleri, fiillerin 

zamanlara, şahıslara, kiplerine göre çekimi gösterilmiştir. Rusçanın söz 

varlığında mühim bir yeri olan vurgular belirtilmiştir. Böylece dilbilgisel ve 

yazım kurallarına uygun bir sözlük hazırlama hedefine ulaşılmıştır. Sözlükte 

yer alan башлык – başlık ve башмак – başmak madde başlarını 

inceleyelim. 
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Resim 2. 9. Sözlükten örnek görüntü (Panov ve Tekuçev, 1991) 

B. T. Panov’un ve A. V. Tekuçev’in hazırladığı sözlükte башлык 

madde başının anlamı yanında verilen yıldız işaretiyle dipnot verilerek 

“sıklıkla şapkanın üzerine takılan, uzun uçlu bir kumaş kapüşon, sıcak tutan 

bir baş süsü” şeklinde tanımlanmıştır. Ardından tamlama durumunun tekil 

halinde aldığı ek belirtildikten sonra sözcüğün Türk dillerindeki “baş, kafa” 

isim sözcüğünden geldiği bilgisi verilmiştir. Башмак sözcüğünün de 

tamlama durumunun tekil halinde aldığı ek gösterildikten sonra Türk 

dillerinden Tatar Türkçesinde bulunan “başmak” sözcüğünün doğrudan 

Rusçaya alıntılandığı belirtilmektedir. “Bir yaşındaki bir adet (bir baş) 

buzağı” örneği verilmekte ve yine башмак sözcüğünün de kökeninin isim 

türündeki “baş, kafa” sözcüğü olduğu belirtilmektedir. Burada belirtilmese 

de bu sözcüğün “ayakkabı” anlamının da bulunduğunu ifade etmek uygun 

olacaktır. Okul İçin Rusça Dilbilgisi – İmlâ Sözlüğü’nde her sözcüğün değil, 

yalnızca yazımı zor olanların etimolojisi verilmektedir. “Başmak” ve 

“başlık” madde başları da bu özelliğe sahip sözcüklerdendir. 

Okul sözlükleri türünde hazırlanan bir diğer sözlük L. A. 

Vvedenskaya ve N. P. Kolesnikov (2011) tarafından yayımlanan Eğitim 

Amaçlı Rusça Eş Sesli Sözcükler Sözlüğü (Учебный словарь омонимов 

русского языка) adlı çalışmadır. Rusçayı öğrenenler, Rusçayı doğru ve 

güzel bir şekilde konuşmak, söz kültürünü yükseltmek isteyen bireyler için 

hazırlanmıştır. 376 sözlük maddesinden meydana gelen bu çalışma cep 

kitabı boyutunda olup küçük bir sözlüktür. Sözlüğün yazarları, yazılışları ve 

telaffuzları aynı olan eş sesli sözcükleri “sinsi sözcükler” olarak 

adlandırmakta ve bu tür kelimeler için “ikiz gibidirler” tabirini 
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kullanmaktadırlar. Bu nedenle eş sesli sözcüklerin yazılı ve sözlü dilde 

karıştırıldıklarını, bir metnin yanlış anlaşılmasına neden olduklarını ve şüphe 

uyandırdıklarını dile getirmektedirler. Eğitimsel amaçlı hazırlanan sözlükte 

ilk önce eş sesli sözcük maddeleri sunulmuş ve çalışmanın sonunda da 

sözlükle nasıl çalışılacağını öğretmek amacıyla alıştırmalar verilmiştir. 

Sözlükte bulunan eş sesli sözcüklere örnek olarak каюк – kayuk madde 

başını inceleyelim. 

 

Resim 2. 10. Sözlükten örnek görüntü (Vvedenskaya ve Kolesnikov, 2011) 

L. A. Vvedenskaya ve N. P. Kolesnikov tarafından hazırlanan Eğitim 

Amaçlı Rusça Eş Sesli Sözcükler Sözlüğü’nde görüldüğü üzere каюк 

sözcüğü eş seslidir. Bu nedenle yazılışı ve söylenişi aynı, ancak anlamı 

farklıdır. Bu sözcüğün ilk anlamı iki maddede açıklanmıştır. Birinci 

maddede каюк sözcüğünün hemen yanında parantez içinde Türkçe “kayik” 

(muhtemelen kayık) sözcüğünden alıntılandığını belirten турецк. – turetsk. 

etiketi vardır. Bu madde başında olduğu gibi sözlükte bulunan yabancı 

sözcüklerin kökeni belirtilmektedir. Sözcüğün ilk tanımı “düz tabanlı, iki 

kürekle yürütülen küçük bir tekne, kayık”; ikinci tanımı “nehirde kullanılan 

kürekli, yelkenli yük gemisi” şeklinde yapılmaktadır. Eş seslisi olan ikinci 

maddenin ise “son, ölüm, mahvolma” durumlarında genellikle ünlemlerde 

kullanıldığı ve прост. – prost. kısaltmasıyla halk diline özgü (yazı dili 

normlarıyla ilgili olmayan) olduğu belirtilmektedir. Anlaşıldığı üzere eş sesli 

“kayık” anlamındaki sözcük Türkçeden Rusçaya geçen bir sözcük olarak 

Rusçanın aktif söz varlığında kullanılmaktadır. 

Rusça ana dilde hazırlanan “okul sözlükleri”ni inceledikten sonra 

eğitimsel sözlüklerin ikinci türü olan bir yabancı dilin öğretilmesinde ve 

öğrenilmesinde kullanılan “iki dilli sözlükler”den örneklere bakacağız. İlk 

olarak N. N. Kurpeşko-Tannataşeva ve F. Ya. Aponkin (1993) tarafından 
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hazırlanan çift yönlü Şorca – Rusça ve Rusça – Şorca Sözlük’ü (Шорско – 

русский – русско – шорский словарь) inceleyelim. 

 

Resim 2. 11. Sözlükten örnek görüntü  (Kurpeşko-Tannataşeva ve Aponkin, 1993) 

3000 Şorca madde başından oluşan sözlük, öğrenciler için 

hazırlanmıştır. Yukarıdaki örnekler Şorca – Rusça kısmındaki madde 

başlarıdır. İlk örnek “oyuk, çukur, delik” anlamına gelen Şorca ойук – oyuk 

sözcüğüdür. İkinci örnek ойун – oyun sözcüğü olup “oyun, eğlence” 

şeklinde tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere madde başının açıklanmasında 

hiçbir dilbilgisel özellik, vurgu vb. ögelere yer verilmeden, kısa bir şekilde 

Rusça karşılıkları sunulmuştur. Bununla birlikte sözlüğün önsözünde Şorca 

sözcüklerin çoğunluğunda vurgunun son heceye düştüğü belirtilmiştir. 

 

Resim 2. 12. Sözlükten örnek görüntü  (Kurpeşko-Tannataşeva ve Aponkin, 1993) 

Hemen yukarıda verilen örnekler ise ilgili sözlüğün Rusça – Şorca 

bölümüne aittir. “Kutlama” anlamındaki Rusça поздравление – 

pozdravleniye sözcüğünün Şor Türkçesindeki karşılığı “alhış”; Rusça 

“kutlamak” поздравлять – pozdravlyat fiilinin karşılığı “alha” olarak emir 

kipinde belirtilmiştir. Sözlükte fiillerin emir kipinde çekimleri verildiğinde, 

yukarıda örnekteki gibi yanında iki küçük eğik çizgiyle vurgulanmaktadır. 

Üçüncü örnekteki “sonradan, daha sonra” anlamını taşıyan позже – pozje 

sözcüğünün karşılığı “soonda” olarak ve son madde başındaki 

“tanıştırmak” anlamına gelen познакомить – poznakomit sözcüğünün 

Şorca karşılığı yine emir kipinde “tanıştır” biçiminde verilmiştir. Görüldüğü 

üzere bu bölümde de herhangi bir dilbilgisel özellik, Rusça sözcüklerde 

vurgu vb. bulunmamakta, sadece sözcüklerin çevirileri bir ya da iki 

kelimeyle verilmektedir. Bu sözlük, öğrencilere yalnızca Rusça – Şorca ve 
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Şorca – Rusça sözcükleri öğretmek amacını taşıyan küçük hacimli bir 

çalışmadır.  

1917 Ekim Devrimi’nden sonra Rusçadan – Türk dillerine, Türk 

dillerinden – Rusçaya hazırlanan iki dilli sözlüklere büyük önem verilmiştir. 

Bu sözlükler Türk halklarına Rusça öğretmek amacıyla hazırlanmış ve 

genellikle yukarıda incelediğimiz sözlük gibi sözcüklerin kısa 

açıklamasından ya da doğrudan karşılıklarının verilmesinden oluşmaktadır. 

Bununla birlikte daha büyük hacimli sözlükler de yayımlanmıştır. Örneğin, 

R. R. Yusipova’nın (2005) Türkçe – Rusça Sözlük (Турецко – русский 

словарь) adlı çalışması yaklaşık 80.000 sözcük ve deyimden oluşan büyük 

hacimli bir sözlüktür. Sözlükte yer alan “al” madde başına bakalım.  

 

Resim 2. 13. Sözlükten örnek görüntü (Yusipova, 2005) 

R. R. Yusipova’nın (2005) sözlüğünde bulunan “al” madde başının 

Rusça karşılığı алый, ярко красный – alıy, yarko krasnıy şeklinde 

verilmiştir. Sözcüğün eş anlamlıları, “al” ile kurulan deyim ve atasözleri 

gösterilmiştir. Bu sözcük Türk dillerinden Rusçaya алый şeklinde geçmiştir 

(Fasmer I, 1986: 73). Алый sözcüğündeki -ый sıfat eki atıldığında “al” 

sözcüğü kolaylıkla görülmektedir. 

 

Resim 2. 14. Sözlükten örnek görüntü (Yusipova, 2005) 
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R. R. Yusipova’nın sözlüğünden bir örnek de “han” madde başıyla 

ilgilidir. “Han” eş sesli bir sözcük olduğu için Roma rakamlarıyla 

işaretlenmiş ve iki madde başında açıklanmıştır. I numaralı “han” 

(imparator) sözcüğünün hemen yanında tarihsel kullanıma ait olduğu 

belirtilmiştir. “Han” sözcüğü de Türk dillerinden Rusçaya geçtiği için 

karşılığı da aynı şekilde хан – han şeklinde gösterilmiştir. II numaralı 

“han” madde başının anlamı da iki maddede açıklanmıştır. İlk anlamı 

“gecelemek, dinlenmek için uğranılan yer, han”, ikinci anlamı “iş hanı” 

olarak açıklanmakta ve “han” sözcüğüyle ilgili deyimlere yer verilmektedir. 

Sözlükte çağdaş Türkçenin kültürü, sanatı, edebiyatı, ekonomisi ve günlük 

yaşamı üzerine sözcükler bulunmaktadır. Sözlük, öğrenciler ve öğretmenler 

için hazırlanmış olup kapsamlıdır. Deyim ve atasözlerine bolca yer verilmiş, 

kaynak olarak Türkiye’de yayımlanan Türkçe sözlükler temel alınmıştır. 

Lise, üniversite düzeyindeki Rusça ya da Türkçe öğrenenlerin, öğretmenlerin 

ve araştırmacıların ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. 

T. E. Rıbalçenko (2011) tarafından hazırlanan Rusça Temel Sözlük. 

Rusça – Türkçe ve Türkçe – Rusça adlı çalışma Türkiye’de ve Rusya’da 

yayımlanmakta olup Türkçe ve Rusça öğrenen öğrenciler için hazırlanan 

küçük bir sözlüktür. Yaklaşık 40.000 sözcükten oluşan sözlükte sözcüklerin 

açıklamaları kısaca verilmiş, madde başlarının cinsleri, fiil çekimleri vb. gibi 

temel, basit dilbilgisel özellikleri gösterilmiştir. Şimdi bu sözlükte yer alan 

isim ve fiil türündeki madde başlarına bakalım. 

 

Resim 2. 15. Sözlükten örnek görüntü (Rıbalçenko, 2011) 

Sözlüğün Rusça – Türkçe bölümünde yer alan айва – ayva 

sözcüğünün vurgusu ve ж. – j. kısaltma harfiyle dişi cins olduğu 

belirtilmiştir. Anlaşıldığı üzere Türkçe karşılığı “ayva”dır. Айран – ayran 

madde başının da yanında eril cins olduğu gösterilmiş, yine vurgusu 

belirtilmiş ve Türkçe karşılığı “ayran” şeklinde verilmiştir. Sözlükte 

isimlerin cinslerinin ve vurgularının belirtilmesi Rusçayı yeni öğrenmeye 

başlayan öğrenciler için çok önemlidir. “Ayva” ve “ayran” sözcükleri Türk 



Ümmügülsüm DOHMAN | 61 

dillerinden Rusçaya doğrudan alıntılanan sözcüklerdir (Fasmer I, 1986: 64-

65).  Çağdaş Rusçanın söz varlığında da etkin bir şekilde kullanılmaktadır.      

 

Resim 2. 16. Sözlükten örnek görüntü (Rıbalçenko, 2011) 

Rıbalçenko’nun sözlüğünün Türkçe – Rusça bölümünde yer alan 

“dinlemek” fiilinin Rusça karşılığının слушать – sluşat olduğu belirtilerek 

kullanımlarına örnekler gösterilmiştir. Açıklamaların sonunda 

“başını/kafasını dinlemek” deyimine de yer verilmiştir. Örnek madde 

başlarında görüldüğü üzere Rıbalçenko’nun sözlüğü Rusça ya da Türkçe 

öğrenmeye yeni başlayan bir öğrenci için kısa ve sade biçimde bilgi vermeyi 

amaçlamış bir sözlüktür. Bununla birlikte 40.000 madde başından oluşan bu 

sözlük, çalışan, öğrenmeye istekli bir öğrenci için kısa süre sonra yetersiz 

kalacaktır. Bu bağlamda R. R. Yusipova’nın sözlüğü gibi daha kapsamlı bir 

sözlüğe, özel sözlüklere ya da Rusçadan Rusçaya bir sözlüğe geçme ihtiyacı 

doğacaktır. Eğitimsel sözlüklerin de temel amacı zaten budur: öğrenciye 

sözlük kullanma alışkanlığı kazandırarak yavaş yavaş, seviye seviye ileri 

düzey sözlükleri benimsetmektir.  

Her sözlüğün eğitimsel bir işlevi bulunmakla beraber, genel 

sözlükbilimin kollarından biri olan eğitimsel sözlükbilimin temel gayesi, ilk 

başta eğitim ve öğretim alanında kullanılmak üzere eğitimsel sözlükler 

oluşturmaktır. Dolayısıyla başta eğitimsel sözlükler olmak üzere sözlükler 

birer eğitim ve öğretim aracı olarak hazırlanmaktadır. 



62 | Rus Sözlükbilimi 

2.2.2. Toplumsal Bir Olgu Olarak Sözlük  

Bir toplumun söz kültürünü yükseltmede en güçlü araç konumundaki 

sözlük, toplum için “itibar sahibi bir akıl hocası” (Dubiçinskiy, 2008: 29), 

güvenilir bir başvuru kaynağıdır. Bilimsel faaliyetlerin ürünü olan sözlükler, 

dil ve dünya hakkındaki bilgileri sistemleştirerek bir araya getiren 

kılavuzlardır.  

Bir toplumun hafızası olan sözlükler, toplumdaki değişiklikleri 

yakından takip etmektedir. Toplumsal, siyasî, ekonomik gelişmeler toplumu 

ve dili etkilemekte, bu durum da sözlüklere yansımaktadır. Toplumun aynası 

olan sözlükler, toplum için vardır. Bu noktada bazı sorular ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin, sözlük kullanmayı biliyor muyuz? Ya da sözlükleri 

kimler kullanıyor? Sözlük nasıl okunur? Sözlüklerde ne aranır? Kimler, 

hangi sıklıkta sözlükleri kullanır? Ne zaman sözlüklere başvurulur? Tüm 

bunların cevabı “toplumbilim”in (социология) konusudur (Karaulov, 1988: 

6). Toplumbilim, toplumdaki insanı araştıran, onu anlamaya çalışan sosyal 

bir bilimdir. Toplumbilim denilince, “toplumdilbilim”den 

(социолингвистика) de söz etme gerekliliği doğmaktadır. Toplumdilbilim: 

“Dil olgularıyla toplumsal olgular arasındaki ilişkileri, bunların birbirlerini 

etkilemesini, birbirinin değişkeni olarak ortaya çıkmasını, bir başka deyişle 

de bu iki tür olgu arasındaki eşdeğişirliği8 inceleyen karma bir dal olarak 

açıklanmaktadır” (Vardar, 2002: 196). Toplumdilbilim: “Toplumbilimin ve 

dilbilimin birbirine sızdığı, toplumsal etkenlerin dili, dilsel etkenlerin 

toplumu çeşitli şekillerde ele geçirdiği bir alandır” (Bahtin ve Golovko, 

2004: 16). En genel tanımıyla toplumdilbilim, dil ve toplumun birbiriyle 

olan ilişkisini incelemektedir. 

Sözlüklerin oluşturulmasında toplumbilim ve toplumdilbilimin 

verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıda Yu. N. Karaulov’un Sözlük ve 

İnsan (Словарь и человек) adlı çalışmasında yönelttiği soruların cevabı 

sosyologların yaptığı araştırmalar ve anketler neticesinde şekillenmektedir. 

Toplumdilbilimcilerin yaptığı incelemeler ise hazırlanacak sözlüklerin 

içeriği hakkında sözlükbilimcilere yardımcı olmakta ve onlara bir amaç 

                                                             
8 Dilsel verilerle toplumsal olguların birbirine koşut değişkenliği. 
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vermektedir. Sözlük ve sözlüklerdeki tanımlamalar toplumun düşünce 

yapısından uzak kalamaz. Sözcüklerin tanımları, biçimleri, yerleri, kullanım 

alanları toplumun kültürel ve ideolojik yapısına bağlıdır. Bu nedenle 

sözlüklerin hazırlanmasında hem toplumbilimin hem de toplumdilbilimin 

verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dilin değişkenliğinden hareketle sözlükler, genellikle yeni ihtiyaçlara, 

yeni okurlara, güncel dilbilim akışına göre oluşturulmaktadır. V. V. 

Dubiçinskiy (2008: 29-30), Rus Sözlükbilimi (Лексикогрaфия русского 

языка) adlı kitabında sözlük kullanıcılarının bir müşteri gibi sözlükbilim-

cilerden belirli nitelikleri olan sözlük hazırlamalarını istediklerini söyleyerek 

sözlük kullanıcılarının taleplerine birkaç örnek vermektedir: 

1. İlk kez karşılaştığım bir sözcüğün anlamını öğrenmek istiyorum, 

2. Belirli bir alanla ilgili olan sözcüğün bir şey ifade ettiğini 

biliyorum ama tam olarak ne anlama geldiğini öğrenmek 

istiyorum, 

3. Sözcüğün anlamını biliyorum fakat ilgili konuyla nasıl 

kullanıldığını öğrenmek istiyorum, 

4. Sözcüğün anlamını biliyorum ve onunla bağlantılı olan bilgileri 

almak istiyorum, 

5. Kullanılan sözcüğün yerine başka hangi sözcükler kullanılabilir 

onu öğrenmek istiyorum,  

6. İlgili sözcüğün zıt anlamlarını öğrenmek istiyorum, 

7. İlgili sözcüğün hangi morfemlerden oluştuğunu öğrenmek 

istiyorum, 

8. Sözcüğün kökeninin hangi dile ait olduğunu öğrenmek istiyorum, 

9. Bir metinde karşılaştığım sözcüğün nasıl telaffuz edildiğini 

öğrenmek istiyorum, 

10. Duyduğum sözcüğün nasıl yazıldığını öğrenmek istiyorum, 
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11. İlgili sözcüğün nasıl çekimlendiğini ve hangi morfolojik 

özelliklere sahip olduğunu öğrenmek istiyorum, 

12. Belirli bir kavram grubuyla ilgili sözcükleri bulmak istiyorum vb. 

Yukarıdaki maddelere bakıldığında toplumun sözlüklerde ne aradığı, 

neler istediği, sözlüklerin hangi özellikleri taşıması gerektiği hakkında bilgi 

bulmak mümkündür. Toplumun sözlükle ilgili istekleri hazırlanacak 

sözlüğün çerçevesini belirlemekte ve ne tür sözlüklere gereksinim olduğunu 

sözlükbilimcilere göstermektedir. Bu bağlamda, ilk maddede açıklamalı 

sözlükler, ikinci maddede terim sözlükleri, diğer maddelerde sırayla yakın 

anlamlı sözcükler sözlüğü, eş anlamlı sözcükler sözlüğü, zıt anlamlı 

sözcükler sözlüğü, imlâ kılavuzları, etimoloji sözlükleri, telaffuz sözlükleri, 

çekim sözlükleri, tematik sözlükler gibi genel ve özel sözlüklere olan 

ihtiyaçlar bildirilmektedir.  

Sözlükler, toplum için hazırlanmakla beraber bu sözlüklerden nasıl 

yararlanılması gerektiği de topluma öğretilmelidir. Sözlükbilim kültürü 

topluma aşılanmalıdır. “Halkın sözlükbilim kültürü denilince sözlükbilim 

yayınlarında, sözlüklerde, yetkin dilbilimsel bilgilerin bulunduğu açıklamalı 

sözlüklerde korunan günlük yaşamdaki manevi zenginliklerin, insanlar 

tarafından gerçekten kullanılması anlaşılmaktadır” (Malahovskiy, 1988: 

49). Başka bir ifadeyle sözlükbilim kültürü, ele alınan sözlüğün amacının 

bilinmesi ve doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Toplumun genel manzarasına 

bakıldığında ilköğrenim, ortaöğrenim ya da lisans eğitimi gören kişilerin bile 

çok azının sözlüklerden düzenli olarak faydalandığı görülmektedir. Çekyalı 

dilbilimci, sözlükbilimci L. Zgusta (1971: 16), Sözlükbilimin El Kitabı 

(Manual of Lexicography) adlı çalışmasında sözlüklerin genel halk 

tarafından pek kullanılmadığını, sadece bilim insanları tarafından sözlüklere 

başvurulduğunu ifade etmektedir. Çoğu kişi sözlükler hakkında bilgi sahibi 

bile değildir. Bu nedenle öncelikle topluma sözlükbilim kültürü 

kazandırılmalı ve sözlüklerden nasıl faydalanılması gerektiği gösterilmelidir. 

Rus dilbilimci, sözlükbilimci L. V. Malahovskiy (1988: 49-50), 

insanların sözlükten başarılı bir şekilde yararlanabilmeleri için şu üç şartın 

yerine getirilmesi gerektiğini belirtmektedir. İlk olarak, ulusal sözlükbilimin 
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gelişim seviyesi oldukça yüksek olmalıdır. Farklı türde sözlükler 

hazırlanmalı, bunun için gerektiğinde yabancı sözlükbilimden 

faydalanılmalıdır. İkinci olarak, okuyucular sözlüklere rahatlıkla ulaşmalı ve 

yeterli miktarda sözlük basılmalıdır. Her eğitimli insanda, her ailede millî 

dilin ve kültürün hazinesini koruyan sözlükler bulunmalıdır. Son olarak, 

sözlükbilim kültür seviyesini arttırmak için sözlüklerden nasıl yararlanılması 

gerektiği insanlara gösterilmelidir. Birçok insan, sözlüklerin neden var 

olduğunu, nasıl kullanılmaları gerektiğini ve sözlüklere ne için ihtiyaç 

duyulduğunu bilmemektedir. Bu nedenlerden dolayı sözlük kullanım 

becerisi bireylere öğretilmelidir. Bu becerinin kazanımı için çocukluktan 

itibaren başlanılmalıdır. Her yaşa her eğitim seviyesine uygun sözlükler 

oluşturulmalıdır. İlkokul çocuğuna yetişkinler için hazırlanmış, onun 

seviyesine uygun olmayan bir sözlük verilirse sözlük kullanım alışkanlığı 

kazandırmak oldukça zor olacaktır. Dolayısıyla, ilkokul çocukları için dikkat 

çekici, büyük puntolu, parlak, resimli, küçük hacimli sözlükler 

oluşturulmalıdır. Sözlük maddelerinin anlamları açık ve sade bir şekilde 

tanımlanmalıdır. Bu hususlar, okumayı yeni öğrenen bir çocuk için sözlük 

karıştırmayı zevkli hale getirecek ve çocuğun sözlük alışkanlığı kazanmasına 

fayda sağlayacaktır. İleriki yaşlarda ise farklı türdeki sözlüklerin 

kullanımında zorluk çekilmeyecektir. Günümüzde en çok açıklamalı 

sözlükler ile iki dilli sözlükler kullanılmakta ve yayımlanmaktadır. Bu iki 

sözlük türü dışında etimolojik, terim, eş sesli, yabancı sözcükler sözlüğü gibi 

çeşitli sözlükler bulunmaktadır. Her sözcük, her sözlükte yer almayabilir. 

Araştırılan sözcüğün de hangi sözlükte olabileceğini ve nasıl aranması 

gerektiğinin bilinmesi gerekir. Bahsedilen tüm bu unsurlar sözlükbilim 

kültürünün kazandırılmasıyla ilintilidir. 

Sonuç olarak sözlük ile toplum arasında önemli ve ayrılmaz bir bağ 

vardır. Toplumdaki değişiklikler, dil ve düşünce yapısı sözlüklere 

yansımaktadır. Toplumbilimcilerin ve toplumdilbilimcilerin araştırmaları 

sayesinde sözlükbilimci, sözlükleri nasıl ve hangi amaçla hazırlayacağına 

karar vermektedir. Bu bağlamda sözlükbilimci, sözlük ve toplum arasında 

bir köprü vazifesi görmektedir. Topluma küçük yaşlardan itibaren sözlük 
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kullanım becerisi ve alışkanlığı kazandırılmalıdır. Sözlükler toplum için 

hazırlanmakta böylelikle toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2.2.3. Kültürel Ögelerin Göstergesi Olarak Sözlük 

Bir toplumun diline ait özellikler o toplumun kültürüne, kimliğine dair 

bilgilerin varlığını ortaya koymaktadır. Bir toplumun kültürünü ön plana 

çıkaran dilsel özelliklerin başında ise; yemek, barınak, ticaret, meslek, savaş, 

ulaşım, bireysel ilişkiler, bağlı olduğu inanç dünyasına ait soyut ve somut 

kavramlar, deyim, bilmece ve atasözleri gelmektedir. Söz konusu dilsel 

özellikler sözlükler aracılığıyla kayıt altına alınmakta ve korunmaktadır. 

Dolayısıyla dil, kültür ve sözlük kavramları birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. 

Sözlüklerde yer alan her sözcük o toplumun diline ve kültürüne ait bir 

damgadır. Başka bir ifadeyle bir halkın kültürünün büyük bir kısmı dili 

aracılığıyla gerçekleşmekte, dil ise tüm zenginliğiyle sözlüklerde 

kökleşmektedir. 

Türkçeye Fransızcadan geçen “kültür” (culture) sözcüğü bir 

toplumun maddi ve manevi değerlerinin bütününü kapsamaktadır. Kültür 

kavramı dilbilim, felsefe, tarih gibi birçok alanın en önemli ögelerinden 

biridir. Kültür, XX. yüzyılda dilbilimcilerin, felsefecilerin araştırmalarında 

insan merkezli yaklaşımın ön plana çıkmasıyla birey ve dil açısından 

araştırılmaya başlanmıştır. Birey-dil-kültür kavramları üzerine odaklanan 

“kültürbilim” (культурология) ise Rusya’da 1960’lı yıllarda bağımsız bir 

bilim olarak doğmuştur. “Kültürbilim; felsefe, tarih, antropoloji, sosyoloji, 

psikoloji, etnografya, etnoloji, dilbilim, plastik sanatlar bilimi, kavrambilim 

ve enformatik bilimler kavşağında, bu adı geçen bilimlerin sentez edilerek 

tek bir bakış açısı altında toplanmasıdır” (Maslova, 2001: 14). Kültür 

hakkındaki bilgileri içeren kültürbilim; dil, kültür etkileşimi üzerine 

odaklanan “kültürdilbilim” (лингвокультурология) disiplininin ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. Kültürbilimin ve kültürdilbilimin temel inceleme 

nesnesi olan kültür kavramının çeşitli tanımları yapılmaktadır. 

Budundilbilimci V. V. Krasnıh (2002: 18), Budunruhdilbilim ve 

Kültürdilbilim (Этнопсихолингвистика и лингвокультурология) adlı 

kitabında kültürü, “Nesilden nesile geçen, toplum tarafından oluşturulan, 
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korunan ve dönüştürülen toplumsal bir servet, bununla birlikte toplum 

üyelerinin faaliyetleri aracılığıyla kavranan ve tekrardan üretilen gerçek bir 

olgu” şeklinde tanımlamıştır. Kültürdilbilimci V. A. Maslova (2001: 15), 

Kültürdilbilim (Лингвокультурология) adlı çalışmasında kültürü, “kişinin 

dünyadaki hedefler ve yönergeler, değerler ve normlar, imgeler ve idealler 

üzerine kurulu olan tüm faaliyet biçimlerinin toplamı” olarak açıklamıştır. 

Tarihçi, etnograf Yu. V. Bromley (1973: 47), Budun ve Budunbilim (Этнос 

и этнография) adlı kitabında kültürü, insanların toplumsal bilinci; toplumsal 

bilinçte davranışların ve hareketlerin ortaya çıkması; maddi ve manevi 

faaliyetlerin sonucu olarak üç ana maddeye ayırarak tanımlamıştır. Rus 

halkbilimci, doktor, sözlükbilimci V. İ. Dal’in (II, 1905: 557) Yaşayan 

Büyük Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’nde (Толковый словарь живого 

великорусского языка) kültür sözcüğünün kökeninin Latince “culture” 

sözcüğüne dayandığı belirtilmekle birlikte açıklaması “işlem ve bakım, 

yetiştirme, eğitim, zihinsel, ahlaki, manevi” kavramları aracılığıyla 

yapılmıştır. TDK tarafından yayımlanan S. V. Örnek’in Budunbilim 

Terimleri Sözlüğü’nde kültür şu şekilde açıklanmıştır:  

“Bir halkın ya da bir toplumun özdeksel ve tinsel alanlarda 

oluşturduğu ürünlerin tümü: Yiyecek, giyecek, barınak gibi temel 

gereksinimlerin elde edilmesi için kullanılan her türlü araç gereç; 

uygulanan teknikler; düşünceler, beceriler, inançlar, geleneksel, dinsel, 

toplumsal, politik düzen ve kurumlar; düşünce, duyuş, tutum, davranış ve 

yaşama biçimlerinin topu” (Örnek, 1973: 43-44).   

Bu tanımlar doğrultusunda kültür, bir toplumun maddi ve manevi 

değerlerinin bütününü kapsayan, nesilden nesile aktarılarak yeniden üretilen 

toplumsal bir miras ve gerçek bir olgudur.  

Kültürün yansıtıcısı olan dilin ise tek bir tanımını yapmak mümkün 

değildir. Örneğin, kültürbilimsel ve kültürdilbilimsel yaklaşım çerçevesinde 

dil, kültürün yansıtıcısıdır. V. A. Maslova’ya (2001: 9) göre dil: “Kültürün 

ürünüdür, onun temel oluşum kısmıdır ve varlığının ön koşuludur, kültür 
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kodunun9 oluşumunda ise temel etkendir”. Dilbilimci V. N. Teliya’ya (1996: 

226) göre dil: “Birikerek çoğalma işlevi sayesinde nesillerin iletişimini 

sadece geçmişten bugüne değil bugünden geleceğe taşımakta ve kültürü 

korumaktadır”. Dilbilimci H. Develi’ye göre (2015: 23, 29) dil: “Bir kültür 

toplumunun mevcudiyetini mümkün kılan temel varlık alanıdır ve kültür 

toplumunun şahdamarını oluşturmaktadır”. Öyleyse dil, kültürün ürünü 

olup, kültürün hafızasını koruyan, kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan 

bir olgudur. Kültür, bir toplumun dilinde vücut bulmaktadır. Değerli düşünür 

W. Humboldt, bireyin dil aracılığıyla düşündüğünü, hissettiğini ve 

yaşadığını ifade etmektedir. “Dil, millet olma ruhunun dışa yansımasıdır. 

Halkın dilinde kendi ruhu, halkın ruhunda ise kendi dili yatmaktadır. 

Bundan daha özdeş bir şey düşünmek zordur” (Humboldt, 1984: 68). Başka 

bir deyişle bir milletin ruhunun, dünyaya olan bakış açısının dil aracılığıyla 

ortaya çıktığını, insan ruhunun dile, dilin de insan ruhuna yansıdığını 

vurgulamaktadır. Böylece dil vasıtasıyla bir milleti tanımak ve kültürünü 

öğrenmek mümkündür.  

Kültürün aynası olan sözlükler, bir toplumun dilinin zenginliklerini 

dilsel, kültürel, dilbilgisel, tarihsel vb. açılardan inceleyen değerli 

kaynaklardır. Sözlüklerde bir milletin yaşamına, çalışma alanına, sanat ve 

kültürüne, gelenek ve göreneklerine, para birimlerine ait değerler ve 

özolgular10 yer almaktadır. Sözlüklerde halkların dil dünya görüşü 

yansıtılmaktadır. Dolayısıyla, bir halkın dilinde yaşayan dünyaya ait 

bilgilerin toplamını sözlüklerde bulmak mümkündür. Bununla birlikte 

deyimler, metaforlar/mecazlar, bilmeceler, halkın gelenek ve göreneklerini 

içeren mitler sözlüklerde korunarak o milletin kültürü hakkında bize bilgi 

vermektedir. Bu bağlamda XI. yüzyılda Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu 

Lugâti’t-Türk (DLT) adlı sözlüğünü telaffuz etmek uygun olacaktır. Türk 

dilinin şaheseri olan bu çalışma, Türk toplumunun yaşam tarzına, 

geleneklerine, meslek türlerine, ağızlarına, coğrafî yerleşimine, atasözlerine, 

deyimlerine, bilmecelerine ve şiirlerine yer vermektedir. Türk halkının diline 

                                                             
9 V. V. Krasnıh’a göre “kültür kodu”: insanın algılayabildiği, çevreye yaydığı, yapılandırdığı, 

sınıflandırdığı ve değer biçtiği bir tür görünmez ağdır.  
10 Rusça реалия terimi için kullanılan “özolgu” terimi, bir halkın kültürünü yansıtan dilsel 

birimlerdir. 
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ve kültürüne ait unsurların çoğunluğunun yansıtıldığı bu eser 

kültürdilbilimsel bir sözlüktür (Özer, 2016: 321). Sözlükten birkaç örnek 

sunacak olursak: Bugün de Karadeniz bölgesinde kullanılan “uşak” madde 

başının anlamı DLT’de (Kâşgarlı I, 1985: 67) şu şekilde verilmektedir:  

 

Resim 2. 17. Sözlükten örnek görüntü (Kâşgarlı I, 1985: 67) 

DLT’de yer alan söz konusu örnek madde başıyla “uşak” sözcüğünün 

en geç XI. yüzyıldan itibaren Türk dünyasında var olduğunu, bugün “uşak” 

kelimesinin ne anlama geldiğini ve ne için kullanıldığını anlamaktayız. 

“Uşak” sözcüğü aynı zamanda Rusya’da soyadı olarak kullanılmaktadır. 

Söz gelimi dilbilimci ve sözlükbilimci olan D. N. Uşakov’un soyadı 

bunlardan biridir. Türkolog N. A. Baskakov (1979: 70-71), Türk Kökenli 

Rusça Soyadları (Русские фамилии тюркского происхождения) adlı 

eserinde Türk kökenli sözcüklerin Rusça soyadlarına uygunluğunun ve 

biçiminin sağlanabilmesi için sözcük sonlarına sıklıkla “-ov” ekinin 

getirildiğini açıklamaktadır. Dolayısıyla “uşak” sözcüğüne “-ov” eklenerek 

“uşak+ov” şeklinde Rusça kalıba girdirilmiş ve “genç uşak”, genç 

beyzade” anlamına gelen “Uşakov” soyadı oluşturulmuştur.    

Kâşgarlı Mahmud’un DLT’sinde bir halkın kültürel zenginliği olan 

atasözleri, deyimler ve bilmeceler çok sayıdadır. Sözlükte yer verilen 

atasözlerinden “taklit etmek” anlamına gelen “ötgündi” madde başını 

inceleyelim (Kâşgarlı I, 1985: 254).  
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Resim 2. 18. Sözlükten örnek görüntü (Kâşgarlı I, 1985: 254) 

DLT’de bulunan “ötgündi” madde başında “Karga kazga ötgünse butı 

sınur” atasözüyle “Karga uçuşta ve kuvvette kazı taklit etmek istese ayağı 

kırılır” açıklaması yapılarak kişinin başkalarını taklit ederek üstesinden 

gelemeyeceği işlere kalkışmaması gerektiği öğretisi ileri sürülmektedir. 

Deneyimler sonucunda ortaya çıkan atasözleri o topluma özgü nitelikleri ve 

değerleri yansıtması bakımından kültürel bir olgu olarak Kâşgarlı 

Mahmud’un sözlüğünde bulunmaktadır. 

Eski çağlara ait Türk kültürünün izlerini taşıyan sözlüklerden bir 

diğeri Codex Cumanicus (CC)’tur. XIII. yüzyıl sonlarıyla XIV. yüzyıl sonu 

aralığında hazırlandığı düşünülen Kıpçak Türkçesinin en değerli ve en 

önemli eserlerinden biridir. Sözlükte yer alan madde başlarına bakıldığında 

eserin iletişim, ticarî ve dinî amaçlarla yazıldığı açıktır. Bununla birlikte 

eserde bir toplumun kültürünün ve değerlerinin yansıtıcısı olan bilmecelere 

yer verilmiştir. CC’nin ikinci bölümü olan Almanca kısmındaki 

bilmecelerden bir örnek verelim.  

 

Resim 2. 19. Sözlükten örnek görüntü (Argunşah ve Güner, 2015: 339) 

CC’de “Kışta kara kula uvşapdır” (Kış mevsiminde kara kula 

(köleye) benziyor). Cevap: “O, bacadır” (Argunşah ve Güner, 2015: 339) 

bilmecesiyle XIII. ve XIV. yüzyıllarda Kıpçak kültüründe bacanın 
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bulunduğunu ve bilmeceye dâhil oluşunu görmekteyiz. Ağızdan ağıza 

dolaşarak varlığını devam ettiren bilmeceler, toplumun eğlence kaynakları 

arasında yer almaktadır. Bu bakımdan geleneksel bir özelliği de bulunan 

bilmeceler, o toplumun kültürünü yansıtan dil olguları olarak sözlüklerde 

kayıt altına alınmaktadır. 

Ebū Ĥayyan tarafından kaleme alınan “Türk dilinin parlayan incisi” 

anlamındaki Ed-Dürretü’l-Muḍiyyetü fi’l-Luġati’t-Türkiyye adlı eser 

Memlükler döneminde (1250-1517) hazırlanmıştır. Eser, Türkçeyi öğretmek 

amacıyla yazıldığı için bir dilin temel söz varlığını içeren sözcükleri 

barındırmaktadır. Bu sözlük aracılığıyla Memlük dönemi Kıpçak 

Türkçesinin XIII. ve XIV. yüzyıl dil ve kültürüne ait sözcüklere 

ulaşılmaktadır. Bu bağlamda sözlükten örnek olarak seçilen “yolçı” 

(tüccar), “yetçi” (kasap), “demürçi” (demirci), “eyerçi” (eyerci), “baş 

yüşütçi” (berber) sözcükleri bize o dönemin meslek adları hakkında bilgi 

vermektedir (Hayyan, 2003: 43-44). Anlaşıldığı üzere Ebū Ĥayyan’ın 

sözlüğünde toplumsal, kültürel ve iktisadi hayatın yansımaları olan meslek 

adları, dil verileriyle ortaya konulmuştur. 

V. İ. Dal, Yaşayan Büyük Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü (Толковый 

словарь живого великорусского языка) adlı eserinde, o dönem 

Rusya’sının söz kültürünü, lehçelerini, halk kültürünü ve Rusça yazı dilini 

yansıtmak istemiştir. Dillere, lehçelere ait sözcüklere, atasözlerine ve 

deyimlere yer vererek aynı zamanda kültürdilbilimsel bir eser hazırlamıştır. 

Sözlükte баба – baba madde başında, madde içi sözcük olarak verilen Rus 

masal kahramanı Баба-Яга – Baba-Yaga ya da Яга-Баба – Yaga-Baba 

sözcük öbeğini inceleyelim (Dal I, 1903: 83).  

 

Resim 2. 20. Sözlükten örnek görüntü (Dal I, 1903: 83) 



72 | Rus Sözlükbilimi 

Slav/Rus masallarında ve efsanelerinde sıklıkla kullanılan halk 

kahramanı Баба-Яга ya da Яга-Баба bir cadı olarak bilinmektedir. Dal’in 

sözlüğünde “Korku masallarında, cadıların da üstünde olan şeytanların 

yardımcısı, kemikten tırnaklara sahip, bir havan içinde giden, elinde 

havaneli bulunan, uzun sopalı bir süpürgeyle izleri silen, dağınık saçlı, 

kemersiz bir gömlekli” şeklinde tasvir edilmiştir. “Baba-Yaga” günümüz 

Rusya’sında hâlâ bilinen yazılı ve sözlü kültürde, yerli ve yabancı filmlerde, 

çizgi filmlerde varlığını sürdürmekte olan Rus/Slav kültüründe 

kullanılmaktadır. E. N. Şipova (1976) Rusçadaki Türk Kökenli Sözcükler 

Sözlüğü (Словарь тюркизмов в русском языкe) adlı çalışmasında Баба-

Яга madde başına yer vermiştir. Rusya’da bu sözcüğün yaygın bir şekilde 

kullanıldığını, etimolojisinin açık olduğunu ancak sözlüklerde bulunmadığını 

belirtmiştir. Birçok Slav, Rus efsanelerinde yer aldığını ve eski bir alıntı 

olduğunu ifade eden Şipova üstü kapalı bir şekilde sözcüğün Türk kökenli 

olduğunu vurgulamaktadır.  

F. P. Filin tarafından oluşturulan Rus Halk Ağızları Sözlüğü (Словарь 

русских народных говоров), XIX. ve XX. yüzyılların Rusça halk ağzını ve 

deyimlerini yansıtmayı amaçlayan bir çalışmadır. Bilindiği üzere yerel halk 

dilinde onu oluşturan halkın dili ve yaşamı sunulmaktadır. Lehçelerin 

zenginliğini gösteren, canlı dilin lehçelerini konu alan diyalektoloji 

sözlükleri yazı dilinde tespit edilemeyen maddi ve manevi olguları 

yansıtmaktadır. F. P. Filin’in (I, 1965: 232, 250) diyalektolojik sözlüğünde 

bulunan Türk kökenli алачуга – alaçuga ve амбар – ambar sözcüklerini 

inceleyelim. 

 

Resim 2. 21. Sözlükten örnek görüntü (Filin I, 1965: 232) 
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F. P. Filin’in sözlüğünde алачуга madde başı “Tatarlarda ve 

Çuvaşlarda kazanlarda yemek hazırlamak için avlu ortasında bulunan bir 

yapı” şeklinde açıklanmaktadır. Orenburg bölgesinde kullanıldığı ve kaynak 

olarak da V. S. Losiyevskiy’in yaklaşık 185 sözcük bulunan Orenburg 

Vilayetinde Kullanılan Yerel Sözcükler (Слова, местно употребляемые в 

Оренбургской губернии) adlı çalışması ve A. H. Vostokov editörlüğünde 

hazırlanan Büyük Rus Dilinin Bölgesel Sözlüğü Denemesine Ek 

(Дополнение к опыту областного великорусского словаря) adlı 

çalışmanın 1905-1921 yılları arasında yayımlanan ikinci baskısı işaret 

edilmiştir. Sözcüğün лачуга – laçuga ve Tatarcada алачук – alaçuk 

şeklinde bulunduğu belirtilmektedir. Türk dillerinin baş tacı Kâşgarlı 

Mahmud’un (2018: 69) DLT’sinde alaçu şeklinde bulunmaktadır ve anlamı 

“alaçık denilen geniş çadır” olarak tanımlanmaktadır.  Türk kökenli bu 

sözcüğün Türkiye Türkçesinde ve Türk lehçelerinde “alaçık, alaçuk, alaçu, 

alaçuh, alacık, alaçık, alasık, alıcık, alatçık, laşuk” gibi biçimlerinin olduğu 

ve genellikle “konik biçimli basit bir yapı/kulübe; derme çatma kulübe, 

çadır” anlamları taşıdığı ifade edilmektedir (bkz. Karakurt, 2019; Karabulut 

ve Kazanlar Ürkmez, 2018). Sonuç olarak F. P. Filin’in sözlüğündeki 

алачуга madde başıyla, Tatar ve Çuvaş Türklerinin mutfak kültürüne ait bir 

yapı hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. 

 

Resim 2. 22. Sözlükten örnek görüntü (Filin I, 1965: 250) 

F. P. Filin’in sözlüğünde амбар madde başının 3 anlamı 

gösterilmiştir. İlk anlamı “her türlü ev ihtiyacı için saray (kapalı büyük 
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alan), ambar” şeklinde açıklanmıştır. Sözcüğün Novgorod bölgesinde 

kullanıldığı, kaynağının ise A. H. Vostokov’un hemen yukarıda da bahsi 

geçen Büyük Rus Dilinin Bölgesel Sözlüğü Denemesine Ek adlı çalışma 

olduğu belirtilmektedir. İkinci anlamı “tohum için saray, ambar” olarak 

tanımlanmış, bu anlamının yine Vostokov’un editörlüğünde hazırlanan 

sözlükte kaydedildiği, Pskov bölgesinde ve St. Petersburg’un Luga 

bölgesinde kullanıldığını gösteren kaynağın ise İ. K. Kopaneviç’in 1902-

1904 yıllarında yayımlanan Pskov Ağzı Sözlüğü (Областные слова 

Псковского уезда и губернии) olduğu ifade edilmektedir. Üçüncü 

anlamının “kiler” olduğu, Kostroma bölgesinin Kologriv şehrinde bulunan 

Halbuj köyünde kullanıldığı ve 1897 yılında kayıt altına alındığı 

belirtilmektedir. Ardından анбар – anbar, арбан – arban, имбар – imbar, 

одбар – odbar, oмбар – ombar, онбар – onbar gibi biçimlerinin bulunduğu 

Farsçada ve Türk dillerinde “ambar, anbar” şeklinde olduğu 

belirtilmektedir. Anlaşıldığı üzere Rus yerel halk ağzında kullanılan 

“ambar” sözcüğünün yazılışı ve okunuşu belirli bölgelere göre değişiklik 

göstermektedir. Bununla birlikte günlük ya da ticarî yaşamın bir parçasını 

yansıtan “ambar” sözcüğü kültürel bir kavram olarak Rusça söz varlığında 

yer almaktadır. 

Örneklerde görüldüğü üzere sözlükler, bir toplumun hem dilsel hem 

de kültürel belleğini yansıtmaktadır. Sözlükler, farklı toplum katmanlarının 

sözcüklerini ve halk kültürüyle ilgili değerli bilgilerini biriktiren hazine 

sandıklarıdır. Bir toplumun yaşam tarzını, gelenek ve göreneklerini, mutfak 

kültürünü, mantalitesini sunan sözlükler kültürün aynasıdır, dolayısıyla 

kültürel bir olgudur. 

2.2.4. Tarihî Bir Belge Olarak Sözlük 

Tarih, yüzyıllar boyunca dünyanın çeşitli noktalarına yayılarak 

yaşamış farklı insan topluluklarının faaliyetlerini ve onların çeşitli 

başarılarını belirli bir dönem çerçevesinde öğrenmenin ve 

karşılaştırabilmenin bilimsel bir yöntemidir (Febvre, 1991: 25-26). Bu 

bağlamda tarihin odak noktası toplum, başka bir ifadeyle insandır.  
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Tarihin çeşitli özellikleri bulunmakla birlikte temel özelliği kesin 

oluşudur. Söz gelişi bir yazı bulunduğunda üzerinde tarihini belirten damga 

vardır yani tarihi bellidir ve kesindir. Tarihçiliğin bir diğer özelliği ise 

spekülasyon ya da sanatçılık olarak adlandırılan evredir. Bu, tarihi abartma 

ve yalana sapmadan yorumlama biçimidir (Ortaylı, 2011: 15). Tarih, kesin 

bilgiler içermektedir ancak olayların anlatılmasında abartma ve yalana 

sapılmamalı, tarih yazıcılığı yapılmamalıdır. 

Dil, insanın tüm faaliyet alanlarında olduğu gibi tarihî alanda da 

önemli bir araçtır. Örneğin, diller arası ilişkilerin incelenmesinde tarihsel 

yönteme başvurulmaktadır. İ. İ. Sreznevskiy (1887: 2-3), Rus Dili Tarihi 

Hakkında Düşünceler (Мысли об истории русского языка) adlı 

çalışmasında dil tarihinin halkın tarihiyle birlikte ele alınması gerektiğini, 

dilin tarihî yön olmadan incelenemeyeceğini belirtmiştir. Dolayısıyla dil 

tarihi ve millet tarihi birbirine paralel kavramlardır. Biri olmadan diğeri 

eksik kalır. G. Karaağaç (2008: 15, 9), Dil, Tarih ve İnsan adlı kitabında dili, 

“İnsana, ait olduğu gerçek dünyadan ayrı ve onun kanunlarına bağlı 

olmayan yapay bir dünya kurma ve tabiata tarihi katma imkânı veren bir 

saymacalar sistemi ve ses-anlam ilişkisi bütünüyle nedensiz olan, seslerden 

örülü ortak eğretilemeler toplamı” şeklinde tanımlamaktadır. Tarih ise, 

“Şimdi ve burada olmayanları şimdiye ve buraya getirebilme, değişik yer ve 

zamanları bir araya toplayabilmedir ve ancak, yer ve zamanın, yani tabiatın 

kanunlarından bağımsız dil gibi yapay bir araçla mümkün olabileceğini” 

ifade etmektedir. G. Karaağaç, tanımlarını insan kavramı odağında yapmakta 

ve bir bakıma insanı, dilin ve tarihin başkahramanı olarak belirlemektedir. 

İnsan, dil aracılığıyla tarihi yazmaktadır. 

Çekyalı dilbilimci L. Zgusta, Sözlükbilimin Geçmişi ve Bugünü 

(Lexicography Then and Now) adlı çalışmasında sözlükler ve tarih arasında 

iki tür bağlantı görmektedir. Birincisinde “Sözlükler (sözlük yazarı) bahse 

konu olan olaylar zincirini göstermeyi denemekte, yani gelişimi değiştirmek 

ya da belirlemek istemektedir”. İkincisinde ise “Sözlük bu olaya hiç 

teşebbüs etmez, ancak olayların ve bilgilerin kaynağı olarak durumun 

açıklayıcısıdır” (Zgusta, 2006: 2). Daha açık bir ifadeyle sözlük yazarı olaya 

dâhil olup olaylar zincirinin tarihsel gelişimini veya değişimlerini sözlükte 
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gösterebilir ya da dâhil olmadan yalnızca tarihsel olayları bilgilendirme 

amaçlı veren anlatıcı konumunda bulunabilir. L. Zgusta tarafından yapılan 

bu açıklama bizi tarihsel sözlüklerin tanımına yönlendirmektedir. 

Çalışmamızın “Tarihsel Sözlükbilim Çalışmaları” adlı başlığında daha 

ayrıntılı açıklayacağımız tarihsel sözlükler, ikiye ayrılmaktadır. “İlki, bir 

dilin gelişim dönemi boyunca tasvir edilen sözcüklerin tarihini vermekte; 

ikincisi kadim yazılı eserlerde yer alan sözcüklerin güncel durumlarını 

dikkate almadan açıklamaktadır” (Karaulov, 1997: 160). Böylece tarihsel 

sözlüklerin oluşturulmasında artzamanlı ve eşzamanlı yöntemler 

kullanılması söz konusudur. Tarihsel sözlükler, belli bir dönemin söz 

varlığının tarihsel gelişimini (artzamanlı) ya da kadim yazılı kaynaklarda 

geçen sözcüklerin kadim dönemlerdeki anlamının açıklandığı (eşzamanlı) 

sözlükler olarak tanımlanmaktadır. 

Sözlüğe yerleştirilen her kelime insanların yaşamına, özlemine, 

üzüntülerine, sevinçlerine tanıklık etmektedir. Bu bağlamda dilbilimciler L. 

A. Vvedenskaya ve M. N. Çerkasova (2011: 186) Rusça ve Söz Kültürü 

(Русский язык и культура речи) adlı çalışmalarında sözlüğü, tarihî bir 

romana benzetmektedir. Sözlüklerde insanların geçmişte yaşadıkları olaylar 

dilsel, kültürel, tarihî vb. açılardan sunulmaktadır. Dolayısıyla sözlükler, 

tarihe damga vuran mühür gibi, bir dönemde, o milletin dilinde, o sözcüğün 

kullanıldığının ve yaşadığının kanıtıdır. 

Dil ve tarih, nasıl insandan ayrı düşünülemiyorsa, sözlükler de dil, 

tarih ve insan üçlüsünden ayrılamamaktadır. Sözlüklerde insanların 

konuştukları ve yazdıkları dil vasıtasıyla geçmiş dönemler, farklı diller, yer 

ve mekânlar bir araya getirilmekte adeta geçmişten günümüze bir bilgi 

köprüsü kurulmaktadır. Örneğin, Türk dillerinin ilk sözlüğü olan Dîvânu 

Lugâti’t-Türk aracılığıyla XI. yüzyıl Türk tarihine, Karahanlı dönemine ve 

Türkçesine doğru yolculuğa çıkmak, tarihin sayfalarında gezinmek 

mümkündür. Kâşgarlı Mahmud bu eserde öz Türk diline ait sözcüklere yer 

vermiş, dile sonradan dâhil olan sözcükleri ise almamıştır. Türk boylarının 

aslen yirmi boydan oluştuğunu, bu boyların her birinden ayrılmış boyların da 

bulunduğunu, sayılarını ancak Allah’ın bilebileceğini, kendisinin ise 

yalnızca ana kabileleri belirttiğini açıklamıştır. Bunlar arasında “Beçenek, 
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Kıfçak, Oğuz, Yemek, Başgırt, Basmıl, Kay, Yabaku, Tatar, Kırkız/Kırgız, 

Çigil, Toxsı, Yağma, Uğrak, Çaruk, Çomul, Uygur, Tanğut, Hıtay, Tawgaç” 

boyları yer almaktadır. Kâşgarlı Mahmud, sözlüğünde Türk dilleri üzerine de 

bilgi vermiştir. Bu bağlamda her boyun bir ağzının bulunduğunu, bununla 

birlikte Türkçeyi de iyi konuştuklarını ifade etmektedir. Rum yakınından 

Mâçin’e (Tawgaç) kadar bütün Türk ülkelerinin 8000 fersahlık bir arazide 

ikamet ettiklerini belirtmektedir (Kâşgarlı I, 1985: 28-30). Bu durumun iyi 

bilinmesi için boyların haritası daire (yeryüzü) biçiminde çizilmiş ve 

gösterilmiştir. Anlaşıldığı üzere Kâşgarlı Mahmud’un sözlüğü sayesinde 

Türklerin tarihî yerleşim yerlerine tanık olmak mümkündür. Sözlük, 

atasözleri, bilmeceler, şiirler, hikâyeler, yer adları vb. ögelerle süslenmiştir. 

Örneğin DLT’de “Yuŋu” (Kâşgarlı, 2018: 497) madde başının nasıl 

açıklandığına bakalım:  

 

Resim 2. 23. Sözlükten örnek görüntü (Kâşgarlı, 2018: 497) 

Kâşgarlı Mahmud, bu madde başıyla bir nehir adını tanımlamakta, 

bunu yaparken de nehrin bulunduğu Barman kasabasının ad alma hikâyesini 

anlatmaktadır. Barman kasabasının adı onu kuran Afrâsiyab’ın11 oğlu 

Barman’dan gelmektedir ve bu şekilde ad verme geleneğine örnek olarak 

Rum adı gösterilmektedir. Böylece tarihte Barman kasabasının ad alma 

hikâyesinin nasıl gerçekleştiği “Yuŋu” madde başı vasıtasıyla 

açıklanmaktadır. 

DLT’de yer alan “Çigil” (Kâşgarlı, 2018: 170) madde başında da 

“Çigil” halkının bu adı nasıl aldığı şu sözlerle ifade edilmektedir:  

                                                             
11 Türklerin büyüğü olan hükümdar Afrasiyâb, kaynaklarda Alp Er Tonga, Tonga Alp Er, Efrasiyab 

adlarıyla da geçmektedir. 
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Resim 2. 24. Sözlükten örnek görüntü (Kâşgarlı, 2018: 170) 

Anlaşıldığı üzere “Barman” kasabası gibi “Çigil” adının verilişinin 

de bir hikâyesi vardır. Dolayısıyla DLT, bu iki madde başıyla yer ve toplum 

adlarının oluşumunun tarihî hikâyesini açıklamaktadır. Söz konusu madde 

başları dışında DLT’de Türk boyları, Türk dili ve Türk söz varlığı üzerine 

verilen bilgiler, tarihsel özellikler muhteva etmektedir.  

Eşzamanlı yöntem çerçevesinde hazırlanan tarihsel sözlüklerden bir 

diğeri VII. ve XIII. yüzyıllar arası kadim Türk dilinin yazılı eserlerinde yer 

alan, Türk dillerine ve lehçelerine ait sözcüklerin tarihî bir kanıtı olan Kadim 

Türk Dili Sözlüğü (Древнетюркский словарь (DTS))’dür. 1969 yılında 

yayımlanan bu sözlük, çalışmamızın “Kadim Türk Dili Sözlüğü” başlığında 

detaylı olarak incelenecektir. DTS’ye kaynaklık eden eserler arasında DLT, 

Kutadgu Bilig (KB), Orhun ve Yenisey Yazıtları gibi Türk varlığının kadim 

eserleri bulunmaktadır. DTS’de yaklaşık 20.000 sözcük yer almaktadır. 2006 

yılında DLT’yi Azerbaycan Türkçesine çeviren dilbilimci Ramiz Asker’e 

göre bu 20.000 sözcükten 8743’ü, Özbek dilbilimci Ergaş Fazılov’a göre 

7729’u DLT’den alınmıştır (Asker, 2008). Dolayısıyla DTS’de yer alan 

madde başlarının üçte biri DLT’den taranmıştır. Kadim Türk Dili 

Sözlüğü’nde aşağıda yer alan хан – han madde başının da geçtiği 

kaynaklardan biri olarak DLT işaret edilmektedir. 
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Resim 2. 25. Sözlükten örnek görüntü (Nadelyayev vd., 1969) 

 “Xan” sözcüğünün Rusçası da хан olup “han, hakan, hükümdar” 

anlamlarını taşımaktadır. Sözlükte DLT’nin kaynak gösterildiği yerler 

müellifinin adıyla yani Mahmud Kâşgarlı’nın kısaltmasıyla “MK” ve 

KB’den yapılan alıntılar “QBK” olarak verilmiştir. “Han” madde başına 

örnek olarak DLT’nin I. cildinin 427. sayfasında (MK I 427) “Çin/Tabgaç 

Hakanının ipeği çoktur”; yine DLT’nin II. cildinin 7. sayfasında (MK II 7) 

“Han askerini topladı” ve KB’nin 6. beytinin 4. satırında geçen 

 “Bu hakanların Hakanı Tavgaç Kara Buğra Han” örneklerine 

yer verilmiştir. Ardından “Xan” sözcüğüyle ilgili “xan balϊqϊ” ve “xan toj” 

deyimleri gösterilmiştir. İlk deyimin temel anlamı için“bugünkü adı Xian 

olan batı başkenti” açıklaması yapılarak, Hsüan – Tsang’ın hayatının 

anlatıldığı Hsüan – Tsang’ın Eski Uygurca Yaşam Öyküsü adlı eserde geçtiği 

ifade edilmektedir. İkinci deyimin ise “Hakanın oturduğu yer” anlamında 

DLT’nin III. cildinin 141. sayfasında (MK III 141) bulunduğu 

belirtilmektedir. Kadim zamanlardan beri Rusçanın söz varlığında bulunan 

“han” sözcüğü Türk dillerinden Rusçaya geçmiştir (Fasmer IV, 1987: 221). 

Rus tarihçi, arkeolog M. İ. Artamonov (1962: 458), Hazar Tarihi12 (История 

Хазар) adlı eserinde Rusların, Doğu’nun ulaştığı medeniyete asla kayıtsız 

kalamadığını, hakanlık, kağanlık gibi devlet başkanlığı sistemini Türklerden 

aldıklarını ve ilk Kiev knezlerinin bu unvanları kullandığını ifade 

etmektedir. “Han” madde başı da kadim Türk dilinden günümüz Rusçasına 

ulaşan bir sözcük olmasıyla bu görüşü kanıtlar niteliktedir. Aynı zamanda, 

anlamıyla da tarihsel bir nitelik taşımaktadır. 

                                                             
12 Eser, Hazar Tarihi, Türkler, Yahudiler, Ruslar adıyla Ahsen Batur tarafından Rusça aslından 

Türkçeye çevrilmiştir. 
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Dilbilimci, sözlükbilimci M. Fasmer’in 1964-1973 yılları arasında 4 

cilt olarak yayımladığı Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Этимологический 

словарь русского языка), sözcükleri açıklarken sunduğu kaynaklar ve kendi 

türünün özellikleri sebebiyle bir tarih harmanıdır. Bu sözlük de çalışmamızın 

“M. Fasmer (1886-1962)” başlıklı bölümünde ayrıntılı incelenecektir. 

Sözlükte (Fasmer II, 1986: 168) yer alan калита – kalita madde başı 

örneğine bakalım.  

 

Resim 2. 26. Sözlükten örnek görüntü (Fasmer II, 1986: 168) 

Fasmer’in sözlüğünde калита sözcüğünün “cüzdan, çanta, para 

kesesi, cep” anlamlarına geldiği belirtilmektedir. Ardından İ. İ. 

Sreznevskiy’in Yazılı Eserler Temelinde Kadim Rusça Sözlüğü İçin 

Malzemeler (Материалы для словаря древнерусского языка по 

письменным памятникам) adlı sözlüğünün I. cildinin 1183. sayfasında 

kadim Rusçada “kalita” sözcüğünün Büyük Knez Dimitri İvanoviç’in13 

1389 yılına ait vasiyetnamesinin kopyasında geçtiği bilgisi verilmektedir. 

İlgili sözcüğün Ukraynacada “cüzdan” anlamında Rusçada olduğu gibi 

калита, Belarusçada калiта – kalita, Lehçede “kaleta” şeklinde bulunduğu 

belirtilmektedir. Bununla birlikte Fasmer, Rusça söz varlığında bulunan 

“kalita” sözcüğünün Tatar, Kazak ve Altay Türkçelerinde “cep, para kesesi, 

cüzdan” anlamını taşıyan “kalta” sözcüğünden alındığını ifade etmekte ve 

buna kaynak olarak da V. V. Radlov’un sözlüğünün II. cildinin 258. 

sayfasını göstermektedir. “Kalita” sözcüğünün Rus dilinden de Letoncaya 

“kalĭte” olarak geçtiğini, Letoncanın yeni yerel sözcük oluşumunda ise 

                                                             
13 M. Fasmer “kalita” madde başına kaynak olarak İ. İ. Sreznevskiy’in sözlüğündeki Dimitri 

Donskoy’u işaret etmiştir. “Donskoy” sözcüğü yanlışlıkla verilmiştir. Maddi hatadır. 

Sreznevskiy’in sözlüğünde “kalita” sözcüğüne ve kaynak kısaltmalarının verildiği bölüme 

bakıldığında Dimitri Donskoy yerinde Dimitri İvanoviç olduğu görülmektedir.   
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“kale” şeklinde bulunduğunu, Orta Aşağı Almancada ise “kalite” olarak yer 

aldığını açıklamaktadır. Bu bilgiler ışığında Fasmer’in, bir sözcüğün ilk 

geçtiği kaynaklardan itibaren yer alışını göstermesi ve o sözcüğün yeni 

oluşumlarını belirtmesi bakımından artzamanlı bir yöntem kullandığı 

anlaşılmaktadır. Böylece Fasmer sözlüğü, sözcüklerin tarihsel gelişimini 

sunan bir çalışma olarak öne çıkmaktadır. 

Tarihsel sözlükbilimin kurucusu sayılan İ. İ. Sreznevskiy’in Yazılı 

Eserler Temelinde Kadim Rusça Sözlüğü İçin Malzemeler adlı eseri 1893-

1912 yılları arasında 3 cilt şeklinde yayımlanmıştır. Çalışmamızın “İ. İ. 

Sreznevskiy (1812-1880)” adlı başlığında etraflıca incelenecek olan 

sözlükte, XI.-XVIII. yüzyıllar arasında kadim Rusça kaynaklarda geçen 

sözcükler bulunmaktadır. Sözlükte (Sreznevskiy I, 1893: 1183) yer alan 

калпакъ – kalpak madde başını inceleyelim. 

 

Resim 2. 27. Sözlükten örnek görüntü (Sreznevskiy I, 1893: 1183) 

Rusça калпакъ madde başının, Tatar Türkçesinde yer alan калпак 

sözcüğünden alıntılandığı татар. – tatar. kısaltmasıyla belirtilmiştir. 

“Kalpak” madde başı “yukarı doğru daralan yüksek biçimde (konik 

şeklinde), küçük bir parça kürkten kıvrımları olan ve bir ya da iki tarafında 

bulunan deliğinden düğmeyle tutturulan bir şapka türü” şeklinde 

açıklanmıştır. Ardından sözcükle ilgili örnek cümle verilmiş ve 1503 yılına 

ait Knez Vasiliy Borisoviç Volotskiy’in eşi Prenses Yuliana’nın 

vasiyetnamesinin kopyasında geçtiği belirtilmiştir. Böylece Sreznevskiy’in 

Kadim Rusça Sözlüğü tarihî ögeler içeren binlerce sözcükle bezenmiştir. 

Rus arkeolog, tarihçi P. İ. Savvaitov’un Kadim Rus Mutfak Eşyaları, 

Kıyafetleri, Silahları, Askeri Zırh ve At Takımı Söz Varlığının Alfabetik 

Sözlüğü (Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных 
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доспехов и конского прибора, в азбучном порядке расположенное) adlı 

eseri kendisinin ölümünden 1 yıl sonra 1896 yılında Bilimler Akademisi 

tarafından yayımlanmıştır. Bu eserin el yazmalarına “İmparatorluk Arkeoloji 

Topluluğu”nun notlarının 11. cildinde rastlanmıştır. İ. İ. Sreznevskiy, 

Savvaitov’un sözlüğünü okumuş, çok değerli bulmuş ve onun Rus arkeoloji 

mirası için yayımlanması gerektiğini belirtmiştir. Söz konusu eser, tarihî 

sözcükleri açıklayan bir sözlük olarak öne çıkmaktadır. Bu sözlükten bir 

örnek madde başı sunalım: 

 

Resim 2. 28. Sözlükten örnek görüntü (Savvaitov, 1896) 

P. İ. Savvaitov’un sözlüğünde бязь или безь – byaz ili (ya da) bez 

olarak geçen sözcüğün Tatar Türkçesinden alıntılandığı belirtilmekte ve 

“kalın patiska türünden sağlam pamuksu bir kumaş, bez” şeklinde 

tanımlanmaktadır. “Bezin, Hive ve Buhara şehirlerinden getirildiği ve 

çoğunlukla kaftanların astarı, etek kısımları vb. kıyafetler, duvak, fermuar 

gibi nesneler için kullanıldığı” açıklanmıştır. Sözlükte “Türk işi kaftan”.... 

gibi ilgili örneklere yer verilerek, sözcüğün geçtiği kaynaklar gösterilmiştir. 

Savvaitov’un sözlüğüne XVI. ve XVII. yüzyıl el yazmaları kaynaklık ettiği 

için Türk kökenli bir sözcük olan “bez” sözcüğü asırlardır Rusçanın söz 

varlığında bulunmakta, çağdaş Rusçada ve sözlüklerde бязь – byaz şeklinde 

varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla Savvaitov’un sözlüğü içerdiği madde 

başları aracılığıyla tarihî bir kaynak olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte 

tarihsel sözlük türünün öncülerindendir. 
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Tarihsel ve etimolojik sözlükler dışında çağdaş dilin sözlüklerinde de 

tarihî ögeler bulunmaktadır. Sözlüklerde tarihsel unsur barındıran sözcükleri 

belirtmenin bir yolu da söz varlığının kronolojik katmanlarının 

nitelendirilmesiyle yapılmaktadır. Kronolojik işaretler çağdaş Rus dilinin 

sözlüklerinde tarihî, arkaik, eski vb. etiketlerle verilmektedir. Örneğin: söz 

varlığında yer alan “eski sözcük” için устарелое/устар. etiketi, “tarihî 

sözcük” için историческое/истор./ист., “arkaik sözcük” için 

архаизм/арх., “kadim dönem sözcükleri” için старинная/старин./стар., 

“Ekim Devrimi öncesi sözcükler” için дореволюционное/дореволюц. 

etiketleri verilmektedir. Tarihî sözcükler (историзмы); kaybolan, yok olan 

özolguları işaret eden sözcükler için kullanılmaktadır. Arkaik sözcükler 

(архаизмы), mevcut özolguları ifade eden sözcüklerdir ancak herhangi bir 

sebepten dolayı yerlerini aktif kullanımdaki yeni sözlükbirimler almaktadır. 

İkisinin birbirinden farkı ise tarihsel sözcüklerin ikamesi veya eş anlamlısı 

yoktur. Arkaik sözcüklerin ise vardır ve güncel eş anlamlıları bulunmaktadır. 

Dönemin çok öncesi için kullanılan kadim sözcük (стар./старин.) terimi; 

söz varlığında tamamen kaybolan türemiş sözcüklerin köklerinde ve deyim 

birliklerin oluşmasında karşılaşılan sözcükler için kullanılır. Sözlükte yer 

alan bu kronolojik etiketlerin; “Adlandırma işlevi vardır, çünkü dilde yok 

olan özolguları adlandırmanın tek yöntemi olmakla birlikte üslup aracı 

konumunda dönemin rengini oluşturarak, üslup işlevini de yerine 

getirmektedir” (Emelyanova, 2015: 48-49). Dolayısıyla kronolojik etiketler 

bize o sözcüğün hangi söz varlığı katmanına ait olduğunu göstererek tarihî 

özolgulara ve tarihsel olaylara ait sözcükleri söz konusu etiketlerle 

sunmaktadır. Bu bağlamda S. İ. Kuznetsov’un (2000), Rus Dilinin Büyük 

Açıklamalı Sözlüğü’nde (Большой толковый словарь русского языка) 

verilen tarihsel ögelerle ilgili örneklere bakalım. 
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Resim 2. 29. Sözlükten örnek görüntü (Kuznetsov, 2000) 

S. İ. Kuznetsov’un sözlüğünde yer alan орда – orda madde başının 

ismin -in halinde/tamlama durumunda (р.п. – r.p.), ы – ı ekini aldığı ve 

çoğul durumunun орды – ordı, ж. kısaltmasıyla da dişil cins bir sözcük 

olduğu gösterilmektedir. Sözcüğün, Türk dillerindeki “kamp, hanın sarayı” 

anlamını taşıyan “ordu” sözcüğünden Rusçaya geçtiği bilgisi verilmektedir. 

Ardından “orda” sözcüğünün ilk anlamının tarihî olduğu ист. – ist. 

etiketiyle belirtilmektedir. Anlamı “Orta Çağ’da büyük Türk ve Moğol 

feodal devletlerin, göçebe birlik boyların ve onların hükümdarlarının kaldığı 

yer” olarak açıklanmakta ve “Altın Orda”, “Kırım Orda” örnekleri 

verilmektedir. Türk kökenli bir sözcük olan “orda, ordu” madde başı aynı 

zamanda Rusların, Türk devletinin savaş ve ordu teşkilatının etkisinde 

kaldığını gösteren bir örnektir.  

 

Resim 2. 30. Sözlükten örnek görüntü (Kuznetsov, 2000) 

Yine aynı sözlükte bulunan сударь – sudar madde başının tamlama 

durumunun я – ya ekiyle yapıldığı ve м. kısaltmasıyla eril cins bir sözcük 

olduğu belirtilmektedir. Madde başının geçmiş dönemlere ait eski bir sözcük 

ve kullanımdan çıkmış olduğu устар. – ustar. etiketiyle gösterilmekte ve 

“erkeklere kibar, saygılı bir şekilde hitap etme biçimi, efendi, beyefendi” 

anlamlarına geldiği açıklanmaktadır. 
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Resim 2. 31. Sözlükten örnek görüntü (Kuznetsov, 2000) 

Kuznetsov’un sözlüğünde yer alan октябрята – oktyabryata 

sözcüğünün tarihsel yanı в СССР – v SSSR etiketiyle gösterilmektedir. 

Sözcüğün anlamı “SSCB’de 7-10 yaş arasındaki küçük okul çocuklarını 

öncü bir örgüte katılmaya hazırlamak için öncü bir kadroda birleştirilmesi” 

şeklinde açıklanmaktadır. SSCB’de etiketiyle sözcüğün Sovyet dönemine ait 

olduğu belirtilerek dönemin tarihsel bir olayı işaret edilmektedir. Anlaşıldığı 

üzere S. İ. Kuznetsov, Rus Dilinin Büyük Açıklamalı Sözlüğü’nde 

sözcüklerin tarihsel yönüne işaret edebilmek için eski, tarihî sözcük etiketine 

ek olarak SSCB dönemi etiketini de kullanmıştır.  

Sonuç olarak sözlükler, kimi zaman tarihsel, etimolojik sözlük 

türlerinde hazırlanmaları sebebiyle kimi zaman da güncel sözlüklerde geçen 

tarihî, arkaik, eski vb. kronolojik etiketler aracılığıyla bir dilin söz varlığının 

tarihsel yönünü yansıtmaktadır. Bu sebeple güncel bir sözlük bile olsa her 

sözlüğün tarihsel bir boyutu mutlaka vardır. Bugünün sözlükleri yarının 

geçmişi olacaktır. Geçmiş ve şimdi arasında köprü kuran sözlükler, tarihe 

ışık tutmaktadır. Dolayısıyla tarih, sözlükler aracılığıyla nesilden nesile 

aktarılmakta ve sözlükler tarihsel bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır.  

2.2.5. Bilgi Kaynağı Olarak Sözlük 

Dilin sözlükbirimlerini tespit etmeyi ve kaydetmeyi amaçlayan 

sözlüklerin işlevlerinden biri de “bilgilendiricilik”tir. Sözlüklerin 

bilgilendiricilik işlevinin varlığı, onun bilgi kaynağı olarak görülmesini 

sağlamakta ve bir başvuru aracı olarak önemini arttırmaktadır. Bir ilkokul 

öğrencisinden üniversite öğrencisine, bir araştırmacıdan bir yazara kadar 

birçok kişi çeşitli nedenlerden dolayı sözlüklere başvurmaktadır. Bu 

nedenler arasında bir sözcüğün anlamı, yazımı, telaffuzu, vurgusu, eş 
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anlamı, zıt anlamı, etimolojisi, başka bir dilde karşılığı vb. hakkında bilgi 

alabilme gereksinimi bulunmaktadır. Bu bağlamda sözlükler; sözcükler, 

terimler, kavramlar vb. üzerine çeşitli bilgiler veren kaynaklardır. İngiliz 

dilbilimci, sözlükbilimci H. Jackson’ın (2002/2016: 43), Sözlükbilime Giriş 

adlı çalışmasında da vurguladığı üzere “Sözlük, sözcüklerle ilgili bir 

referans kitabıdır”. Bununla birlikte onay mercii olarak görülen sözlük ve 

ansiklopedilerin güvenilirliği sorgulanmalıdır. Söz konusu kaynaklarda 

bilerek ya da bilmeyerek maddi hatalar, eksik bilgiler ve yanlış 

değerlendirmeler bulunabilir. Bu hususta sözlüklerin ve ansiklopedilerin her 

daim doğruyu yansıtamayacağını hatırlayalım (Özer, 2021: 74). Dolayısıyla 

güvenilir bilgi kaynakları olarak görülen sözlüklerin ve ansiklopedilerin 

devletin, yayıncının dinî, siyasî ideolojisi temelinde hazırlanabileceğinden 

her zaman objektif bilgiyi veremeyeceği akılda tutulmalıdır. 

Tüm sözlüklerin içerdiği materyale ve onu işleyiş yöntemine göre, 

ansiklopedik ve dilbilimsel olmak üzere iki türe ayrıldığını ve bu sözlüklerin 

içeriğini “Dilbilimsel Sözlük” ve “Ansiklopedik Sözlük” adlı başlıklarda 

belirtmiştik. Kısaca açıklayacak olursak ansiklopedik sözlükler; dünyaya ait 

kavramları, olguları, olayları, kişi ve yer adlarını tanımlarken; dilbilimsel 

sözlükler isim, sıfat, fiil gibi dil birimlerini, sözcüğün anlamını, gramer 

özelliklerini, kökenini vb. göstermektedir. Bu bağlamda ilk başta 

ansiklopedik ve dilbilimsel sözlük farkına odaklandıktan sonra sözlüklerden 

ne tür bilgiler edinilebileceğini, sözlüklerde yer alan madde başları 

üzerinden inceleyeceğiz. İlk olarak “başıbozuk” madde başının ilk önce 

Brokgauz ve Efron’un (III, 1891: 221) Ansiklopedik Sözlük 

(Энциклопедический словарь) adlı çalışmasında, daha sonra diğer sözlük 

türlerinde nasıl açıklandığına bakalım. 



Ümmügülsüm DOHMAN | 87 

 

Resim 2. 32. Sözlükten örnek görüntü 

(Brokgauz ve Efron III, 1891: 221) 

Türkçede “başıbozuk” anlamını taşıyan башибузуки – başibuzuki 

madde başı, Brokgauz ve Efron’un Ansiklopedik Sözlük adlı çalışmasında 

“Çoğunluğunun Osmanlı Devleti’nde, özellikle Arnavutluk ve Anadolu’da 

bulunan gönüllü boylardan toplandığı düzensiz piyade Türk birliğine verilen 

ad” şeklinde açıklanmaktadır. Bu sözcüğün birebir çevirisinin “fedai” 

olduğu belirtilmektedir. Hükûmet tarafından bu birliğe silah ve erzak 

sağlandığı, ancak onların maaş almadıkları ifade edilmektedir. 

Başıbozukların silahlarının; üç metre uzunluğunda mızrak, kılıç, silah ve 

hançerden oluştuğu bilgisi verilmektedir. Doğu savaşında onlardan beklenen 

hizmetin alınamadığı, onları organize ve disipline etmenin de bir yolunun 

Fransız ve İngiliz generaller dâhil kimse tarafından bulunamadığı 

aktarılmıştır. Başıbozukların düzensizliğine son vermek, onları düzenli birlik 

yapmak ve silahsızlandırmak için defalarca zorlandıkları, ancak onların 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda da gerçekleştirdikleri taşkın davranışlar 

üzerine “başıbozuk” adının bir kişi için “elebaşı, acımasız, zorba” gibi 
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nitelikleri çağrıştıran olumsuz bir ada dönüştüğü açıklanmaktadır. 

Görüldüğü üzere söz konusu ansiklopedide “başıbozuk” sözcüğünün kelime 

anlamı, anlamının ayrıntılı açıklaması, kimlere başıbozuk dendiği, 

başıbozukların tarihsel süreci üzerine detaylı bilgiler verilmiştir. 

Ansiklopedilerde bir madde başının sadece kelime anlamı verilmemekte, 

detaylı bir anlatımı ve varsa, tarihi sunulmaktadır. 

 

Resim 2. 33. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov I, 1935: 97) 

Hemen yukarıda verilen örnek D. N. Uşakov’un (I, 1935: 97) Rus 

Dilinin Açıklamalı Sözlüğü (Толковый словарь русского языка) adlı 

çalışmasına aittir. Sözlükte “başıbozuk” sözcüğünün vurgusu, tekil tamlama 

durumunda aldığı ek ve eril cins bir sözcük olduğu gösterilmektedir. 

Ardından köşeli parantez içinde Türkiye Türkçesindeki “başıbozuk” 

sözcüğünden alıntılandığı ve ilk anlamının “fedai” olduğu belirtilmektedir. 

Sözcüğün temel anlamı “Türk ordusunun düzensiz askeri birliği” yan anlamı 

“umutsuz, taşkın, haydut kişi” şeklinde tanımlanmaktadır. Brokgauz ve 

Efron ansiklopedisinde “başıbozuk” sözcüğü daha detaylı ve tarihsel 

açıklamalarla sunulurken, Uşakov’un açıklamalı sözlüğünde daha kısa bir 

tanımının, dilbilgisel, etimolojik ve üslup özelliklerinin verildiği 

görülmektedir. Bunun sebebi Uşakov’un sözlüğünün dilbilimsel, normatif, 

açıklamalı türde bir sözlük olmasından kaynaklıdır. Özetle bir sözlük 

okuyucusu, bir sözcüğün sadece anlamını, dilbilgisel ve üslup özelliklerini, 

kullanımını öğrenmek istiyorsa normatif türdeki açıklamalı sözlüklere 

bakmalı, ancak olaylar, kavramlar, terimler hakkında daha detaylı 

açıklamalara, tarihî gelişime ihtiyaç duymaktaysa ansiklopedik sözlüklere 

başvurmalıdır. 

 

Resim 2. 34. Sözlükten örnek görüntü (Ojegov, 1949) 
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S. İ. Ojegov’un (1949), Rus Dili Sözlüğü’nde (Словарь русского 

языка) “başıbozuk” sözcüğünün vurgusu, tekil tamlama durumunda aldığı 

ek ve eril cins olduğu belirtilmiştir. Dilbilgisel özelliklerin ardından köşeli 

parantez içinde sözcüğün Türk dillerinden alındığı bilgisi verilmiş ve eş 

anlamları olan “haydut, başkesen” sözcükleri aracılığıyla anlamı 

tanımlanmıştır. Ojegov’un sözlüğü tek ciltlik, normatif, açıklamalı ve küçük 

sözlük türünde olduğu için söz konusu madde başıyla ilgili verilen özellikler 

ve tanım çok daha kısadır. Bununla birlikte söz konusu sözlük küçük türde 

olsa da cep sözlüğü boyutunda değildir, bir sözcüğün kısa tanımı, dilbilgisel 

ve üslup özellikleri öğrenilmek isteniyorsa bu sözlüğe bakılabilir. 

 

Resim 2. 35. Sözlükten örnek görüntü (Avanesov, 1988) 

R. İ. Avanesov (1988), editörlüğünde oluşturulan Rusça Doğru 

Söyleniş Sözlüğü (Орфоэпический словарь русского языка) başlıklı 

çalışmada görüldüğü üzere “başıbozuk” madde başının sadece yazımı, 

vurgusu ve tekil tamlama durumu belirtilmektedir. Bu kaynak, Rusça yazı 

dilinin vurgu ve telaffuzunu göstermeyi amaçlayan bir sözlük olduğundan 

madde başlarıyla ilgili özellikler genellikle bu şekilde sunulmaktadır. 

Herhangi bir sözcüğün yazımı, telaffuzu ve dilbilgisel özellikleri hakkında 

bilgiye ihtiyaç duyulduğunda bu tür sözlüklere başvurulmalıdır. Bununla 

birlikte yukarıda incelediğimiz madde başlarında görüldüğü üzere bu tarz 

bilgileri açıklamalı normatif sözlüklerde de bulmak mümkündür.  

 

Resim 2. 36. Sözlükten örnek görüntü (Fasmer I, 1986: 138) 

“Başıbozuk” madde başı M. Fasmer’in (I, 1986: 138) Rus Dilinin 

Etimolojik Sözlüğü’nde (Этимологический словарь русского языка) 

“Türk ordusunun düzensiz askerî birlikleri” şeklinde tanımlanmıştır. 

Türkiye Türkçesindeki “baş” ve “buzuk, bozuk” sözcüklerinin 

birleşmesinden meydana gelen “başıbozuk” sözcüğünün Türkçeden Rusçaya 
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geçtiği, 1877 yılında ve aynı zamanda A. P. Çehov’un ve diğerlerinin 

eserlerinde sıklıkla kullanıldığı belirtilmiştir. Kaynak olarak V. V. 

Radlov’un Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi’nin (Опыт словаря тюркских 

наречий) (1893-1911), IV. cildinin 1684. sayfası ile A. G. Preobrajenskiy’in 

Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nün (Этимологический словарь русского 

языка) (1910-1949) I. cildinin 20. sayfası işaret edilmektedir. Fasmer’in 

eseri etimolojik bir sözlük olduğu için sözcüklerin kökeni, hangi dile ait 

olduğu, hangi dilden alıntılandığı gibi sorulara cevap vermeyi, sözcükler ve 

diller arası ilişkileri inceleyerek sözcüğün kökenini belirli kaynaklar 

temelinde göstermeyi amaçlamaktadır. Yukarıda incelediğimiz Uşakov’un 

ve Ojegov’un normatif açıklamalı sözlükleri de köken bilgisine yer 

vermekte, ancak Uşakov’un sözlüğünde her sözcüğün kökeni bulunurken 

Ojegov’da yabancı dile ait olup ancak Rusça kökenli olduğu düşünülen 

yabancı sözcüklerin etimolojisi gösterilmektedir. Ancak bunlar Fasmer’in 

etimolojik sözlüğü gibi derinlemesine bilgilerle donatılmamıştır. Bir 

sözcüğün kökeni hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyuluyorsa başvurulması 

gereken araçlar etimoloji sözlükleridir. 

 

Resim 2. 37. Sözlükten örnek görüntü (Şipova, 1976) 

Etimolojik bilgilerin yer aldığı bir diğer sözlük, E. N. Şipova’nın 

(1976) Rusçadaki Türk Kökenli Sözcükler Sözlüğü (Словарь тюркизмов в 

русском языкe) adlı eseridir. Bu sözlük yaklaşık 2000 sözcükten oluşmakla 

birlikte Sovyet döneminin sansürü ve baskısı nedeniyle Türk kökenli 

sözcüklerin hepsine yer verememiştir. Söz gelimi “başıbozuk” sözcüğü bu 

çalışmada bulunmamaktadır. Dolayısıyla “kent” madde başı tarafımızca 

örnek olarak seçilmiştir. Şipova’nın sözlüğünde “kent” sözcüğünün eril cins 

olduğu belirtildikten sonra “Buhara’daki idari bir bölünme, Tyümen’in (ya 

da Tümen) bir kısmı” şeklinde açıklanmaktadır. Kaynak olarak, D. N. 

Uşakov’un sözlüğünün I. cildinde Farsça “köy” anlamını taşıyan “kand” 

sözcüğünden Rusçaya geçtiği, Radlov’un sözlüğünün II. cildinde ise 

Azerbaycan, Kuman (Kıpçak), Uygur ve Özbek Türkçelerinde bulunan 

“kant” sözcüğünden alıntılandığı gösterilmektedir. V. V. Radlov’un 
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sözlüğünde ilk anlamının “şehir”, ikincisinin Azerbaycan Türkçesinde “köy, 

yer” olduğu belirtilmektedir. Şipova, bu sözcüğün birçok coğrafî 

adlandırmada geçtiğini ifade ederek “Çimkent, Jarkent, Taşkent vb.” 

örnekleriyle tanıklamaktadır. Bir araştırmacı, bir sözlük okuyucusu 

Rusçadaki Türk kökenli sözcükleri inceliyor ve merak ediyorsa bu sözlük 

ona kılavuzluk edebilir. 

Farklı türde hazırlanan sözlüklerde “başıbozuk” sözcüğüne dair hangi 

bilgilerin yer aldığını göstermek amacıyla eş anlamlı, zıt anlamlı sözcükleri 

konu alan sözlükler gibi çeşitli çalışmalar da incelenmiş ancak kelimeye 

rastlanmamıştır. Sonuç olarak özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren ansiklopedik, normatif sözlük, etimoloji, zıt anlamlı, eş anlamlı ve 

eş sesli sözcükler, terim, atasözleri ve deyimler sözlüğü gibi çok çeşitli 

sözlükler hazırlanmaktadır. Her sözlüğün bir amacı ve hitap ettiği bir kitle 

vardır. İncelediğimiz “başıbozuk” madde başı, farklı türde ve hacimde 

hazırlanan sözlüklerde karşılaştırıldığında tanımının ve tasvir içeriğinin 

değiştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir sözcük her sözlükte 

bulunamayabilir. Bu o sözcüğün, o dilde olmadığının göstergesi değildir. 

Bireyler ilgilendikleri sözcükle ilgili eş anlamı, kökeni, dilbilgisel özellikleri 

vb. gibi ne tür bir bilgiye ulaşmak istiyorlarsa öncelikle o sözcüğü kapsayan 

sözlüklere bakmalıdırlar. Bununla birlikte bilgi kaynağı olarak sözlüklerin ve 

ansiklopedilerin güvenilirliğinin de sorgulanması ve her daim bir onay 

mercii olarak görülmemesi gerektiği unutulmamalıdır. 

2.2.6. İdeoloji Aracı Olarak Sözlük 

Her devletin yürüttüğü bir siyaset ve her siyasetin de bir ideolojisi 

vardır. Bir fikir üzerine temellenen ideoloji, siyasî, dinî, toplumsal ya da 

bireysel olabilir. D. N. Uşakov’un Çağdaş Rus Dilinin Açıklamalı 

Sözlüğü’nde (Толковый словарь современного русского языка) (2013: 

181) ideoloji, “dünya görüşü, görüş ve fikirler sistemi” şeklinde 

tanımlanmıştır. Biraz daha ayrıntılı açıklayacak olursak ideoloji: “Siyasî ya 

da toplumsal bir öğreti meydana getiren ve siyasî ve toplumsal eylemi 

yönlendiren, düşünce, inanç ve görüşler sistemi”dir (Cevizci, 1999: 448). 
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İdeoloji, “Gerçek bilginin önünde dikilen bir engeldir” (Macit, 2016: 

30). Bunun en belirgin örneği kadim Türklerin kökeniyle ilgili ortaya çıkan 

görüşlerde bulunabilir. Murat Adji (2015/2019b: 45) Büyük Kavimler 

Göçü’nü araştıran bilim insanlarının “Türk” sözcüğü yerine “Sakalar”, 

“İskitler” gibi başka adlar kullanarak Türklerin kadim dönemlerde 

yaşamadığını göstermeye çalıştıklarını öne sürmektedir. Bu çabanın da 

tamamen siyasî ve ideolojik olduğunu ifade etmektedir. Bu bilgiler ışığında 

ideoloji uğruna gerçek bilgilerin saklandığı ve çarpıtıldığı anlaşılmaktadır. 

İdeoloji aynı zamanda bir algı yönetimidir. Örneğin, “Şark” kavramı, 

filoloji kullanılarak ideolojik inançlarla bir dilin kökenlerine geri 

götürülmüştür. “Şark, birdenbire acınacak kadar insanlıktan uzak, 

antidemokratik, geri, barbar, vb. olup çıkmıştır” (Said, 1978/2013: 160-

161). Şark sözcüğünün tanımlanması üzerine bir sözcük dağarcığı 

geliştirilmiş, Batı’nın hatta tüm dünyanın gözünde Şark sözcüğüyle ilgili bir 

algı operasyonu yapılmıştır. Bu bağlamda bugün oluşturulan Şark terimi 

sözlükbilimsel bir tanımdan ibarettir. 

İdeoloji, topluma yansımakta ve toplumsal değişimin temelini 

oluşturmaktadır. Toplumsal bir olgu olan sözlük ise ideolojiden 

ayrılamamaktadır. Sözlüklerde yer alan madde başlarının seçimi, tanımı, 

biçimi vb. özelliklerinin yanı sıra dil birimlerinin kullanımı toplumun 

ideolojik ve kültürel yapısıyla ilgilidir (Dubiçinskiy, 2008: 33). Dolayısıyla 

toplumun sosyal yapısı kendi diline yansımaktadır. Söz gelimi, Fransız 

Devrimi (1789-1799) toplumsal yapıda köklü değişiklikler gerçekleşmesine 

neden olmuştur. Toplumdaki yenilikler dilde de kendisini göstermiştir. 

Aristokrasi/salon diline ait sözcüklerin ve ifadelerin zarif tarzı Fransız 

Devrimi sonrasına uymamıştır. 1797-1798 yılları arasında yayımlanan 

Fransız Akademisi Sözlüğü’nün (Le Dictionnaire de I’Academie Française) 

beşinci baskısının önsözünde aristokrasinin diliyle halkın günlük yaşamında 

kullandığı dilin karşılaştırılması yapılmış ve birbirinden uzak olduğu ifade 

edilmiştir. Fransız Devrimi’yle aristokrasiden uzaklaşan ve toplumun her 

sınıfından insanı ön plana alan devlet ideolojisi, halkın diline ve sözlüklere 

hemen yansımıştır. Devrim sonrası Fransız dilinde yeni sözcükler, yeni 

terimler, anlam değişimi yaşayan sözcükler ve yeni sözcük yapım yolları 
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oluşmuştur. Bu bağlamda “nationaliser” (kamulaştırmak), “propagande” 

(propaganda) sözcükleri Fransızcaya devrim sonrası girmiştir (Selişçev, 

1928: 14-21). Anlaşıldığı üzere Fransız Devrimi dile yansımıştır.  

Fransız Devrimi’nden yaklaşık 120 yıl sonra Rusya’da gerçekleşen 

Ekim Devrimi’nde de benzer değişiklikler meydana gelmiştir. Rus diline 

siyasî, toplumsal, bilimsel, teknik vb. birçok alanda sözcük dâhil olmuştur. 

Çok sayıda kısaltılmış sözcük, yeni anlamlar kazanan sözcük, terimler ve 

yeni sözcükler oluşturulmuştur. Bu yeni sözcüklerden en önemlisi şüphesiz 

uluslararası arenaya da taşınmış olan совет – sovet (Sovyet) sözcüğüdür. 

Devrim öncesi “tavsiye” anlamında kullanılan совет – sovet sözcüğü 

devrimle birlikte yeni bir anlam kazanmıştır. Örneğin: Совет рабочих и 

крестянских депутатов – Sovet raboçih i krestyanskih deputatov (Köylü 

ve İşçi Milletvekilleri Sovyeti) sözcük öbeğindeki совет – sovet anlamıyla 

“devlet organı, birliği, meclis” anlamı kazanarak tüm dünyada bilinen 

Sovyetler Birliği kavramının temel sözcüklerinden biri olmuştur. Октябрь 

– oktyabr (ekim) sözcüğü artık sadece bir ay adı değil aynı zamanda Ekim 

Devrimi’ni çağrıştıran bir anlam kazanmıştır. Türk kökenli “tavar” (varlık, 

mal) (Fasmer IV, 1987: 68; Şipova, 1976: 323) sözcüğüne dayanan 

товарищ – tovarişç, devrimin ilk zamanlarında “devrimci asker” 

anlamında kullanılırken daha sonra bu sözcükle “komünist” kavramı 

karşılanmıştır. Devrim öncesinde de okul ve parti çevrelerinde insanların 

birbirlerine hitap ederken товарищ – tovarişç sözcüğünü “arkadaş, yoldaş” 

anlamında kullandıkları bilinmektedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Mesela, yabancı kelimeler: коммуна – kommuna (komün), саботаж – 

sabotaj (sabotaj), милиция – militsiya (polis), эконoмика – ekonomika 

(ekonomi). Sözcüklerin ilk harflerinin alınmasıyla oluşturulan kısaltma 

sözcükler: МГУ – MGU (Московский Государственный Университет 

– Moskovskiy Gosudarstvennıy Universitet) (Moskova Devlet Üniversitesi), 

НЭП – NEP (Новая Эконoмическая Политика – Novaya 

Ekonomiçeskaya Politika) (Yeni Ekonomi Politikası). İlk sözcüğün ilk 

hecesinin ve ikinci sözcüğün tamamının alınmasıyla yapılan kısaltma 

sözcükler: Госбанк – Gosbank (Государственный Банк – 

Gosudarstvennıy Bank) (Devlet Bankası), Крестком – Krestkom 
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(Крестянский Комитет – Krestyanskiy Komitet) (Köylü Komitesi) vb. 

Ekim Devrimi sonrası Rus diline giren sözcüklerden bazılarıdır. Bu 

dönemde şehir, sokak, köy vb. adları da değişime uğramıştır. Örneğin, V. İ. 

Ulyanov-Lenin’in memleketi olan “Simbirsk” (Симбирск) şehrine Lenin’in 

gerçek soyadı olan “Ulyanovsk” (Ульяновск) adı verilmiştir. “Neva 

Caddesi” (Невский проспект – Nevskiy prospekt) ise “25 Ekim Caddesi” 

(Проспект 25 Октября – Prospekt 25 Oktyabrya) adını almıştır (Selişçev, 

1928: 189, 193). Kurum adları değişmiş, devrim sonrası neredeyse hepsinin 

başına SSCB eklenmiştir. Örneğin, Çarlık Rusya’da 1725 yılında kurulan St. 

Petersburg Bilimler Akademisinin adı 1917-1925 yılları arasında Rusya 

Bilimler Akademisi, 1925-1991 yılları arasında SSCB Bilimler Akademisi 

olmuştur. SSCB’nin dağılışından sonra 1991 yılında Rusya Bilimler 

Akademisi adını almıştır. Anlaşıldığı üzere Sovyet ideolojisi XX. yüzyılın 

ilk yarısından itibaren ilk önce dile yansımış ve yeni bir dil dünya görüşü 

oluşturmuştur. 

Sovyet dönemi ideolojisinden en çok etkilenen halklar şüphesiz Türk 

halklarıdır. Çuvaş, Yakut, Başkurt, Hakas, Nogay, Tuva gibi Türk 

halklarının Sovyet dönemi öncesi bir yazı sistemi ya da yazı dili 

bulunmamaktadır. Özbek, Azeri, Tatar gibi yazı sistemi bulunan Türk 

halkları da Arap alfabesini kullanmaktadır. Sovyet iktidarı, ideolojisini daha 

kolay yayabilmek için yazı sistemi olmayan Türk halklarına Kiril temelli 

alfabe hazırlamış, yazı sistemi olanları ise 1928-1938 yılları arasında Latin, 

1938-1940 yılları arasında Kiril alfabesine geçirmiştir. Özellikle Kiril 

alfabesine geçildikten sonra Rusça – Tatarca, Rusça – Hakasça, Rusça – 

Karakalpakça gibi iki dilli sözlüklerin hazırlanması artmıştır. Sovyet 

döneminin Türk dilleri sözlüklerine bakıldığında E. Gürsoy-Naskali’nin 

(2010: 757, 760) Sovyet Dönemi Sözlüklerine Yerleştirilen Tarih Anlayışı 

adlı çalışmasında da belirtiği üzere bu sözlüklerin birer “Sovyet yurttaşlık 

bilgisi kitabı” niteliğinde hazırlandığı, Sovyet kurumlarının isimlerini 

öğretmek için Sovyet kurumu adlarına, önemli günleri benimsetmek ve 

pekiştirmek amacıyla Sovyet bayramlarına, siyasî ideolojiyi aşılamak için 

Marksist terminolojiye sözlüklerde yer verildiği açıkça görülmektedir. 

Sovyet döneminde Türk dilleri – Rusça çok sayıda sözlük hazırlayan 
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Türkolog N. A. Baskakov’un sözlüklerinde de dönemi gereği Sovyet 

ideolojisini görmek mümkündür. N. A. Baskakov’un (I, 1967: 20) yaklaşık 

47.000 madde başından oluşarak, 4 cilt şeklinde hazırladığı Rusça – 

Karakalpakça Sözlük (Русско – каракалпакский словарь) adlı çalışmasında 

yer alan академия – akademiya madde başını inceleyelim. 

 

Resim 2. 38. Sözlükten örnek görüntü (Baskakov I, 1967: 20) 

Baskakov’un sözlüğünde “akademi” anlamını taşıyan академия 

sözcüğünün Karakalpakça karşılığı da академия olup Rusçasıyla aynı 

şekildedir. Sözlükte, sözcüğün eş değeri verildikten hemen sonra Rusya’da 

dil ve sözlük işleriyle ilgilenen bir kurum olan “SSCB Bilimler Akademisi” 

sonra “ziraat akademisi”, “askeri akademi”, “sanat akademisi” örnekleri 

Rusçada ve Karakalpak Türkçesinde gösterilmiştir. Kurumlar ya da 

yüksekokullar için kullanılan “akademi” sözcüğü yukarıdaki Bilimler 

Akademisi örneğinde olduğu gibi Sovyet ideolojisi gereği önüne SSCB adını 

almıştır. Dolayısıyla kurum adlarını ve doğru kullanımlarını öğretmek 

amacıyla Sovyet dönemi sözlüklerinde Sovyet kurumu adlarına yer 

verilmiştir. 

Sovyet ideolojisinin görülebileceği örneklerden bir diğeri için N. A. 

Baskakov ve A. İ. İnkijekova-Grekul (1953) tarafından oluşturulan Hakasça 

– Rusça Sözlük’teki (Хакасско – русский словарь) февраль – fevral ve 

февральскай – fevralskay madde başlarına bakalım.  

 

Resim 2. 39. Sözlükten örnek görüntü (Baskakov ve İnkijekova-Grekul, 1953) 
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Baskakov ve İnkijekova-Grekul’un yaklaşık 14.000 madde başından 

oluşan sözlüğünde “şubat” anlamına gelen февраль sözcüğü isim ve sıfat 

biçiminde 2 maddede tanımlanmıştır. İlk olarak, Hakas Türkçesindeki 

“şubat” ayının Rusçadaki karşılığının da anlamsal ve biçimsel açıdan aynı 

olduğu görülmektedir. O nedenle madde başının Rusça açıklamasında tekrar 

niteliğinde февраль yazılmış, ardından madde içi ikinci bir başlık olarak 

sözcüğün sıfat hali февральский – fevralskiy şeklinde gösterilmiş ve 

“şubat günleri” sözcük öbeğiyle tanıklanmıştır. İkinci örnekte Hakas 

Türkçesinde “şubat” sözcüğünün sıfat hali olan февральскай Rusçada 

февральский şeklinde tanımlanmıştır. Ardından “Şubat Devrimi” 

örneğiyle önce Hakas Türkçesinde ardından Rus dilinde karşılığı 

gösterilmiştir. Anlaşıldığı üzere sadece bir ay adı olan “şubat” sözcüğü 

Sovyet iktidarının yönetime geçtiği süreci kapsaması nedeniyle Sovyet 

dönemi sözlüklerinde “şubat günleri”, “Şubat Devrimi” örnekleriyle 

vurgulanmakta ve övülmektedir. Söz konusu örnek değerlendirildiğinde 

Sovyet sözlüklerinde, Sovyet bayramlarına da sıklıkla yer verildiği 

anlaşılmaktadır. 

Yukarıda incelenen “akademi, şubat” örneklerinde görüldüğü üzere 

Sovyet dönemi sözlüklerinin hazırlanmasında bir amaç ve bir ideoloji 

bulunmaktadır. Rusça – Türk dilleri, Türk dilleri – Rusça sözlükler 1950’li 

yıllardan sonra artmaya başlamış, ancak Türk dillerinden – Türk dillerine 

başka bir deyişle Çağatay Türkçesi – Çuvaş Türkçesi, Tatar Türkçesi – 

Başkurt Türkçesi vb. sözlükler oluşturulmamıştır. Çünkü hazırlandığı 

takdirde dillerin benzerliği ve ortaklığı görülecektir. Sovyet Rusya 15 Kasım 

1917 tarihinde alınan “Rusya Halklarının Hakları Beyannamesi” 

(Декларация прав народов россии) adlı kararnamede de yer aldığı üzere, 

her ne kadar birlik, beraberlik, halkların eşitliği, özgürlüğü sloganlarını 

savunsa da temelde hedef farklıdır. SSCB topraklarına bağlı Türk halklarının 

alfabeleri Kiril temelli hazırlanmıştır ancak, hiçbirininki aynı değildir. Temel 

amaç Türk halklarına Rusçayı öğreterek Sovyet dilini ve ideolojisini 

yaymak, Türk halklarının birlik olmasını engellemek, onları ayrıştırmak ve 

birbirlerine yabancılaştırmaktır. Bununla birlikte Sovyetler Birliği çatısı 
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altında birbirine yabancı ancak, tek Rusya’ya ve Rusçaya bağlı halklar 

oluşturmaktır.  

Sovyet döneminde iki dilli sözlüklerin yanında yazı dilini açıklayan 

tek dilli Rusça sözlüklere de önem verilmiştir. Bu konuyla Lenin bizzat 

ilgilenmiş; 18 Ocak 1920 tarihinde, M. N. Pokrovskiy’e çağdaş Rus dilinin 

sözlüğünün hazırlanmasını istediğini ve bu konuyu A. V. Lunaçarskiy’le de 

konuştuğunu belirten bir mektup yazmıştır (Lenin 1920a: 192). Dilbilimci, 

sözlükbilimci D. N. Uşakov da talep edilen sözlüğü hazırlamaya başlamış ve 

1935-1940 yılları arasında dört cilt olarak Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü 

(Толковый словарь русского языка) adıyla yayımlamıştır. 1930’lu yıllarda 

devletin isteğiyle bile olsa yayın yapmak oldukça zordur. Sansür devrededir 

ve her türlü yayın Politbüro editörlerinin denetiminden geçmektedir. 

Sözlüğün yazarları dışında, basımda, sansürde çalışanlar ve partide yer alan 

herkes sözlük çalışmalarını takip etmektedir. Her biri kendi düzeltmelerini 

yapmak ve yazarlara kendi direktiflerini sunmak istemektedir. Bu 

düzeltmelerin ve taleplerin birçoğunun ideoloji temelli olduğu 

anlaşılmaktadır. Uşakov’un sözlüğünde yer alan ленивый – lenivıy sözcüğü 

“tembel”; ленивец – lenivets “tembel erkek”; ленивица – lenivitsa ise 

“tembel kadın” anlamına gelmekte olup bu üç sözcük de Lenin’in adını 

çağrıştırmaktadır. Sözlüğü kontrol eden Politbüro editörü, söz konusu 

sözcüklerin sözlükte yer almasını, Lenin’e saygısızlık olarak değerlendirmiş, 

bu sözcüklerin ve olumsuz şekilde “Lenin” adını içeren tüm madde 

başlarının sözlükten çıkarılmasını istemiştir (Bogatova, 2011: 228). Uşakov, 

Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’nü oluştururken her ne kadar objektif 

olmaya çalışsa da eserin ilk baskısı Sovyet ideolojisinin etkisi altındadır. 

Mesela, 1935 yılında yayımlanan Uşakov sözlüğünün ilk cildinin ilk 

baskısında Lenin’in partisini ifade eden большевик – bolşevik sözcüğüyle 

ilgili 7 ayrı madde başı hazırlanmıştır. Bunlar hemen aşağıda sözlükten 

verilen örneklerde görülmektedir.  
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Resim 2. 40. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov I, 1935: 171) 

Uşakov’un (I, 1935: 171) sözlüğünde verilen bu madde başları hemen 

hemen aynı anlamı taşımakta ancak sözcük türü bakımında farklıdır. 

Bunlardan большевизация – bolşevizatsiya (Bolşevikleşme), 

большевизировать – bolşevizirovat (Bolşevikleştirmek), 

большевизироваться – bolşevizirovatsya (Bolşevikleşmek) sözcüklerinin 



Ümmügülsüm DOHMAN | 99 

yanında “yeni sözcük” anlamına gelen нов. – nov. etiketi bulunmaktadır. Bu 

etiket, sözcüklerin dile yeni girdiğine işaret etmektedir. Ardından 

большевизм – bolşevizm (Bolşeviklik), большевик – bolşevik (Bolşevik), 

большевистский – bolşevistskiy (Bolşevik, Bolşevik’e ait olan), 

большевичка – bolşeviçka (kadın Bolşevik) anlamlarını taşıyan sözcükler 

gelmektedir. Şimdi de aynı madde başlarını Uşakov’un 2008 yılında tek cilt 

şeklinde Çağdaş Rus Dilinin Büyük Açıklamalı Sözlüğü (Большой 

толковый словарь современного русского языка) adıyla yayımlanan 

çalışmasında görelim. 

 

Resim 2. 41. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov, 2008) 

Uşakov sözlüğünün 2008 baskısında yalnızca большевизм 

(Bolşeviklik) ve большевик (Bolşevik) madde başları bulunmaktadır. 

Sözcüklerin yanlarına da parantez içinde “tarihsel, tarihî” anlamına gelen 

истор. – istor. etiketi eklenmiştir. Bu bağlamda sözlüğün 1935 yılına ait ilk 

baskısında bulunan 7 sözcükten yalnızca 2 tanesine 2008 baskısında yer 

verilmiştir. Sözlüğün 1935 baskısındaki “Bolşevik” sözcüğüne ait madde 

başlarında Bolşeviklikle ilgili yeni sözcükler oluşturulmuş; “Bolşevizm”, 

Leninizm’le özdeşleştirilmiş; Lenin devrim kuramcısı olarak tanımlanmış ve 

Bolşevikliği, Lenin’i öven örnek cümleler kurulmuştur. 2008 baskısında ise 

az önce de bahsedildiği üzere 2 madde başına yer verilmiş ve “Bolşevizm”, 

“Rusya’da XX. yüzyılın başında V. İ. Lenin tarafından kurulan Marksist 

kuram temelli parti tarafından ortaya çıkan uluslararası bir işçi hareketi 
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şeklinde, tarihî bir olay” olarak açıklanmıştır. Sözlüğün 2013 yılında çıkan 

Çağdaş Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü (Толковый словарь современного 

русского языка) adlı baskısında ise bu madde başlarından hiçbiri yer 

almamaktadır. Bu durum söz konusu sözcüklerin kullanımdan çıktığını ve 

değişen devlet ideolojisinin sözlüklere nasıl yansıdığını açıkça 

göstermektedir.  

Sovyet döneminde devlet ideolojisi gereği “din” kavramı toplumun 

yaşam biçiminden çıkarılmış ve yeni hazırlanan ya da yeniden düzenlenen 

sözlüklerde dinî, kiliseyle ilgili sözcüklerin yanına рел. – rel., религ. – 

relig. veya церк. – tserk. etiketleri konulmuştur. Başka bir deyişle dinî 

sözcükler ötekileştirilmeye çalışılmış, bu sözcükler sözlüklerde yer alırken 

dinî alana ait olduğu yanlarına konulan etiketlerle belirtilmiştir. Bunun 

örneğini en iyi görebileceğimiz sözlüklerden biri yine Sovyet döneminin ilk 

açıklamalı sözlüğü olan D. N. Uşakov’un (I, 1935: 1511) Rus Dilinin 

Açıklamalı Sözlüğü (Толковый словарь русского языка)’dür. Bu sözlükte 

yer alan креститься – krestitsya madde başını inceleyelim ve 2008 yılı 

baskısıyla karşılaştıralım. 

 

Resim 2. 42. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov I, 1935: 1511) 

Uşakov’un sözlüğünde “vaftiz olmak, haç çıkarmak” anlamını taşıyan 

креститься sözcüğünün fiil çekimi, tamamlanmamış bir fiil olduğu несов. 

– nesov ve dinî alana ait bir sözcük olduğu религ. – relig. etiketleriyle 

parantez içinde ilgili madde başının hemen yanında belirtilmektedir. 

Uşakov’un 2008 baskısındaki креститься sözcüğü ise aşağıda verilen 

örnekteki gibidir. 



Ümmügülsüm DOHMAN | 101 

 

Resim 2. 43. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov, 2008) 

Madde başı örnekte görüldüğü üzere Uşakov’un sözlüğünün 2008 yılı 

baskısında yine креститься sözcüğünün I. ve II. tekil şahıs fiil çekimi, 

tamamlanmamış bir fiil olduğu verilmiş ancak, 1935 baskısındaki gibi dinî 

alana ait olduğu belirtilmemiştir. Çünkü artık dönem din olgusunu 

yasaklayan Sovyet iktidarının dönemi değildir. Örneklerden de anlaşıldığı 

üzere Sovyet döneminde hazırlanan sözlüklerde dinî yaşama ait sözcüklerin 

yanına dine ait etiketi konulurken, Sovyet döneminin son yıllarından itibaren 

hazırlanan ve yeniden düzenlenen sözlüklerde bu etiketler kaldırılmıştır. 

Özetlenecek olursa, Sovyet dönemi sözlüklerinde; çatısı Sovyet 

Rusya, alfabesi Kiril, dili Rusça, kültürü Rus olan ve din olgusunu 

yasaklayan Sovyet sosyalist ideolojisi yerleştirilmeye çalışılmıştır. Sovyet 

dönemi sona erdikten sonra ise bu ideolojiye ait sözcüklerin birçoğu 

kullanımdan çıkmış ve zamanla sözlüklerde de bu sözcüklere hiç yer 

verilmemiştir. Sonuç olarak her sözlüğün bir ideolojisi bulunmakla birlikte 

özellikle devlet kurumlarına ait sözlüklerin birer ideoloji aracı olarak 

kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

2.2.7. Metin Olarak Sözlük 

Sözlükler, kadim dönemlerden itibaren hazırlanmaktadır. Hindistan’da 

MÖ 1500-1000 yıllarında oluşturulan Vedalar Hinduizm diniyle ilgili 

bilgilerin yer aldığı kutsal metinleri içermektedir. Kelime anlamı “bilgi” 

olan Vedalar, MÖ 500 civarında Yaska tarafından yorumlanmış ve Vedalar 

temelinde Nirukta adlı ilk Sanskritçe sözlük tamamlanmıştır. Doğu Slavların 

sözlükbilim geleneğine bakıldığında ise ilk Rusça açıklamalı sözlüğün 1280 

tarihli Novgorod Kilise Kurallar Kitabı’nda (Новгородская Кормчая) yer 

alan sözcük listesi olduğu anlaşılmaktadır. 174 kelimeden oluşan bu sözlükte 

kutsal kitaplarda karşılaşılan kadim İbranice, Yunanca ve kadim Slavca 
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sözcükler bulunmaktadır (Tseytlin, 1958: 6). Dolayısıyla Hindistan’da ve 

günümüz Rusya topraklarında hazırlanan ilk sözlükler kutsal metinlerdeki 

anlaşılmayan sözcüklerin çevirisinden ya da yorumlarından oluşan sözcük 

listeleridir. Bu sözlüklerin ana maddesi dinî metinlerdir. Öyleyse ilk 

sözlükler dinî metinler üzerine kuruludur. Dolayısıyla sözlükler, dönemin 

tarihî, siyasî, toplumsal ve dinî şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

“Metin” (текст) sözcüğünün kökeni Latince “textus, text” sözcüğüne 

dayanmakta ve “dokuma, örgü, ekleme” anlamlarına gelmektedir. “Textus, 

text” sözcüğünün semantik ağı incelendiğinde Rusçadaki ткач – tkaç 

(dokumacı), ткать – tkat (dokumak), ткань – tkan (kumaş), Kıpçak 

dillerindeki “toku/tku” (dokumak) sözcükleriyle bağlantısı görülmektedir 

(Özer, 2021: 59). Çok eski dönemlerden itibaren bilim dünyasında var olan 

metin kavramı Romalı hatip Marcus Cicero (MÖ 106-43) ve Romalı hatip 

Marcus Quintilian (35-100) gibi kadim bilginlerce incelenmiştir. 

Günümüzde ise 1960’lı yıllarda metindilbilimin (металингвистика) bir 

bilim alanı olarak ortaya çıkmasıyla metin terimi ilk önce metindilbilim 

olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında çok farklı boyutlarda 

incelenen önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Post-Sovyet dönemiyle 

beraber bir milletin dilini kaydederek onları yazım, telaffuz, etimoloji gibi 

çok farklı boyutlardan açıklayan sözlükler, Rus dilbilim araştırmalarında 

metin kapsamında düşünülmeye başlanmıştır. 

Metin, başta metindilbilim olmak üzere sosyal bilimler, filoloji gibi 

birçok bilim için önemli bir araştırma nesnesidir. Metnin oluşumunda ve 

gelişiminde üç dönem söz konusudur. İlki, metindilbilimin gelişmeye 

başladığı, tümceden, ifadeden daha büyük bir dilsel birimin olması 

gerekliliğinin öne çıktığı dönemdir. Metindilbilim14 “metnin grameri”, 

“metnin sentaksı” şeklinde gelişmektedir. Böylelikle metin olgusu dilin en 

üst birimi olarak ileri sürülmektedir. İkincisi, metinlerin işlevleri bakımından 

incelendiği bildirişimsel ve edimsel işlevin öne çıktığı dönemdir. 

Bağdaşıklık ve tutarlılık metnin temel özellikleri olarak görülmekte ve 

incelenmektedir. Göndericinin/metni üreten kişinin kurduğu metin ile 

                                                             
14 Metindilbilim incelemesi, metin türlerinin tanıtılması ve metindilbilimin bir yabancı dilli yazma 

becerileri üzerindeki etkisi hakkında ayrıntılı bilgi için (bkz. Özkan, 2012). 
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alıcı/metin okuyucusu tarafından tekrar oluşturulan metin çerçevesinde, 

metinlerin bildirişim özellikleri üzerinde durulmaktadır. Üçüncüsü ise, 

ruhdilbilimsel yaklaşımın ortaya çıktığı dönemdir. Bu yaklaşım ruhsal 

metnin üretilmesi ve algılanması hususlarına odaklanarak insan bilgilerinin 

bilişsel sürecini incelemektedir (Çernyavskaya, 2009: 15-16). Anlaşıldığı 

üzere metindilbilimin gelişmesiyle dilin edimsel yönünün dikkate alınması 

ve dilin toplumsal özelliğine önem verilmesi, dilbilimde tümceden daha 

büyük bir dilsel birimden yola çıkılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Tümceden daha büyük bir dilsel birimin ise metin olduğu ileri sürülmüştür. 

Bu nedenle dil çalışmalarının odak noktasını metin kavramı oluşturmaya 

başlamıştır. Günümüzde yapılan araştırmalar sayesinde metin, XX. ve XXI. 

yüzyılın temel kavramlarından biri olarak düşünülmekte ve insan 

faaliyetlerinin saptanması ve ifade edilmesi için kullanılan bir araç 

olmaktadır. Böylelikle sosyoloji, psikoloji, tarih gibi insan bilimlerinin 

birçok alanı tarafından incelenen disiplinlerarası bir konumda 

bulunmaktadır.  

Metindilbilim, Amerikan, Fransız ve Alman ekolü çerçevesinde 

gelişmiş olmakla birlikte Rus dilbilimcilerin de metindilbilimin oluşmasına 

ve ilerlemesine katkısı büyüktür. M. M. Bahtin (söyleşimcilik kuramı) ve 

Yu. M. Lotman (metin içinde metin), İ. R. Galperin, L. G. Babenko, N. S. 

Bolotnova, V. A. Lukin, İ. Ya. Çernuhin, V. Ye. Çernyavskaya, Z. Ya. 

Turayeva gibi bilim insanları metindilbilimin temelini oluşturan, bu alanı 

geliştiren önemli çalışmalara imza atmışlardır. Adı geçen bilim insanlarının 

çalışmalarında metin, metnin yapısı, kategorileri, özellikleri ve işaretleri 

araştırılmıştır (Dohman, 2021: 183). 

Çok kadim dönemlerden itibaren araştırılan metnin, çeşitli tanımları 

yapılmaktadır. Bu tanımlardan bazıları şu şekildedir: İ. R. Galperin (1981: 

18), Dilbilimsel Araştırmaların Nesnesi Olan Metin (Текст как объект 

лингвистического исследования) adlı çalışmasında metni: “Tamamlanmış 

olan, yazılı belge, eser türünde nesnelleştirilmiş, isimden (başlık) ve temel 

birimler dizisinden oluşan (tümce üstü birimler), farklı türde leksik, gramer, 

mantık, yapısal bağlarla birleşmiş, belirli bir amacı ve edimbilimsel 

yönelimi olan bir eser” şeklinde açıklamaktadır. A. G. Lapotka ve G. P. 
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Stukolova (2004: 5), Metindilbilim (Лингвистика текста) adlı 

çalışmalarında metni: “Ulusal bir dil aracılığıyla sunulan herhangi bir şey 

hakkında bazı bildirimler ve bilgiler” olarak tanımlamakta bununla birlikte 

metnin “gönderen” (адресант) ve “gönderilen/alıcı” (адресат) arasında 

bulunarak iletişim eylemini sağladığını ve “iletişimin en üst birimi” 

olduğunu ifade etmektedirler. Z. Ya. Turayeva (1986: 5), Metindilbilim 

(Лингвистика текста) adlı çalışmasında metni, “Sözün ürünüdür, yazılı ya 

da sözlü olabilmektedir” şeklinde tanımlamaktadır. Yu. V. Kazarin (2016: 

8), Edebî Faaliyetlerin İnsan Merkezli Dilbilimsel Temelleri 

(Антрополингвистические основы литературной деятельности) adlı 

kitabında metnin, “insanın dilsel ve kültürel faaliyetlerinin sonucu” 

olduğunu belirtmektedir. V. G. Admoni (1985: 68), Dilbilgisi ve Metin 

(Грамматика и текст) başlıklı makalesinde metni, “sosyal iletişimsel-

bilişsel pratiğin tarihsel ve işlevsel olarak değişen çok yönlü bir ögesi” 

şeklinde tanımlamaktadır. V. Doğan Günay (2017: 47), Metin Bilgisi adlı 

çalışmasında, metnin yazılı ya da sözlü olabileceğini ancak bildirişim görevi 

bulunmadığı sürece metin kapsamında kabul edilemeyeceğini ifade 

etmektedir. Berke Vardar (2002: 38), metin yerine betik kavramını 

kullanmakta ve betiği “dilbilimde, inceleme konusu olan düzlemdeki 

sözceler bütünü” şeklinde açıklamaktadır. M. M. Bahtin (V, 1997: 306), 

Metin Sorunsalı (Проблема текста) adlı çalışmasında metnin, başta sosyal-

filolojik düşünce olmak üzere; dilbilim, filoloji ve diğer tüm sosyal 

bilimlerin ilk verisi ve çıkış noktası olduğunu ifade etmektedir. Bununla 

beraber “Metnin bulunmadığı yerde düşünceler ve araştırmalar için gerekli 

olan nesne yoktur” diyerek metnin disiplinlerarası bir olgu ve araştırmanın 

önemli bir nesnesi olduğunu belirtmektedir. Bu tanımlarda kimi 

araştırmacılar metni yazılı bir ürün, kimileri sözlü bir ürün, kimileri de yazılı 

ya da sözlü bir ürün olarak kabul etmektedirler. Bununla birlikte, yukarıda 

metnin oluşumunda ve gelişiminde üç dönemden bahsetmiştik. Metnin 

tanımları da genellikle bu üç dönemdeki yaklaşım çerçevesinde yapılmakta 

ve bu tanımlar metnin bildirişim değeri üzerine odaklanmaktadır. Çağdaş dil 

araştırmalarında tüm bilimlerin insan merkezli yaklaşıma yönelmesinden 
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hareketle bize göre metin; insanın bildirişim faaliyeti üzerine kurulu 

herhangi bir anlamı bulunan yazılı ya da sözlü bir eserdir.  

Günümüz bilim insanlarının araştırmaları sayesinde metin çalışmaları 

dil incelemelerinin merkezi haline gelmekte, disiplinlerarası bir nesne olarak 

düşünülmekte ve böylece metnin sınırları gelişmektedir. Bu bağlamda 

bildirişime dayanan, anlamlı herhangi bir mesaj değeri taşıyan her şey metin 

olabilir. Metin tek bir cümleden ya da tek bir sözcükten oluşabileceği gibi, 

binlerce sayfadan da meydana gelebilir. Bir mısra, bir eser de metindir. 

Alışveriş merkezlerinde sıkça rastladığımız tek kelimelik “ÇIKIŞ” tabelası 

ya da trafikte sıkça rastladığımız “DUR” levhası da bir metindir. Önemli 

olan bildirişim değeri taşıması ve kişiye bir mesaj vermesidir. Şimdi, söz 

konusu durumun sözlüklerde nasıl gerçekleştiğine bakalım. Söz gelimi 

Rusya’da bir şehir adı olan Саратов – Saratov sözcüğünün kökenini 

öğrenmek isteyen bir kişinin M. Fasmer’in Rus Dilinin Etimolojik 

Sözlüğü’ne (Этимологический словарь русского языка) başvurduğunu 

düşünelim, işte o anda bildirişim başlamaktadır. Fasmer’in etimolojik 

sözlüğüne bakıldığında “Saratov” adlı madde başının Türk kökenli olduğu, 

“Sarı ve dağ (tau)” sözcüklerinin birleşmesiyle “Sarı Dağ” anlamında 

Kazak ile Tatar Türkçelerinde ve diğer Türk dillerinde bulunduğu 

görülmektedir (Fasmer III, 1987: 560). Böylece, sözlük vasıtasıyla iletişime 

geçilmekte, bildiri aktarımı gerçekleşmekte ve metnin bildirişim özelliği 

sağlanmaktadır.  

Dilsel bildirişim, gönderen ve gönderilen arasındaki bilgi aktarımıdır. 

Rus dilbilimci, göstergebilimci, yazın kuramcısı Roman Osipoviç Yakobson 

(1975: 198), Dilbilim ve Şiir (Лингвистика и поэтика) adlı çalışmasında 

dilsel bildirişim edimini oluşturan etkenleri, “gönderen” (адресант), 

“gönderilen” (адресат), “bildiri” (сообщение), “bağlam” (контекст), 

“kod” (код) ve “kanal” (контакт) olmak üzere altı maddede belirtmiştir: 

Bu altı öge doğrultusunda sözlükbilimci gönderendir, sözlük okuyucuları ise 

gönderilendir. Sözlük maddeleri bildiridir, sözlükteki tanım bağlamdır. Bilgi 

iletmeye yarayan bağlam dilin temel işlevidir ve bildirinin gönderimde 

bulunduğu nesne ile bilgi arasındaki ilişkileri açıklamaktadır. Amaç bir 

anlamın iletilmesidir (Doğan, 2017: 413-414). Bağlamın, sözcüğün 
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anlaşılmasında büyük bir işlevi vardır. Bir sözcüğün anlamı, bağlamı 

içerisinde netlik kazanmaktadır. Sözlüklerin amacı da bilgi iletmek olduğu 

için dilin bağlam işlevi sözlükbilim çalışmaları için oldukça önemlidir. Söz 

gelimi, sözlük maddesi açıklanırken bir ya da birden fazla anlamı olabilir. 

Bazı anlamlar tam olarak anlaşılamayabilir, ancak verilen örnekler sayesinde 

bağlam içerisinde görülür ve anlam açıklığa kavuşur. Bağlamın içeriğini 

açabilmek için D. N. Uşakov’un (2008) Çağdaş Rus Dilinin Büyük 

Açıklamalı Sözlüğü (Большой толковый словарь современного русского 

языка) adlı çalışmasındaki Türk kökenli bir sözcük olan чердак – çerdak 

madde başını inceleyelim. 

 

Resim 2. 44. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov, 2008) 

Uşakov’un sözlüğünde чердак (çardak) sözcüğünün hemen yanında 

Türk dillerine ait olduğu belirtilmektedir. Söz konusu madde başının üç 

anlamı bulunmaktadır. Birinci anlamı “depo olarak kullanılan yer”, ikinci 

anlamı “çatı katındaki oda”, üçüncü anlamı ise yan anlam olup “baş, akıl” 

şeklinde açıklanmaktadır. Üç anlamı bulunan bu sözcüğün karşılaşıldığı 

metinde hangi anlamda kullanıldığı ancak bağlamdan anlaşılmaktadır. 

Verilen örnekte Rus dilbilimci, sözlükbilimci D. N. Uşakov, “çardak” 

sözcüğünün ilk anlamına “Çamaşırlar çardakta asılıdır”, “ambardaki ve 

ahırdaki çardak”; ikincisine “Çatı katında yaşamak”; üçüncüsüne ise 

“Onun aklı başında değil” örneklerini vererek sözcüğün anlamlarının 

bağlamda görülmesini sağlamıştır. Okuyucular ise öncelikle bu üç anlamı da 

bilmeli ardından metin içerisindeki kullanımına bakarak anlamını 
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çıkarmalıdır. Anlaşıldığı üzere sözcükler, bağlam içerisinde anlam 

kazanmaktadır. 

Sözlüğün metin kapsamında incelenebilmesi için metin kavramının 

özelliklerine dikkat etmek gereklidir. Bu bağlamda metinlerin metin 

olduğunu gösteren çeşitli ölçütler bulunmaktadır. Beaugrande ve Dressler 

(1981: 2) Metindilbilimine Giriş (Introduction to Text Linguistics) adlı 

çalışmalarında yedi adet metinsellik ölçütü belirlemişlerdir: “bağdaşıklık, 

tutarlılık, bilgilendiricilik, amaçlılık-niyet, kabul edilebilirlik, durumsallık, 

metinlerarasılık”. Bu ölçütlerden birçoğu bazen de birkaçı sözlüklerde 

bulunmakta ve sözlükleri metin kategorisine dâhil etmektedir. Günümüz 

sözlükbilim çalışmaları, yapılan araştırmalar neticesinde çok ilerlemiştir. 

Farklı türde birçok sözlük hazırlanmaktadır. Bir sözlükte en sık kullanılan ve 

görülen metinsellik ölçütlerinden bazıları şu şekildedir:  

1. Bağdaşıklık (Связность/Когезия) 

Metnin temel iki ölçütünden biri olan bağdaşıklık: “Bir metnin yüzey 

yapısındaki dilbilgisel özelliklerdir ve bunlar tümceler arası bağıntıları 

belirlemektedir” (Ögeyik, 2008: 15). Araştırmacılar genellikle bağdaşıklığı 

“bölgesel bağdaşıklık” (локальная связность) ve “evrensel bağdaşıklık” 

(глобальная связность) olarak ikiye ayırmaktadırlar. Bölgesel bağdaşıklık 

cümleler arası söz dizimsel ilişkilerle (bağlaçlar, sözcük tekrarları, zamirler 

vb.) belirlenmektedir. Evrensel bağdaşıklık ise metnin bütünsel içeriğiyle 

ilgili olup bütün veya parçalar halindeki metni kavramsal ve tematik açıdan 

birleştiren anahtar sözcükler aracılığıyla var olmaktadır (Valgina, 2003: 29). 

Bağdaşıklık, metnin yapısal özelliğiyle ilgili bir durumdur. Halliday ve 

Hasan (1975), İ. R. Galperin (1981), N. S. Valgina (2003), V. D. Günay 

(2017) gibi farklı araştırmacılar çalışmalarında metindeki bağdaşıklık 

özelliklerini incelemişlerdir. Sözlüklerde sık rastlanan bağdaşıklık birimleri 

şu şekildedir: a) yineleme, b) karşılaştırma, c) eksiltili ve örtük yapı/anlatım, 

d) artgönderim, e) öngönderim, f) bağlaçlar. Şimdi bu bağdaşıklık 

birimlerini inceleyelim. 
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1.1. Yineleme (Повторение) 

Yineleme, adından da anlaşılacağı üzere sözcüklerin, söz öbeklerinin 

ve ifadelerin tekrar edilmesidir. Yineleme birçok sözlük türünde kullanılan 

bir bağdaşıklık birimidir. Çünkü sözlüklerde madde başları açıklanırken 

genellikle tekrarlara başvurulur. Örnek olarak S. İ. Ojegov’un (1988) Rus 

Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’nde (Толковый словарь русского языка) yer 

alan кусок – kusok madde başına bakalım. 

 

Resim 2. 45. Sözlükten örnek görüntü (Ojegov, 1988) 

S. İ. Ojegov’un sözlüğünde кусок madde başı, eş anlamlıları olan 

“parça, dilim, ayrılmış ve kesilmiş” sözcükleri aracılığıyla açıklanmıştır. 

Örneklerde anlamı pekiştirmek amacıyla “bir parça ekmek, kara parçası, et 

parçası” sözcük öbekleriyle parça sözcüğü tekrar edilmiştir. Görüldüğü 

üzere bu sözlük maddesinin açıklanmasında metinsellik ölçütü olan 

bağdaşıklığın yineleme özelliği mevcuttur. 

1.2. Karşılaştırma (Сопоставление) 

Metnin bağdaşıklığını sağlayan ölçütlerden biri de karşılaştırmadır. İki 

veya daha fazla şeyin karşılaştırıldığı ifadeler bağdaşıklık birimleridir 

(Ögeyik, 2008: 17). N. Abramov’un (1994) Rusça Eş Anlamlı Sözcükler ve 

Anlamca Benzer İfadeler Sözlüğü’ndeki (Словарь русских синонимов и 

сходных по смыслу выражений) раб – rab madde başına bakalım. 

 

Resim 2. 46. Sözlükten örnek görüntü (Abramov, 1994) 

Abromov’un sözlüğünde раб sözcüğü “köle (kadın köle, cariye); köle, 

engellenmiş, serf, hizmetçi, kul” olarak eş ve yakın anlamlıları aracılığıyla 
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açıklanmış, karşıt anlamı olan “özgür” sözcüğü verilmiş ve “engellenmiş”, 

“işçi” sözcükleriyle örneklendirilmiştir. Dolayısıyla, sözlük maddesinin 

açıklanmasında yinelemeler ve karşılaştırma yapılarak sözcüğün anlamı 

açıklanmıştır. 

1.3. Eksiltili Yapı/Anlatım (Эксплицитная Связь) ve Örtük 

Yapı/Anlatım (Имплицитная Связь)  

Eksiltili anlatım/yapı; “Anlam kaybına yol açmamak koşulu ile bir 

tümce içinde zamanla bazı sözcükleri atma işi ya da kullanılmayışları 

anlatımda eksikliğe sebep olamayacak sözcüklerin düşürülmesidir” (Günay, 

2017: 87). Eksiltili anlatım örneğini A. P. Yevgenyeva’nın Rusça Sözlük 

(Словарь русского языка) adlı çalışmasındaki бегать – begat sözlük 

maddesinde görmek mümkündür.  

 

Resim 2. 47. Sözlükten örnek görüntü (Yevgenyeva I, 1985: 66) 

Örnekte görüldüğü üzere A. P. Yevgenyeva’nın (I, 1985: 66) 

sözlüğünde бегать sözcüğünün anlamı “koşmak, farklı yönlere ya da ileri 

geri gitmek” şeklinde açıklanmıştır. En son örnekte ise “– Hepiniz nereye 

gidiyorsunuz? – Kütüphaneye” diyaloğu verilmektedir. Yöneltilen soruya 

karşılık “Biz/hepimiz kütüphaneye gidiyoruz” cevabı yerine sadece 

“kütüphaneye” ifadesiyle eksiltili anlatım kullanılmıştır. Başka bir deyişle 
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“biz/hepimiz” ve “gidiyoruz” sözcükleri cümleden çıkarılmıştır. Okuyucu 

ilk cümleyi okuduğu için ikinci cümlede gidiyoruz yüklemi olmasa da bu 

durumu anlamaktadır.  

Örtük anlatım ise metnin yazarının ve okuyucusunun bilincine bağlı 

olan, bilincinden faydalanan cümleler arası bağdır (Lapotko ve Stukolova, 

2004: 7). Başka bir ifadeyle metinlerde verilen bilgiler okuyucuya gizli bir 

biçimde sunulabilir. Okuyucunun anlamsal ya da mantıksal akıl yürüterek 

metinden bilgi çıkarması beklenebilir. Örtük anlatımda, okuyucu metne 

dolaylı yoldan ulaşır (Günay, 2017: 90-91) ve metne dâhil olur. Örtük 

anlatımı göreceğimiz örneklerden biri S. İ. Ojegov ve N. Yu. Şvedova 

(2010) tarafından hazırlanan Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’ndeki 

(Толковый словарь русского языка) говорить – govorit madde başıdır. 

 

Resim 2. 48. Sözlükten örnek görüntü (Ojegov ve Şvedova, 2010) 

S. İ. Ojegov ve N. Yu. Şvedova’nın sözlüğünde “konuşmak” anlamını 

taşıyan говорить sözcüğünün çeşitli açıklamaları mevcuttur. Biz konumuz 

gereği 4. madde içi tanımdan sonra gösterilen örneğe odaklanacağız. 4. 

madde “biriyle konuşmak, sohbet etmek” şeklinde tasvir edildikten sonra 

verilen örnekler arasında “Onlar artık uzun süredir birbirleriyle 

konuşmuyorlar” cümlesi bulunmaktadır. Dolayısıyla bu örnek cümleden 

örtük olarak “onların daha önceden konuştukları” anlaşılmaktadır.  

1.4. Artgönderim (Анафора/Ретроспекция)  

Artgönderim, önceden var olan bir sözcüğün ya da bir açıklamanın 

yerine zamir, sözcük, belirteç gibi ögelerin kullanılmasıdır (Ögeyik, 2008: 
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15). Metnin gramer kategorisine giren artgönderim geçmişteki bilgilerin 

hafızada yeniden canlandırılmasıdır. N. S. Valgina (2003: 30), Metin 

Kuramları (Теория текста) adlı çalışmasında artgönderim için “sol tarafa ait 

bağ” (левосторонняя связь) sözcük öbeğini kullanmakta ve daha önceden 

söylenmiş olanların metinde gösterilmesi olarak tanımlamaktadır. Metinlerde 

artgönderim birimleri olarak genellikle zamirler ve sözcükler 

kullanılmaktadır. Artgönderim örneğini D. N. Uşakov’un (2008) açıklamalı 

sözlüğünde bulunan аудитория – auditoriya sözlük maddesi üzerinden 

görelim.  

 

Resim 2. 49. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov, 2008) 

Uşakov’un sözlüğündeki “konferans salonu, derslik” anlamını taşıyan 

аудитория madde başının birinci anlamı “Yükseköğretim kurumlarında 

bulunan bir oda ki bu odada dersler okutulur; aynı zamanda topluma açık 

binalarda konferanslar için bulunan özel bir yerdir” cümleleriyle 

açıklanmıştır. Bu cümlede odanın tanımı olan “ki burada/ki bu odada” 

ifadesini veren который/в котором – kotorıy/v kotorom bağlacı 

kullanılarak sol tarafa ait bağ kurulmuştur ve artgönderim yapılmıştır.  

1.5. Öngönderim (Катафора/Проспекция) 

N. S. Valgina (2003: 30), öngönderim için ise “sağ tarafa ait bağ” 

(правосторонняя связь) ifadesini kullanmakta ve sonradan söylenecek 

olanların metinde gösterilmesi olarak tanımlamaktadır. Metinlerde 

öngönderim birimleri genellikle zamirler ve sözcüklerdir. Öngönderim 

örneğini, L. İ. Skvortsov’un (2009), Rus Sözünün Doğruluğunun Büyük 

Açıklamalı Sözlüğü: 8000 Sözcük ve İfade (Большой толковый словарь 



112 | Rus Sözlükbilimi 

правильной русской речи: 8000 слов и выражений) adlı çalışmasında yer 

alan длительный – dlitelnıy madde başında görmek mümkündür. 

 

Resim 2. 50. Sözlükten örnek görüntü (Skvortsov, 2009) 

L. İ. Skvortsov’un sözlüğünde “uzak, uzun süren” anlamındaki 

длительный sözcüğü açıklandıktan sonra A. P. Çehov’un 1904 yılına ait 

mektuplarından bir alıntı yapılarak “Bugün biz Berlin’den kendi uzak 

memleketimize, İsveç sınırına gideceğiz” cümlesi örnek olarak verilmektedir. 

Burada “kendi uzak memleketimize” sözcük öbeği “İsveç sınırına” sözcük 

öbeğinin öngönderimidir. Dolayısıyla İsveç sınırı, kendi uzak 

memleketimizin sağ tarafına ait bağ olmaktadır.    

1.6. Bağlaçlar (Союзы)  

Bağlaç: “Bir tümcede işlev açısından iki sözcüğü, iki sözcük öbeğini 

ya da hem aynı türden hem de ayrı işlevli iki tümceyi birbirine bağlayan 

biçimbirimdir” (Vardar, 2002: 31). Metnin yapısında önemli bir yere sahip 

olan bağlaçlar sayesinde sözcük ya da cümleler birbirine bağlanmakta, zıtlık 

oluşturulmakta, neden-sonuç ilişkisi kurulmakta ve karşılaştırma 

yapılmaktadır. En sık kullanılan bağlaçlar arasında “ama, ancak, veya, ise, -e 

rağmen, bu nedenle, çünkü, bununla birlikte” vb. biçimbirimler yer 

almaktadır. Açıklamalı sözlükler, iki dilli sözlükler, gramer sözlükleri gibi 

birçok sözlükte bağlaçların tanımı yapılmakta, sözlük maddeleri açıklanırken 

ve örneklendirilirken bağlaçlar kullanılmaktadır.  



Ümmügülsüm DOHMAN | 113 

2. Tutarlılık (Целостность/Когерентность/Последовательность) 

Tutarlılık, metindeki anlamsal-mantıksal uyum, yani bütünlüktür 

(Valgina, 2003: 29). En genel anlamda, metnin bütünlüğünün ve birliğinin 

korunması tutarlılık ölçütüyle ilgilidir. Bu da metin içinde anlatılan olaylar, 

etkenler ile eylemlerin sürekliliğinin çeşitli dilsel araçlarla sağlanmasını 

(bağlaçlar, ifadeler, edatlar, sıfat fiiller vb.) ve değişik boyuttaki metin 

birimlerin düzenlenerek ana metne bağlanmasını gerektirmektedir. Tabii ki 

bahsedilen olayın öncesi de olmalıdır ki arada bir bağ kurulabilsin (Galperin, 

1981: 73). Bir metnin tutarlılığı yukarıda açıklanan bağdaşıklık ölçütlerinin 

(yineleme, karşılaştırma, eksiltili ve örtük yapı/anlatım, artgönderim, 

öngönderim, bağlaçlar) varlığıyla ilgilidir. Bir metin içindeki yapısal 

özellikleri temsil eden bağdaşıklık ölçütleri yeterince kullanıldığında metnin 

anlamsal bütünlüğü ve tutarlılığı sağlanmış olmaktadır. Dolayısıyla sözlük 

de tutarlı bir metindir. Çünkü sözlüklerde de yapısal ve anlamsal açıdan 

tutarlılık söz konusudur. Sözlüklerde, sözlük maddeleri belirli bir kurala göre 

düzenlenmektedir. Sözlüğün ilk sayfalarında sözlüğün nasıl kullanılacağı, 

sözcüklerin nasıl aranacağı, sözcüklerin anlam ve üslup açısından hangi tür 

özelliklerinin yer alacağı örneklerle gösterilmektedir. İşte bahsedilen tüm bu 

özelliklerle sözlük bir metin olarak tutarlılık ölçütlerini yerine getirmektedir.   

3. Amaçlılık-Niyet (Интенциональность) 

Bir metinsellik ölçütü olan amaçlılık-niyet metnin tüm iletişimsel 

amacının şartıdır ve gönderilenle sıkı bir bağ söz konusudur (Çernyavskaya, 

2009: 20). Her sözlüğün yazarının bir amacı vardır. Bu amacı kimi zaman 

okur, kimi zaman da sözlükbilimci belirlemektedir. Sözlük yazarının gayesi 

dilin güncel sözcüklerini, alıntı sözcüklerini, eski sözcüklerini, kökenini, 

deyimlerini ya da atasözlerini okuyucuya iletmek olabilir. Sözlükler, 

amaçlılık özelliği sayesinde metin kategorisine girmektedir. Söz gelimi, 

Kâşgarlı Mahmud’un XII. yüzyılda oluşturduğu DLT’nin hazırlanış amacı 

Araplara Türk dilini öğretmektir. Öyleyse sözlük, yazarın niyetine göre 

hazırlanan, bir milletin dilini, kültürünü dilbilgisel, etimolojik gibi çok farklı 

boyutlarda açıklayıp sunan metinlerdir. 



114 | Rus Sözlükbilimi 

4. Kabul Edilebilirlik (Воспринимаемость) 

Kabul edilebilirlik de sözlüklerin genel özelliklerinden biridir. “Bir 

metinde yazarın niyeti ne kadar açıksa, okurun o metni kabul edip anlaması, 

anlamlandırması o kadar kolay ve iletişim de o denli etkili olmaktadır” 

(Lüleci, 2010: 50). Bu bağlamda amacı açık olan sözlükbilimcinin 

sözlüğünün kabul edilebilirliği de bir o kadar kolaylaşacaktır. Sözlük 

okuyucuları ihtiyaçları doğrultusunda sözlüklere ulaşmaktadırlar. 

Sözlüklerin önsözünde ve nasıl kullanılması gerektiğinin açıklandığı 

bölümde sözlüğün amacı mevcuttur. Okuyucu da bu amaca güvenerek 

sözlüğü kabul etmekte, satın almakta ya da kullanmaktadır. Bu nedenle 

sözlüklerin kabul edilebilir olması, onları metin yapan özelliklerden biridir. 

Kelimelerin kökenini araştırmak ve öğrenmek isteyen bir alıcı bu bilgiye 

hangi kaynaktan ulaşabileceğini öğrendikten sonra onun için kabul edilebilir 

bilginin etimoloji sözlüğünde olduğunu bilir. Başka bir ifadeyle başvuracağı 

kaynak etimoloji sözlükleridir. Çünkü eş anlamlı, karşıt anlamlı, imlâ 

kılavuzu vb. bir sözlükte istediği bilgiye ulaşamaz.  

5. Bilgilendiricilik (Информативность) 

Dilbilimci V. E. Çernyavskaya (2009: 21), metni ve metindilbilimin 

içeriğini, araştırma nesnesini özelliklerini, amacını incelediği Metindilbilim: 

Çok Kodluluk, Metinlerarasılık, Söylemlerarasılık (Лингвистика текста: 

поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность) adlı 

çalışmasında bilgilendiriciliği: “Dil araçlarının birleştirilmesini ve seçimini 

şart koşarak anlamsal oluşumlarda alıcıya/okura gösterilen 

ölçülerin/değerlerin, beklentilerin /sürprizlerin, tanınmışlığın/ 

tanınmamışlığın metindeki yansıması” şeklinde açıklamaktadır. Metinde 

alıcıya yeni bir şeyler verilmektedir. Sözlükler aracılığıyla çeşitli bilgilere 

ulaşmak mümkündür. Sözlüklerde dilin bilimsel tasviri, tarihi, etimolojisi, 

güncel durumu, alıntı sözcükleri, eski sözcükleri, sözcüklerin yazılışı gibi 

çok çeşitli bilgilere yer verilmektedir. Sözlük türleri ele alındığında her 

sözlüğün, okuyucusu için yeni bilgiler taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle 

bilgilendiricilik de sözlükleri metin kategorisine yerleştiren en belirgin ve 

yaygın özelliklerden biridir. 
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6. Durumsallık (Ситуативность) 

Metin ölçütlerinden bir diğeri olan durumsallık özelliğinde, “Alıcı 

metnin nerede, nasıl üretildiğini, üretildiği durumla uygunluk gösterip 

göstermediğini bilmek ister. Eğer alıcı, olayın nerede, ne zaman, hangi 

koşullarda gerçekleştiğini bilirse o metni bir konuma yerleştirebilir” 

(Ögeyik, 2008: 20). Başka bir deyişle, durumsallık; “Duruma ve kullanıma 

uygun olarak metni oluşturan etkenlerle bağlantılıdır” (Moskvin, 2012: 45). 

Örneğin, terimler sözlüğünün söz varlığı özel bir alana ait olduğu için genel 

bir sözlükteki açıklamalardan farklıdır. Dolayısıyla alıcının elinde 

bulundurduğu sözlüğü belli bir konuma yerleştirmesi gerekmektedir. Başka 

bir deyişle alıcı, karşısındakinin bir terim sözlüğü olduğunu bilerek bu 

sözlüğe yaklaşırsa sunulan açıklamalarda özel bir alana yönelik 

bilgilendirme bulacaktır.  

Sözlük genel bir okuma kitabı gibi değildir. Yani her zaman okunmaz 

ya da bakılmaz fakat sözlüğü okuyanların da var olduğunu ifade etmek 

gerekmektedir. Okur, sözcüğün anlamını, kullanımını, kökenini vb. 

bilmediği bir durum oluştuğunda sözlüğe bakma gereksinimi duymaktadır. 

Bu çerçevede okur, gerektiği anda ve gerektiği yerde sözlüğe 

başvurmaktadır. Dolayısıyla, sözlükler metinlerin durumsallık özelliğini de 

taşımaktadır. 

7. Metinlerarasılık (Интертекстуальность) 

Metinlerarasılık, metni oluşturanın belirlediği modelin sabit 

özelliklerinin başka bir somut metin örneğinde yeniden üretilmesidir 

(Çernyavskaya, 2009: 21). Metinlerarasılık; kendisi de metinsel bir bütün 

olarak kabul edilen toplumun ya da kültürün ürettiği metinleri alıntılama ve 

bunları olay örgüleştirme süreci içinde yeniden düzenleme işlemine bağlı 

olarak kurulmaktadır (Rıfat, 2011: 31). Fransız yazın kuramcısı Julia 

Kristeva, Rus dilbilimci M. M. Bahtin’in “söyleşimcilik” (диалогичность) 

tezini geliştirerek metinlerarasılık terimini ilk kez kullanmıştır. M. M. 

Bahtin, söyleşimcilik terimiyle sanatsal eserleri de kapsayan tüm 

konuşmaların daha önce birileri tarafından herhangi bir zamanda telaffuz 

edilen sözcükler üzerine temellendiğini ve metnin diğer metinlerle ilişkisi 
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bağlamında anlaşılabileceğini savunmaktadır. Ona göre her metin daha önce 

oluşturulan metne bir cevaptır (Bahtin V, 1997: 218-224). Bu bilgiler 

ışığında en genel tanımıyla metinlerarasılık, bir metnin kendinden önceki 

metinlerle ilişki içerisinde olmasıdır. Her metin başka metinlerle olan bağına 

göre anlam ve değer kazanmaktadır. Bu bağlamda sözlüklerde de 

metinlerarası ilişkiler bulunmaktadır. Sözlüklerde özellikle yazı dilini içeren 

açıklamalı sözlüklerde, sözlük maddeleri açıklanırken alıntı/gönderge 

yoluyla örneklendirmelere sık rastlanmaktadır. D. N. Uşakov’un (2008) 

açıklamalı sözlüğündeki мороз – moroz sözlük maddesi üzerinden 

metinlerarasılığı inceleyelim.  

 

Resim 2. 51. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov, 2008) 

D. N. Uşakov, мороз sözcüğünün iki anlamını sunmaktadır. Sözlükte 

ilk anlamı “şiddetli soğuk, ayaz” şeklinde tanımlanmakta ve örnek olarak A. 

S. Puşkin’in “Kış, senin gaddar, durağan havanı ve ayazını seviyorum” 

cümlesiyle bir alıntı yapılmaktadır. Bu cümle Puşkin’in I. Petro’ya atfettiği 

bir St. Petersburg uzun şiiri olan “Bakır Atlı”ya (Медный всадник) aittir. 

Uşakov, sözlüğündeki мороз madde başıyla bizi I. Petro’ya, “Bakır Atlı” 

adlı esere götürerek metinlerarası ilişkiler kurdurmaktadır. 

Yukarıda anlatılan bilgilere ek olarak sözlük, kendine has yapısı 

itibarıyla makrometin ve mikrometin olarak ikiye ayrılmaktadır. 

“Makrometin” (макротекст) denilince bir bütün olarak sözlüğün tamamı, 

“mikrometin” (микротекст) denilince yalnızca sözlük maddesi 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte mikrometin sözlüğün “mikroyapı”sıyla 

(микроcтруктура), makrometin sözlüğün “makroyapı”sıyla 

(мaкроcтруктура) bağlantılıdır. Sözlüğün yazarı ya da bilimsel editörü 
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sözlük materyallerinin sözlükbilimsel tanımının temel ilkelerinin açıklandığı 

giriş bölümünde genellikle sözlüğün özünü anlatmakta, onun makro ve 

mikroyapısını, sözlük maddesinin temel alanlarını tasvir etmektedir (Grinev, 

2009: 21-22). Çalışmamızın “Sözlüğün Yapısal Özellikleri” başlığında bu 

konu detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Metin olarak sözlük maddesi, 

sözlüğün temel birimidir. Sözlük maddesinin sol tarafı yani madde başı 

açıklanacak, sağ tarafı ise açıklanmış kısımdır. Sözlük maddesi, sözlük 

okuyucusuna tanımlanacak sözcükle ilgili maksimum bilgi vermeyi 

amaçlayan mikrometinlerdir. Sözlük maddesi ifade, kavram, sözcük, sözcük 

öbeği, terim gibi ögelerin belirlenmesini ve açıklanmasını göstererek kendini 

bir metin olarak sunmaktadır (Ssorina, 2011: 142). Özellikle sözlükteki 

sözlük maddelerinin yerleşim düzeni belirli katı bir mantığa bağlıdır, bu 

durum, sözlükleri diğer metin türlerinden farklı kılan unsurdur. Çeşitli 

türdeki sözlükler, özellikle kendi yapısal kuruluşlarıyla ayrılmaktadır. 

Örneğin ideografik sözlüklerin alfabetik (biçimden anlama) düzene göre 

değil de kavram konularına göre (anlamdan biçime) düzenlenmesi onları 

diğer tür sözlüklerden ayırmaktadır. Alfabetik sözlüklerde, sözlük maddeleri 

alfabetik sıraya göre hazırlanmaktadır. Tersine sözlüklerde sözcüklerin son 

harfine göre alfabetik düzen gözetilmektedir. Köklerine göre oluşturulan 

sözlüklerde aynı kök yapısından gelen sözcükler birlikte verilmektedir.  

Sonuç olarak sözlükler, kadim zamanlardan beri metinler üzerine 

kurulmuştur. Kendisini bir metin olarak sunan sözlükte metinsellik 

özelliklerinin içeriksel ve biçimsel düzeyde ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. 

XX. yüzyılın ilk yarısından itibaren dilbilimin, XX. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren metinbilimin ve metindilbilimin ortaya çıkmasıyla 

“metin” bir araştırma nesnesi olarak incelenmektedir. Bu bağlamda sözlükler 

birer metindir. Sözlüğü metin kategorisine girdiren özellikleri dört maddede 

özetleyecek olursak:  

1. Sözlük, okurla iletişim sağlayarak metnin iletişim işlevini yerine 

getirmektedir.  

2. Sözlük, okuyuculara çeşitli bilgiler sunarak metnin bilgilendiricilik 

işlevini sağlamaktadır. 
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3. Sözlük, metinsellik ölçütleri olan “bağdaşıklık, tutarlılık, 

bilgilendiricilik amaçlılık-niyet, kabul edilebilirlik, durumsallık ve 

metinlerarasılık” özelliklerini taşımaktadır. 

4. Sözlük, yapısal kuruluşuyla, ilk sayfalarında yer alan sözlük 

hakkındaki önsöz ve açıklamalarla, sözlük maddeleriyle, sözlük maddelerine 

verilen tanımlarla ve örneklerle bir metni metin yapan ölçütleri kendi 

bünyesinde barındırmaktadır. 



3. SÖZLÜKBİLİM

3.1. Sözlükbilim Teriminin Tanımı ve Kapsamı 

Sözlük, bir dilin söz varlığını muhafaza eden kıymetli bir eserdir. 

Sözlüklerin oluşturulması sözlükbilimin bir bilim dalı olarak ortaya 

çıkmasından çok daha eski bir tarihe sahiptir. Erya, Nirukta, Nighantu, 

Dîvânu Lugâti’t-Türk, Codex Cumanicus adlı sözlükler kadim sözlükbilim 

tarihinin en büyük kanıtıdır. Bu bağlamda uygulamalı sözlükbilim başka bir 

deyişle sözlük hazırlama işlemi kadim dönemlerden beri yapılmaktadır. 

Sözlükbilim kuramları ise daha geç bir dönemde XX. yüzyılın ikinci 

çeyreğinden itibaren oluşturulmaya başlanmıştır.  

Günümüz bilim dünyasında birçok araştırmacı sözlükbilimi, kuramsal 

ve uygulamalı olarak ikiye ayrılan bir alan şeklinde tanımlamaktadır. Rus 

sözlükbilimci P. N. Denisov, Kuramsal Sözlükbilimin Temel Sorunları 

(Основные проблемы теории лексикографии) adlı doktora tezinde 

sözlükbilimin çok sayıda materyalin incelenmesinin sonucunu ortaya 

koyduğunu belirterek sözlükbilimin kuramsal ve uygulamalı yönünü 

vurgulamaktadır. Kuramsal sözlükbilimin kendi somut ve kuramsal inceleme 

nesnelerinin bulunduğunu ifade eden bilim insanı, sözlükbilimin kuramsal 

yönüne sözlük türü, sözlükbirim sistemi, sözlükbilim maddesinin yapısı, 

eşdeğerliği, tanımlanması, sözcüğün morfolojik, sentaktik ve leksik 

kurallarının tanımı, örneklendirme/tanıklama, alıntılar vb. faktörleri dâhil 

etmektedir. Uygulama yönünün ise halkın eğitim ihtiyaçlarıyla yakından 

bağlantılı olduğunu belirtmektedir (Denisov, 1976: 3-4). Böylece Denisov, 

kuramsal sözlükbilimin ayrıntılı bir tanımını yaparak sözlük türlerinin 

oluşturulması, sözlük maddesinin seçimi ve tanımlanmasını kuramsal alana; 

amaca ve toplumun ihtiyacına yönelik hazırlanmasını ise uygulamalı alana 
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dâhil etmiştir. O. L. Rubleva (2004: 27) da Çağdaş Rus Dili Sözcükbilimi 

(Лексикология современного русского языка) adlı kitabında sözlükbilimi: 

“Farklı türde sözlüklerin oluşumuyla ilgilenen kuramsal ve uygulamalı 

çalışma alanına sahip, bir dilbilim dalı” şeklinde tanımlamakta ve 

“dilbilimin diğer dallarıyla ve disiplinleriyle sıkı bir ilişki içerisinde” 

olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte “Sözlükbilimin kendine ait bir 

inceleme nesnesi, kendi bilimsel ve yöntembilimsel ilkeleri ve kendine özgü 

kuramsal sorunları bulunduğunu” cümlelerine eklemektedir. Böylece 

Rubleva da sözlükbilimi kuramsal ve uygulamalı olarak ikiye ayırmakta 

sözlük oluşturmayı sözlükbilimin uygulamalı yönüyle; sözlük oluşturma 

kuramlarını, sözcüğün ve diğer dil birimlerinin açıklanma yöntemleri ile 

ilkelerinin incelenmesini sözlükbilimin kuramsal yönüyle 

ilişkilendirmektedir. Rubleva tanımında sözlükbilimin, dilbilimin bir dalı 

olduğu konusuna da değinmektedir. Sözlükbilimin, dilbilimin bir dalı olup 

olmadığı konusu tartışmalı bir durumdur ve ilerleyen kısımlarda bu konuya 

tekrar dönülecektir. 

Sözlükbilim Sözlüğü’nün (Dictionary of Lexicography) yazarları 

Avusturyalı R. R. K. Hartmann’a ve Amerikalı J. Gregory’e (2002: 85) göre 

sözlükbilim: “Sözlüklerle ve diğer başvuru kaynaklarıyla ilgilenen akademik 

bir alan ve profesyonel bir faaliyettir. Sözlükbilim, uygulamalı ya da sözlük 

yapımı ve kuramsal ya da sözlük araştırması olarak iki temel alana 

ayrılmaktadır”. Bu bağlamda sözlükbilimin kuramsal alanına (sözlük 

araştırma) sözlükbilim tarihi, sözlük sınıflandırması, sözlük eleştirisi ve 

sözlük kullanımı; uygulama alanına (sözlük yapımı) ise alan çalışması, 

tanımlama, sunum yani basım ve yayımlama ilkelerini dâhil etmektedirler 

(Hartmann ve Gregory, 2002: 86). Dolayısıyla bu tanımda da sözlükbilim, 

kuramsal ve uygulamalı olarak ikiye ayrılmakta ve bu alanların yönelimleri, 

inceleme alanları ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır. 

V. A. Kozırev ve V. D. Çernyak, V. V. Dubiçinskiy, B. N. Golovin, E. 

G. Şimçuk, L. G. Barlas ve G. G. İnfantova gibi Rus araştırmacılar da 

sözlükbilimin kurumsal ve uygulamalı bir alan olduğunu tanımlarında 

belirtmektedirler. Sözlükbilim: “Sözlük hazırlanmasının kuramsal ve 

uygulamalı yönüyle ilgilenmekte olup, dilbilimin bir dalıdır, bu nedenle 
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sözlüklerde geniş bir şekilde dilbilimsel bilgiler verme eğilimi 

bulunmaktadır” (Kozırev ve Çernyak, 2004: 5). Sözlükbilim: “Sözlüklerin 

oluşturulması, incelenmesi ve kullanılmasıyla ilgilenen bir bilimdir” 

(Dubiçinskiy, 2008: 8). “Çağdaş dilbilimin bir alt dalı olan sözlükbilim 

uygulamalı bir bilimdir. Farklı dillerde oluşturulan sözlüklerin kuramları ve 

uygulamasıyla ilgilenir” (Golovin, 1977: 115). “Sözlükbilimin temel görevi 

söz varlığının sözlüksel sunum ilkelerinin incelenmesidir. Ayrıca, sözlük 

oluşturma sürecine, herhangi bir millî gelenekle bağlantılı ya da herhangi 

bir döneme ait olan sözlüklerin tamamına sözlükbilim denmektedir” 

(Şimçuk, 2009: 3). G. G. İnfantova (vd., 2010: 219) sözlükbilimle ilgili iki 

tanım vermektedir: “İlki, dilbilimsel sözlüklerin kuramsal ve uygulamalı 

açıdan oluşumudur; ikincisi genel ya da özel türde hazırlanan dilbilimsel 

sözlüklerin tümüdür. Dolayısıyla P. N. Denisov, O. L. Rubleva, V. A. 

Kozırev ve V. D. Çernyak, V. V. Dubiçinskiy, B. N. Golovin, E. G. Şimçuk, 

L. G. Barlas ve G. G. İnfantova gibi araştırmacılar da sözlükbilimin 

kuramsal ve uygulamalı bir alan olduğunu düşünmekle birlikte Kozırev ve 

Çernyak, Rubleva, adlı araştırmacılar sözlükbilimi, dilbilimin bir dalı 

Golovin ise dilbilimin uygulamalı bir alanı olarak görmektedir. 

Yukarıda belirtilen tanımlar göz önüne alındığında sözlükbilimle ilgili 

en temel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunları: Sözlükbilim bir bilim midir?, 

Sözlükbilim bağımsız bir bilim dalı mıdır?, Dilbilimin bir alt dalı mıdır? 

Sözlükbilim disiplinlerarası bir bilim dalı mıdır? şeklinde sıralamak 

mümkündür. 1940’larda sözlükbilim kuramları üzerine çalışan ve 

kuramlarını oluşturma yönünde ilk adımı atan L. V. Şçerba’nın Genel 

Sözlükbilim Kuramı Denemesi (Опыт общей теории лексикографии) adlı 

çalışması doğrultusunda birçok araştırmacının da kabul ettiği gibi 

sözlükbilim, bir bilim olabilmek için gerekli kuramlara ve yöntemlere 

sahiptir (Şçerba, 2004: 258). Şçerba’nın bu sözleri sözlükbilimin bir bilim 

dalı olup olmadığı tartışmalarına son vermektedir. Dolayısıyla sözlükbilim 

bir bilim dalıdır. Büyük Sovyet Ansiklopedisi (Большая советская 

энциклопедия) (Vvedenskiy XXIV, 1953: 472); Rus Dili. Ansiklopedi 

(Русский язык. Энциклопедия) (Karaulov, 1997: 209); Büyük Ansiklopedik 

Sözlük: Dilbilim (Большой энциклопедический словарь: языкознание) 
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(Yartseva, 1998: 258) başta olmak üzere Rusça birçok sözlüğe göre 

sözlükbilim; kuramsal ve uygulamalı bir alandır ve dilbilimin bir dalıdır. Bu 

bilgiler ışığında Rus ekolünün sözlükbilimi, dilbilimin bir dalı olarak kabul 

ettiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, XXI. yüzyılın başından itibaren 

sözlükbilimin bağımsız bir bilim dalı olduğu görüşü de yaygınlık 

kazanmaktadır. 

Sözlükbilimin bir diğer sorunu ise terim sorunudur. Rusçada 

“sözlükbilim” terimi лексикография ve словарная наука terimleriyle 

karşılanmakta olup лексикография daha yaygın bir kullanıma sahiptir. 

Türkçede ise bu terim için tam bir kullanım birliği sağlanamamıştır. Bazı 

araştırmacılar “sözlük bilimi” olarak ayrı, bazıları ise “sözlükbilimi” 

şeklinde birleşik yazmaktadır. Bunun yanında “sözlükbilim”, “sözlükçülük”, 

“sözlükbilgisi” gibi terimler de kullanılmakta ya da “leksikografi” olarak 

doğrudan çevirisi verilmektedir.  

“Sözlükbilim” alanı için Türkçe sözlüklerde kullanılan terimler ve 

tanımlar şu şekildedir: TDK’nin Türkçe Sözlük (2011: 2157) adıyla 

yayımlanmış eserinde “sözlükçülük” terimi kullanılmakta ve “Bir dilin veya 

karşılıklı olarak daha fazla dilin söz varlığını sözlük biçiminde ortaya 

koymak üzere yöntemleri araştırma; sözlük hazırlama, yazma ilkelerini, 

kurallarını geliştirme ve uygulama alanlarını çıkarma işi, sözlük bilgisi, 

lügatçilik, leksikografi” ifadesi ile tanımlanmaktadır. Sözlükte “sözlük 

bilgisi” terimine de yer verilmekte ve hiçbir açıklama sunulmadan 

“sözlükçülük” madde başına yönlendirme yapılmaktadır. Şükrü Haluk 

Akalın (2019), TDK’nin Güncel Türkçe Sözlük’ünde ve Meydan 

Larousse’de “sözlükçülük” için “leksikografi” teriminin kullanılmasından 

yola çıkarak “leksikografi” terimini benimsediğini ve anlam karmaşasına yol 

açmaması için leksikografinin karşılığı olan “sözlükçülük” terimini 

kullandığını da ifade etmektedir. Ali Püsküllüoğlu (2008: 1582) tarafından 

hazırlanan Türkçe Sözlük’te “sözlükbilim” terimi bulunmakta ve terim 

“Sözlüklerin hazırlanmasında tutulacak yolları, yöntemleri konu alan, 

saptayan dilbilim dalı” şeklinde tanımlanmaktadır. Bununla birlikte 

“sözlükbilgisi” terimine de yer verilmekte ve burada da “sözlükbilim” 

madde başına yönlendirme yapılmakta, yani eş anlamlı terimler olarak 
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görülmektedir. İlhan Ayverdi (2010: 1128) tarafından hazırlanmış olan 

Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te “sözlük bilimi” terimi ayrı yazılmakta ve 

“Bir dilin veya karşılaştırmalı olarak çeşitli dillerin kelime hazinesini sözlük 

şeklinde ortaya koyma kurallarını belirleyen dil bilimi dalı, lügat ilmi, 

leksikografi” tanımı verilmektedir. “Sözlükçülük” terimi de sözlükte madde 

başı olarak gösterilmekte ve “Sözlükçünün yaptığı iş, sözlük hazırlama işi, 

lugatçılık” şeklinde açıklanmaktadır. Doğan Aksan (III, 1982: 71-76), Her 

Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim adlı eserinin üçüncü cildinde 

“sözlükbilim” ve “sözlükçülük” terimine aynı anda yer vermektedir. 

“Sözlükbilim” terimini kuramsal alan için, “sözlükçülük” terimini ise 

uygulama alanı için kullanmaktadır. Ahmet Kocaman ve Berke Vardar gibi 

araştırmacılar ise çalışmalarında “sözlükbilim” terimine yer vermektedirler. 

Berke Vardar (2002: 184) sözlükbilimi: “Bir dildeki sözlüksel birimleri, bir 

başka deyişle, anlambirimlerin sözlükbirim taşıyanlarıyla, dilbilgisel 

olmayan ve sözlükbirimler gibi işlem gören çeşitli birleşimleri dilbilim 

yöntemleriyle inceleyen, sözlük yapımının kuramsal sorunlarını ele alan 

dal” olarak tanımlamaktadır. Zeynel Kıran ve Ayşe (Eziler) Kıran (2013: 

286) Dilbilime Giriş adlı çalışmalarında “sözlükbilim”i dilbilime bağlı bir 

dal olarak verirken “Sözlükçülük ya da sözlükbilgisi de sözlük yapımıyla ve 

bu etkinliğe ilişkin ilke, yöntem vb... ile uğraşan uygulamalı sözlükbilim 

dalıdır” tanımını yapmaktadırlar. Z. Kıran ve A. Kıran dilbilimin bir dalı 

olarak gördükleri sözlükbilimi kuramsal alan olarak tanımlarken, 

sözlükbilgisi ya da sözlük yapımını sözlükbilimin bir dalı olarak düşünmekte 

ve onu uygulamalı alan içerisine dâhil etmektedirler. Z. Korkmaz (2019: 

218) Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü’nde sözlük bilimi şeklinde ayrı yazmakta 

ve “Bir dilin veya karşılaştırmalı olarak çeşitli dillerin söz varlığını sözlük 

biçiminde ortaya koyma yöntemlerini ve uygulama yollarını gösteren dil 

bilimi dalı” şeklinde açıklamaktadır. Bu tanımlar ışığında Türkiye’de 

“sözlükbilim” için farklı yazımların ve tanımların olduğu anlaşılmakta, 

çoğunluğun ise sözlükbilimi bir dilbilim dalı olarak kabul ettiği 

görülmektedir. 

Biz de çalışmamızda uygulamalı ve kuramsal alan şeklinde ikiye 

ayrılarak daha geniş bir içerik ve pratik bir kullanıma sahip olduğu için 



124 | Rus Sözlükbilimi 

“sözlükbilim” terimini tercih ettik. Sözlükbilim tarafımızca şu şekilde 

açıklanmaktadır: Kuramsal ve uygulamalı bir alan olarak ikiye ayrılan 

sözlükbilim, bir dilbilim dalıdır, kuramsal yönü, sözlük ilkeleri, sözlük 

hazırlama yöntemleri, sözlük türleri, sözlük sorunları, sözlükbilim tarihi, 

sözlük eleştirisi gibi nesnelerle ilgilenirken; uygulamalı yönü, dilin tasviri, 

incelenmesi, farklı türde sözlüklerin hazırlanması, kullanıcıya sunulması, 

kullanıcının istekleri, basım ve satış alanlarıyla ilgilenmektedir.  

3.2. Sözlükbilim ve Sözcükbilim İlişkisi 

Sözlüklerin kuramsal ve uygulamalı açıdan oluşumuyla ilgilenen 

sözlükbilim, anlambilim, kökenbilim, biçimbilim, sesbilim gibi birçok 

disiplinle bağlantılıdır. Yakın ilişki içerisinde olduğu bilim dallarından ilki 

sözcükbilimdir. Sözcükbilimin çeşitli tanımlarını vermek mümkündür. 

Sözcükbilim: “Dilin söz varlığını, yani sözcüklerini türetmede görev alan 

biçimbirimlerini, bileşik sözcük, deyim, atasözü, kalıplaşmış söz gibi 

ögelerini incelemeye yönelen, bu ögelerin kökenlerini, oluşumlarını 

araştırarak biçim ve anlam açısından gelişmelerini saptamaya çalışan bir 

bilim dalıdır” (Aksan III, 1982: 5). Sözcükbilim; “Sözlüksel ögelerin 

kökeninin ve tarihî gelişiminin incelenerek ilgili teorik çalışmaların yapıldığı 

bir dilbilim dalıdır” (Burkhanov, 1998: 139). Bu bağlamda sözcükbilim, bir 

dilin söz varlığı ile ilgili köken, biçim, anlam vb. sorunları incelemektedir. 

Hem sözlükbilimin hem de sözcükbilimin temel araştırma nesnesi 

sözcükler olduğu için sözlükbilim ve sözcükbilim birbirine karıştırılmakta, 

kimi zaman da birbirinin yerine kullanılmaktadır. Her iki dalı da aynı gören 

araştırmacılar bulunmakla birlikte özellikle sözcükbilimi karşılayan 

“lexicology” terimini hem sözlükbilim hem de sözcükbilim için 

kullananların sayısı az değildir.  

Sözcükbilim, sözcüklerin tarihî gelişimini irdelemek istiyorsa 

artzamanlı inceleme yöntemini, sözcüklerin belirli bir dönemdeki durumunu 

irdelemek istiyorsa eşzamanlı inceleme yöntemini kullanmaktadır. Bu iki 

yöntem en çok uygulanan yöntemler arasında yer almakla birlikte sözcük 

araştırılırken herhangi bir sınırlamayla karşı karşıya kalınmamaktadır. Söz 

varlığında yer alan sözcüklerin tanımlanabilmesi için sözcükbilim; sözcüğü, 
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tarihî, morfolojik, sözlükbirim (leksik), köken ve kullanım açısından 

inceleyebilir. Sözlükbilim ise sözlüğün hazırlanması sırasında sözcükbilimin 

irdelediği bu verilerden genişçe faydalanmaktadır. Başka bir deyişle 

sözcükbilim, sözcüğün kendisine odaklanırken sözlükbilim, sözcüklerin 

seçilmesi, bir araya toplanması ve tanımlanmasıyla ilgilenmektedir (Baskın, 

2014: 446). Burada, ünlü dilbilimci, sözlükbilimci S. İ. Ojegov’un (1974: 

228) Sözcükbilim, Sözlükbilim, Söz Kültürü (Лексикология, 

лексикография, культура речи) adlı çalışmasında, “kuramsal ve 

uygulamalı sözlükbilimin bilimsel nitelik kazanabilmesi için sözcükbilimin 

kuramsal ilkeleriyle desteklenmesi gerektiğine” dair görüşünü hatırlatmak 

yerinde olacaktır. Bu görüş sözlükbilimin sözcükbilime duyduğu ihtiyacı ve 

aralarındaki sıkı ilişkiyi gözler önüne sermektedir.  

Sözcükler, sözlükbilimin de sözcükbilimin de merkezinde yer 

almaktadır. V. V. Dubiçinskiy, Rus Sözlükbilimi (Лексикография русского 

языка) adlı çalışmasında hem sözlükbilimcinin hem de sözcükbilimcinin bir 

dilin söz varlığını şekil ve anlam bakımından incelediğini, nitelendirdiğini ve 

sistemleştirdiğini belirtmektedir. Her ikisinin de dilin söz varlığının genel 

özelliklerini tasvir etmeyle ilgilendiğini, ancak sözcükbilimin genel 

özellikler üzerinde sözlükbilime göre daha ayrıntılı durduğunu 

vurgulamaktadır. Sözlükbilimin ise her sözcüğe bireysel şekilde yaklaştığını, 

onları açıklamayı, ayırıcı niteliklerini ve anlam çevresini göstermeyi 

amaçladığını ifade etmektedir. Böylelikle, sözcükbilimin, sözlükbilimin 

kuramsal temelini oluşturduğunu, yalnız sözlükbilimin, sözcükbilimin 

uygulamalı bir alanı olarak düşünülmemesi gerektiğinin altını çizmektedir 

(Dubiçinskiy, 2008: 13). Bu ifadeler ışığında sözcükbilim ve sözlükbilimin 

birbiriyle sürekli etkileşim içinde olduğunu, her ikisinin de kendi inceleme 

alanlarının bulunduğunu ve sözcükbilimin sözlükbilime kuramsal destek 

sağladığını anlamaktayız. Bununla birlikte sözlükbilim için sözcükbilim 

verileri tek başına yeterli değildir. XX. yüzyıl sözlükbilimcisi P. N. Denisov, 

sözcükbilimin, sözlükbilimin tüm kuramsal sorunlarını çözmede yetersiz 

kaldığını ve bu görüşe L. V. Kopetskiy, N. Z. Kotelova, V. G. Gak gibi 

araştırmacıların da katıldığını ifade etmektedir. Sözcükbilim, sözlükbilimin 

temel ihtiyacı olan bir dilin söz varlığını ve özelliklerini tanımlamada 
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kapsamlı bir bilgi sunamamaktadır ve verilerini sözlüklerden almaktadır 

(Denisov, 1976: 5). Çünkü türüne göre değişmekle birlikte sözlükler, bir 

dilin söz varlığını tam ve kapsamlı bir şekilde kendi bünyesinde 

toplamaktadır. Dolayısıyla sözcükbilim sözlükbilimden, sözlükbilim ise 

sözcükbilimden destek almaktadır.  

Dilbilimci V. V. Vinogradov, 1956 yılında yayımlanan Rus 

Sözlükbiliminin Bazı Kuramsal Sorunları Üzerine (О некоторых вопросах 

теории русской лексикографии) adlı makalesinde sözlükbilim 

araştırmalarında, sözlükbirimin anlamını belirleyecek sözcükbilim, gramer 

gibi her alanla etkileşim içerisinde olunması gerekliliğinden bahsetmiştir 

(Vinogradov, 1977: 243-264). Bu bağlamda sözlükbilim; gramer, 

biçimbilim, sesbilim, semantik gibi sözcüğü inceleyen her disiplinden ve 

unsurdan yararlanmaktadır. Ancak sözlükbilim araştırmaları için en önemli 

yeri sözcükbilim tutmaktadır. Özetle, sözcükbilim, sözcüğü birçok açıdan 

inceleyen bir dilbilim dalı olmakla birlikte sözcükleri araştıran, toplayan ve 

kaydeden sözlükbilimle omuz omuza yürümektedir.  

3.3. Türkiye’de Sözlükbilim Çalışmaları 

Türk sözlükbiliminin başlangıcını Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu 

Lugâti’t-Türk adlı şaheseri oluşturmaktadır. Bu eser Karahanlılar döneminde 

kaleme alınmış olup tüm dünyada sözlükbilim çalışmalarının parlayan incisi 

olarak öne çıkmaktadır. Kâşgarlı Mahmud’un sözlüğü Karahanlı döneminin 

dolayısıyla Türk sözlükbiliminin ilk sözlüğüdür. Bu nedenle araştırmacılar 

Türk sözlükbilim tarihinin ilk dönemini Karahanlı, ikinci dönemini Kıpçak, 

üçüncü dönemini Çağatay, dördüncü ve son dönemini Osmanlı olarak 

belirlemişlerdir.  

Karahanlılar döneminde başlayan Türk sözlükbilimi köken olarak 

Arap sözlükbilimine dayanmakta ve bu alandaki ilk önemli sözlüğü az önce 

de belirttiğimiz üzere Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugâti’t-Türk isimli 

eseri oluşturmaktadır. Kâşgarlı Mahmud, bu eseri Bağdat’ta Araplara 

Türkçeyi öğretmek amacıyla 1072 yılında yazmaya başlamış, 1077 yılında 

tamamlamıştır. Kâşgarlı Mahmud, eserde, XI. yüzyıl Türkçesinin ses 

bilgisini, biçim özelliklerini ve söz varlığını sunmakta Türk lehçelerinin 
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tarihsel kökenlerini ve geçirdiği değişimleri göstermektedir. Sözlükte, XI. 

yüzyıl Türk dünyasında yaşayan Türk topluluklarının dilleri, gelenekleri, 

inanışları, yaşayışları konusunda bilgiler veren sözcükler açıklanırken, Türk 

sözlü edebiyatından seçkin örnekler sunulmaktadır. Eser, at yetiştiriciliği, 

tarım, Türk hukuk düzeni, devlet yönetimi, futbol, Türklerin gelenek ve 

görenekleri, yaşam tarzları, Türk topluluklarının haritası hakkında bilgi 

bulabileceğimiz 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılıklarını içermektedir. 

Sözlükte, sözlü ve yazılı edebiyat açısından önemli 300 atasözü, bilmeceler 

ve şiirler yer almaktadır. Özellikle bu husus DLT’yi günümüz sözlüklerinden 

ayırmaktadır. Çünkü günümüz sözlüklerinde bir sözlük içerisinde bilmece ve 

şiirler genellikle bulunmamaktadır. Atasözleri ise nadiren verilse de 

genellikle farklı bir sözlük türü olan atasözleri sözlüklerinde yer almaktadır. 

Bu bilgiler ışığında DLT, Türk dillerinin ilk kültürdilbilimsel sözlüğüdür 

(Özer, 2016: 321). Budundilbilimci M. M. Kopılenko (1995: 5), 

Budundilbilimin İlkeleri (Основы этнолингвистики) adlı eserinde bu 

sözlükle ilgili “Ne Doğu’daki ne de Batı’daki dilbilimsel çalışmalarda 

tekrarı bulunmaktadır” sözlerini ifade ederek eserin eşi, benzerinin 

olmadığını vurgulamaktadır. Ayrıca, XI. yüzyıl gibi erken bir dönemde 

yazılan DLT, Türk sözlükbiliminin ne kadar köklü ve zengin olduğunu 

gösteren önemli bir kaynaktır.  

Türk sözlükbiliminin Kıpçak dönemine ait Codex Cumanicus adlı eser 

bugünkü Rusya, Ukrayna, Kafkaslarda ve güneyde Mısır ve Suriye’de yazı 

dili olarak kullanılmış olan Kıpçak Türkçesinin en önemli sözlüğüdür. Türk 

dili ve kültürü açısından çok değerli olan CC, XIII. yüzyıl sonlarıyla XIV. 

yüzyılın ilk yarısında Karadeniz’in kuzeyinde hazırlanmıştır. CC’nin kelime 

anlamı “Kuman kitabı” olup Latin alfabesiyle yazılmış ilk Türkçe eser 

unvanını taşımaktadır. Eserin yazarı belli olmamakla birlikte İtalyan ve 

Alman misyonerler tarafından kaleme alındığı varsayılmaktadır. Birbirinden 

tamamen farklı iki defterin yıllar sonra bir araya getirilmesiyle oluşan 

sözlük, Latin alfabesinin Gotik harfleriyle yazılmıştır. 82 sayfadan oluşan 

eser İtalyanca ve Almanca olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir 

(Argunşah ve Güner, 2015: 11-28). 
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Codex Cumanicus’un Almanca bölümü Hristiyanlığa ait dinî metinler, 

ilahiler, bilmeceler ve kelime listelerinden oluşmaktadır. Sözlükte yer alan 

ilahi, vaaz ve dinî metin başlıklarından bazıları ve sözlükte geçtiği yer 

numaraları şu şekildedir: “İsa Bizim Kurtarıcımız (72b/11 – 73a/5)”, “Kutsal 

Bakire Meryem’den (73a: 6-19)”, “Azizlerin Umudu (73b: 1-2)”, “On Emir 

(66b/1-10)”, “Azizlerden Günahları İtiraf ve Tövbe Çağrısı (62b/25 – 

63a/25)”, “Kiliseye Davet, Af, Dil Öğrenimiyle İlgili Vaaz (61a/11-28)” gibi 

dinî metinler Almanca Kodex olarak da bilinen sözlükte oldukça fazla yer 

almaktadır (Argunşah ve Güner, 2015: 31). Sözlükteki ilahilerin ve dinî 

metinlerin çokluğu sözlüğün Kumanları Hristiyanlaştırmak amacıyla 

yazıldığı kanısını güçlendirmektedir. Bu bilgiler ışığında CC’nin Almanca 

bölümünün misyonerlik amacıyla yazıldığı ve dinî metinler üzerine 

kurulduğu açıktır.  

Mustafa Argunşah ve Galip Güner sayesinde Türkiye’de ilk kez 

yayımlanan CC’nin İtalyanca bölümü üç sütunlu kelime listesinden meydana 

gelmektedir. İlk sütunda Latince sözcükler verilmekte diğer iki sütunda ise 

Latince sözcüklerin Farsça ve Kumanca karşılığı verilmektedir. Bunun 

sebebi sözlüğün yazılış amacıyla ilgilidir. CC’nin temel hedefi, Latince-

İtalyanca konuşan İtalyan tüccarların, ticaret dili Farsça olan İlhanlı 

Devleti’yle ve ticaret dilinin Kıpçakça olduğu Altın Orda Devleti ile 

gündelik ve ticarî ilişkilerini kolaylaştırmaktır. Sözlükte Latince sütunun 

başta bulunması ve sözcüklerin de Latince alfabetik dizim sırasına göre 

listelenmiş olması hedef kitlenin İtalyanlar olduğunu göstermektedir 

(Argunşah ve Güner, 2015: 25-26). Sözlüğün İtalyanca kısmında, günlük 

kullanıma ve ticarî alana ait birçok madde başı yer almaktadır. Bu bağlamda 

sözlükte geçen “sanar takta (43b/27)” (hesap tahtası), “sakal yülüçi 

(6b/16)” (berber), “bagırçı (45a/9)” (aşçı), “berneli (1öb/14)” (borçlu), 

“sarraf (40b/2)” (saraf), “taftar (40b/5)” (defter, hesap, tutanak defteri), 

“tarazu (40b/3)” (terazi), “astılan (38a/12)” (tefecilik, faiz) gibi ticarî ve 

meslekî hayata özgü sözcüklerin varlığı bu görüşü ispatlar niteliktedir. 

Bahsedilen hususlar ve sözlüğün söz varlığı sebebiyle eserin ticarî 

faaliyetleri geliştirmek amacıyla yazıldığı düşüncesi yaygındır, dolayısıyla 

pratik bir yönelimi bulunmaktadır. Öyleyse, CC’nin İtalyanca bölümü ticarî 
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ilişkileri geliştirmek için yazılmıştır. Bu alanda Memlükler döneminde 

(1250-1517) hazırlanan diğer Kıpçakça sözlükler: yazarı bilinmeyen ve 

“Türk dilinin parlayan incisi” anlamını taşıyan Ed-Dürretü’l-Muḍiyyetü fi’l-

Luġati’t-Türkiyye, Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî 

Kitâbu ile Bulgatü’l-müştâk fî lügati’t-Türk ve’l-Kıfçak adlı eserlerdir. 

Ayrıca 1312 yılında Ebū Ĥayyan tarafından kaleme alınan Kitābu’l-İdrāk li-

Lisāni’l-Etrāk ve “Türk diline/dilinde temiz armağan” anlamındaki Et-

Tuḥfetu’ẕ-Ẕekiyye fi Luġati’t-Türkiyye adlı eserler hem sözlüktür hem de 

dilbilgisel içeriğe sahiptir. 

Çağatay dönemine geçildiğinde Çağatay Türkçesi – Osmanlı Türkçesi 

olarak düzenlenen Abuşka Lugati Türk sözlükçülüğünün önemli 

örneklerinden biridir. XVI. yüzyılın başlarında Anadolu’da yazılan bu 

sözlükte, 2000 sözcük bulunmaktadır ve Arap alfabe sistemine göre 

düzenlenmiştir. Bu sözlük ilk defa A. Vambery tarafından 1862’de Peşte’de 

Macarca olarak; daha sonra da 1868’de V. V. Velyaminov Zernov tarafından 

Petersburg’da Fransızca olarak yayımlanmıştır. Türkiye’de ise Besim Atalay 

bu sözlük üzerinde çalışmıştır. Eser, Abuşka Lugati veya Çağatay Sözlüğü 

adıyla 1970 yılında Besim Atalay’ın ölümünden sonra Ankara’da 

yayımlanmıştır. Bedâyiü’l-Lugat adlı sözlük de Çağatayca-Farsça 

hazırlamıştır. Bir diğer Çağatayca sözlük ise Mirza Mehdi Han tarafından 

Nadir Şah zamanında yazılmaya başlanan Senglah Lugatı’dır. Bu sözlük 

1758-60 yıllarında tamamlanmış olup altı nüshası bulunmaktadır (Ölmez, 

1998: 138-140). 

Bu dönemin son evresini ise Osmanlı sözlükbilimi oluşturmaktadır. 

Doğu kökenli başlayan Türk sözlükbilimi Tanzimat Dönemi’nde kaydedilen 

ilerlemelerle ve Avrupa ile çeşitli alanlardaki ilişkilerin gelişmesiyle Batı 

sözlükçülüğüne yönelmiştir. Ahmet Vefik Paşa’nın 1876’da iki cilt şeklinde 

hazırladığı Lehçe-i Osmanî’si, 1891 yılında Şemseddin’in oluşturduğu 

Lügat-ı Şemseddîn, Muallim Naci tarafından “fetva” kelimesine kadar 

yazılmış olup daha sonra Müstecabizade İsmet tarafından onun notlarını 

temel alarak devamı hazırlanmış ve Lügat-i Nâcî adıyla 1891 yılında 

tamamlanmıştır (Gökçe, 1998: 41). 1900 yılında Şemseddin Sâmî tarafından 

Kâmûs-ı Türkî adlı sözlük çalışması yayımlanmıştır. Adı geçen eserler bu 
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dönemin öne çıkan sözlükleri arasında yer almaktadır. Doğan Aksan (1998: 

116), Şemseddin Sâmi’nin, Kâmûs-ı Türkî adlı sözlüğünü bizde “genel 

sözlük” olarak adlandırabileceğimiz öncü yapıt olarak nitelendirmekte ve bu 

sözlükte Batı yönteminin kullanıldığını belirtmektedir. Paşa Yavuzarslan 

(2004: 200) ise adı geçen sözlüğü Türk dilinin bütün söz varlığını Batı 

sözlükçülük normlarında işleyen en gelişmiş sözlük olarak tanımlamaktadır. 

Böylece Şemseddin Sâmi’nin, Kâmûs-ı Türkî’si Osmanlı dönemi 

sözlükbilim çalışmaları arasında ele aldığı sözcükler ve kullandığı yöntem 

itibarıyla öne çıkmaktadır. 

1923 yılında Cumhuriyet’in kabulü, 1928 Harf Devrimi, 1932 yılında 

Dil Devrimi’nin gerçekleşmesi ve yine aynı yılda Türk Dil Kurumunun 

açılması sözlükbilim çalışmalarının başlamasını sağlamıştır. İlk önemli 

çalışma M. Ağakay başkanlığında TDK tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu 

sözlüğün kaynağını Şemsettin Sami’nin sözlüğü ve 1945 yılına kadar 

türetme ve derleme yoluyla Türkçeye kazandırılmış sözcükler oluşturmuştur. 

İlk baskıda 25.516 madde başı yer alırken, 1962 yılında hazırlanan üçüncü 

baskısında 27.033 madde başı bulunmaktadır. 1974 yılında altıncı baskısı 

yapılmıştır, Mehmet Ölmez bu baskının son şekline oldukça yakın olduğunu 

ifade etmiştir. 1983 yılında yayımlanan yedinci baskısı iki cilt olarak 

hazırlanmıştır. 1988 yılında ise TDK’ce eski sözlüğe dayanılarak 

günümüzde hâlâ yayımlanmaya devam eden sözlüğün sekizinci baskısı 

çıkmıştır (Ölmez, 1998). 2011 yılında çıkan on birinci baskısında 14.885 

yeni söz, 17.961 yeni anlam eklenmiş olup, 122.423 sözlük maddesi 

bulunmaktadır. TDK dışında bireysel hazırlanan sözlükler de vardır. Bu 

sözlükler arasında D. Mehmet Doğan’ın 1981 yılında basılan Büyük Türkçe 

Sözlük, Ali Püsküllüoğlu’nun 1995 yılında hazırladığı Türkçe Sözlük: 

Türkiye Türkçesinin En Büyük Sözlüğü (100.000 madde), İsmail Parlatır’ın 

2006 yılında yayımlanan Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, İlhan Ayverdi ve 

Ahmet Topaloğlu’nun 2007 yılında oluşturulan Türkçe Sözlük adlı 

çalışmaları yer almaktadır.  

Türkiye’de hazırlanan Rusça – Türkçe karşılıklı iki dilli sözlüklere 

bakıldığında 1892 yılında Yarbay Ahmed Sedad tarafından oluşturulan 

Rusça – Türkçe Lügat adlı eser bu alanda korunan ilk çalışmadır. Dönemi 
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itibarıyla Arapça harflerle yazılan sözlük Askerî Okul öğrencileri için 

hazırlanmıştır. Dolayısıyla günümüze ulaşan ilk Rusça – Türkçe sözlük 

ordunun ihtiyacını karşılamak amacını taşımakta olup pratik amaçlarla 

yazılmıştır. Bu sözlüğün çağdaş Türkçe alfabesi ile yeniden baskıya 

hazırlanması dilbilimci Uğur Gürsu tarafından 2016 yılında İstanbul’da 

gerçekleştirilmiştir. U. Gürsu’nun (2016) belirttiği üzere sözlükte yaklaşık 

19.000 sözlük maddesi bulunmaktadır. Madde başlarının açıklanması kısa 

olup Türkçe karşılıklarının verilmesinden ibarettir. Türkiye’de Ahmed 

Sedad’ın sözlüğü uzun süre kullanılmıştır. Sözlüğün hazırlandığı ilk tarih 

olan 1892’den itibaren Rusya ve Osmanlı Devleti arasında gerginlikler, 

savaşlar gerçekleşmiştir. Sedad’ın sözlüğünün ikinci baskısı Rusya’nın 

boğazları elde etme ve Akdeniz’e ulaşma isteğinin ortaya çıktığı 1908 yılına 

rastlamaktadır. 1908 yılından itibaren de 1912-1913 yılları arasında 

gerçekleşen Balkan Savaşları’nda, 1914-1918 yılları arasında ortaya çıkan I. 

Dünya Savaşı’nda, Çanakkale’de ve Kafkasya Cephesinde Rusya ve 

Osmanlı Ordusu karşı karşıya gelmiştir (Kurat, 1999: 409-421). 1917 yılında 

Rusya’da yaşanan Şubat Devrimi, ardından Ekim Devrimi nedeniyle 

komünist rejime geçen Rusya’nın planı Türkiye’nin de “Dünya Proleter 

İhtilali”nde yer almasıdır. 16 Mart 1921’de Türk-Sovyet Dostluk Antlaşması 

imzalanmıştır. Bu dönemde Sovyet Rusya Millî Mücadeleye askeri malzeme 

ve para yardımında bulunmuşsa da temel amaç komünizmi Türkiye’de 

yaymak olduğundan güvenli bir ilişki kurulamamıştır (Armanoğlu, 2005: 

308, 313). Söz konusu savaşlar, gerginlikler ve ilişkiler, askerî ve siyasî 

kaynaklı olduğu için Ahmed Sedad’ın çalışması sözlük ihtiyacını uzun süre 

karşılamıştır. Türkiye’de 1928 yılında Latin alfabesine geçilmiş ancak yeni 

alfabe temelinde Rusça – Türkçe sözlük hazırlanması ne Türkiye’de ne de 

Rusya’da hemen gerçekleşmiştir. Muhtemelen I. Dünya Savaşı, 1917 Ekim 

Devrimi, 1922 yılında Orta Asya’daki Türk halklarının SSCB altında 

birleştirilmesi ve 1928 yılında hem Türkiye’nin hem SSCB’deki Türk 

halklarının Latin alfabesini kullanmaya başlaması sözlük hazırlama sürecini 

etkilemiştir. Bu süreçte Rusya’da, Rusçadan Türk dillerine (Kırgız, Kazak, 

Başkurt vb.) karşılıklı iki dilli sözlükler oluşturulmuş ancak Rusçadan 

Türkçeye hazırlanmamıştır. Ahmed Sedad’ın sözlüğünün ardından yaklaşık 
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56 yıl sonra 1948’de Zeynel Akkoç, Rusça – Türkçe Sözlük adlı 664 sayfalık 

çalışmasını yayımlamıştır. Asker ve aynı zamanda Rusça öğretmeni olan 

Vedat Gültek’in yedi yılda hazırladığı Rusça – Türkçe Sözlük adlı çalışması 

2004 yılında basılmıştır. Sözlükte, sözcüklerin Rusçadan Türkçeye ve 

Türkçeden Rusçaya açıklaması verilmiştir. E. M.-E. Mustafayev ve V. G. 

Şçerbinin tarafından 47.700 sözcükten oluşan Rusça-Türkçe Sözlük adlı 

çalışma 1972 yılında Moskova’da yayımlanmıştır. Rusça sözcüklerin Türkçe 

açıklamasının verildiği bu sözlük 1995 yılında da İstanbul’da, Moskova’daki 

sözlüğün tıpkıbasımı olarak yayımlanmıştır. Bununla birlikte Rusça – 

Türkçe ve Türkçe – Rusça sözlükler büyük, orta ve küçük/cep boyutlarında 

“Multilingual”, “Engin” vb. yayınevlerinden çıkmaktadır. 

Türk sözlükçülüğü Dîvânu Lugâti’t-Türk gibi bir başyapıta sahip 

olmasına rağmen Türkiye’de kuramsal sözlükbilim çalışmaları son 20 yılda 

hız kazanmıştır. Doğan Aksan, Erdim Öztokat ve Talat Tekin gibi değerli 

bilim insanlarının öncülüğünde başlayan sözlükbilim çalışmaları, Mehmet 

Ölmez, Ahmet Kocaman, Zuhal Kargı Ölmez, Emine Yılmaz, Hasan Eren, 

Jale Demirci, Şükrü Haluk Akalın, Erdoğan Boz, Nadir İlhan, Paşa 

Yavuzarslan, Halil İbrahim Usta, Engin Yılmaz, Sami Baskın, Bülent 

Özkan, Ferdi Bozkurt gibi değerli bilim insanları sayesinde gelişmeye 

devam etmektedir. Adı geçen bu araştırmacılar sayesinde “sözlükbilim 

nedir?”, “sözlükbilim ve Türk sözlükbilim tarihi”, “sözlükbilim terimleri” 

gibi alanlarda makaleler, dergiler hazırlanmış, sözlükbilim merkezleri 

açılmış ve sözlükbilim sempozyumları yapılmaya başlanmıştır.  

Dünyada neredeyse her ülkeye ait sözlükbilim merkezleri 

bulunmaktadır. “EURALEX” (European Association for Lexicography) 

Avrupa; “ASIALEX” (Asian Association for Lexicography) ise Asya 

ülkelerinin sözlükbilim çalışmalarının geliştirilmesi için kurulan 

merkezlerdir. Bu topluluklar her yıl ya da iki yılda bir sempozyum 

düzenlemektedirler.  

Türkiye’de ise 2015 yılına kadar sözlük hazırlama faaliyetlerini 

yürüten ilk ve tek merkez “Türk Dil Kurumunun Sözlük Bilim ve Araştırma 

Kolu”dur. 2015 yılına gelindiğinde ilk önce Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın 
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müdürlüğünde Ankara’da Hacettepe Üniversitesinde HUSBAM ve ardından 

yine aynı yıl Prof. Dr. Erdoğan Boz müdürlüğünde Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesinde SÖZMER kurulmuştur.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye iş birliğiyle sözlükbilim 

alanında yapılan ilk sempozyum, 20-23 Mayıs 1999 tarihlerinde Doğu 

Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Sözlük Bilimi 

Sempozyumu’dur. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümünce gerçekleştirilmiş olan Uluslararası Sözlük 

Bilimi Sempozyumu’nda okunan bildirilerin genişletilmiş şekilleri Prof. Dr. 

Nurettin Demir ve Prof. Dr. Emine Yılmaz tarafından hazırlanarak Hacettepe 

Yayınları aracılığıyla Türk sözlükbilim dünyasına kazandırılmıştır. Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’de sözlükçülük alanında ilk kez 

düzenlenen bu sempozyumda kırk üç bildiri yer almıştır ve bildirilerin 

konusunu genellikle Türkçe Sözlük, tarihî sözlükler, etimoloji sözlükleri ve 

lehçe sözlükleri oluşturmuştur (Demir ve Yılmaz, 2011). Bu sempozyumdan 

sonra sözlükbilim sempozyumlarına 2010 yılına kadar uzun bir ara 

verilmiştir.  

4-6 Kasım 2010 tarihlerinde ise ilk kez Türkiye’de İstanbul’da 

Uluslararası Sözlük Bilimi ve Sözlük Araştırmaları Sempozyumu, Kubbealtı 

Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı öncülüğünde, Bilim Kurulundaki üyelerin 

ve Elginkan Vakfının desteğiyle Bahçeşehir Üniversitesinin ev sahipliğinde 

düzenlenmiştir. Sempozyumun koordinatörü olarak takdim konuşmasını 

gerçekleştiren Prof. Dr. Semahat Yüksel sözlükbilim, sözlük yazımı, sözlük 

kullanımı ve öğretimi konularına akademisyenlerin dikkatini çekmek ve 

katkılarını sağlamak amacıyla bu sempozyumu düzenlediklerini belirtmiştir. 

Sempozyumda otuz dört bildiri sunulmuştur. Bildirilerin büyük bölümü 

Türkçe sözlüklere, Türk lehçeleri ve ağızlarının sözlüklerine ve sözlük 

yazımına yönelik olup sözlükleri tanıtma, karşılaştırma, eleştirme gibi farklı 

yöntemlerle irdelenen başlıklar yer almaktadır. Bu sempozyumun önemi 

Türkiye’de düzenlenmiş olan ilk sözlükbilim sempozyumu olması ve bu 

sempozyumda ileriki yıllarda yapılması düşünülen planların belirlenmesidir. 

Planlar arasında üniversitelerde araştırma, tarama ve derleme merkezleri 

açmak, uluslararası kimlik kazanmak için paralel amaçlı kurumlarla 
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bağlantıya geçmek, sözlük kullanımı ve öğretimi konularında başarılı ders 

kitaplarını desteklemek vb. gibi başlıklar yer almaktadır. Bu planlardan ilki 

yukarıda da bahsettiğimiz üzere SÖZMER’in ve HUSBAM’ın kurulması ve 

faaliyete geçmesidir. İki merkezin de web sitesine bakıldığında özellikle 

SÖZMER’in daha aktif bir araştırma merkezi olduğunu söylemek 

mümkündür. Sözmer ekibi, 2017 yılında Çin’de 11. ASIALEX, 2018’de 

Tayland’da 12. ASIALEX, 2019’da İstanbul’da 13. ASIALEX Sözlükbilim 

Sempozyumu’na katılarak uluslararası kimlik kazanmak için benzer 

kurumlarla bağlantıya geçip yukarıdaki toplantıda konuşulan planları da 

gerçekleştirme çabasındadır.  

Bahçeşehir Üniversitesinde gerçekleştirilen sözlükbilim 

sempozyumunun üzerinden 4 yıl geçtikten sonra 26-27 Kasım 2014 

tarihlerinde Hendek Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile Ulusal 

Sözlük Bilimi Sempozyumu: 21. Yüzyılda Sözlükçülük adlı sempozyum 

Sakarya’da düzenlenmiştir. Sempozyumun amacı sözlükbilim kuramcılarını, 

sözlük hazırlayıcılarını, sözlük kullanıcılarını ve sözlük eleştirmenlerini bir 

araya getirerek alandaki sorunları incelemek, tartışmak ve çözüm önerileri 

sunmaktır. 

03-04 Kasım 2016 tarihlerinde III. Uluslararası Sözlükbilimi 

Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SÖZMER’in ev 

sahipliğinde Eskişehir’de düzenlenmiştir. Sempozyumun ana konusunu 

“Sözlükbilimi Terminolojisi” oluşturmaktadır. Bununla birlikte Türk 

sözlükbilimiyle ilgili terim sorunlarını tartışmak, terimlerin Türkçeye 

kazandırılmasını sağlamak ve bir terim birliğine varmak temel amaçtır. Bu 

sempozyumun değerlendirme toplantısında sempozyumların iki yılda bir 

düzenleneceğine dair karar alınmıştır. Sempozyumda sunulan bildiriler 2017 

yılında yayımlanmıştır (bkz. Boz, vd., 2017). 

19-21 Nisan 2017 tarihlerinde Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı 

Kurultayının üçüncüsü İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Bu kurultayın amacı 

Türkçenin söz varlığının sözlüklerde ne ölçüde işlenmiş olduğunu 

göstermek, bu konudaki eksiklikleri gündeme getirmek ve bunların 

giderilmesini sağlayacak yöntemleri araştırmak ve Türk sözlükçülük 
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tarihinin açıklığa kavuşturulmasını sağlamaktır. Bu nedenle kurultayın açılış 

sergisi “Geçmişten Bugüne Türk Sözlükçülüğünden Bir Kesit – Türkiye 

Türkçesi Sözlükleri” ile başlamıştır. Kurultayda sunulan bildirilerin 

konusunu ise “Tarihte ve Günümüzde Türk Sözlükçülüğü, Sözlükçülük 

Terimleri ve Kavramları, Sözlük Türleri (türlerin ayrımı; tek dilli, üç dilli, 

çok dilli sözlükler, köken bilimi sözlükleri, yazar dili sözlükleri vb.), İnternet 

Sözlükçülüğü, Sözlükçülükte Tanımlama, Sözlükçülükte Tanıklama 

(Örnekleme), Bilgisayar Destekli Türk Sözlükçülüğü, Derlem Tabanlı 

Sözlük Çalışmaları” oluşturmuştur. Oturumlara Şükrü Halûk Akalın, 

Möhsün Nağısoylu, Kâzım Yetiş, Emine Gürsoy-Naskali, Nuri Yüce, Marija 

Djindjk, Nesrin Bayraktar-Erten, Mustafa Öner ve Paşa Yavuzarslan gibi 

önemli dilbilimciler ve sözlükbilimciler başkanlık yapmıştır. 

17-19 Eylül 2018 tarihleri arasında IV. Uluslararası Sözlükbilimi 

Sempozyumu TDK ve HUSBAM iş birliğiyle Hacettepe Üniversitesinin 

Bartın’daki İnkumu tesislerinde düzenlenmiştir. Sempozyumda otuz üç 

bildiri sunulmuştur. Sempozyumun konusu “Türk Sözlük Biliminde 

Tanımlama ve Tanıklama”dır.  

19-21 Haziran 2019 tarihlerinde ASIALEX ve İstanbul Üniversitesi 

Dilbilimi Bölümü iş birliğiyle 13. Asya Sözlükbilim Sempozyumu İstanbul’da 

düzenlenmiştir. Konusunun Sözlükbilim: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği 

(Lexicography: Past, Present and Future) olduğu konferansta Rus 

Sözlükbilim Tarihine Genel Bir Bakış (An Overview on the History of 

Russian Lexicography) başlıklı bildiri tarafımızca sunulmuştur (bkz. 

Dohman, 2019b). Katılımcılarının çoğunluğunun yabancı olduğu 

sempozyumda araştırmacılar sözlükler, sözlük türleri, sözlük eleştirileri 

üzerine çeşitli çalışmalar hazırlamışlardır.  

Düzenlenen sözlükbilim sempozyumlarının ve konferanslarının 

yanında seminerler de gerçekleştirilmektedir. 26 Ocak 2015’de TDK’de 

sözlükbilim semineri yapılmıştır. İlk sunumu Prof. Dr. Erdoğan Boz, Basılı 

Sözlüklerden Elektronik Sözlüklere; ikinci sunumu Prof. Dr. Bülent Özkan, 

Elektronik Sözlükler ve Derlem Tabanlı Sözlük Çalışmaları; üçüncü sunumu 

Prof. Dr. Engin Yılmaz, Sözlük Hazırlamada Temel Ölçütler: Hedef Kitle ve 
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Amaç; dördüncü ve son sunumu ise Prof. Dr. Paşa Yavuzarslan, Sözlüklerde 

Madde Başlarına Dair Bilgi Kategorileri başlıklı konuşmalarla 

gerçekleştirmişlerdir. 

9-11 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara’da “Türk Dil Kurumu 

Sözlük Kolu” tarafından Büyük Türkçe Sözlük Çalışma Toplantısı (Köken 

Bilgisi) yapılmıştır. Toplantı süresince köken bilgisi sözlüğü 

hazırlanmasında hangi yol ve yöntemin izleneceği, iş birliği yapılacak bilim 

insanları, kaynaklar ve çalışma planı gibi konular üzerine değerlendirmeler 

sunulmuştur. Bununla birlikte Türkçe Sözlük’e telaffuz, heceleme ve köken 

ile ilgili bilgilerin eklenmesi ve sözlükte yer alan açıklamaların ve 

mecazların gözden geçirilmesi hakkında konuşulmuştur. Toplantıda Türkçe 

etimoloji sözlüklerinin hazırlanması gerekliliği ve bunun için birçok 

dilbilimciye ihtiyaç duyulduğu da belirtilmiştir. 

Şimdi ise Türkiye’de sözlükbilim alanında yayımlanan çalışmalara 

göz atalım. Bu alandaki ilk çalışmalardan biri 1982 yılında Doğan Aksan 

(III, 1982) tarafından hazırlanmış olan Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle 

Dilbilim adlı kitaptır. Bu çalışmanın üçüncü cildinde “sözlükbilim”e bölüm 

olarak yer verilmiş ve “sözlükbilim nedir?”, “sözlükbilim tarihçesi”, “sözlük 

türleri” gibi konulardan oluşan kapsamlı bir bölüm hazırlanmıştır. Değindiği 

konular sebebiyle Aksan’ı, Türkiye’de kuramsal sözlükbilim çalışmalarını 

başlatan isim olarak nitelendirmek mümkündür. 

 

Kebikeç dergisi 1998 yılında çıkardığı 6. sayısı ile 1999 yılı 7-8. 

sayısını sözlükbilim çalışmalarına ayırmıştır. Söz konusu yıllara ait dergileri 

Dosya: Tarihî Türk Dillerinin Sözlükleri başlığıyla yayımlanmıştır. Dergide, 

Ahmet Kocaman, Doğan Aksan, Mehmet Ölmez, Zuhal Kargı Ölmez, Jale 

Demirci, Nuray Yıldız, Leyla Uzun, Nurettin Demir, Şükrü Haluk Akalın, 

Emin Eminoğlu, Yusuf Çotuksöken gibi önemli bilim insanlarının Türk 

sözlükbiliminin dünü, bugünü, kuramsal ilkeleri ve sözlükleri hakkında 

değerli bilgiler sunan makaleleri yer almaktadır. Hemen yukarıda adı geçen 

araştırmacılar sayesinde Türkiye’de sözlükbilim çalışmalarının başladığını 

söylemek mümkündür. Bu dergiyle birlikte Aziz Gökçe (1998) tarafından 

hazırlanan Türkiye Türkçesinin Tarihî Sözlükleri adlı küçük bir kitapçık da 
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yayımlanmıştır. Bu kitapçıkta Aziz Gökçe, tarihî sözlüklerin künyesini 

yayımlanma tarihine göre sıralayarak okuyucuya sunmuştur. Başka bir 

deyişle, bu küçük kitapçıkta tarihî sözlüklerin bibliyografisi verilmiştir.  

2007 yılına gelindiğinde Prof. Dr. Nadir İlhan tarafından Geçmişten 

Günümüze Sözlükçülük Geleneği ve Türk Dili Sözlükleri başlıklı çalışma 

yayımlanmıştır. Kitapta ilk olarak sözlüğün tanımı, önemi, özellikleri, türleri 

ve sözlükbilim tarihi üzerine bilgiler verilmiştir. Ardından türlerine, dillerine 

göre sınıflandırılan 2270 adet Türk dili sözlüğünün adı ve künyesi 

sunulmuştur (İlhan, 2007). 

Yine 2007 yılında gazeteci, yazar, sözlükbilimci D. Mehmet Doğan 

tarafından Devlet Sözlük Yazar Mı? başlıklı bir kitap yayımlanmıştır. Üç 

bölüme ayrılan çalışmanın ilk bölümünü “Devlet Sözlük Yazar Mı?”; ikinci 

bölümünü “Sözlük Okuyucusunun Notları”; üçüncü bölümünü ise “Türkçe 

Günümüzde Ne Durumda?” başlıkları oluşturmaktadır (Doğan, 2007). Yazar 

eserinde gazetelerin köşe yazılarında yayımladığı makalelere yer vermekle 

birlikte özellikle devletin ideolojik sebeplerle sözlüklerin hazırlanmasını 

etkilediğini eleştirel bir bakış açısıyla anlatmıştır.   

2008 yılında yalnızca tıp alanındaki terimleri içeren küçük çaplı 

sözlüklerin yer aldığı Sözlük Dergisi yayın hayatına başlamıştır. 2011 yılında 

ikinci, 2012’de üçüncü, 2013’de dördüncü cildinin yayımlandığı derginin 

yayın kurulu önsözde amaçlarının tıbbi terimlerin Türkçeleştirilmesini 

sağlamak olduğunu belirtmektedir. “Logos Yayıncılık” tarafından 

yayımlanan derginin içeriğini sadece tıp alanına ait terim sözcükleri 

oluşturmaktadır. Örneğin, 2013 yılında yayımlanan dördüncü cildin üçüncü 

sayısı Çocuk Nefroloji Terimleri’ne ayrılmıştır. Bu sayıdan sonra da Sözlük 

Dergisi yayınlarına ulaşılamamıştır. 

2010 yılında dilbilimci Emin Eminoğlu tarafından Türk Dilinin 

Sözlükleri ve Sözlükçülük Kaynakçası adlı bir kitap yayımlanmıştır. 

Çalışmada, sözlük, sözlük türlerinin sınıflandırılması, sözlükbilim tarihi, 

Türkçe sözlük geleneği ve Türkçe sözlüklerin düzenlenmesinde yararlanılan 

yöntemler hakkında bilgi verildikten sonra tüm dillerde hazırlanan Türk dili 

sözlüklerinin geniş bir kaynakçası verilmiştir (Eminoğlu, 2010). 
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2011 yılında Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin dördüncü 

sayısı Prof. Dr. Erdoğan Boz’un ricası üzerine Sözlük Özel Sayısı olarak 

Yusuf Akçay editörlüğünde yayımlanmıştır. Dergide sözlükbilim teriminin 

tanımı, kapsamı, kuramsal sorunları, Almanya, Özbekistan gibi çeşitli 

ülkelerin sözlük tarihi ve çalışmaları odaklı makaleler yer almıştır (Akçay, 

2011). 

Yine 2011 yılının ekim ayında Prof. Dr. Erdoğan Boz’un yönetiminde 

makalelerden oluşan Sözlük Bilimi Yazıları I adlı bir kitap yayımlanmıştır. 

Çalışmada sözlükbilim terimi, sözlükbilimin genel sorunları ve kuramsal 

sözlükbilim üzerine yoğunlaşan 12 makale yer almaktadır (Boz, 2011). 

Kitabın başlığında bir rakamının bulunması ve Erdoğan Boz’un sözlükbilim 

alanındaki faaliyetlerinin gayet aktif oluşu bu çalışmanın ikincisinin ve daha 

birçok cildinin geleceği düşüncesini uyandırmaktadır.  

H. Jackson’ın (2002) Lexicography: An Introduction adlı kitabı 

Sözlükbilime Giriş (2016) başlığıyla Mehmet Gürlek ve Ellen Patat 

tarafından İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir. Eserde, sözcük ve sözlük 

kavramlarının anlamı, sözlük kullanıcıları, sözlüğün yapısı, sözlükte 

tanımlama, sözlük eleştirisi gibi kuramsal sorunlar açıklanmış ve kitap kendi 

adı gibi sözlükbilimin temel kavramlarını okuyucuya tanıtarak sözlükbilim 

alanına giriş yapmıştır. 

2017 yılında dilbilimci Prof. Dr. Engin Yılmaz, Sözlük Bilimi Üzerine 

Araştırmalar adlı çalışmasını yayımlamıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde; 

sözlük, sözlükbilim teriminin tanımı, sözlükçülüğün kısa tarihçesi, sözlük 

türleri, sözlükbirimi, sözlüksel alan, sözlüksel tanım, sözlüğün yapısı, sözlük 

yapım süreci, sözlük eleştirisi gibi kuramsal sorunlara yer verilmektedir. 

İkinci bölümde; yazarın kendisi tarafından daha önceki sempozyumlarda 

sunulan sözlük hazırlamada uygulanan yöntemlerin incelendiği araştırma 

yazıları bulunmaktadır (Yılmaz, 2017). Özetle, iki bölümden oluşan çalışma, 

kuramsal ve uygulamalı sözlükbilim hakkında genel bilgiler verip, bunları 

bir bütün olarak kitapta sunması açısından değerli bir kaynaktır. 

Yine 2017 yılında araştırmacı Ferdi Bozkurt tarafından 

Sözlükselleşme: Genel Sözlükler İçin Sözlük Birim Seçimi adlı kitap 
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yayımlanmıştır. Bozkurt’un çalışmasında genel sözlüklerin tanımı ve temel 

özellikleri verilerek genel sözlüklerde yer alan sözlükbirimin tanımı, 

sınırları, sözlükselleşme terimi ve aşamaları açıklanmıştır. Çalışmasında 

Türkiye’de ve Avrupa’da yayımlanan genel sözlükleri inceleyerek Türkçe 

sözlükler için sözlükbirim seçiminde hangi bilimsel ölçütlerin 

kullanılabileceğini göstermiştir (Bozkurt, 2017). Bu bağlamda sözlükbirimin 

tespiti ve seçimi konusunu irdeleyen Türkiye’de kuramsal sözlükbilim 

alanındaki boşlukları doldurma niyetiyle hazırlanmış bir çalışmadır.  

Sonuç olarak Türkiye’de özellikle kuramsal sözlükbilim çalışmaları 

1998’li yıllarda başlamış olup birçok araştırmacının da dile getirdiği üzere 

emekleme evresindedir. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren hız kazanmaya 

başlayan alanla ilgili çalışmalar III. Uluslararası Sözlük Bilimi 

Sempozyumu’nda sunulan Türk Sözlükbilimi Bibliyografyası Üzerine Bir 

Deneme (2000-2016) adlı bildiriye konu olmuştur. Söz konusu bildiride 

2000-2016 yılları arasında sözlükbilimle ilgili çalışmaların kaynakçası 

verilmiştir. Bu çerçevede 16 yılda 9 kitap, 31 kitap bölümü, 106 tez, 188 

bildiri, 23 tanıtım ve 219 adet makale tespit edilmiştir. Bu makalelerin çoğu 

Turkish Studies dergisinde yayımlanmıştır. Özellikle 2009 yılında 

sözlükbilim ile ilgili yapılan çalışmaların arttığı görülmüştür (Yıkmış ve 

Sazak, 2017: 823). Türkiye’deki uygulamalı sözlükbilim çalışmaları 

kuramsal sözlükbilim çalışmalarıyla kıyaslandığında oldukça ileridedir. 

Bununla birlikte Türkiye’de kuramsal sözlükbilim alanında hazırlanan 

çalışmalar da artmakta olup yetersizdir. Sözlükbilim alanı, kuramları, 

ilkeleri, amaçları, terimleri ve sorunları üzerine kaleme alınan kapsamlı 

çalışmalara, üniversite bölümlerine ve sözlük araştırmaları yapacak ekiplere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hususta HUSBAM’ın, SÖZMER’in açılması ve 

iki yılda bir sempozyumlar düzenlenmesi sözlükbilim alanındaki 

çalışmaların artacağının ve ciddi bir şekilde sürdürüleceğinin göstergesidir. 
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3.4. Avrupa’da Sözlükbilim Çalışmaları 

Avrupa’daki sözlükbilim çalışmalarının en zengin dönemi XX. 

yüzyıla rastlamaktadır. XX. yüzyıl neredeyse her ülke için edebiyat15, 

dilbilim, sözlükbilim gibi birçok insan bilimleri alanının önem kazandığı ve 

hızlı ilerlediği bir dönemdir. Bununla birlikte XX. yüzyıl neredeyse her 

ülkenin bağımsızlık mücadelesi, iç karışıklıklar, I. ve II. Dünya Savaşı 

yaşadığı karmaşık ve zor bir dönemdir. Bu nedenle savaş dönemlerinde 

bilimsel çalışmalarda duraksamalar yaşandığı da olmuştur.  

Batı’da kuramsal sözlükbilimle ilgili çalışma yapan ilk kişi Rus 

dilbilimci L. V. Şçerba’dır. Şçerba, 1940 yılında yayımladığı Genel 

Sözlükbilim Kuramı Denemesi (Опыт общей теории лексикографии) adlı 

çalışmasıyla kuramsal sözlükbilimin temellerini atmış ve dünya 

sözlükbilimine de yön vermiştir. İspanyol sözlükbilimci Julio Casares 1950 

yılında Madrid’de Modern Sözlükbilime Giriş (Introducción a la lexicografía 

moderna) adlı çalışmasını yayımlayarak kuramsal ve uygulamalı 

sözlükbilime katkı sağlamıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 1971 yılında 

Çekyalı dilbilimci, sözlükbilimci Ladislav Zgusta tarafından hazırlanan 

Sözlükbilimin El Kitabı (Manual of Lexicography) adlı çalışma da kuramsal 

sözlükbilim üzerine hazırlanmış olup özellikle iki dilli ve çok dilli 

sözlüklerin kuramsal ilkeleri üzerine yoğunlaşmıştır. R. R. K. Hartmann 

(1993: 68), Avrupa’da Genel Sözlükbilim (General Lexicography in Europe) 

adlı makalesinde L. Zgusta’nın çalışması ile 1960 yılında Bloomington’da 

(Indiana) yapılan konferansın, Avrupa’daki sözlükbilim çalışmaları için 

dönüm noktası teşkil ettiğini ifade etmektedir. Aynı zamanda bu çalışmalar 

II. Dünya Savaşı sonrası sözlükbilim çalışmalarını başlatan öncüler 

olmuşlardır. 1983 yılında “EURALEX”in faaliyete geçmesi Avrupa’daki 

sözlükbilim çalışmalarını hızlandırmıştır. “EURALEX”, kurulduğu günden 

bugüne 2 yılda bir Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde sözlükbilim 

sempozyumları düzenlemektedir. 9-12 Ekim 1983 tarihleri arasında 

İngiltere’de Exeter’de düzenlenen konferansta sunulan bildiriler 

Uluslararası Sözlükbilim Ansiklopedisi ismi altında ilk önce Almanya’da 

                                                             
15 1953-1991 yılları arası Rus edebiyatının gelişim seyri hakkında ayrıntılı bilgi için (bkz. Gürsoy, 

2018). 
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(Ein internationales Handbuch zur Lexikographie) ardından İngiltere’de 

(The International Encyclopedia of Lexicography) ve son olarak Fransa’da 

(Encyclopédie internationale de lexicographie) 3 cilt olarak 1989-1991 

yılları arasında yayımlanmıştır. Bu bildiriler, “sözlükler” anlamını taşıyan 

Wörterbücher/Dictionaries/Dictionnaires adlarıyla da bilinmektedir. Bu üç 

ciltteki çalışmalar genel olarak sözlükbilimin kuramsal ilkeleri temelinde 

olup her cilt konularına, ülkelerine, tarihî duruma ve isimlere göre ayrılmıştır 

ve 248 yazar tarafından 349 bildirinin derlenmesinden oluşmuştur 

(Hausmann, 1989-1991). Bununla birlikte bu çalışmalar aracılığıyla dünya 

sözlükbiliminin haritası sunulmuştur. Çünkü bu bildirilerde dünyanın 

neredeyse her ülkesinin sözlükbilim tarihi ve çalışmaları hakkında bilgi 

verilmiştir. 

Avrupa’da sözlükbilim çalışmalarında öncü ülkeler arasında İngiltere, 

Fransa ve Almanya yer almaktadır. Sözlük yayıncılarında ise Almanya’da 

“Duden” ve “Langenscheidt” Fransa’da “Le Robert” ve “Larousse”, 

İngiltere’de “Oxford” ve “Collins” öncü isimlerdir. 

İngiltere’deki sözlükbilim çalışmalarının en erken öncüleri Anglo-

Sakson dönemine aittir. VII. yüzyılın sonuna doğru İncil’in çevirileri ve 

glossariler ortaya çıkmıştır. VII. ve VIII. yüzyıllarda anlaşılması zor olan 

Latince sözcüklerin açıklamalarının daha basit bir Latinceyle ya da kadim 

İngilizceyle verildiği sözlükler görülmeye başlanmıştır. Dünyanın her 

yerinde olduğu gibi İngiltere’de de Orta Çağ’ın temel yazma biçimi el 

yazmasıdır. Korunan ilk sözlük ise VII. yüzyıla ait olan Epinal-Erfurt 

Glossary adlı belgedir (Cowie, 2009: 18). XII. yüzyılda İngiliz dilbilgisi 

uzmanı John Garland (1195-1272), Latince sözcüklerden oluşan bir derleme 

hazırlayarak ona Dictionarius adını vermiştir. Bu ad sayesinde John Garland 

bilim dünyasında “sözlük” terimini kullanan ilk bilim insanı olarak öne 

çıkmıştır.    

Orta Çağ öncesi İngiliz dilinin yapısında üç dil bulunmaktadır. İlki 

İngilizce, ikincisi Latince ve üçüncüsü Fransızcadır. Dolayısıyla İngilizce üç 

dilli bir yapının karışımı olarak gelişmiştir. Bu nedenle XIII. yüzyılın 

sözlüklerinde bulunan Fransızca sözcükler yabancı olarak 
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algılanmamaktaydı. XIV. yüzyıla gelindiğinde İngilizcedeki Fransızca yok 

olmakta ve artık yabancı bir dil olarak öğrenilmektedir (Cowie, 2009: 18). 

Böylece Orta Çağ’a kadar İngiliz söz varlığında ciddi bir değişim 

yaşanmazken, İngiliz dilinin yapısındaki Fransızcanın etkisini yitirmesi ve 

1476 yılında William Caxton’un İngiltere’ye matbaayı getirmesiyle birlikte 

önemli değişiklikler gerçekleşmeye başlamıştır. Öncelikle klasik dillere olan 

ilgi sonucunda İngilizce-Latince, Latince-İngilizce sözlükler hazırlanmıştır. 

1538 yılında diplomat, bilim insanı Thomas Eliot (1490?-1546) Latince-

İngilizce bir sözlük yayımlamıştır. 1552 yılında İngiliz sözlükbilimci 

Richard Huloet, İngilizce sözcüklerin hem İngilizce hem Latince incelendiği 

Abcedarium Anglico-Latinum adlı iki dilli sözlüğü oluşturmuştur. XVI. 

yüzyılda ticaretin artmasıyla birlikte iki dilli ve çok dilli sözlüklere ihtiyaç 

duyulmuştur. John Baret, İngiliz, Latin ve Fransız dillerinin yer aldığı 

Alvearie adlı sözlüğünü 1573 yılında yayımlayarak çok dilli sözlüklere örnek 

vermiştir. Bir okul öğretmeni olan Robert Cawdrey oğlu Thomas 

Cawdrey’in yardımıyla 1604 yılında Table Alphabeticall adlı eseri 

hazırlayarak İngilizcenin ilk çok dilli sözlüğünü oluşturmuştur. 1623 yılında 

İngiliz sözlükbilimci Henry Cockeram’ın 1623 Yılının İngilizce Sözlüğü 

(The English Dictionarie of 1623) ve 1702 yılında John Kersey tarafından 

yazıldığı düşünülen Yeni İngilizce Sözlük (A New English Dictionary) adlı 

sözlükler yayımlanmıştır (Webster, 2004).  

XVIII. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren İngiliz dili arılaşmaya, 

diğer dillerin etkisinden kurtulmaya başlamıştır. İngiliz filozof ve 

sözlükbilimci Nathan Bailey (?-1742), 1730 yılında İngilizce Sözlük 

(Dictionarium Britannicum) adlı çalışmasını hazırlamıştır. 1735 yılında 

sözlükbilimci, öğretmen Thomas Dyche (?-1733) tarafından Yeni Genel 

İngilizce Sözlük (New General English Dictionary) yayımlanmıştır. 1749 

yılında Benjamin Martin (1704-1782), Yeni İngilizce Sözlük (A New English 

Dictionary) adlı çalışmayı hazırlamıştır. Adı geçen bu sözlüklerin yazarları 

sayesinde İngiliz dilinin sözlükleri gelişmiş ve modernleşmiştir. İngilizcenin 

ilk modern sözlüğü ise İngiliz yazar, edebiyatçı ve sözlükbilimci Samuel 

Johnson (1709-1784) tarafından 1755 yılında hazırlanan İngilizce Sözlük 

(Dictionary of the English Language)’tür. Bir diğer önemli çalışma ise 1836-
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1837 yıllarında yayımlanan Charles Richardson’ın Yeni İngilizce Sözlük (A 

New Dictionary of the English Language) adlı eseridir. Sözlükte bulunan 

sözcüklerin tarihi 1300’lü yıllardan itibaren başlamaktadır (Benson, M., 

Benson, E. ve Ilson, 1986: 2-6). Bu bağlamda eser, tarihsel sözlük türü 

içerisinde yer almaktadır.  

1842 yılında Londra’da “Dil Kurumu” (Philological Society) 

açılmıştır. Sözlük hazırlanmasıyla ilgilenen bu kurum 1858 yılında yeni bir 

İngilizce sözlük için hazırlık yapılmasını istemiştir. Bu sözlüğün söz varlığı 

XIII. yüzyıldan itibaren başlamalı ve tarihsel bir sözlük olmalıydı. Başka bir 

deyişle sözcüklerin evrimini inceleyecek bir sözlük hazırlanacaktı. Sözlüğün 

editörlüğü için 1878’de yine bir öğretmen olan İskoçyalı J. A. H. Murray 

(1837-1915) seçilmiştir. 1879’da ise “Dil Kurumu”, “Oxford University 

Press” ile sözlüğün 10 cilt olarak yayımlanması için bir sözleşme 

imzalamıştır. 1888’de sözlüğün A’dan B’ye kadar olan 1. cildi, 1914 yılında 

da 8. cildi basılmıştır. 1928 yılında 10. cildinin V’den Z’ye kadar olan ikinci 

kısmı yayımlanarak Tarihsel İlkeler Üzerine Kurulu Yeni Bir İngilizce 

Sözlük (A New English Dictionary on Historical Principles) adlı 10 ciltlik 

eser tamamlanmıştır. 1993 yılında ise ilk baskının son ciltlerinde de 

editörlük yapan W. Craigie ve C. T. Onions tarafından 12 cilt olarak, 866 

sayfalık ek kısmıyla İngilizce Oxford Sözlüğü (Oxford English Dictionary) 

başlığıyla yeniden yayımlanmıştır (Jackson, 2016: 81-87). 1911 yılında da 

İngiliz sözlükbilimci H. W. Fowler, İngilizce Küçük Oxford Sözlüğü’nü 

(Concise Oxford English Dictionary) oluşturmuştur ve bu sözlüğün baskıları 

hâlâ devam etmektedir. 

Boyut açısından masa sözlüğü kapsamına giren bazı önemli İngilizce 

sözlükler ise aşağıdaki gibidir. 1978 yılında “Longman Yayınevi” tarafından 

Çağdaş İngilizcenin Longman Sözlüğü (Longman Dictionary of 

Contemporary English) ilk kez yayımlanmıştır. Editörlüğünü İngiliz 

sözlükbilimci, adbilimci Patrick Hanks’in yaptığı Collins İngilizce Sözlük 

(Collins English Dictionary) adlı çalışma 1979 yılında basılmıştır. Yine 

Patrick Hanks ve J. Pearsall, İngilizcenin Yeni Oxford Sözlüğü’nü (New 

Oxford Dictionary of English) 1998 yılında hazırlamıştır. İlk kez William ve 

Robert Chambers tarafından Chambers’ın İngilizce Sözlüğü (Chambers’s 
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English Dictionary) başlığıyla 1872 yılında yayımlanan çalışma yıllar 

içerisinde ufak ad değişiklikleri yaşamıştır. Bu bağlamda W. Geddie 

tarafından 1901 yılında Chambers 20. Yüzyıl Sözlüğü (Chambers 20th-

Century Dictionary), 1988 yılında Chambers İngilizce Sözlük (Chambers 

English Dictionary), 1996’da ise Chambers 21. Yüzyıl Sözlüğü (Chambers 

21th-Century Dictionary) başlıklarıyla yayımlanmıştır. 2014 yılında 14. 

baskısı çıkarılan sözlüğün görüldüğü üzere uzun bir geçmişi vardır. İngilizce 

hazırlanan “Collins”, “Oxford”, “Longman” ve “Chambers” sözlüklerinin 

baskıları devam etmekte, adı geçen bu sözlüklere internet üzerinden de 

çevrimiçi ulaşılmaktadır.  

İngilizcenin bir dünya dili haline gelmesi, neredeyse her ülke 

okulunun ve üniversitelerinin yabancı dil olarak İngilizceyi ilk sıraya 

koyması “eğitimsel sözlük” türünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu 

bağlamda 1948 yılında çıkan ve otuz yıl tek başına piyasada olan A. S. 

Hornby’nin Oxford İleri Seviye Öğrenici Sözlüğü (Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary) adlı sözlüğünü telaffuz etmek önemlidir (Jackson: 

2016: 117). 1978 yılında P. Procter, Çağdaş İngilizcenin Longman 

Sözlüğü’nü (Longman Dictionary of Contemporary English) hazırlamıştır. 

1987 yılında J. M. Sinclair ve P. Hanks tarafından Collins İngilizce Sözlük 

(Collins English Language Dictionary) tamamlanmıştır. 1993 yılında P. 

Procter, İngilizce Uluslararası Cambridge Sözlüğü’nü (Cambridge 

International Dictionary of English) hazırlamıştır. 2002 yılında M. Rundell 

tarafından da İngilizce Macmillan Sözlüğü (Macmillan English Dictionary) 

tamamlanmıştır. Adı geçen bu çalışmalar Türkiye’de de kullanılan ve bu 

alanda öne çıkan sözlüklerdir. 

Alman sözlükbilimine bakıldığında Almancanın en eski yazılı belgesi 

765 yılında yazıldığı tahmin edilen Abrogans adlı Latice-Almanca sözlüktür 

(Vural, 2011: 268-269). Almanya’da sözlük alanındaki ilk bilimsel 

çalışmalar, XV. yüzyılda başlamış, matbaanın icadıyla da hız kazanmıştır. 

XVII. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren çok dilli sözlükler ortaya çıkmaya 

başlamıştır. 1616 yılında doktor, sözlükbilimci George Henisch (1549-1618) 

A-G harflerini kapsayan 10 dilin karşılaştırılmasını yaptığı Almanca ve 

Bilgelik (Teütsche Sprach und Weißheit) adlı Almancanın ilk çok dilli 
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sözlüğünü hazırlamıştır. Henisch, sözlükte yer alan sözcükleri, bağımsız bir 

şekilde toplamış ve madde başlarını kökteş sözcük yöntemine göre 

düzenlemiştir. Bu açıdan sadece XVII. yüzyılın sözlük kuramcıları 

tarafından değil, herkes için öncü bir sözlükbilimci olarak kabul edilmiştir 

(Kühn ve Püschel, 1991: 2052). 1617 yılında Almanya’nın Weimar kentinde 

“Dil Derneği”nin (Fruchtbringende Gesellschaft) kurulması sözlükbilim 

çalışmalarını geliştirmiştir. Bu topluluk erken dönem Alman sözlükbiliminin 

gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. 1691 yılında Almanca Kök ve Türemiş 

Sözcük Listesi (Der Teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs) adlı 

sözlük Kaspar Stielers (1632-1707) tarafından hazırlanmıştır. Stielers’in 

sözlüğü kökteş sözcük yöntemine göre oluşturulmuştur ve sözlükte 60.000 

madde başı yer almaktadır. Bunlardan 400-600 kök sözcük alfabetik sıraya 

göre düzenlenmekte ve onlardan türeyen sözcük oluşumları ise türlerine göre 

gruplandırılmaktadır. Madde başlarının açıklamaları ise Latincedir (Kühn ve 

Püschel, 1991: 2052). 

1796-1808 yılları arasında sözlükbilimci Renatus Gotthelf Löbel 

(1767-1799) ve editör Christian Wilhelm Franke (1765-1831) tarafından 

coğrafya, tarih, biyoloji, mitoloji, felsefe gibi alanları kapsayan 6 ciltlik 

ansiklopedik bir sözlük hazırlanmıştır. Bu ansiklopedinin ilk baskısı 

Konuşma Kılavuzu ya da Almanca Ansiklopedi (Konversations 

lexikon/Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände) 

adıyla yayımlanmıştır. 1799 yılında Löbel ölünce Franke, ansiklopedinin 

yayın haklarını Friedrich Arnold Brockhaus’a (1772-1823) satmıştır. 1812-

1819 yılları arasında 10 cilt olarak çıkan ansiklopedinin editörlüğünü 

Brockhaus’un kendisi yapmıştır. Sözlüğün 1882-1887 yılları arasında 

yayımlanan 13. baskısıyla birlikte Brockhaus adı başlıkta görülmüş ve 

Brockhaus Ansiklopedisi (Brockhaus Enzyklopädie) adıyla raflarda yerini 

almıştır. Bu ansiklopedinin yayınları hâlâ devam etmekte olup her baskıda 

güncellenmekte, madde başları yenilenmekte ve cilt sayıları artmaktadır. Son 

cildi olan 21. baskısı 2005-2006 yılları arasında 30 cilt olarak 

yayımlanmıştır. Brockhaus Ansiklopedisi, Leipzig ve St. Petersburg 

yayıncılarının ortak girişimiyle 1890-1907’de Rusya’da 42 cilt ve 2 ek cilt 

olarak Ansiklopedik Sözlük (Энциклопедический словарь) adıyla 
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basılmıştır (Brokgauz ve Efron I-XLII, 1890-1907). İlk 8 cildinin 

editörlüğünü tarihçi, yazar, hukukçu, pedagog, arşiv uzmanı St. Petersburg 

Üniversitesi Rektörü İ. E. Andreyevskiy yapmıştır. Bu ansiklopedik sözlük 

yayıncıları olan Brokgauz ve Efron adıyla da telaffuz edilmektedir.  

Alman sözlükbilimindeki en önemli gelişme ise XIX. yüzyılın ikinci 

yarısında gerçekleşmiştir. J. Grimm ile kardeşi W. Grimm Almanca Sözlük 

(Deutsches Wörterbuch) adlı çalışmanın 1. cildini 1854 yılında Leipzig’de 

çıkarmışlardır. 16 büyük cilt olarak hazırlanması düşünülen bu eser bazı 

bilim adamlarının da desteğiyle 1961 yılında tamamlanabilmiştir. En eski 

kaynaklardan başlayarak bir sözcüğün geçtiği metinlerdeki biçimini, 

anlamını, farklı lehçe ve dillerdeki değişikliklerini, her türlü kullanımını 

gösteren bu eser daha sonra yapılan çalışmalara örnek olmuş ve Avrupa’da 

benzerlerinin hazırlanması yolunu açmıştır (Aksan III, 1982: 73). Grimm 

kardeşlerden W. Grimm 1854-1860 yılları arasında yayımlanan 2 cildinde 

çalışabilmişken J. Grimm, bu sözlüğün 1863-1878 yılları arasında 

yayımlanan ilk 6 cildinde yer almıştır. Grimm kardeşlerin ölümünden sonra 

sözlük M. Heyne, H. Wunderlich gibi araştırmacılar tarafından düzenlenmiş, 

yenilenmiş ve 1966-1971 yılları arasında 33 cilt olarak yayımlanmıştır. 

Sözlüğün baskıları devam etmekte olup sözlük üzerinde hâlâ çalışılmaktadır. 

1947 yılına kadar Almancanın standart dilini açıklayan genel bir dil 

sözlüğü bulunmamaktadır. Bunun sebeplerinden biri Alman felsefesinin 

dilin tarihsel yönüne odaklanması, diğeri ise II. Dünya Savaşı’nın sözlük 

hazırlama faaliyetlerini kesintiye uğratmasıdır. Buna ek olarak, neredeyse 

bütün etkili Alman dilbilimciler ve sözlükbilimciler de Grimm Sözlüğü’ne 

(1854-1960) yönelmişler ve bu sözlüğün projesiyle ilgilenmişlerdir 

(Wiegand, 1991: 2105). Ancak 1947 yılına gelindiğinde Brockhaus 

Konuşma Kılavuzu (Der Sprach-Brockhaus) adlı Almancanın ilk genel 

sözlüğü oluşturulmuştur. Bu bağlamda hazırlanan sözlükleri Alman 

sözlükbilimciler Herberg Dieter ve Klaus-Dieter Ludwig (2013) şu şekilde 

sıralamıştır: Peter Lriedrich Ludwig Hoffmann tarafından hazırlanan Çağdaş 

Almanca Sözlük (Wörterbuch der deutschen Sprache in ihrer heutigen 

Ausbildung), Almancanın En Yeni Sözlüğü (Neuestes Wörterbuch der 

deutschen Sprache, nach dem Standpunkte ihrer heutigen Ausbildung) 
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başlığıyla ilk olarak 1860 yılında yayımlanmış, son olarak da 1945 yılında 

Martin Block editörlüğünde çıkarılmıştır. Richard Pekrun tarafından 1933 

yılında Almanca Sözlük (Das deutsche Wort) adlı çalışma yayımlanmıştır. 

1952 yılında ise bir Alman dilbilimci, halkbilimci ve sözlükbilimci olan Lutz 

Mackensen (1901-1992) tarafından Almanca Sözlük (Deutsches Wörterbuch) 

ya da Yeni Almanca Sözlük. Yazım Kuralları. Gramer. Üslup. Kelime 

Açıklamalı (Neues Deutsches Wörterbuch. Rechtschreibung. Grammatik. 

Stil. Worterklärung) adıyla bilinen sözlük çalışması hazırlanmıştır. 1986 

yılında G. Wahrig (1923-1978) tarafından Almanca Sözlük (Deutsches 

Wörterbuch) adlı 220.000 maddelik sözlük oluşturulmuştur. Bunun dışında 

Duden Sözlüğü’nün serileri ünlüdür. Bu seri açıklamalı sözlükler, eş anlamlı 

sözcükler sözlüğü, telaffuz sözlükleri, etimoloji sözlükleri gibi farklı sözlük 

türlerinden oluşan bir seridir. Dilbilimci, sözlükbilimci Franz Josef 

Hausmann, dilbilimci Oskar Reichmann ve elektronik sözlükler üzerinde 

çalışan Ulrich Heid modern Alman sözlükbiliminin öne çıkan isimleridir. 

Fransa’nın Paris şehrinde 1635 yılında “Fransız Akademisi”nin 

(Academie Française) kurulmasıyla sözlük çalışmaları hız kazanmıştır. 

Akademinin ilk sözlüğü 1694 yılında hazırlanan Fransız Akademisi Sözlüğü 

(Le Dictionnaire de I’Academie Française)’dür. Bilgin, yazar, sözlükbilimci 

Antoine Furetière (1619-1688) tarafından 1690 yılında Fransız sözlüklerine 

ve ansiklopedilerine kaynaklık edecek olan Evrensel Sözlük (Dictionaire 

Universel) adlı ansiklopedik sözlük hazırlanmıştır. Fransız hekim, dilbilimci, 

sözlükbilimci Emile Littré de 30 yıllık bir çalışmanın ardından Fransız 

Dilinin Sözlüğü’nü (Dictionaire de la Langue Française) 1873’te Paris’te 

yayımlamıştır. Bu sözlüğün 1989 baskısı çok küçük punto ile dizilmiş dört 

büyük ciltle bir ek ciltten oluşmakta, bu sözlükte sözcüklerin değişik 

anlamları ile bu anlamların geçtiği yerler üzerinde geniş bilgi verilmekte, 

ardından ayrı paragraf halinde sözcüğün tarihi ve kökeni açıklanmaktadır 

(Aksan III, 1982: 73). 1704 yılında Trévoux Sözlüğü (Dictionnaire de 

Trévoux) tamamlanmıştır. Bu sözlük 1721 yılında yayıncı Pierre Antoine 

tarafından yeniden hazırlanmıştır. Pierre, bu baskıda değişiklikler 

gerçekleştirmiş ve sözlüğün hacmi oldukça genişlemiştir. Sürekli yenilenen 

bu sözlük 1771 yılında 8 cilt olarak hazırlanmıştır. 1881 yılında F. Godefrey 
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(1743-1819), Kadim Fransız Dili ve Lehçeleri Sözlüğü (Dictionnaire de 

L'ancienne Langue Française) başlıklı çalışmasını yayımlamıştır. Adı geçen 

sözlük IX. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar olan kadim Fransız dilinin ve tüm 

lehçelerinin sözcüklerini içeren bir çalışmadır. Dilbilimci, sözlükbilimci 

Pierre Larousse (1817-1875), 15 ciltlik ansiklopedik bir çalışma olan XIX. 

Yüzyılın Evrensel Büyük Sözlüğü’nü (Grand Dictionnaire Universel du XIX 

Siécle) 1863 yılından itibaren yayımlamaya başlamıştır. Bu sözlük 1905 

yılından beri her yıl hacmi küçültülerek Resimli Laroussse, Küçük Resimli 

Sözlük gibi başlıklar altında Larousse olarak güncelleştirilmiş ve günümüzde 

de yeni baskıları yayımlanmaya devam etmektedir. Bu sözlük adından da 

anlaşılacağı üzere bugün Fransa’nın en ünlü sözlüğü Larousse Yayınevi 

tarafından çıkarılmaktadır. Bu sözlüğün Larousse Fransızca-Türkçe başlıklı 

baskısı da en son 2018 yılında Bilge Kültür Sanat Yayınevi’nden çıkmıştır. 

1950 yılında yayıncı Aristide Quillet (1880-1955) tarafından yayımlanan ve 

ders kitapları yazarı, ansiklopedist Raoul Mortier tarafından düzenlenen 6 

ciltlik Qillet’in Ansiklopedik Sözlüğü (Dictionnaire Encyclopédique Quillet), 

Fransız yayıncı Robert tarafından ve genellikle iki dilli olarak hazırlanan 

Robert Sözlükleri, Paul Imbs’in Fransız Dilinin Sözlüğü (Trésor de la 

Langue Française), XX. yüzyılda oluşturulan ve çağdaş Fransız dilinin söz 

varlığını içeren sözlüklerdir. Çağdaş Fransız sözlükbiliminde Avrupa 

sözlükbilim topluluğunun üyeleri de olan Alain Rey ve Jean Dubois adlı 

bilim insanları öne çıkmaktadır. 

Amerikan sözlükbilimi ise XVIII. yüzyılın sonunda 1788 yılında 

William Perry’nin İngiliz Dilini Öğrenme Rehberi (The Only Sure Guide to 

the English Tongue) adlı Britanya sözlüğünün Massachusetts’de yeniden 

basılmasıyla başlamıştır. Bu sözlüğün çıkışından iki yıl sonra Johnson ve 

John Elliott Seçilmiş Bir Telaffuz ve Vurgu Sözlüğü (A Selected Pronouncing 

and Accented Dictionary) adlı daha oylumlu bir sözlük yayımlamışlardır. Bu 

sözlük Amerika’da basılan ilk sözlüktür. Anlaşıldığı üzere, Amerika’nın ilk 

sözlüğü Büyük Britanya kaynaklı olup, sonradan Amerika’ya geçmiştir. 

Hem derlenmesi hem yayımlanması Amerika’da gerçekleşen ilk sözlük ise 

Connecticut eyaletinin okul öğretmeni Amerikan Samuel Johnson (1757-

1836) tarafından 1798 yılında hazırlanan Okul Sözlüğü (A School 
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Dictionary) adlı çalışmadır. Amerikan sözlükbiliminin temellerini atan kişi 

ise yine bir okul öğretmeni olan Noah Webster’dir. Amerikan İngilizcesinin 

Britanya İngilizcesinden farklı olduğunu düşünerek, Amerikalıların kendine 

ait bir sözlüğünün olması gerektiğini söyleyen Webster, 1806 yılında 70.000 

madde başıyla İngiliz Dilinin Kapsamlı Bir Sözlüğü’nü (A Compendious 

Dictionary of the English Language) yayımlamıştır. 1828 yılında Webster’in 

başyapıtı olan Amerikan İngilizcesi Sözlüğü (An American Dictionary of 

English Language) basılmıştır. Webster adı Amerika’da sözlüğün sembolü 

olmuştur. Amerikan şirketleri 1864 yılından 1961’e kadar Webster 

sözlüğünün baskılarını satışa sunmuşlardır. Bu bağlamda Webster adı da 

sözlüğü de unutulmamış ve varlığını uzun süre korumuştur. Bir diğer önemli 

sözlük Joseph E. Worcester tarafından 1830 yılında yayımlanan İngiliz 

Dilinin Kapsamlı Telaffuz ve Açıklamalı Sözlüğü (Comprehensive 

Pronouncing and Explanatory Dictionary of the English Language) adlı 

eserdir (Benson, vd., 1986: 2-6). 1931 yılında Funk ve Wagnalls Yeni 

Standart Sözlük (New Standart Dictionary) adlı bir çalışma hazırlamışlardır. 

Bahsedilen sözlükler dışında XX. yüzyıl, üniversite sözlüklerinin de ortaya 

çıktığı bir dönemdir. Bu tür sözlüklerin masa boyutu sözlükler olarak 

değerlendirilip, daha kazançlı olduğu belirtilmektedir. İngilizceyi ikinci dil 

olarak öğrenenler için de oldukça kullanışlıdır. Bu sözlüklerden biri 1898 

yılında yayımlanan Merriam ve Webster’in Üniversite Sözlüğü (Merriam – 

Webster’s Collegiate Dictionary)’dür. Bu sözlüğün 9. baskısı 1983, 10. 

baskısı 1995, 11. baskısı ise 2003 yılında çıkmıştır. İlk baskısı 1991 yılında 

hazırlanan Webster’in Üniversite Sözlüğü (Random House Webster’s 

College Dictionary) Newyork’ta basılmıştır. İlk baskısının 1969 yılında 

Houghton Mifflin tarafından Boston’da hazırlandığı İngiliz Dilinin Amerikan 

Mirası Sözlüğü’nün (American Heritage Dictionary of the English 

Language) 5. baskısı da 2011 yılında çıkmıştır. 

İtalyan sözlükbilimi başlangıcını üç kral/üç hükümdar olarak da 

bilinen Dante, Petrarch ve Boccaccio gibi müthiş yazarların eserlerinin 

varlığına borçludur. Bu yazarların eserleri sayesinde dilin gücü ortaya çıkmış 

ve sözcüklerin potansiyeline ulaşılmıştır (Pietro ve Simone, 2004: 357). 

İtalya’da önemli sözlüklerin hazırlanması XVI. yüzyıla rastlamaktadır. 
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Örneğin: İtalyancanın ilk çok dilli sözlüğü 1526 yılında Venedik’te basılan 

Messer Nicolò Liburnio'nun Üç Çeşmesi, Üç Bölüme Ayrılmış Gramer 

Kitabında Dante, Petrarcha ve Boccaccio’nun Retoriği (Le tre fontane di 

Messer Nicola Liburnio in tre libri divise, sopra la grammatica, et eloquenza 

di Dante, Petrarcha, et Boccaccio) adlı eserdir. Sözlükbilimci, gramerci 

Francesco Alunno (1485-1556), Dünyanın Kumaşı (La Fabrica del mondo) 

adlı sözlük çalışmasını 1548 yılında Venedik’te yayımlamıştır. Fabricio 

Luna 1536 yılında Napoli’de Kelime Hazinesi’ni (Vocabulario), Alberto 

Acarisio ise Kelime Hazinesi, Gramer ve Yerel Dilin Yazımı (Vocabolario, 

grammatica et ortographia de la lingua volgare) adlı sözlük çalışmasını 1543 

yılında Cento’da hazırlamıştır. XVI. yüzyıldan itibaren Avrupa’nın çeşitli 

şehirlerinde Bilim Akademileri ortaya çıkmaya başlamıştır. Böylece 

sözlükbilim için önemli gelişmeler meydana gelmiştir. İlk “Avrupa Dil 

Akademisi” 1582 yılında İtalya’da, “İtalya Crusca Akademisi” (Accademia 

della Crusca) adıyla açılmıştır. “İtalya Crusca Akademisi” 1612’de Kelime 

Hazinesi (Vocabulario) adlı sözlüğü hazırlamıştır. Bu sözlüğün 

yayımlanması İtalya’nın tarihsel sözlükbilimini oldukça geliştirmiştir. 

Kelime Hazinesi adlı sözlük, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İngilizce ve 

Almanca gibi Avrupa dillerinin modern sözlükleri için örnek oluşturmuştur 

(Marello, 2004: 350). 

XIX. yüzyıl ise İtalyan sözlükbiliminin en parlak dönemidir. Bu 

yüzyılda akademinin yöntemleriyle hazırlanan bir diğer çalışma Vincenzo 

Manuzzi’nin 1833’ten 1840’a kadar Florensa’da yayımlanan İtalyanca 

Kelime Bilgisi (Vocabolario della lingua italiana già compilato dagli 

Accademici della Crusca ed ora nuovamente corretto edaccresciuto) adlı 

çalışmasıdır. 1829’dan 1840 kadar Napoli’de İtalyancanın Evrensel Sözlüğü 

(Vocabolario universale italiano) hazırlanmıştır. Dilbilimciler Giuseppe 

Rigutini ve Pietro Fanfani tarafından 1875 yılında Çağdaş İtalyancanın 

Kelime Bilgisi (Vocabolario della lingua parlata) ve Policarpo Petrocchi 

tarafından İtalyancanın Yeni Evrensel Sözlüğü (Nòvo dizionàrio universale 

della lingua italiana) 1887-1891 yılları arasında yayımlanmıştır. XIX. 

yüzyılın en önemli sözlüklerinden biri 1861 yılında Niccolò Tommaseo ve 

Bernardo Bellini tarafından hazırlanan Tommaseo-Bellini adlı tarihsel 
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sözlüktür. Sözlüğün bu şekilde anılması sözlüğün Tommaseo tarafından 

başlatılıp Bellini tarafından bitirilmesinden kaynaklanmaktadır. 1961 yılında 

“Utet Yayınevi” tarafından hazırlanan İtalyanca Büyük Sözlük (The Grande 

Dizionario Della Lingua Italiana), Battaglia (sözlüğün editörü) adıyla da 

bilinmektedir (Pietro, 2009). Bu sözlüğün baskıları hâlâ devam etmektedir. 

1971 yılında Giacomo Devoto ve Gian Carlo Oli tarafından İtalyanca Söz 

Varlığı (Vocabolario Della Lingua Italiana) başlıklı çalışma genel sözlük 

türünde tek cilt olarak “Le Monier Yayınevi” tarafından yayımlanmıştır. 

1990 yılında Gion Carlo Oli tarafından sözlüğün yeni baskısı yapılmış, 2000 

yılında da sözlük CD-Rom ortamında Le Monnier Yayınevi tarafından satışa 

sunulmuştur (Bozkurt, 2017: 78-79).  

İspanya’daki ilk sözlükbilim araştırmaları X-XV. yüzyıllara aittir. Söz 

konusu yıllarda Glosas Silenses adı verilen sözlükler genellikle Latin – 

İspanyol ya da İber dillerinde alfabetik düzende hazırlanan listelerdir. 

Rönesans’la birlikte iki dilli, çok dilli, tıp ve ziraî alanlara ait özel sözlükler 

artmıştır. Bu dönemde genellikle İspanyolcayı, Latince karşılıkları açısından 

inceleyen çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Alfonso de Palencia’nın 

Kastilya Dili Sözlüğü (Diccionario de la lengua castellana, 1490), Antonio 

de Nebrija’nın Latince – İspanyolca Sözlük (Diccionario latino – español, 

1492) ve yine Nebrija’nın İspanyolca – Latince Kelime Hazinesi 

(Vocabulario español – latino, 1495), Alonso Sinchez de la Ballesta’nın 

Kastilya Dili Kelimelerinin Sözlüğü (Diccionario de vocablos castellanos, 

1587) adlı eserler öne çıkan çalışmalardır (Roser, 2006). XVII. yüzyılda 

Sebastian de Covarrubias tarafından Kastilya veya İspanyol Dili Sözlüğü 

(Tesoro de la lengua castellana o española) (1611) hazırlanmıştır. Bu sözlük, 

sözcüklerin açıklamalarını ve köken bilgisini sunan, yazarlardan alıntılanan 

örnekleri gösteren ve kaynakları belirtilen ilk genel sözlük olması 

bakımından değerlidir (Edward, 1974: 958).  

1713 yılında “İspanya Kraliyet Akademisi”nin (Real Academia 

Española), Juan Pacheco ve Marquis de Villena’nın önderliğindeki bir ekip 

tarafından kurulması İspanyolca sözlüklerin oluşturulması ve 

yaygınlaşmasını hızlandırmıştır. İlk işi sözlük hazırlama çalışmalarına 

başlamak olan İspanya Akademisinin sözlük projesinde Juan Isidro Fajardo, 
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Lorenzo Folch de Cardona, Jose Casani, Juan de Ferreras ve Adrian Connink 

gibi dilbilimciler yer almışlardır. Akademinin hazırladığı sözlüğün ilk cildi 

Kastilya Dili Sözlüğü (Diccionario de la lengua castellana) başlığıyla 1726 

yılında tamamlanmıştır. Diccionario de Autoridades adıyla da bilinen 

sözlüğün 1739’da 6. cildi yayımlanmıştır. Bu ciltten sonra sözlük üzerinde 

düzeltmeler yapılmış ve XIX. yüzyılın sonuna kadar yeni baskıları çıkmıştır. 

İspanya Akademisi, XIX. yüzyılda da sözlük çalışmalarına devam etmiştir. 

1880-1883 yılları arasında Roque Barcia 5 ciltlik İspanyol Dilinin İlk Genel 

Etimolojik Sözlüğü (Primer diccionario general etimológico de la lengua 

española) adlı çalışmayı hazırlamıştır. Ramon Cabrera 1837 yılında 2 ciltlik 

Kastilya Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nü (Diccionario de etimologias de la 

lengua castellana) yayımlamıştır. XIX. yüzyılın ilk yarısında Vicente Salvá 

tarafından hazırlanan Kastilya Dilinin Yeni Sözlüğü (Nuevo diccionario de la 

lengua castellana) (1846) ve Ramón Joaquín Domínguez tarafından 

hazırlanmış olan İspanyolcanın Ulusal Sözlüğü veya Büyük Klasik Sözlüğü 

(Diccionario nacional o gran diccionario clásico de la lengua española) 

(1847) adlı eserler değerli kaynaklardır. Kolombiyalı Rufino José Cuervo, 

XIX. yüzyılın son çeyreğinde 1886-1893 yılları arasında A’dan D’ye kadar 

olan sadece 2 ciltlik İspanyol Dilinin Bölgesel Sözlüğü’nü (Diccionario de 

construcción y régimen de la lengua castellana) hazırlamıştır. Bu sözlük 

1911 yılında Rufino José Cuervo ölünce yarıda kalmıştır. Fakat Bogota’daki 

Caro y Cuervo Enstitüsü, sözlüğün diğer 6 cildini tamamlamak için 1942 

yılından itibaren çalışmalara başlamış ve 1994’te eksik ciltlerini de 

oluşturarak 8 cilt olarak yayımlamıştır.  

XX. yüzyıl dilbilim, sözlükbilim gibi disiplinlerin en parlak dönemini 

yaşadığı yüzyıldır. İspanyol sözlükbilimi de bu dönemde daha özel ve 

kapsamlı sözlüklerini vermiştir. 1933 yılında Ramón Menéndez Pidal 

editörlüğünde İspanya Akademisi tarafından İspanyol Dilinin Tarihsel 

Sözlüğü (Diccionario histórico de la lengua española) yayımlanmıştır. 1933-

1936 yılları arasında gerçekleşen iç savaş ve ardından II. Dünya Savaşı’nın 

başlamasıyla sözlük çalışmaları durmuştur. 1946 yılından sonra çalışmalara 

tekrar dönülmüştür. 1947 yılında Samuel Gili Gaya 1492-1726 yılları 

arasında çıkan sözlüklerin bibliyografyasını sunduğu Sözlükbilim Hazinesi 
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(Tesoro lexicográfico) adlı eseri yayımlamıştır. Yine 1947 yılında İspanya 

Akademisine bağlı “Sözlükbilim Semineri” (The Seminario de Lexicografia) 

adı verilen topluluk akademinin yarım kalan tarihsel sözlüğünü tamamlamak 

amacıyla kurulmuştur. Bu topluluğun çalışmalarını vefatına kadar Julio 

Casares (1877-1964) yönetmiştir. 1966 yılında María Moliner İspanyolca 

Kullanım Sözlüğü (Diccionario de uso del español) başlıklı çalışmasıyla 

genel sözlüklere örnek vermiştir. Genel sözlük türünde hazırlanan bir diğer 

sözlük 1966 yılında Manuel Seco ve meslektaşları tarafından oluşturulan 

Çağdaş İspanyolca Sözlüğü (Diccionario del español actual) ’dür (Haensch, 

1991: 1750). 

Modern İspanyol sözlükbiliminin öne çıkan isimlerinden biri olan 

dilbilimci, sözlükbilimci ve İspanya Akademisi üyesi Julio Casares, İspanyol 

Dilinin İdeografik Sözlüğü (Diccionario ideológico de la lengua española) 

adlı çalışmasını 1942 yılında tamamlamıştır. Aynı zamanda 1950 yılında 

Madrid’de Modern Sözlükbilime Giriş (Introducción a la lexicografía 

moderna) adlı kitabını yayımlamıştır. Söz konusu kitap 1958 yıllında 

Modern Sözlükbilime Giriş (Введение в современную лексикографию) 

başlığıyla Moskova’da İspanyolcadan Rusçaya çevrilmiştir (Kasares, 1958). 

Yurt dışı bir üne kavuşan bu çalışma, Newyork, Philadelphia, Amsterdam 

gibi büyük şehirlerde yayımlanmıştır. Casares, ilgili kitapta sözlükbilimin 

kuramsal ve uygulama sorunlarını inceleyerek çözmeye çalışmıştır. Bilim 

insanı sözlükbilimin; sözcükbilim, anlambilim, etimoloji gibi birçok alanla 

bulunan bağını irdelemiş ve İspanya Akademisi bünyesinde yöneticiliğini 

yapacağı tarihsel sözlüğün projesini anlattığı bölümle de kitabını 

sonlandırmıştır. Julio Casares, Samuel Gili i Gaya, Tomás Navarro Tomás, 

Américo Castro, Rafael Lapesa, Manuel Seco gibi bilim insanları modern 

İspanyol sözlükbiliminin öncü isimleridir. 

İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya ve İzlanda ülkelerini kapsayan 

İskandinav sözlükbilimi, XVI. yüzyılda İsveççe ve Danca sözlüklerin ortaya 

çıkmasıyla başlamıştır. XVI. ve XVII. yüzyıllara ait sözlükler genellikle 

Latinceyle ilgilidir. XVIII. yüzyılda İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi 

yabancı dilleri içeren iki dilli sözlükler oluşturulmuştur. İlk çok dilli 

İskandinav sözlükleri ise XIX. yüzyılın ortasında hazırlanmıştır. Bu 
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çerçevede Norveçli dilbilimci, sözlükbilimci John Brynildsen’in (1852-

1926) hazırladığı iki dilli ve çok dilli sözlükler önemlidir. Brynildsen’in 

Norveççe – İngilizce Sözlük (Norsk-engelsk ordbog 1892), Almanca – 

Norveççe – Danca Sözlük (Tysk-norsk-dansk ordbog 1900) ve İngilizce – 

Danca – Norveççe Sözlük (Engelsk-dansk-norsk ordbog 1907) adlı 

çalışmaları söz edilmeye değerdir. Norveççe – İngilizce Sözlük adlı 

çalışmanın ilk baskısı 1892 olup, 1927 baskısı hâlâ kullanılmaktadır 

(Malmgren, 2002: 46-47). XX. yüzyılda hazırlanmış olan önemli sözlükler 

arasında Norwegian Norsk riksmålsordbok (1937-1957), Swedish Nusvensk 

ordbok (1917-1972) ve Finnish Nykysuomen sanakirja (1951-1961) adlı 

çalışmalar da yer almaktadır. Rus sözlükbilimci Valeriy Berkov’un 1962 

yılında hazırladığı Rusça – İzlandaca Sözlük (İslenzk-rússnesk oràabók) ve 

1995 yılında oluşturduğu Rusça – Norveççe Sözlük (Russko-norvezjskij 

slovar) İskandinav sözlükbilimine iki dilli sözlükler açısından büyük katkı 

sağlamıştır. XX. yüzyılda elektronik sözlükçülüğe de geçilmiştir. 

İskandinavya bölgesinde bulunan İzlanda küçük bir ülke olmasına rağmen 

nüfus başına düşen sözlük yazarlarının oranı ve kendi sözlükbilim 

topluluğunun üye sayısı göz önüne alındığında kendisinden daha büyük 

ülkelerden 100 kat daha ileride olduğu fark edilmektedir (Hartmann, 1993: 

73). XX. yüzyılın sonuna doğru 1987 yılında Bo Svensén tarafından İsveççe 

hazırlanan Sözlükbilimin El Kitabı (Handbok i lexikografi) ve H. 

Bergenholtz’un ile S. Tarp’in 1994 yılında çıkardığı Danca Sözlükbilim 

Kılavuzu (Manual ifagleksikografi) önemlidir. Bu eserler, başta İngilizce ve 

Almanca olmak üzere birçok dile çevrilmişlerdir. İsveçli sözlükbilimci Bo 

Svensén, yine 1987 yılında sözlük oluşturmada kullanılan kuramsal ve 

uygulama yöntemlerini açıkladığı Uygulamalı Sözlükbilim: Sözlük Yapım 

İlkeleri ve Yöntemleri (Practical Lexicography: Principles and Methods of 

Dictionary Making) adlı çalışmasını yayımlamıştır. Bu monografi yeni 

baskılarına devam etmekte olup, İngilizce baskısı 1993 yılında “Oxford 

Yayınevi”nden çıkmıştır. 1991 yılında “İskandinav Sözlükbilim 

Topluluğu”nun (Nordic Association of Lexicography) Oslo’da kurulması 

sözlükbilim çalışmalarını hızlandırmıştır. 1994 yılında yayın hayatına 

başlayan LexicoNordica (Nordic Journal of lexicography) adlı bir de 
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dergileri bulunmaktadır. Alanın önde gelen İskandinav sözlükbilimcileri 

arasında Danimarkalı Henning Bergenholtz, İsveçli Martin Gellerstam, Bo 

Svensén, Norveçli Dag Gundersen ve İzlandalı Jón Hilmar Jónsson yer 

almaktadır. 

Avustralya, kendi sözlüğünü hazırlamakta oldukça geç kalan bir 

ülkedir. Bu durum Avustralya’nın sözlük ihtiyacının İngiltere ve Amerika 

tarafından karşılanması ve hazırlanmasıyla bağlantılıdır (Delbridge, 1992: 

64). XIX. ve XX. yüzyıllarda Avustralya İngilizcesinin sözlüğünün 

oluşturulması söz konusudur. 1976 yılında edebiyatçı, akademisyen Graham 

Johnston’ın (1929-1976) editörlüğünde Avustralya İngilizcesinin söz 

varlığını içeren Oxford Cep Sözlüğü (Pocket Oxford Dictionary) Oxford 

Üniversitesi Yayınevi tarafından basılmıştır. Fakat bu sözlük ihtiyacı 

karşılayamamıştır. 1978 yılında Wilkes tarafından hazırlanan Avustralya 

İngilizcesinin Konuşma Kılavuzu (Dictionary of Australian Colloquialisms), 

1981 yılında A. Delbridge tarafından hazırlanan Macquarie Sözlük (The 

Macquarie Dictionary) ve Avustralya İngilizcesinin Ulusal Sözlüğü (The 

Australian National Dictionary) adlı eserler ise sözcük bilgisine yoğunlaşan 

detaylı sözlüklerdir. Macquarie Sözlük, Avustralya İngilizcesinin 

telaffuzunu, yazımını ve sözcüklerin tüm anlam tanımlarının yer aldığı 

kapsamlı bir sözcük listesi sunan ilk Avustralya sözlüğüdür. Bu nedenle 

Macquarie Sözlük, Avustralya İngilizcesini diğer ulusal İngilizce çeşitleri ile 

karşılaştırmada bir ölçüt olmuştur. İhtiyaç karşılanmış ve söz konusu sözlük, 

devlet, eğitim, yayıncılık ve gazetecilik alanlarında birçok kuruluş tarafından 

kabul edilmiştir. Macquarie Sözlük adı yayıncısı olan “Macquarie 

Yayınevi”nden gelmektedir. İkinci baskısı 1991 yılında gerçekleşen 

sözlüğün baskıları yine aynı yayınevinden çıkmaya devam etmektedir 

(Delbridge, 1992: 68). 1990 yılında “Avustralya Sözlükbilim Topluluğu”nun 

(Australasian Association for Lexicography) kurulmasıyla sözlük 

çalışmalarıyla ilgilenenlerin sayısı artmıştır. 

1917 yılında Slovak ve Çekler birleşerek Çekoslovakya 

Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır16. Slovak ve Çeklerin bir arada yaşadığı 

                                                             
16 1993 yılında ise Çekya ve Slovakya adlarıyla iki ayrı ülke olarak anlaşmalı şekilde ayrılmışlardır.  
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Çekoslovakya Cumhuriyeti’nde 1918-1940 yılları arasında imlâ kılavuzları 

hazırlanmıştır. Slovak İmlâsının Kuralları (Pravidlá slovenského pravopisu) 

başlığını taşıyan ilk çalışma 1931 yılında A. A. Baník tarafından 

yayımlanmıştır. 1935-1957 yılları arasında dilbilimci, Slavist, sözlükbilimci 

Çekyalı Bohuslav Havranek, edebiyatçı Emil Smetánka ve dilbilimci, 

edebiyat tarihçisi, çevirmen Miloš Weingart tarafından oluşturulan Çek 

Dilinin Rehber Sözlüğü (Příruční slovník jazyka českého) 9 cilt olarak 

yayımlanmıştır (Čermák, 2006). 1947-1979 yılları arasında B. Jaromir, A. 

Kamiš ve K. Kučera tarafından Eski Çekçe Sözlük (Staročeský slovník) 

hazırlanmıştır. Slovak sözlükbilimi ilk modern açıklamalı sözlüğe S. Peciar 

tarafından oluşturulan Slovak Dilinin Sözlüğü’yle (Slovník slovenského 

jazyka) 1959 yılında kavuşmuştur. 1987 yılında ise J. Kačala ve M. 

Pisárčiková tarafından Slovak Dilinin Küçük Sözlüğü (Krátky slovník 

slovenského jazyka) hazırlanmıştır (Jarošová ve Benko, 2012: 259). F. 

Čermák, J. Hronek ve J. Machač tarafından 1983-2005 yılları arasında 

oluşturulan Çekçe Deyimler ve Deyişler Sözlüğü (Slovník české idiomatiky a 

frazeologie) adlı dört ciltlik çalışma ise Avrupa’nın en büyük sözlüğü olarak 

görülmektedir. Bu bilgiler ışığında XX. yüzyılda hazırlanan Çek 

sözlüklerinin, iki dilli ve özel sözlükler ile deyim sözlükleri olmak üzere 

çeşitli sözlük türlerinde hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Avrupa’da uygulamalı sözlükbilim çalışmaları erken dönemde başlasa 

da özellikle kuramsal alanda yapılan bilimsel çalışmaların XX. yüzyılın son 

çeyreğinden itibaren arttığı görülmektedir. Avrupa’nın birçok ülkesinde 

sözlükbilim çalışmalarının temel alındığı sözlükbilim merkezleri ile sürekli 

yayımlanan dergiler bulunmaktadır. Örneğin, Almanya’da 1985 yılından 

itibaren yılda 1 sayı yayımlayan Lexicographica adlı dergi 36. cildini 2020 

yılının Aralık ayında çıkarmıştır. Kurulan Sözlükbilim Araştırma Merkezleri 

ve Araştırma Topluluklarından bazıları ise şu şekildedir: 

1. AELEX (Associacio´n Espanola de Estudios Lexicogra f́icos) 

Barselona – 2002. 

2. EURALEX (European Association for Lexicography) – 1983. 
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3. ISHLL (International Society for Historical Lexicography and

Lexicology) İngiltere – 2002.

4. DSNA (Dictionary Society of North America) Collingswood –

1975. 

5. AUSTRALEX (Australasian Association for Lexicography)

Adelaide – 1990.

6. MLA (Discussion Group on Lexicography) Amerika – 1883.

7. NFL (Nordic Association of Lexicography) Oslo – 1991.

Yukarıda adı geçen bu araştırma merkezleri ve topluluklar sayesinde 

Batı’daki sözlükbilim çalışmaları gün geçtikçe ilerlemekte ve sözlükbilim 

bağımsız bir disiplin dalı olarak ortaya çıkmaktadır.   





4. ÇARLIK DÖNEMİ RUS SÖZLÜKBİLİMİ

4.1. Çarlık Dönemi Sözlükbilim Çalışmaları 

Bir sözlüğün oluşumu o milletin diliyle ve dil tarihiyle bağlantılıdır. 

Rus Çarlık dönemindeki sözlükbilim çalışmalarını daha iyi idrak edebilmek 

için Rus dilinin oluşum tarihine bakmakta fayda vardır. Rus alfabesi için 

kabul edilen en genel yargı, Slavların, yazıyı Hristiyanlıkla beraber aldığı ve 

bu alfabenin Yunanlı ilahiyatçılar Kiril ve Metodiy tarafından icat 

edildiğidir. Bu yargının sebebini ise O. Süleymenov (2000/2001: 38) Yazının 

Dili adlı eserinde “Rus alfabesinin kökenlerinin araştırılması konusu 

olduğunda, bir Slavist, Bizans/Latin yazısı ile karşılaştırma yapmaktan öteye 

kesinlikle gidemez. (…) Başkası demek yabancı demektir; yabancı olan her 

şeyde ise yanılma vardır” cümleleriyle ifade etmektedir. Dolayısıyla 

Süleymenov, Rus alfabesinin tarihini ve kökenini araştıran Slavistlerin, 

incelemelerinde Bizans yazısıyla sınırlı kaldıklarını ve başka dillerle 

karşılaştırma yapmadıklarını vurgulamaktadır.  

Dil tarihçisi Aleksey Aleksandroviç Şahmatov17, Rus dilinin geçirdiği 

tarihî süreci çok karmaşık ve güç bulmaktadır. Bugünkü Rus dilini ifade 

etmek için kullanılan “Kilise Slav dili”, “eski İslâv dili”, “kadim Rus dili”, 

“genel İslav dili” gibi terimler Rus dilinin gelişim sürecinin anlaşılmasını 

daha da zorlaştırmaktadır. Rus dilinin kökeniyle ilgili bazı görüşler 

mevcuttur. A. A. Şahmatov’a göre kadim Rus dilinin temelinde yabancı 

kökenli Kilise Slav dili, Kilise Slav dilinin temelinde ise kadim Bulgar dili 

bulunmaktadır. Rus diliyle büyük bir benzerlik taşıyan Kilise Slav dili 

yüzyıllar boyu halk diliyle yakınlaşarak yabancı dil özelliğini kaybetmiş ve 

17 A. A. Şahmatov’un bilimsel yaşamı, dil-tarih kuramı ve Rus dilinin kökeniyle ilgili görüşleri için 

(bkz. Acar, 2016). 
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Ruslaşmıştır. Aynı zamanda Rus halkı da Kilise Slav dilindeki Bulgarca dil 

birimlerini yabancı bir dil şeklinde algılamamış ve kolaylıkla benimsemiştir. 

Böylece Kilise Slav dili, dolayısıyla kadim Bulgar dili, Rusçayla 

kaynaşmıştır. Kadim Rusça ögelerin bazıları yok olmuş, bazılarının yerini 

kuzeydoğu Rusya ögeleri almış, bazıları ise günümüze kadar ulaşmıştır 

(Şahmatov, 1941: 60-62). Anlaşıldığı üzere Şahmatov, Rus dilinin temelinde 

kadim Bulgar dili olduğunu başka bir ifadeyle yabancı bir dil bulunduğunu 

ileri sürmektedir.  

Araştırmacı, coğrafyacı Murat Adji de A. A. Şahmatov’un, Rus dilinin 

temelinin kadim Bulgar diline dayandığı görüşünü desteklemiştir. M. Adji, 

Kiril ve Metodiy kardeşlerin Deşt-i Kıpçak’ta konuşulan Türk dilinde, başka 

bir deyişle o zaman kullanılan kadim Bulgar dilinde konuşup yazdıklarını 

ifade etmektedir. Onlar, günümüzde tarihî Türk alfabelerinden biri sayılan 

kadim Orhun (Runik) alfabesi yerine yeni bir alfabe icat etmek istemişler ve 

Orhun alfabesine Avrupai bir şekil vererek Türk fonetik sistemine uygun, 40 

harften meydana gelen “Glagolitik” adlı alfabeyi oluşturmuşlardır. Adji, 

Slav dilinde bu kadar sesin bulunmadığını belirterek Kiril ve Metodiy 

kardeşlerin hazırladığı alfabenin Slav alfabesi olamayacağının altını 

çizmektedir. Ayrıca, Kiril alfabesi konusu, Kiril’in vefatından sonra ortaya 

çıkmıştır. Kiril ismini, asıl adı Konstantin olan âlim, hastalanıp da vefatına 

birkaç gün kala aziz Kiril gününde almıştır. Bu nedenle Orta Çağ’da Kiril 

kelimesinin bile bulunamayacağını vurgulayan Adji, gerçek Kiril alfabesinin 

Glagolitik alfabeyi işaret ettiğini belirtmektedir. Kiril alfabesinin ise Yunan 

kaynaklı olduğunu ifade ederek Rus alfabesinin kökeniyle ilgili görüşlerini 

açıklamaktadır (Adji, 1994/2019a: 70-72). Dolayısıyla bugünkü Rus 

alfabesinin temelinde kadim Bulgar dilinin alfabesi olan gerçek Kiril yazısı, 

Glagolitsa bulunmaktadır. Bu alfabe Türklerin kullandığı Orhun alfabesini 

Avrupaileştirmek için Türk fonetik sistemine uygun bir şekilde Kiril ve 

Metodiy tarafından icat edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Rus alfabesinin 

temelinde Türk yazı sisteminin bulunduğunu düşünmek mümkündür. 

Yapılan araştırmalar XI. ve XIV. yüzyıllar arasında konuşulan 

Rusçanın Kiev Devleti dönemine, XV. ve XVII. yüzyıllar arasında 

kullanılan Rusçanın ise Moskova Devleti dönemine ait olduğunu 
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göstermektedir. XV. yüzyılın başından itibaren Moskova’da Rus-Slav 

toplumu, Türkler ile yaşamaya başlamış ve böylece Türk dilinin kullanım 

alanı genişlemiştir. Kremlin duvarlarının arkasında da Rus dili ve Türk dili 

yüzyıllar boyu halk tarafından konuşulmuştur (Adji, 1994/2001: 272). Bu 

tarihten daha önce Rus-Slav toplumu Türklerle XI-XII. yüzyıllardan itibaren 

Deşt-i Kıpçak denilen sahada etkileşime girmişlerdir. Hristiyanlıktan önceki 

dönemlerde Slavlar ve Türkler beraber kardeşçe yaşamış, karşılıklı tarımsal, 

ticarî ve iktisadî ilişkilerde bulunmuş, aynı alfabeyi kullanmış ve aynı dini 

kabul etmişlerdir. Slavların Hristiyanlığı kabulüyle kilise devreye girmiş, 

bozkırla olan bağları koparmaya, Slav-Hristiyanları kontrol etmeye ve 

Türklerden ayırmaya başlamıştır (Süleymenov, 1975/2005: 166). Dolayısıyla 

Türk halklarıyla Rus-Slav toplumunun dilsel, kültürel, ticarî ilişkileri XI. 

yüzyılda Deşt-i Kıpçak’ta başlamış, Rusların Hristiyanlığı kabul etmesiyle 

Türklerle olan bağ kopmaya başlasa da Türk dili, Rusya’nın merkezi 

Moskova’ya kadar yayılmıştır.  

Rus dilinin kökenini inceledikten sonra Rus topraklarında “çarlık” 

döneminin ne zaman başladığına da bakmak gerekmektedir. IX. yüzyılda 

kurulduğu düşünülen Kiev Rus Devleti, XII. yüzyılın sonlarından itibaren 

Kiev, Suzdal, Ryazan, Novgorod, Moskova gibi birçok knezliğe (feodal 

beylik) ayrılmıştır. Moskova Knezliği, bunlar arasındaki en önemlilerden ve 

en büyüklerden biridir. 1462-1500 yılları arasında Moskova Knezliği’nin 

başında bulunan III. İvan hem “çar” hem “otokrat” unvanlarını kullanmayı 

hem de kutsal kilise ayini ile taç giyme töreni uygulamasını başlatmıştır 

(Rıasanovskiy ve Steinberg, 2016: 102, 105). Bu dönemden itibaren “çar” 

unvanı kullanılmaya başlasa da çarlık dönemi 1533-1584 yılları arasında 

hüküm süren Korkunç İvan lakaplı IV. İvan’ın 1547 yılında kendini “çar” 

ilan etmesiyle resmiyet kazanmıştır. 

Rus dilinin kökeniyle ilgili sorunlara ve çarlık döneminin ne zaman 

başladığına baktıktan sonra Rus sözlükbilim tarihini değerlendirebiliriz. Rus 

dilinin ilk yazılı eserleri X.-XI. yüzyıllarda Ukrayna, Rusya ve Belarus 

halklarının tamamını kapsayan Doğu Slavları tarafından üretilmiştir (İvanov, 

1964: 139). Dolayısıyla Rus sözlükbilim tarihinin kökeni de Doğu Slavlara 

ait olup X-XI. yüzyıllara kadar uzanmaktadır. Rus sözlükbilim tarihinde ilk 
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sözlükler “glossa” (глоссa) adı verilen sözcüklerin bir araya getirilerek 

hazırlandığı “glossari” (глоссарии) isimli sözlüklerdir. Anlaşılmayan bir 

sözcüğün açıklanmasına veya çevirisine “glossa” denir. Dolayısıyla ilk 

sözlükler bir eserdeki anlaşılmayan sözcüklerin tanımlanmasından 

oluşmaktadır.  

Günümüze kadar ulaşan ilk Rusça açıklamalı sözlük 1280 tarihli Doğu 

Slavlara ait Novgorod Kilise Kurallar Kitabı’nda (Новгородская Кормчая) 

yer alan sözcük listesidir. 174 kelimeden oluşan bu sözlükte kutsal kitaplarda 

karşılaşılan kadim İbranice, Yunanca ve kadim Slavca sözcükler yer 

almaktadır. Sözlükte, Pavel, Pyotr, Golgofa, Erihon gibi farklı kutsal kişi 

adları açıklanmış, dinî terim ve ifadelere yer verilmiştir (Tseytlin, 1958: 6). 

Rusların X. yüzyılın sonunda Hristiyanlığı kabul etmeleri neticesinde kutsal 

kitapların açıklanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Rusça 1280 

yılına ait ilk açıklamalı sözlük dinî metinlerde yer alan ve anlaşılmayan 

sözcüklerden oluşmaktadır. 

İkinci ünlü sözlük 1431 yılında Novgorod Sözlüğü (Новгородский 

словарь) adıyla bilinen eserdir. İonna Lestviçnik’in eserinin ekinde yer alan 

bu sözlüğün ilk el yazmasında 61 sözcük bulunmaktadır. Sözlükte kitap 

diline, çoğunlukla Slavca sözcüklere ve ifadelere yer verilmektedir. Bu 

sözlüğü 1280 yılında hazırlanan sözlükle karşılaştıran R. M. Tseytlin (1958: 

7), Novgorod Kilise Kurallar Kitabı adlı sözlükteki sözcük ve ifade 

açıklamalarının daha kapsamlı ve daha net olduğunu, bazı sözcüklerin birden 

fazla anlamının sunulduğunu ve çevirisi yapılan sözcüklerin birkaç tane eş 

anlamının gösterilerek tanımlandığını belirtmektedir. 

Anlaşıldığı üzere çarlık dönemi öncesinde hazırlanan ilk Rusça 

sözlükler dinî metinlerdeki anlaşılmayan sözcükleri konu edinmiş olup bir 

esere bağlı hazırlanmıştır. Rusya’nın X. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmesi 

Rusça söz varlığını etkilemiş, bu durum Yunancadan, İbraniceden, 

Latinceden ve bilhassa Kilise Slav dilinden sözcüklerin Rus diline 

geçmesine neden olmuştur. Dolayısıyla az önce de değindiğimiz üzere ilk 

sözlükler, dinî metinler üzerine kurulu sözcük listeleridir.  
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Araştırmacılar XV. yüzyılın ortasından önce hazırlanan sözlüklere 

“glossari” adını vermişler ve onları dört türe ayırmışlardır (Kovtun vd., 

2001: 40-49; Kozırev ve Çernyak, 2015: 14): 

1. Özel İsim ve Yer Adları Sözlükleri (ономастиконы): Kutsal 

kitapta geçen kişi adları ve kutsal mekân adlarının yer aldığı sözlüklerdir. 

Orta Çağ sözlükbiliminin en eski türüdür. En eski onomastikonlardan iki 

eser günümüze ulaşmıştır. Yahudice Sözler (Речь жидовськаго языка); 

Yahudice Özel İsimler (О именах, глаголемых жидовьским языком) 

(Yunancadan çevrilmiştir). 

2. Sembol Sözlükleri (словари – приточники): Sembolik anlam 

içeren sözcüklerin sözlüğü olup metinlerde geçen alegorik, mecaz ve 

imgelerin anlamlarını açan sözlüklerdir. Kadim Rus kültüründe kutsal 

metinlerdeki doğa olaylarının, tarihî hadiselerin ve efsanelerin sembolik bir 

şekilde açıklanması oldukça yaygınlaşmıştır. Örneğin Anlaşılmayan 

Sözcüklerin Açıklamaları (Толк о неразумных словесех) adlı eser bir 

sembol sözlüğüdür. 

3. Slavca – Rusça Sözlükler (славяно – русские словари): Kitap 

dilindeki özellikle Kilise Slav dili kitaplarında geçen anlaşılmayan sözcükler 

açıklanmaktadır. Örneğin, İonna Lestviçnik’in Yazılı Metinlerde Geçen 

Anlaşılmayan Sözlerin Açıklanması.... (Толкование неудобь познаваемом 

в писаных речем...)18 adlı eserinin ekinde bulunan Novgorod Sözlüğü 

(Новгородский словарь) bu türün içerisinde yer almaktadır. 

4. Konuşma Kılavuzları (словари – разговорники): Konuşma 

kılavuzları, çeviri sözlükleridir. İlki XV. yüzyılda Rusçadan Yunancaya 

hazırlanan Yunanca Konuşma Kılavuzu (Речь тонкословия греческого); 

ikincisi XVI. yüzyılda Rusçadan Tatarcaya oluşturulan Polovetsçe Sözlük 

(Толкование языка половецкого) adlı eserlerdir. 

Bu bilgiler ışığında Orta Çağ sözlükleri dört türe ayrılmakta olup 

genellikle dinî metinlere bağlı kelime listeleri şeklinde hazırlanmıştır. 

                                                             
18 Eserin tam adı: Тлъкование неудобь познаваемом в писанных речем, понеже положены 

суть речи в книгах от начальных преводних ово Словенскы и ино Сръбскы и другая 

Блъгарскы и Гръчьскы их же неудоволишася преложити на Рускыи. 
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Bununla birlikte iletişim ihtiyaçları nedeniyle konuşma kılavuzları da 

oluşturulmuştur. 

XV. yüzyıla gelindiğinde Moskova kendi dilini hâlâ oluşturamamıştır. 

Moskova’da bir grup Kuzey Rusçası, diğerleri Doğu Rusçası konuşmaktadır. 

Moskova kültür hayatı Kuzey Rusça merkezleriyle bağlantılı olduğu için 

yüksek sınıf, Kuzey Rusçasını kullanmıştır. Örneğin, kuzeydoğu Rusya 

şehirleri olan Vladimir, Rostov, Suzdal gibi Rusya’nın eski şehirlerinden 

boyarların ve din adamlarının Moskova’ya gelmesi Kuzey Rusçanın 

kullanımını arttırmıştır. Zamanla Kuzey Rus lehçesi en büyük Rusça lehçesi 

olmuştur (Şahmatov, 1941: 64-65). Böylece Moskova kendi dilini oluşturma 

yolunda büyük bir adım atmıştır. XV. yüzyılın ikinci yarısında Orta Çağ 

kapanmış, bilimde ilerlemelerin kaydedildiği bir dönem başlamıştır. 

Matbaanın icadıyla sözlüklerde el yazması geleneğinden basılı sözlüklere 

geçilmiştir. İlk matbaa IV. İvan’ın emriyle Moskova’da 1553 yılında 

kurulmuştur. XVI. yüzyılda Moskova, kültürün, siyasetin ve dinî yaşamın 

merkezi olmuştur.  

Siyasî yaşama bakıldığında III. İvan’ın 1470’li yıllarda Tatar 

Türkleriyle ilişkilerini geliştirerek onların içyapısını öğrendiği 

anlaşılmaktadır. III. İvan, Altın Orda’yı diplomatik ve stratejik açıdan ele 

geçirme amacıyla Kırım hanı Mengli Giray’la, Nogay Ordası ve Sibirya’da 

hüküm süren Tümen hanı ile dostane ilişkiler kurmuştur. 1480 yılında da 

Altın Orda merkez karargâhına yolladığı birlikler aracılığıyla Moğol 

hâkimiyetine büyük zarar vermiştir. Altın Orda bu baskından sonra 10 yıl 

daha ayakta kalabilmiş ancak yerini Astrahan (Ejderhan) Hanlığı almıştır. 

Aynı zamanda III. İvan, Kazan Hanlığı’nın iç işlerine de karışmaya başlamış 

ve 1487 yılında kendi adayını tahta çıkarmıştır (Vernadsky, 2015: 122-123, 

134). III. İvan’ın ardından 1547 yılında tahta geçen IV. İvan zamanında 

Moskova ve Tatar dünyası arasındaki ilişkiler iyice gerilmiştir. Kırım ve 

Kazan Tatarları Moskova’ya sürekli akınlar düzenlerken, IV. İvan da Tatar 

Hanlıklarını ele geçirebilmek için savaş hazırlıklarına başlamıştır. IV. İvan, 

1552’de Türk toprakları olan Kazan’ı ve hemen ardından 1556’da Astrahan’ı 

ele geçirerek bu topraklardaki Türk hâkimiyetini resmî olarak 

sonlandırmıştır. Rusya’nın sınırları kısa sürede Hazar Denizi kıyılarına, 
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Kafkaslara, Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına ve Osmanlı Türklerinin nüfuz 

sahalarına yaklaşmıştır (Kurat, 1999: 153-154). Dolayısıyla Rusya XVI. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendi etnik yapısına farklı milletleri dâhil 

ederek çok milletli bir devlet haline gelmeye ve Tatar, Çuvaş, Başkurt gibi 

birçok Türk halkını Ruslaştırmaya başlamıştır. Orada yaşayan Türk halkları, 

Rus halkıyla karışmıştır. Doğal olarak Rusça ile Türk dilleri arasındaki 

etkileşim de artmaya devam etmiş ve bu durum sözlüklere yansımıştır.  

XVI. yüzyılın sonundan itibaren sözlüklerin hem içeriği hem hacmi 

değişmektedir. Sözlüklerin hacmi artmakta, sözcükleri açıklama tarzı ve 

sözlüklerdeki yerleşim düzeni farklılaşmaktadır. Sözlüklerde, sözcükler 

alfabetik olarak sıralanmaktadır. Bu dönemin ünlü sözlük türü “alfabe” 

anlamına gelen “” (азбуковник)’lerdir. XVI. yüzyılda kilise kitaplarının 

düzeltilmesi, kutsal kitap Açıklamalı Mezmur’un (Толковая псалтырь) 

Ukraynalı Maksim Grek tarafından yapılan yeni çevirisi, Nikonov 

Vakayinamesi’nin (Никоновский свод/Никоновская летопись) el 

yazmasının düzenlenmesi, mitropolit Makariy’in Aylık Okumalar (Великие 

Минеи Четии)19 adlı eserinin basıma hazırlanması gibi çeşitli filolojik 

çalışmalar “azbukovnik” sözlük türünün ortaya çıkmasını sağlamıştır 

(Nizametdinova, 2016: 90). Başka bir ifadeyle, Orta Çağ’da hazırlanan 

eserler, azbukovnik sözlük türünün oluşmasına ortam sağlamıştır. Bununla 

birlikte azbukovnikler daha önceki dönemlere ait metinlerin sözlükleri 

olarak düşünülmemelidir. Azbukovnik; “Yeni, kendine özgü bir sözlük 

türüdür” (Kozırev ve Çernyak, 2015: 15). Her ikisi de matbaacı olan Alman 

F. A. Brokgauz (1772-1823) ve Rus İ. A. Efron (1847-1917) tarafından 

yayımlanan Ansiklopedik Sözlük’te (Энциклопедический словарь) 

azbukovnik, Hristiyanlığın kabulüyle Rusya’da ortaya çıkan yabancı, 

anlaşılmayan sözcüklerin ve özel isimlerin açıklanması amacıyla XVII. 

yüzyılda hazırlanarak leksik – ansiklopedik bir özellik taşıyan ve madde 

başlarının alfabetik düzende verildiği bir sözlük türü olarak 

tanımlanmaktadır (Brokgauz ve Efron I, 1890: 209-211).  

                                                             
19 Kilise hayatı ve öğretileri, azizlerin yaşamı, kutsal kitapların yorumlanması gibi konuları içeren 

her aya karşılık gelen 1 yıllık okuma metinlerinden/kitaplardan oluşmaktadır.   
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V. V. Vinogradov (1977: 211), Rus Dilinin Açıklamalı Sözlükleri 

(Толковые словари русского языка) adlı makalesinde azbukovnikleri; 

“Yabancı ya da anlaşılmayan sözcüklerin gerçek ansiklopedik bilgilerle 

açıklandığı ve genellikle alfabetik düzende farklı bilgilerin sunulduğu 

sözlükler” şeklinde tanımlamaktadır. Azbukovnik adı verilen ilk iki eserden 

biri Rusça Kutsal Kitaplarda Anlaşılması Zor Olan Sözler Menkıbesi 

(Сказание о неудобно познаваемых речах, иже обретаются в святых 

книгах русскаго языка) ve diğeri Azbukovnik adı verilen Rusça farklı 

adlandırmalara sahip Alfabe/Azbukovnik ya da Harf Adlı Kitap (Книга, 

глаголемая азбуковник или буквы), Alfabe Adlı Kitap (Книга, глаголемая 

алфавит) ve Anlaşılması Zor Olan Sözler Sözlüğü (Лексис неудобь 

разумеваемым речем) adlı eserlerdir (Karaulov, 1997: 18). Azbukovnik 

sözcüğüne ilk kez Alfabe/Azbukovnik Adlı Kitap (Книга, глаголемая 

азбуковник) sözlüğünün başlığında rastlanmaktadır. Bu azbukovnik, üç 

temel unsur üzerine kuruludur: bunlardan ilki, sözlükte dilbilgisiyle ilgili 

madde başlarının bulunmasıdır; ikincisi sözcüklerin açıklamalarıyla birlikte 

alfabetik düzende verilmesidir; üçüncüsü dilbilimsel alana ait olmayan 

edebiyat, tarih, halkbilim, coğrafya vb. bilgilerle ilgili madde başlarının 

sözlükte yer almasıdır (Nizametdinova, 2016: 90). Dilbilgisine dair bilgilerin 

ve aynı zamanda coğrafya, tarih gibi dil dışı alanlara ait sözcüklerin de 

azbukovniklere dâhil olması onların Orta Çağ’ın ansiklopedik sözlükleri 

olarak anılmasını sağlamıştır. Azbukovniklerde ansiklopedik bilgilerin de 

yer almasının sebebi o dönemde sözlükbilim kuramlarının henüz oluşmamış 

ve sözlük türlerinin belirlenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla 

birlikte azbukovniklerin çok çeşitli bilgiler içermesi farklı türde sözlüklerin 

hazırlanması için temel oluşturmuştur. 

Hemen yukarıda belirtilen bu sözlüklerle birlikte ünlü din adamı ve 

dilbilimci, yazar, çevirmen Lavrentiy Zizaniy Tustanovskiy’in, Vilnius’da 

1596 yılında yayımladığı ilk basılı sözlük olan Küçük Sözlük ve Slovakça – 

Rusça Kısa Açıklamalı Sözlük (Лексис, сиречь речения вкратце собраны и 

из словенского языка на просты русский диялект истолкованы) adlı eser 

de birçok kaynakta azbukovnik örneği olarak gösterilmektedir (Karaulov, 

1997: 18; Vvedenskaya, 2007: 10). Bu sözlük Slav Grameri (Славянская 
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грамматика) adlı kitabın ekidir. 1061 kelimeyi içeren bu çalışmada, başta 

Kilise Slav diline ait sözcükler olmak üzere diğer dillerin sözcükleri de 

bulunmaktadır (Fomina, 1990: 17). 

XI-XVII. yüzyıllar arası Rus sözlükbilim tarihine bakıldığında A. A. 

Şahmatov, V. V. Vinogradov, L. S. Kovtun, R. M. Tseytlin gibi birçok 

araştırmacının da belirttiği üzere söz konusu süreçte hazırlanan sözlükler 

Doğu Slavlarına ait olup Güney-Batı Rusya yani Kiev ya da Belarus 

kaynaklıdır. Ukrayna ve Rus sözlükbilimi üzerine çalışan V. V. Dubiçinskiy 

(2008: 20) de XVI. ve XVII. yüzyıl Moskova Rus Devletini kültürel açıdan 

etkileyen gelişmelerin, yeni sözlükbilim ilkelerinin ve sözlük oluşturma 

kurallarının Güney-Batı Rusya’dan geldiğini ifade etmektedir. Ayrıca 

Dubiçinskiy (2013), Ukrayna Sözlükbilimi: Tarihi ve Bugünü (Украинская 

лексикография: история и современность) ve Ukrayna dili, grameri ve 

lehçeleriyle ilgilenen Leh asıllı Slavist Jaroslav B. Rudnyckyj (1991: 2329), 

Ukrayna Sözlükbilimi (Ukrainian Lexicography) adlı çalışmalarında Maksim 

Grek’in sözlüğü dışında hemen yukarıda adı geçen sözlüklerin hepsini 

Ukrayna sözlükbilimine ait sözlükler olarak belirtmişlerdir. Aynı zamanda 

bu sözlükler Belarus sözlükbilim tarihinin de ilk sözlükleri olarak 

gösterilmektedir. Bu bağlamda dilbilimci, sözlükbilimci Peter J. Mayo 

(1991: 2335), Belarus sözlükbilim tarihini anlattığı Belarus Sözlükbilimi 

(Belorussian Lexicography) adlı çalışmasında Lavrentiy Zizaniy’i ve Pamva 

Berinda’yı Belaruslu sözlükbilimciler olarak tanıtmaktadır. Bununla ilgili 

Dubiçinskiy Rus Sözlükbilimi (Лексикогрaфия русского языка) adlı 

eserinde V. V. Vinogradov’un adı geçen sözlük yazarlarının milliyetleri 

hususunda “Ukraynalıların onlar için Ukraynalı; Belarusların ise onları 

Belaruslu” olarak tanıdıklarını ifade etmektedir (Vinogradov, 1946: 26, Akt. 

Dubiçinskiy, 2008: 20). X-XII. yüzyıllarda gelişen Kiev kültürünün Doğu 

Slavlarını etkilemesi kaçınılmazdır. Rus yazı dilinin oluşmasında da 

Ukraynaca ve Belarusçanın tesiri büyüktür. Kiev kültürü öncü durumdadır. 

Dolayısıyla ilk Rus sözlükleri Güney-Batı Rusya kaynaklıdır. Sözlük 

hazırlayanların genelde Ukraynalı olması, sözlüklerin Kiev, Vilnius gibi 

şehirlerde basılması da bu görüşü kanıtlamaktadır.  
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XVII. yüzyılda oluşturulan diğer sözlüklere bakıldığında iki dilli ve 

çok dilli sözlüklerin sayısının çoğaldığı fark edilmektedir. Bu durum 

Moskova okullarında verilen Yunanca, Latince, Lehçe gibi yabancı dil 

derslerinin artmasıyla ilgilidir. Bu dönemde ikinci basılı sözlük unvanına 

sahip olan Slavca-Rusça Sözlük ve Adların Açıklanması (Лексикон 

славеноросский и имен толкование) adlı eser önemlidir. Bu sözlük 1627 

yılında Kiev’de ünlü Ukraynalı dilbilimci, yazar, çevirmen, matbaacı ve 

pedagog Pamva Berinda (1555-1632) tarafından hazırlanmış olup Kilise 

Slav dili ile Ukraynacanın karşılaştırıldığı bir çalışmadır. 6982 sözcükten 

oluşan P. Berinda’nın sözlüğü XVII. yüzyıl sözlük yazarlarına özellikle iki 

dilli sözlüklerin oluşturulması konusunda kaynaklık etmiştir (Vvedenskaya, 

2007: 10-11). XVII. yüzyılın ortasında Çar Aleksey Mihayloviç’in davetiyle 

Kiev’den Moskova’ya gelen Ukraynalı öğretmen, çevirmen, sözlükbilimci, 

din adamı Epifaniy Slavinetskiy (1600-1675), Latince Sözlük (Лексикон 

латинский), Slavca – Latince Sözlük (Лексикон славяно – латинский), 

Yunanca – Slavca – Latince Sözlük (Лексикон греко – славено – 

латинский) adlı iki dilli ve çok dilli sözlükleri hazırlamıştır. Bu sözlüklerin 

oluşturulmasında Kiev’li yazar, din adamı Arseniy Koretskiy Satanovskiy’in 

yardımını almış, İtalyan sözlükbilimci A. Kalepino’nun (1435-1511) ve P. 

Berinda’nın sözlüğündeki malzemelerden yararlanarak sözlükleri 

oluşturmuştur (Kovtun vd., 2001: 55). Rus sözlükçülüğünün ilk dönemini 

oluşturan ve XI-XVII. yüzyıllar arasında hazırlanan sözlükler yukarıda 

verilen sözlük başlıklarından da anlaşıldığı üzere “glossari”, “alfavit”, 

“azbukovnik”, “leksikon” adlarını taşımaktadır. Söz konusu sözlükler, 

yabancı bir kelimenin ya da anlaşılması güç olan sözcüklerin çevirisini, 

anlamlarının yorumlanmasını, herhangi bir eserde yer alan kavramların, özel 

isimlerin ve sembollerin açıklanmasını içermektedir.  

XVIII. yüzyıl Rusya için birçok bakımdan yeni bir dönemdir. Rusya, 

XVII. yüzyılın sonundan itibaren Çar I. Petro’nun siyaseti nedeniyle 

diplomatik, ticarî, bilimsel ve kültürel açılardan yönünü Batı’ya çevirmiştir. 

Rus dilini de Avrupaileştirmek isteyen I. Petro, Rus imlâsının yeniden 

şekillenmesi üzerine uzun yıllar çalışmıştır. 1699 yılında çarın izniyle 

Amsterdam’da özel bir imlâya sahip Rusça-İsveççe kitapların basılması, yeni 
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Rus alfabesi oluşturma isteğini arttırmıştır. I. Petro tarafından oluşturulan 

alfabede Hollandalı ve Rus uzmanlar görev almıştır. Yeni alfabe ile 

hazırlanan ve 100 adet baskısı yapılan ilk kitap 17 Mart 1708 tarihlidir. 

1708-1710 yılları arasında I. Petro tarafından alfabede değişiklikler 

yapılmaya devam edilmiştir. 1710 yılının başında ise yeni alfabenin son hali 

benimsenmiştir (Grigoryeva, 2004: 8). Böylece ilk Rus İmlâ Reformu 1708-

1710 yılları arasında bizzat Çar I. Petro tarafından uygulanmıştır. Bu 

bağlamda Yunancadan alınan, kendi sesini kaybeden, herhangi bir anlam 

görevi olmayan, okumayı zorlaştıran ve Rusça için gerekli olmayan harfler 

çıkarılmıştır. I. Petro “пси – psi”, “ижица – ijitsa”, “омега – omega”, “юс 

– yus”, “ферт – fert”, “ижа – ija”, “кси – ksi”, земля – zemlya” harflerini 

alfabeden çıkarmış, “э – e” ve “я – ya” harflerini ise alfabeye ekletmiştir 

(İstrin, 1965: 484). Amsterdam alfabesine göre oluşturulan bu alfabe Latin 

odaklıdır. Yeni alfabe Vatandaş Alfabesi (гражданский шрифт) adını 

almıştır. Yeni Rus alfabesinin harfleri azalmıştır. Artık 37 harften 

oluşmaktadır. Yazı sisteminde ciddi değişikliklere gidilmiş ve Rus yazı 

dilinin oluşturulması yönünde ilk adım atılmıştır. Bunun sonucunda V. V. 

Vinogradov’a göre Kilise Slav dili, edebiyat dili olmaktan çıkmıştır. Bu 

durum Orta Çağ’ın kilise kitap kültürünün düşüşüne de işaret etmektedir 

(Grigoryeva, 2004: 12-13). Anlaşıldığı üzere XVIII. yüzyılın ilk yarısında 

yeni alfabenin kabulüyle Kilise Slav dili arka plana çekilmekte ve çağdaş 

Rus yazı dili yavaş yavaş oluşmaktadır. 

Yukarıda çıkarılan sekiz harften ikisi “земля – zemlya” ve “кси – 

ksi” bir süre sonra tekrar kullanıma girmiştir. Ancak 1735 yılında Bilimler 

Akademisinin yönlendirmesiyle bu harfler yeniden kullanımdan 

çıkarılmıştır. 1738 yılında Bilimler Akademisi “и-десятеричное – i-

desyateriçnoye (i)” harfinin tek bir standarda uydurulmasını ve “i”nin sesli 

harflerden önce ve “й – y”den önce kullanımının düzenlenmesini talep 

etmiştir. 1758 yılında gerçekleştirilen Bilimler Akademisi reformunda yazı 

sisteminde neredeyse hiç kullanılmayan “ижица
20

 – ijitsa” harfi yeniden 

ortaya çıkarılmıştır (Kolotilova, 2011: 30). Görüldüğü üzere 1708-1710 Çar 

                                                             
20Ѵ, ѵ (и́жица) Yunanca bir harf olan Υ, υ (и́псилон) dan gelmiştir. Rusçada “i” sesini karşılamış 

ve Rusçada bazı Yunanca kökenli sözcüklerde görülmüştür.  
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I. Petro’nun büyük İmlâ Reformu’ndan sonra 1735, 1738 ve 1758 yıllarında 

Bilimler Akademisi tarafından üç küçük çaplı reform daha uygulanmıştır. 

I. Petro yeni alfabenin yanında siyasî, ticari, bilimsel vb. her alanda 

Avrupalılaşma yolunda adımlar atmıştır. Bu nedenle XVIII. yüzyılın ilk 

sözlüklerinin ve kitaplarının Amsterdam’da yayımlanması da şaşırtıcı 

değildir. Amsterdam’da yayımlanan ilk sözlük Belaruslu dilbilimci, 

pedagog, matbaacı İlya Fyodoroviç Kopiyevskiy’in, 1700 yılında hazırladığı 

Rusça, Latince ve Almanca Sözcük Listesi (Номенклатор на руском, 

латинском и немецком языке) adlı çalışma olup I. Petro döneminin önemli 

sözlükleri arasında yer almaktadır. Bu dönemde Moskova’daki okullarda 

yabancı dilde eğitim verildiği için Latince-Slavca, Yunanca-Slavca-Latince, 

Lehçe-Rusça gibi el yazması iki ve çok dilli sözlükler oluşturulmuştur 

(Vinogradov, 1977: 213). Dolayısıyla XVIII. yüzyılda Rus alfabesinin 

Avrupalılaşması, Batı Avrupa’yla siyasî, ekonomik ilişkilerin gelişmesi 

sonucu iki dilli ve çok dilli sözlüklerin hazırlanmasına önem verilmiştir. 

XVIII. yüzyılın başında 1704 yılında yayımlanan çevirmen, filolog, 

matbaacı Fyodor Polikarpov’un (1704), Üç Dilli Sözlük, Slav, Helen-Yunan 

ve Latince Sözler Hazinesi (Лексикон треязычный, сиречь речений 

славенских, еллиногреческих и латинскиx сокровище) adlı çalışması 

önemlidir. Sözlüğün maddelerinde olduğu gibi önsözü de üç dilde 

yazılmıştır. Polikarpov’un sözlüğü yaklaşık 7500 sözlük maddesiyle XVII. 

yüzyıl Slavca sözcüklerini en zengin şekilde sunan sözlüklerden biridir. Bu 

çalışma Kiril harfleriyle basılmış olan Rusya’daki ilk üç dilli sözlüktür 

(Dubiçinskiy, 2008: 22). 1717 yılında Alfabetik Düzende Rusça – 

Hollandaca Sözcükler Sözlüğü (Книга лексикон или собрание речей по 

алфавиту с российского на голландский язык) ve 1731 yılında Almanca – 

Latince ve Rusça Sözlük (Немецко – латинский и русский лексикон) 

oluşturulmuştur. Rusçadan – yabancı dillere, yabancı dillerden – Rusçaya 

sözlüklerin hazırlanması sırasında yabancı sözcüklerin Rusça karşılığının 

tam sunulabilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, Rusça sözcüklerin anlamsal 

açıdan detaylı bir şekilde incelenmesi ihtiyacı doğmuş, dolayısıyla Rus yazı 

dili gelişmiştir. Batı’dan alınan idarî, sosyo-politik vb. terimlerin de Rusça 

kalıba girdirilmesi ve halka açıklanması gerekmiştir (Vinogradov, 1977: 
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213). Böylece, bu terimleri açıklayacak yeni sözlüklere ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu çerçevede XVIII. yüzyılda Rusçaya yabancı dillerden giren sözcükleri 

temel alan ilk çalışma Alfabetik Düzende Yeni Sözcükler Sözlüğü (Лексикон 

вокабулам новым по алфавиту)’dür. Aynı zamanda ilk yabancı sözcükler 

sözlüğü olan bu çalışmanın I. Petro’nun emriyle hazırlandığı 

düşünülmektedir. 503 sözcükten meydana gelen sözlüğün söz varlığını Petro 

döneminde Batı Avrupa’dan alınan yeni sözcükler oluşturmaktadır. Sözlük 

savaş sanatıyla, denizcilikle, diplomasi ve yönetim alanıyla ilgili yeni 

sözcükleri içermektedir. Sözlüğün “A, B, V ve G” harfleri I. Petro’nun 

bizzat kendisi tarafından düzeltilmiştir. Başlığından da fark edileceği üzere 

alfabetik düzene göre hazırlanmıştır. I. Petro’nun düzeltmeleri 1725 yılında 

gerçekleştiğinden sözlüğün 1725 yılında ya da 1725 yılından önce 

hazırlandığı varsayılmaktadır. Sözlük, tamamlanmamış ve basılmamıştır 

(Birjakova, 2010: 29-30). 

XVIII. yüzyılda Rus diline özellikle Batı Avrupa dillerinden sözcükler 

girmesi Rus halkının ulusal bilincini uyandırmıştır. Bu sebeple ana dile ilgi 

artmaya başlamıştır. Rusça sözcüklerin kökenine merak duyulmuş ve 

etimolojik araştırmalar yaygınlaşmıştır. Bu bağlamda Moskova Üniversitesi 

Alman dili profesörü Franz Hölterhof (1711-1805), Rusça Soyadı ya da 

Rusça Etimolojik Sözlük (Российский целлариус или Этимологический 

российский лексикон) adıyla bilinen çalışmayı 1771 yılında hazırlamıştır. 

Bu çalışmada aynı kökten gelen madde başları bir arada verilmiştir. Başka 

bir ifadeyle kökteş sözcük yöntemine göre düzenlenmiştir. Rusça madde başı 

sözcüklerin Almanca ve Latince karşılıkları verilmiştir (bkz. Hölterhof: 

1711). 

Din adamı, sözlükbilimci Pyotr Alekseyeviç Alekseyev’in, Kilise 

Sözlüğü (Церковный словарь) adlı çalışmasının ilk baskısı 1773 yılında 

Moskova’da yayımlanmıştır. Sözlükte, İncil’de ve diğer kutsal kitaplarda yer 

alan manevi kavramlar açıklanmıştır. Dört baskısı çıkan sözlüğün üçüncü ve 

dördüncü baskısı Alekseyev’in ölümünden sonra yapılmıştır. Dördüncü 

baskısının A-D harflerini kapsayan I. cildi 1817 yılında St. Petersburg’da 

yayımlanmıştır. E-L harflerini kapsayan II. cildi 1818 yılında, M-P harflerini 

kapsayan III. cildi 1818 yılında, R-S harflerini kapsayan IV. cildi 1819 ve T-
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V harflerini kapsayan son cildi ise yine 1819 yılında basılmıştır (Alekseyev, 

1817-1819).  

XVIII. yüzyılın son çeyreğinde, 1785 yılında gezgin P. S. Pallas’ın 

(1741-1811) hazırladığı çok dilli sözlük tematik düzende 200 dile ait 

sözcüğü karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. Çariçe II. Katerina’nın emriyle 

hazırlanmış olan sözlük 2 ciltten meydana gelmektedir. Doğabilimci 

Pallas’ın başkanlığında birçok kişinin de yer aldığı başarılı çalışmanın 

sonucunda Bütün Dil ve Lehçelerin Karşılaştırmalı Sözlüğü 

(Сравнительные словари всех языков и наречий) 1787 yılında St. 

Petersburg’da basılmıştır. Birinci bölümde Avrupa, Asya ve Güney Okyanus 

adalarında konuşulan 200 dil yer almaktadır. 1789 yılında yayımlanan ikinci 

bölümde ise Avrupa ve Asya lehçelerinin yanına Amerika ve Afrika dilleri 

de eklenmiştir (Pallas, 1787).  

Yine XVIII. yüzyılın son çeyreğinde 1789-1794 yılları arasında 6 cilt 

şeklinde Rusya Akademisi Sözlüğü (Словарь академии российской) 

yayımlanmıştır. Açıklamalı sözlük türünde hazırlanan bu çalışma Rus dilinin 

hem ilk açıklamalı hem de ilk akademi sözlüğü olarak değerlendirilmektedir. 

Bu sözlük çalışmamızın “Rusya Akademisi Sözlükleri” adlı başlığında 

ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. 

Ünlü devlet memuru, tarihçi, coğrafyacı, devlet adamı V. N. 

Tatişçev’in (1686-1750), 1744-1746 yılları arasında 3 cildini tamamladığı 

Rus Tarihî, Coğrafî, Siyasî ve Mülkî Terimler Sözlüğü (Лексикон 

российской исторической, географической, политической и 

гражданской. Ç. I, II, III.), 1793 yılında kendisinin vefatından sonra 

yayımlanmıştır. Üçüncü cildinin “K” harfi ile sonlandığı bu çalışma Rus 

sözlükbilimin ilk ansiklopedisidir. Tatişçev’in ansiklopedisi yarıda kalan bir 

çalışmadır. Tatişçev’in (1793) ansiklopedik sözlüğüne Tatişçev’in (1976: 

153-327), Seçme Eserler (Избранные произведения) adlı çalışmasında da 

yer verilmiştir. Bu ansiklopedide sözlüğün başlığından da anlaşılacağı üzere 

halk adlarına, yer adlarına, sosyal, siyasî, tarihî, coğrafî terimlere ve kişi 

adlarına yer verilmiş, sözcüklerin kökeni gösterilmiştir. Sözlükte açıklanan 

yer adlarının, halk adlarının, sosyal, siyasî, tarihî ve coğrafî terimlerin 
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birçoğunun Türk kökenli olduğu belirtilmektedir. Örneğin: базар – bazar 

(pazar), байрам – bayram, барыш – barış (kazanç, kâr), берекет – 

bereket, Ак-Курган – Ak-Kurgan, (Ak-Kurgan, Hazar Denizi’nde bulunan 

bir ada adı), алмо – almo (elma), алтын – altın, Алани – Alani (Alanlar, 

bir Türk halkı), Зайсан – Zaysan (Zaysan, bir göl adı), Иртыш – İrtış (bir 

nehir adı), казань – kazan (içinde yiyecek pişirilen araç, bir şehir adı 

(Kazan, Kazan Hanlığı), oyuk), Казыкермень – Kazıkermen (Türk kökenli 

şehir adı), кайсаки и киргизы – kaysaki i kirgizı (bir Türk halkı) 

sözcükleri Türk kökenli sözlük maddelerinden bazılarıdır. 

XVIII. yüzyılda hazırlanan Türkçe-Rusça sözlüklere bakıldığında 

Türkolog A. N. Kononov (2009: 98), Rusya’da Türk Dillerinin Araştırılması 

Tarihi adlı eserinde, Rusya’daki XVIII. yüzyıl Türk sözlükçülüğünün, 

özellikle incelenmesi gereken eserleri arasında müsvedde şeklindeki Türk 

Leksikonu’nu (Турецкий лексикон) göstermektedir. Yaklaşık 30.000 

sözcükten oluşan bu eserin ilk Türkçe-Rusça sözlük olduğu ifade 

edilmektedir. 

XVIII. yüzyıl Rus sözlükbilim manzarasına bakıldığında sözlüklerin 

ve sözlükbilimcilerin sayısında çoğalma görülmektedir. Bununla birlikte 

sözlükle ilgilenenlerin çehresi de değişmektedir. Önceki dönemlerde sözlük 

hazırlayanlar genelde Maksim Grek, Pamva Berinda, Lavrentiy Zizaniy gibi 

din adamlarıyken XVIII. yüzyılla birlikte sözlükbilimcilerin arasında İ. A. 

Geym, P. İ. Jdanov, N. G. Kurganov, D. Sinkovskiy gibi profesörler, P. B. 

İnohodsev, İ. İ. Lepehin, N. Ya. Ozeretskovskiy, A. P. Protasov gibi 

akademisyenler, İ. S. Gorlitskiy, V. E. Adodurov, İ. P. Satarov, K. A. 

Kondratoviç gibi profesyonel çevirmenler, P. A. Alekseyev gibi rütbeli din 

adamları, İ. N. Boltin, V. N. Tatişçev, E. R. Daşkova gibi devlet ve toplum 

adamları yer almıştır. Bu tablo bize eğitim, çeviri, tarih gibi farklı alanlarda 

uzman olan kişilerin sözlük hazırlanmasıyla ilgilendiğini, Rusya’daki 

eğitimli insan profilinin değiştiğini ve arttığını göstermektedir. Bu dönemde 

sözlük türleri de belirlenmektedir. Mesela XVIII. yüzyıl Rus sözlükbilim 

geleneğini inceleyen E. E. Birjakova (2010: 16-18), XVIII. Yüzyıl Rus 

Sözlükbilimi (Русская лексикография XVIII века); Rus sözlükbilim tarihini 

araştıran V. A. Kozırev ve V. D. Çernyak (2000: 18), Alfabetik Evrende: 
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Rusça Sözlükler Üzerine Denemeler (Вселенная в алфавитном порядке: 

очерки о словарях русского языка) adlı çalışmalarında bu dönemin sözlük 

türlerini dörde ayırmışlardır:  

1.  Çeviri sözlükleri, 

2. Yabancı dil sözlükleri ve anlaşılmayan sözcükler sözlüğü, 

3. Terim sözlükleri ve ansiklopedik sözlükler, 

4. Açıklamalı sözlükler. 

Rus dilbilimci V. P. Vomperskiy’in (1986), XVIII. Yüzyılın Sözlükleri 

(Словари XVIII века) adlı çalışmasında yer alan sözlüklerin adlarına 

bakıldığında bu dönemin sözlük türleri açıkça görülmektedir. Adı geçen 

çalışma XVIII. yüzyılda hazırlanmış olan açıklamalı, çeviri, terim, iki dilli, 

çok dilli gibi farklı türde 277 sözlüğün yayımlanma tarihine göre künyesinin 

gösterilmesi açısından önemlidir. Bu yüzyılda el yazması geleneğinden 

matbaacılığa geçilmesi sözlük basımlarını hızlandırmıştır. V. P. 

Vomperskiy’in çalışmasında yer alan verilere göre XVIII. yüzyılın ilk 

yarısında 44 adet sözlük yayımlanırken ikinci yarısında 183 adet sözlük 

yayımlanmıştır. İlk yarıyla karşılaştırıldığında ikinci yarıda sözlükler 

neredeyse beş kat artmıştır. İki dilli ve üç dilli sözlüklerin hazırlanmasında 

sıklıkla Leh, Rus, Fransız, Alman, Latin, İtalyan ve Yunan dillerine, 1784 

yılından itibaren de İngilizceye başvurulmuştur. Sözlüklerin çoğunun birden 

fazla baskısı çıkmıştır. Her yeni baskıda düzeltmeler ve eklemeler yapılmış, 

baskı sayıları sürekli çoğalmıştır. Bu durum XIX. yüzyıl sözlük geleneğinin 

gidişatının daha hızlı ve daha canlı olacağına işaret etmektedir.  

XIX. yüzyıl sözlük çalışmaları Alfabetik Düzende Rusya Akademisi 

Sözlüğü’nün (Словарь академии российской, по азбучному порядку 

расположенный) 1806-1822 yılları arasında yeniden yayımlanmasıyla 

başlamıştır. Sözlüğün ikinci baskısında sözlük maddeleri alfabetik düzene 

göre hazırlanmıştır. İlk baskıda 43.257 sözcük yer alırken ikinci baskıda 

51.388 sözcük bulunmaktadır (İmperatorskaya Akademiya Nauk I-VI, 1806-

1822). Bu sözlüğün ilk baskısıyla birlikte Rus dilinin açıklanması ve tasviri 

önem kazanmıştır.  
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Rusçanın ilk kapsamlı etimolojik sözlüğü Rus filolog, sözlükbilimci F. 

S. Şimkeviç (1802-1843) tarafından Tüm Temel Slav Şivelerinin ve Yirmi 

Dört Yabancı Dilin Karşılaştırmalı Rusça Köken Bilgisi Sözlüğü 

(Корнеслов русского языка, сравненного со всеми главнейшими 

славянскими наречиями и с двадцатью четырьмя иностранными 

языками) adıyla 1842 yılında yayımlanmıştır. İki ciltten oluşan sözlükte 

Rusça ve Rusçanın şiveleri, yazı ve konuşma dilinde geçen sözcükler, 

kullanılan ve kullanımdan çıkan sözcükler ile o sözcüklerin diğer dillerde 

karşılığı verilmektedir. Sözlükte Rus dilindeki sözcüklerle ortak olan 

sözcükler, aralarında Türkçe, Almanca, Sanskritçe, İsveççe, İtalyanca, 

Latince gibi dillerin bulunduğu 24 yabancı dille karşılaştırılmıştır ancak, her 

sözcüğün söz konusu dillerdeki veriliş sayısı değişkenlik göstermektedir. 

Sözlük incelendiğinde Rusça madde başlarının çoğunlukla Kilise Slav, 

Bulgar, Ukrayna, Leh, Slovak dillerinde karşılığının bulunduğu 

anlaşılmaktadır (Şimkeviç, 1842: 2-3). M. İ. Fomina (1990: 197), Çağdaş 

Rusça. Sözcükbilim (Современный русский язык. Лексикология) adlı 

çalışmasında Şimkeviç’in sözlüğündeki madde başlarının açıklanmasında 

çok fazla hata bulunduğunu ve keyfi tanımlamalar yapıldığını belirtmektedir. 

Bu sözlüğün eksiklikleri olmakla birlikte Rus dilinde kullanılan bir sözcüğün 

diğer dillerde karşılığını göstermesi açısından karşılaştırmalı dilbilime katkı 

sağlamıştır. 

XIX. yüzyılın son yıllarında ise N. V. Goryayev (1892) tarafından Rus 

Yazı Dilinin Karşılaştırmalı Etimolojik Sözlüğü Deneyimi (Опыт 

сравнительного этимологического словаря литературного русского 

языка) yayımlanmıştır. Bu çalışmada F. S. Şimkeviç’in sözlüğüne nazaran 

daha fazla Türk kökenli sözcüğe yer verilmiştir. Örneğin, аршин – arşin 

(arşın), айва – ayva, арбуз – arbuz (karpuz) ve буза – buza (boza) madde 

başları sözlükteki Türk kökenli sözcüklerdendir. 

Dil incelemelerinde karşılaştırmalı tarih yöntemini başlatan A. H. 

Vostokov’un editörlüğünde Kilise Slav Dili ve Rus Dili Sözlüğü (Словарь 

церковнославянского и русского языка) adlı çalışma 1847 yılında dört cilt 

olarak yayımlanmıştır. Yaklaşık 114.749 sözcükten oluşan sözlük ilk yazılı 

kaynaklardan XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar gelen eserlerin sözcüklerini 
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içermektedir (Vostokov, 1847). Böylece sözlük, XIX. yüzyıl Rusçasını, 

kadim Rusçayı ve Kilise Slav dilini kapsamaktadır. Bu sözlük sadece sözlü 

dili değil, yazarların çağdaş dilini, Ortodoks inancının gerçeklerini, eskiye 

ait maddi ve manevi kültürü içeren bir eserdir. Rusya Akademisinin 

çalışmaları arasında yer alan bu sözlük de “Rusya Akademisi Sözlükleri” 

adlı başlıkta ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. 

XVIII. yüzyılın 30’lu yıllarından itibaren Rusya’da halkın söz 

varlığına karşı duyulan ilgi, XIX. yüzyılın ortalarında gerçekleştirilen 

çalışmalarla artmıştır. Böylece XIX. yüzyılda diyalektoloji sözlükleri 

oluşturulmaya başlanmıştır. Bu sözlükler halkın konuşma dilini, kültürünü, 

tarihini, günlük yaşamını yansıtan kaynaklardır. Bununla birlikte 

karşılaştırmalı tarihsel dilbilim, etimoloji, sözcükbilim, dil tarihi gibi birçok 

alan için önemli bir araştırma malzemesidir. Bu alandaki ilk sözlük 1852 

yılında Büyük Rus Dilinin Bölgesel Sözlüğü Denemesi (Опыт областного 

великорусского словаря) adlı çalışmadır (Vostokov, 1852). Sözlüğün 

hazırlanmasında İ. İ. Sreznevskiy, A. H. Vostokov ve Rus tarihçi, 

sözlükbilimci M. A. Korkunov yer almıştır. Sözlükte Yaraslovl, Vladimir, 

Arhangelsk, Oryol, Kursk, Voronej gibi 34 bölgeden yaklaşık 18.000 sözcük 

yer almaktadır. Madde başlarının yanında sözcüklerin hangi bölgeye ait 

olduğu belirtilmektedir. 1858 yılında ise bu sözlüğe eklemeler yapılmış ve 

Büyük Rus Dilinin Bölgesel Sözlüğü Denemesine Ek (Дополнение к опыту 

областного великорусского словаря) başlığıyla yeniden yayımlanmıştır 

(Vostokov, 1858). Söz konusu sözlük A. H. Vostokov’un editörlüğünde 

hazırlandığı için çalışmamızın “A. H. Vostokov (1781 – 1864)” adlı 

başlığında detaylı olarak anlatılacaktır. 

Asıl mesleği doktorluk olan V. İ. Dal’in (1801-1872) hazırladığı 

Yaşayan Büyük Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü (Толковый словарь живого 

великорусского языка) diyalektoloji sözlükleri arasındaki en ünlü 

çalışmadır. 1863-1866 yılları arasında 4 cilt olarak yayımlanan bu sözlüğün 

ilk baskısında 30.000’den fazla atasözü, deyim, bilmece yer almaktadır. 

Sözlüğün üçüncü baskısı İ. A. Boduen De Courtenay’ın editörlüğünde 1903-

1909 yılları arasında çıkmıştır. Defalarca basılmış ve güncelliğini günümüze 

kadar korumuş olan sözlük günümüzde de tek cilt olarak yayımlanmaya 
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devam etmektedir. Bu sözlük de çalışmamızın “V. İ. Dal (1801-1872)” adlı 

başlığında daha ayrıntılı incelenecektir. 

1885 yılında yazar, etnograf, sözlükbilimci A. İ. Podvısotskiy21 (1825-

1883) tarafından oluşturulan Günlük ve Etnografik Kullanım Temelinde 

Arhangelsk Bölgesi Ağız Sözlüğü (Словарь областного архангельского 

наречия в его бытовом и этнографическом применении) yayımlanmıştır 

(Podvısotskiy, 1885). Podvısotskiy’in ölümünden sonra basılan sözlükte 

Türk kökenli sözcüklere yer verilmiştir. Bunlardan biri чердак – çerdak 

(çardak) sözcüğüdür. Türkçede “balkon, mutfak, barınak, kiler, tavan arası” 

gibi birçok anlam taşıyan “çardak” madde başının anlamı Podvısotskiy’in 

sözlüğünde “gemiyle belirlenen yere gönderilmeden önce Murmansk 

kıyısında balığın saklandığı ambar” şeklinde açıklanmıştır.  

Rus dili tarihinin incelenmesiyle ilgilenen, İ. İ. Sreznevskiy (1812-

1880), kadim Rusça eserlerin sözlüğünü oluşturmak istemiştir. Bu amaçla 

1840’lı yıllardan itibaren sözlük için malzemeler toplamaya başlamıştır. 

Sreznevskiy, XI. yüzyıldan başlayarak XVIII. yüzyıla kadar olan kadim 

Rusça kaynakların orijinallerinde ve kopyalarında yer alan sözcükleri 

taramış ve sözlüğün hacmini oluşturmuştur. Ne yazık ki, Sreznevskiy 1880 

yılında bu sözlüğü tamamlayamadan vefat etmiştir. Bilimler Akademisi 

Yazılı ve Sözlü Eserler Bölümü İ. İ. Sreznevskiy’in çalışmalarından 

haberdar olan yazar, filolog kızı Olga İsmailovna Sreznevskaya’dan (1845-

1930) ve tarih, edebiyat, arkeoloji alanlarıyla ilgilenen oğlu Vsevolod 

İzmayloviç Sreznevskiy’den (1867-1936) yardım istemiştir. Böylece sözlük, 

Sreznevskiy’in hazırladığı şekilde çocuklarının yardımıyla Yazılı Eserler 

Temelinde Kadim Rusça Sözlüğü İçin Malzemeler (Материалы для словаря 

древнерусского языка по письменным памятникам) başlığıyla 1893-1912 

yılları arasında 3 cilt olarak yayımlanmıştır. Bu sözlüğe de “İ. İ. Sreznevskiy 

(1812-1880)” adlı başlıkta ayrıntılı bir şekilde yer verilecektir. 

1891 yılında bir akademi sözlüğü olan Rus Dili Sözlüğü’nün (Словарь 

русского языка) ilk cildi Ya. K. Grot (1812-1893) editörlüğünde 

                                                             
21 Bazı araştırmalarda baba adı olarak “Osipoviç” de kullanılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu 

bilim insanının adına hem “A. İ. Podvısotskiy” hem de “A. O. Podvısotskiy” şeklinde rastlamak 

mümkündür. 
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hazırlanmıştır. Sözlüğün zaman sınırlamasını M. V. Lomonosov 

döneminden XIX. yüzyılın sonuna kadar olan dönem oluşturmaktadır. 

Sözlük, genel olarak yazı dili ve meslekî dilde kullanılan sözcükleri 

içermektedir. Ya. K. Grot’un ölümünden sonra sözlüğün editörlüğü değerli 

dilbilimci A. A. Şahmatov’a verilmiştir. Bu sözlük, “Rusya Akademisi 

Sözlükleri” adlı başlıkta ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. 

XIX. yüzyılın genel tablosuna bakıldığında A. H. Vostokov, İ. İ. 

Sreznevskiy, A. İ. Podvısotskiy, V. İ. Dal, Ya. K. Grot, A. A. Şahmatov gibi 

etnografya, dilbilim, dil tarihi, sözlükbilim alanlarında uzman kişilerin 

sözlük hazırladığı görülmektedir. Adı geçen sözlükbilimciler sayesinde 

sözlüklerin de yöntemi belirlenmeye başlamıştır. Mesela, A. H. Vostokov’un 

karşılaştırmalı tarih yöntemini başlatması, iki ya da çok dilli sözlükler gibi 

birçok sözlükte bu yöntemin kullanılmasına öncülük etmiştir. Yine bu 

dönemde ilk diyalektoloji ve etimoloji sözlükleri hazırlanmış, Rus 

sözlükbilimi gelişmeye devam etmiş ve profesyonelleşme yolunda adımlar 

atmıştır. Bununla birlikte sözlük türleri artık daha net bir şekilde 

belirlenmektedir. 

4.1.1. Rusya Akademisi Sözlükleri 

Rusya Akademisi, sözlük çalışmalarına 1789-1794 yılları arasında 6 

cilt olarak hazırladığı Rusya Akademisi Sözlüğü’yle (Словарь академии 

российской (SAR)) başlamıştır. Bu sözlüğü ve akademide hazırlanan 

sözlükleri incelemeden önce Rusya Akademisinin kısa tarihi hakkında bilgi 

vermek uygun olacaktır. İlk olarak St. Petersburg Bilimler Akademisinden 

bahsetmek gerekmektedir. I. Petro döneminde yapımına başlanan Bilimler 

Akademisi I. Petro’nun ölümünden birkaç ay sonra 20 Kasım 1725 tarihinde 

İmparatoriçe I. Yekaterina tarafından St. Petersburg’da açılmıştır. Bilimler 

Akademisinin ardından 1783 yılında II. Yekaterina tarafından, E. R. 

Daşkova başkanlığında Rusya Akademisi kurulmuştur. 1841 yılında Rusya 

Akademisi önce Bilimler Akademisinin II. Bölümü, ardından da Rus Dili ve 

Sözlü Eserler Bölümü altında varlığını sürdürmüştür. Başka bir deyişle 1841 

yılından itibaren St. Petersburg Bilimler Akademisi ve Rusya Akademisi 

birleşmiştir. Ülkedeki siyasî durumlar nedeniyle akademi birkaç isim 
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değişikliği yaşamıştır. 1724-1917 yılları arasında St. Petersburg Bilimler 

Akademisi, 1917-1925 yılları arasında Rusya Bilimler Akademisi, 1925-

1991 yılları arasında SSCB Bilimler Akademisi, 1991 yılından itibaren de 

Rusya Bilimler Akademisi adını tekrar almıştır.  

Rusya Akademisinin açılması fikri prenses, yazar, siyasetçi 

Yekaterina Romanovna Daşkova’nın (1743-1810) Çariçe II. Yekaterina ile 

yaptığı yürüyüş sırasında ortaya çıkmıştır. Bu yürüyüşte Rusçanın güzelliği 

ve zenginliği, Rusçada yeterli sözcük ve ifade varken yerlerine kullanılan 

yabancı sözcüklerin gereksizliği hakkında sohbet edilmektedir. Rus dili 

sözlüğünün oluşturulmasına duyulan ihtiyacı, sözlük hazırlama işleriyle 

ilgilenecek bir kurumun, başka bir ifadeyle “Rusya Akademisi”nin açılması 

hakkındaki fikrini II. Yekaterina’ya bildirmiştir. Avrupa’da benzer akademi 

örneklerinin bulunduğunu sadece onlardan birini model olarak seçmek 

gerektiğini de anlatmıştır. Bunun üzerine çariçe akademinin projesini 

hazırlama görevini Daşkova’ya vermiştir (Bogatova, 2011: 32-33). 

Daşkova’nın öncülüğü ve altyapı çalışmaları sayesinde 1783 yılında Rusya 

Akademisi açılmış, ilk başkanı da akademi fikrinin mimarı E. R. Daşkova 

olmuştur. Daşkova 1783-1795 yılları arasında St. Petersburg Bilimler 

Akademisinin ve Rusya Akademisinin başkanlığını aynı anda yürütmüştür. 

Rusya Akademisinin yönergesi Rusçayı gereksiz yabancı 

sözcüklerden temizlemek, zenginleştirmek, Rus dilinin sözlüklerini ve 

dilbilgisi kılavuzlarını oluşturmaktır. Bu amaçla akademi, ilk sözlük 

çalışmasına başlamış ve 1789-1794 yılları arasında Rusya Akademisi 

Sözlüğü’nü (Словарь академии российской) hazırlamıştır. Bu sözlük, V. 

K. Trediyakovskiy (1703-1769), M. V. Lomonosov (1711-1765), A. İ. 

Bogdanov (1692-1766) ve K. A. Kondratoviç (1703-1790) gibi bilim 

insanlarının ve düşünürlerin daha önceden böyle bir sözlüğün altyapısını 

oluşturmaları sayesinde 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Bu 

bağlamda Bilimler Akademisi üyesi çevirmen ve dilbilimci V. K. 

Trediyakovskiy 1735 yılında “Rusça Topluluğu”nun (Русское собрание) 

toplantısında Rus filolojisinin temel yapı taşları olan dilbilgisi ve sözlük 

çalışmalarının doğru, tam ve yetkin bir şekilde oluşturulması gerektiğini 

ifade etmiştir (Makeyeva, 1961: 109, 112). Bu toplantı sonucunda A. İ. 
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Bogdanov Rusça sözlük için malzemeleri toplamaya başlamıştır. M. V. 

Lomonosov’un tanıklığına göre 60.000’den fazla öz Rusça sözcük Bogdanov 

tarafından kaydedilmiştir. 1747 yılında ise Bilimler Akademisi, çevirmen K. 

A. Kondratoviç’in hazırladığı Rusça sözlüğü incelemesi için Lomonosov’u 

görevlendirmiştir. Lomonosov bu sözlük hakkında sözcük dizimlerinin 

yanlış yapıldığını, Latinceye çevirilerde hata olduğunu belirten olumsuz 

eleştiriler yapmıştır (Lomonosov IX, 1955: 616, 624). Bu sebeple 

Kondratoviç’in sözlüğü yayımlanamamıştır. Önce A. İ. Bogdanov’un, 

ardından Lomonosov’un ölümü sebebiyle Bogdanov’un sözlüğü de 

tamamlanamamış, sözlüğün el yazımı listeleri Bilimler Akademisinden 

Rusya Akademisine geçmiştir. Bogdanov’un sözlüğünün akıbeti 

bilinmemekle birlikte sonradan sözlüğün “A” harfiyle başlayan sözlük 

maddelerini içeren el yazısı bulunmuştur. Bu el yazmaları sayesinde 

Bogdanov’un sözlüğünün ilk başta alfabetik dizim ardından kökteş sözcük 

yöntemine göre oluşturduğu bilgisine ulaşılmaktadır (Birjakova, 2010: 114-

115). Böylece Rusya Akademisi, Lomonosov’un belirlediği plan 

çerçevesinde, Bogdanov’un ve Kondratoviç’in sözlüklerinin el yazmaları 

temelinde Rusya Akademisi Sözlüğü’nü 5 yıl gibi kısa bir sürede 

tamamlamıştır.  

Rusya Akademisi Sözlüğü’nün oluşturulmasında Rusya Akademisinin 

kurulma projesini hazırlayan felsefe, dilbilim, sözlükbilim gibi farklı 

alanlarla ilgilenen E. R. Daşkova (1743-1810) aktif rol almıştır. Ayrıca, 

gökbilimciler S. Ya. Rumovskiy (1734-1812) ve P. B. İnohodtsev (1742-

1806), doğa bilimci N. Ya. Ozeretskovskiy (1750-1827), tıp uzmanı A. P. 

Protasov, tarihçiler ve devlet adamları İ. N. Boltin (1735-1792) ile İ. İ. 

Lepehin (1740-1802), dönemin ünlü yazarları G. R. Derjavin (1743-1816), 

D. İ. Fonvizin (1745-1792), Ya. B. Knyajnin (1742-1791), İ. F. Bogdanoviç 

(1743-1803), Moskova Üniversitesinden İ. İ. Mellissino (1718-1795) ve A. 

A. Barsov (1730-1791) gibi farklı uzmanlık alanlarından bilim insanları 

katılmıştır. Sözlüğün yazarları Rus dilinin temelinin Slavcadan geldiğini 

düşünmekteydiler. Bu nedenle sözlükte yer alacak sözcüklerin Rus-Slav 

asıllı olmalarına önem vermişlerdir (Birjakova, 2010: 122). Bu çalışmanın 

önsözünde, sözlüğün söz varlığıyla ilgili bazı kıstaslar belirlendiği ifade 
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edilmektedir. Örneğin, sözlükte sadece bilim adamları ve sanatçılar 

tarafından bilinen özel, profesyonel alana ait sözcükler; nehir, ova, kişi vb. 

adları; kullanımdan çıkmış tüm eski sözcükler ve bölgesel sözcükler yer 

almamalıydı. Dilde ikamesi bulunan yabancı sözcükler sözlükten atılmalıydı. 

Bu bağlamda yabancı sözcüğün Slavcada ve Rusçada karşılığı varsa Slavcası 

ya da Rusça karşılığı verilmeliydi. Madde başı sözcüğün dilbilgisel 

özellikleri (isim, fiil, sıfat, tekil durum, çoğul durum vb.) sunulmalıydı 

(İmperatorskaya Akademiya Nauk I, 1789: 4). Rusya Akademisi Sözlüğü’nde 

sözlük maddelerinin listelenişi kökteş sözcük yöntemine göre hazırlanmış 

olup sözcükler, kökleri esas alınarak alfabetik bir sıralamaya koyulmuştur. 

Bu çerçevede bir sözlük maddesinde aynı kökten gelen tüm sözcükler 

verilmiştir. Örneğin Б – B harfinde баз – baz kökü belirlenmiş ve baz’la 

aynı kökten gelen madde başları sırayla verilerek açıklanmıştır. Базалять – 

bazalyat, базалътовый – bazaltovıy, базаню – bazanyu, базаръ – bazar, 

базарный – bazarnıy. Başka bir örnek ise прав – prav köküyle ilgilidir: 

Справит имение за кого – spravit imeniye za kogo, справляюсь – 

spravlyayus, справливание – spravlivaniye, справа – sprava, справка – 

spravka, управляю – upravlyayu, управление – upravleniye, управа – 

uprava, управитель – upravitel, управителев – upravitelev, 

управительский – upravitelskiy, управительство – upravitelstvo. 

Sözlüğün alfabetik kökteş yönteminde hazırlanması sözlüğün kullanımında 

zorluğa neden olmuş, aynı zamanda sözcük türetimi sorunlarının çözümünde 

de hatalara yol açmıştır.  

Açıklamalı sözlük türünde hazırlanan Rusya Akademisi Sözlüğü Rus 

dilinin hem ilk açıklamalı hem de ilk akademi sözlüğü olarak 

değerlendirilmektedir. Bu bağlamda dil tarihçisi, sözlükbilimci V. V. 

Vinogradov (1977: 210-211), SAR hakkında “Açıklamalı sözlüklerin 

tarihini resmî olarak başlatan ilk sözlüktür” cümlesini telaffuz etmektedir. 

Rus yazı dilinin tarihiyle ilgilenen G. O. Vinokur (2010: 187) ise Rusya 

Akademisi Sözlüğü’nü hazırlayanların yetkin bir imlâ ve dilbilgisi 

kuramlarına sahip olmadan o dönemin dilini, dil kullanımını objektif ve tek 

bir dil normunda sunmaları bakımından Rusça söz varlığının çok değerli bir 

eseri olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla SAR, dönemi açısından 
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normatif açıklamalı sözlüklerin hazırlanmasının önünü açan bir çalışma 

olmuştur. Bu sözlükle birlikte Rus dilinin açıklanması ve tasviri önem 

kazanmıştır. 

XIX. yüzyıl akademi çalışmaları Rusya Akademisi Sözlüğü’nün 

(Словарь академии российской) 1806-1822 yılları arasında yayımlanan 

ikinci baskısıyla başlamıştır. İlk baskıda sözlük maddeleri kökteş sözcük 

yöntemine göre hazırlandığı için sözlüğün kullanımını zor kılması sebebiyle 

ikinci baskıda sözlük maddeleri alfabetik düzene göre dizilmiştir. İlk baskıda 

43.257 sözcük yer alırken ikinci baskıda 51.388 sözcük bulunmaktadır. Bu 

artışta, ilk baskıda kökteş sözcüklerin aynı madde başında verilirken 

alfabetik dizime geçildikten sonra farklı madde başlarında sunulmasının payı 

büyüktür. İkinci baskıda sözcük sayısının artmasına rağmen sözlük olumsuz 

eleştiriler almıştır. V. V. Vinogradov (1977: 218-219), XVIII. yüzyılın 

sonundan itibaren Rus yazı dilinde yeni üslup ve dil normları, canlı dilin 

yazılı dile dahil olması gibi kayda değer gelişmelerin yaşandığını, ancak 

SAR’ın ikinci baskısının bu değişimleri yansıtmakta başarısız kaldığını ifade 

etmektedir. Bununla birlikte SAR’ın kökteş sözcük yönteminden alfabetik 

dizim yöntemine geçmesinden başka bir farkının olmadığını sözlerine 

eklemektedir. Anlaşıldığı üzere Vinogradov, sözlüğün birinci baskısının 

açıklamalı sözlük tarihini başlatan ilk sözlük olduğunu düşünürken ikinci 

baskısının madde başlarını alfabetik düzende yerleştirmekten başka bir 

farkının bulunmadığını ve Rus sözlükbilim geleneğine bir yenilik 

katmadığını vurgulamaktadır.  

SAR tamamlandıktan sonra 1834 yılında öğretmen, Slavist, Rusya 

Akademisi sekreteri P. İ. Sokolov (1766-1836) tarafından eğitimsel sözlük 

türünde nitelendirilen Genel Kilise Slav Dili ve Rus Dili Sözlüğü (Общий 

церковно-славяно-российский словарь) iki bölüm olarak yayımlanmıştır. 

63.482 sözcükten oluşan sözlükte akademinin belirlediği leksik kategoriler 

örneğinde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmiştir (Sokolov, 1834). Rusya 

Akademisi Sözlüğü’yle karşılaştırıldığında Sokolov’un sözlüğünde ona dâhil 

olmayan 12.000 yeni sözcük yer almaktadır. Bununla birlikte sözlükte birçok 

eski, arkaik ve Kilise Slav diline ait sözcük bulunmaktadır. Sözcüklerin 

kökeni de belirtilmektedir. Örneğin алый – alıy sözcüğünün Türkçeye ait 
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olduğu ve “kırmızı, al” anlamına geldiği açıklanmaktadır. R. M. Tseytlin 

(1958: 38-40), P. İ. Sokolov’un, A. H. Vostokov’un Rusça Dilbilgisi ve 

diğer dilbilgisi kitaplarında verilen kuralları iyi bir şekilde özümseyerek, 

sözlükteki madde başlarıyla ilgili dilbilgisel özellikleri başarılı bir şekilde 

sergilediğini ifade etmektedir. Ana dil, yabancı dil, Kilise Slav dili ve 

Rusçanın lehçelerini içeren sözlükte, Tanrı’ya, felsefeye, matematiğe, doğa 

bilimlerine, hukuka, savaşa, ticarete ve sanata ait adlandırmalar da yer 

almaktadır. Genel Kilise Slav Dili ve Rus Dili Sözlüğü, ilk Rusça yazılı 

eserlerden o döneme kadar yayımlanmış olan yazılı eserlerin hazinesidir. Bu 

bağlamda sözlükte, Jukovskiy, Puşkin, Gogol, Lermontov gibi XIX. yüzyılın 

ilk yarısında eserler vermiş önemli yazarların çalışmalarından örnekler 

gösterilmiştir. V. V. Vinogradov’a (1977: 220) göre bu sözlük Rus 

sözlükbilimi için yeni bir dönemin kapılarını açmaktadır. Ayrıca Rus dilinin 

gelişimini dönem dönem göstermesi açısından önemli bir sözlüktür. 

1841 yılından sonra Rusya Akademisi, St. Petersburg Bilimler 

Akademisinin II. Bölümü içerisinde çalışmalarına devam etmiştir. Bu 

çalışmalardan biri de A. H. Vostokov’un (1781-1864) editörlüğünde 

hazırlanan Kilise Slav Dili ve Rus Dili Sözlüğü (Словарь 

церковнославянского и русского языка) adlı eserdir. Vostokov, sözlüğün 

önsözünde çalışmanın hazırlanma aşamasında Rusya Akademisi 

Sözlüğü’nden ve P. İ. Sokolov’un sözlüğünden yararlanıldığını 

belirtmektedir. 1847 yılında 4 cilt şeklinde yayımlanan sözlükte yaklaşık 

114.749 sözcük bulunmakta olup ilk yazılı kaynaklardan XIX. yüzyılın ilk 

yarısına kadar gelen eserlerin sözcükleri yer almaktadır (Vostokov, 1847). 

Böylece sözlük, kadim Rusçayı, Kilise Slav dilini ve XIX. yüzyıl Rusçasını 

da kapsamakta ve sözlü dili, yazarların çağdaş dilini, Ortodoks inanca özgü 

gerçekleri, eskiye ait maddi ve manevi kültürü sunmaktadır. Sözlükte 

dilbilgisine ve üsluba ait etiketler de verilmektedir. Aynı anlama gelen 

sözcüklere referans/yönlendirme yapılmaktadır. Örneğin: Bir Türk halkı olan 

козак – kozak ve казак – kazak ayrı iki madde başı olarak sözlüğün ikinci 

cildinde yer almaktadır. Sözlükte “Kazak” madde başı tanımlanmış, 

“Kozak” madde başı açıklanırken de “Kazak”la aynı şey açıklaması 

yapılmıştır. A. H. Vostokov’un gramer bilgileri sayesinde sözlük, Kilise Slav 
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dilinin başlangıcını oluşturan X-XI. yüzyıllardan XIX. yüzyılın ikinci 

yarısına kadar kullanılan sözcüklerin hangi dile/lehçeye ait olduğunu 

göstermesi, dilbilgisel, üslup özellikleri ve kapsadığı sözlük maddesi 

bakımından dönemi için muazzam bir çalışma olarak öne çıkmaktadır. 

Vostokov’un sözlüğü günümüz için tarihsel sözlük kapsamında 

değerlendirilebilirken dönemi açısından genel açıklamalı sözlük türünde yer 

almaktadır. Vinogradov (1977: 221), bu sözlükte çok fazla eski sözcük 

etiketi bulunmasından hareketle sözlüğü; “1820-1840’lı yılların yazı dilini 

temel alan normatif bir sözlük değil, Rusça söz varlığının farklı 

dönemlerindeki gelişimini gösteren bir hazine” şeklinde yorumlamaktadır. 

Dolayısıyla Vinogradov’un, Vostokov’un editörlüğünde hazırlanan Kilise 

Slav Dili ve Rus Dili Sözlüğü’nü tarihsel sözlük kategorisinde 

değerlendirdiğini söylemek mümkündür.  

1847 yılında A. H. Vostokov editörlüğünde yayımlanan sözlükten 

sonra yeni bir sözlük hazırlanması konusu akademinin gündemindedir. 

Öncelikle A. H. Vostokov’un sözlüğünün tekrardan incelenmesi, 

düzeltmeler ve eklemeler yapılması düşünülmüştür. Daha sonra 1859 yılının 

başında dilbilimci İ. İ. Davidov yeni bir sözlük projesi hazırlamıştır. Ya. K. 

Grot (1812-1893) ise bu projeyi Bilimler Akademisinin II. Bölümünde 

okumuştur. Akademi, 1847 basımı Vostokov sözlüğünün yeniden 

yayımlanması fikrindedir. Grot ise Kilise Slav diline ait sözcüklerin ikincil 

ögeler olduğunu belirtmekte, bu nedenle sözlüğün yeni baskısına gerek 

görmemektedir. Vostokov’un sözlüğünün düzeltmeleri için İ. İ. Sreznevskiy 

görevlendirilse de çalışma yarıda kalmış, 1886 yılında Rusçanın sözlüğünün 

oluşturulması fikri tekrar gündeme gelmiştir. Bu görevi Ya. K. Grot 

üstlenmiş ve yeni sözlüğün çağdaş sözlükbilim çerçevesinde hazırlanmasını, 

Almanca Grimm ve Fransızca Littre sözlüklerine yaklaşmasını hedeflemiştir. 

Sözlüğün planını ve hacmini Ya. K. Grot belirlemiş, aynı zamanda editörü 

de olmuştur (Kovtun vd., 2001: 207-215). Böylece bir akademi sözlüğü olan 

Rus Dili Sözlüğü’nün (Словарь русского языка) ilk cildi 1891 yılında Ya. 

K. Grot tarafından tamamlanmıştır (Grot, 1891). Sözlük M. V. Lomonosov 

döneminden XIX. yüzyılın sonuna kadar olan zamanda genel olarak yazı dili 

ve meslekî dilde kullanılan sözcükleri içermektedir. Alfabetik düzende 
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hazırlanan sözlükte madde başlarının vurguları belirtilmiştir. Kilise Slav dili 

ve kadim Rus diline ait sözcüklerden yalnızca Rus dilinde hâlâ kullanılmakta 

olan sözlükbirimler çalışmada yer almıştır (Vinogradov, 1977: 230). Sözlük, 

Karamzin, Gogol, Gonçarov, Dostoyevski, Tolstoy gibi en iyi Rus yazarların 

eserlerinden örneklerle zenginleştirilmiştir. Sözlükte Türk dillerinden 

Rusçaya geçen sözcüklere de yer verilmiştir. Örneğin, Arapçadan Türk 

dillerine, Türk dillerinden de Rusçaya geçen аба́ – aba sözcüğü, 

“Türkiye’de kullanılan beyaz kalın kumaş ve bu kumaştan yapılan aba” 

açıklamasıyla sözlükte bulunan madde başları arasındadır. Grot, 1891-1895 

yılları arasında sözlüğün “A – D” ye kadar olan kısmını tamamlayarak 

hayata veda etmiştir. Ya. K. Grot’un vefatından sonra XIX. yüzyılın son 

çeyreği XX. yüzyılın başlarında Rus dili tarihinin incelenmesi fikrinin 

öncüsü değerli dilbilimci A. A. Şahmatov’a sözlüğün editörlüğü verilmiştir. 

Bilim insanı, 1897-1907 tarihleri arasında sözlüğün “E, J, Z” harfleriyle ilgili 

madde başlarının düzenlenmesi üzerinde çalışmıştır. A. A. Şahmatov, 

sözlüğün hacmini genişletmek, sadece normatif olmamasını, ağızlarda 

kullanılan sözcüklerin ve Kilise Slav diline ait sözcüklerin de sözlükte yer 

almasını önermiş, akademi de bu öneriyi kabul etmiştir. A. A. Şahmatov’a 

göre ağızlara özgü sözcükler ve Kilise Slav dili, Rusçanın zenginliğini 

oluşturan unsurlardır. Bu unsurlar sözcüklerin anlamlarının açıklanmasını da 

kolaylaştıracaktır. Sözlük, 1929 yılına kadar A. A. Şahmatov’un önerdiği 

hususlar dikkate alınarak yayımlanırken, Sovyet döneminin etkisiyle 

sözlüğün planı değişmiştir ve son olarak 1937 yılında basılmıştır (Fomina, 

1990: 21). 

Rusya Bilimler Akademisinin sözlük çalışmaları yukarıda 

bahsedilenlerle sınırlı değildir. Açılış amaçlarından birinin sözlük 

hazırlamak olduğu kurumda dolayısıyla başka sözlükler de oluşturulmuştur. 

Rusya Akademisi kurulduktan sonra sözlük çalışmalarının çoğunluğu 

akademi çatısı altında gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bazılarının künyesi ilk 

hazırlanış sırasına göre aşağıda listelenmiştir:  

1. A. H. Vostokov, Büyük Rus Dilinin Bölgesel Sözlüğü Denemesi 

(Опыт областного великорусского словаря), St. Petersburg, Tip. İmp. 

Akad. Nauk, 1852. 
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2. A. İ. Podvısotskiy, Günlük ve Etnografik Kullanım Temelinde 

Arhangelsk Bölgesi Ağız Sözlüğü (Словарь областного архангельского 

наречия в его бытовом и этнографическом применении), St. Petersburg, 

Tip. İmp. Akad. Nauk, 1885. 

3. İ. İ. Sreznevskiy, Yazılı Eserler Temelinde Kadim Rusça Sözlüğü 

İçin Malzemeler (Материалы для словаря древнерусского языка по 

письменным памятникам), St. Petersburg, Tip. İmp. Akad. Nauk, Cilt. I. 

1893, C. II. 1902, C. III. 1912. 

4. V. V. Radlov, Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi (Опыт словаря 

тюркских наречий), St. Petersburg, Tip. İmp. Akad. Nauk, Cilt. I. 1893, C. 

II. 1899, C. III. 1905, C. IV. 1911. 

5. P. İ. Savvaitov, Kadim Rus Mutfak Eşyaları, Kıyafetleri, Silahları, 

Askeri Zırh ve At Takımı Söz Varlığının Alfabetik Sözlüğü (Описание 

старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и 

конского прибора, в азбучном порядке расположенное), St. Petersburg, 

Tip. İmp. Akad. Nauk, 1896. 

4.1.2. M. V. Lomonosov (1711 – 1765) 

Mihail Vasilyeviç Lomonosov dilbilimden siyasete, ekonomiden 

gökbilime kadar birçok bilim alanıyla ilgilenmiş çok yönlü bir düşünürdür. 

Moskova’ya çok uzak bir yer olan Holmogorı şehri yakınlarındaki Mişanin 

köyünden çıkarak okuma hevesiyle zor şartlarda kendi imkânlarıyla 11 

yaşındayken Moskova’ya gelmiştir. 1722 yılında Slav-Yunan-Latin 

Akademisinde eğitim-öğretim hayatına geç yaşta başlamış ve bir yılda üç 

sınıfı birden bitirmiştir (Tomaçev ve Düzenli, 2018: 3). Slav-Yunan-Latin 

Akademisi, pedagog, şair, din adamı Simeon Polotskiy (1629-1680) ve 

öğrencisi Silvestr Medvedev (1641-1691) tarafından 1678 yılında açılmıştır. 

Lise ve yüksekokul özelliği bulunan bu eğitim kurumunda Slav, Latin ve 

Yunan dilleriyle birlikte retorik, fizik, felsefe, tarih, müzik, astronomi ve din 

eğitimi gibi dersler verilmekteydi. Lomonosov’un akademide aldığı eğitim 

ve dillere olan ilgisi, aralarında Latince, Yunanca, Almanca, Fransızca ve 

Ukraynacanın bulunduğu sekiz dil öğrenmesini sağlamıştır.   
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1725 yılında açılan Bilimler Akademisi, 1733 yılında 38 öğrenciden 

oluşan ilk mezun grubunu vermiştir. Mezunlardan yalnızca 7’sinin Rus 

kökenli olduğu akademi, uzun süre öğrencisiz kalmıştır. Bunun üzerine bir 

kararla Slav-Yunan-Latin Akademisinde öğrenim gören yetenekli 20 

öğrencinin Bilimler Akademisine alınacağıyla ilgili bir duyuru yapılmıştır. 

Akademinin eğitim dili Latince olduğu için burada öğrenim görebilecek 

yalnızca 12 öğrenci bulunabilmiştir. Bilimler Akademisine kabul edilen 

öğrencilerden biri de Lomonosov’dur. 1735 yılında 24 yaşındayken Bilimler 

Akademisine başlayan Lomonosov, 1736 yılında kimya ve fizik öğrenmesi 

amacıyla Almanya’ya eğitime gönderilmiştir. Burada Almanca öğrenmiş, 

Marburg Üniversitesinde eğitim almıştır. 1741 yılında St. Petersburg’a 

dönmüş, 1745 yılında St. Petersburg Bilimler Akademisine fizik profesörü 

olarak seçilmiştir (Stoçik ve Zatravkin, 2000, Akt. Sorokina, 2011: 210-

211). Böylece Bilimler Akademisinin ilk yerli öğretim üyesi olmuştur. 

Lomonosov’dan önce Bilimler Akademisi çalışanlarını yurt dışından gelen 

Rusça bilmeyen yabancı profesörler oluşturmaktadır, sadece çevirmenler 

Rus kökenlidir. Akademi üyeleri yabancı olmaları sebebiyle Rus dili üzerine 

herhangi bir filolojik çalışma da gerçekleştirmemişlerdir. Bu boşluğu 

doldurmak amacıyla ilk bilimsel çalışmaları M. V. Lomonosov yürütmüştür 

(Tsıpanov, 2011: 104). 1745 yılında Lomonosov’un Bilimler Akademisine 

girmesiyle derslerde Rusça duyulmaya ve filolojik çalışmalara başlanmıştır.  

Rus dilbiliminin kurucusu olarak nitelendirilen M. V. Lomonosov, 

Rus dili tarihinin araştırılması fikrini ortaya koymuş, Rus dilinin özellikleri, 

dillerin benzerliği, dildeki değişimler, Slav dillerinin ve akraba dillerin 

karşılaştırmalı incelemesi, güzel konuşma sanatı gibi dilbilimin birçok 

konusu üzerinde çalışmıştır. Bu bağlamda 1744 yılında Güzel Konuşmak 

İçin Küçük Kılavuz (Краткое руководство к риторике) adlı çalışmasını 

yayımlamıştır. Bu alanın inceleme nesnesinin “söz” ya da “sözcük” 

olduğunu belirten Lomonosov (VII, 1952: 99), söz konusu çalışmada güzel 

konuşmayı: “konu”, “süsleme” ve “konum” şeklinde üçe ayırmıştır. 

Belirtilen bu üç unsuru bir tanım altında toplayacak olursak güzel konuşmak; 

konuyu yani fikri uygun duruma göre güzel ifadelerle anlatmaktır. 1748 

yılında Lomonosov, güzel konuşmayla bağlantılı olan Retorik (Риторика) 
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adlı çalışmasında retoriğin “Güzel konuşma ve yazma olduğunu, seçimi 

yapılacak sözlerin sade, doğru ve güvenilir” olması gerektiğini ifade 

etmiştir. Retoriğin dört ana ögeden meydana geldiğini belirterek “ilkinin 

konu/fikir, ikincisinin süsleme, üçüncüsünün konum, dördüncüsünün ise 

telaffuz” olduğunu açıklamaktadır (Lomonosov VII, 1952: 23-24). 

Dolayısıyla birbiriyle ilintili olan güzel konuşma ve retorik; ifade edilecek 

konunun, duruma göre güzel ve doğru bir şekilde telaffuz edilmesidir. 

M. V. Lomonosov, 1755 yılında Rusça Dilbilgisi (Российская 

грамматика) adlı çalışmasını yayımlamıştır. Bu çalışmanın hazırlanmasına 

ilham olan eser Meletiy Smotritskiy’in (1537-1633), Litvanya’da (Vilnius) 

1619 yılında yayımlanan Kilise-Slav Dilinin Grameri (Грамматика 

церковно-славянского языка) adlı çalışmasıdır. M. A. Poltoratskaya’ya 

(1965: 58) göre 1648 yılında Moskova’da yeniden basılan bu çalışma 

Lomonosov’a “bilgeliğin kapısı”nı açmıştır. Altı bölümden oluşan Rusça 

Dilbilgisi’nin ilk bölümünde Lomonosov (1755), sözcük türleri ve genel 

dilbilim; ikinci bölümde Rusça fonetik ve yazım; üçüncü bölümde isim 

(türleri), sıfat ve sayılar (ismin hallerine göre çekimleri); dördüncü bölümde 

fiiller ve çekimleri; beşinci bölümde diğer yardımcı sözcük türleri olan 

zamir, edat, bağlaç, sıfat fiil, ünlem vb.; altıncı bölümde sözcük öbekleri ve 

söz dizimi üzerine bilgiler vermiştir. Rusça Dilbilgisi, XVIII-XIX. 

yüzyıllarda Türk ve Fin-Ugor dilleri üzerine gerçekleştirilen çok sayıda 

dilbilgisi çalışmasına da kaynaklık etmiştir (Tsıpanov, 2011: 104). 

Lomonosov, söz konusu eserde dönemin dilini incelemiş, Rus dili tarihinin 

gelişimini ele almıştır. Bu çerçevede, Rusçayı kadim Slavcadan kesin bir 

şekilde ayırmış ve farklılıklarını göstermiştir. Slav dillerine akraba ve akraba 

olmayan dilleri tespit etmiştir. Rusçanın Batı Slav dillerinden ziyade Doğu 

Slavcaya daha yakın olduğunu vurgulamıştır. Rusçanın lehçelerini Moskova, 

Pomor, Ukrayna olarak belirleyerek Rusçanın sınırlarını göstermiştir. Bu 

bağlamda Lomonosov, sarayda, çevresinde ve Moskova’ya yakın şehirlerde 

konuşulduğu için ana lehçeyi Moskova; “o” harfinin bolca konuşulduğu 

Novgorod ve Beyaz Deniz kıyılarında kullanılan lehçeyi Pomor; 

Ukraynacanın yazı dili henüz oluşmadığı için Ukrayna lehçesini de 

“malorossiyskiy” şeklinde adlandırmıştır (İvanov, 1964: 41-42). Anlaşıldığı 
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üzere Lomonosov, diyalektolojiyle de ilgilenmiş ve Rus dilinin temel 

lehçelerini belirlemiştir. 

Rus dilinin üslup sistemi üzerine de çalışan Lomonosov “üç üslup 

teorisi” olarak da bilinen ünlü üslup teorisini oluşturmuştur. Üslubu, yüksek, 

orta ve aşağı olmak üzere üçe ayırdığı için bu kurama üç üslup teorisi adı 

verilmiştir. Bu üslup sınıflandırmasına göre yüksek üslup, Kilise Slav dilinin 

kullanıldığı kahramanlık destanlarını ve övgü dolu salon konuşmalarını 

içeren yazılarda; orta üslup, Kilise Slav dili sözcüklerinde pek rastlanmayan 

dram ve şiir türlerindeki yazılarda; aşağı üslup ise Kilise Slav dili 

sözcüklerinin hiç kullanılmadığı komedide ve şarkılarda kullanılan üsluptur. 

Dilbilimci, Z. B. Özer, Rus Dilinin Gelişme Evreleri adlı çalışmasında bu 

teorinin çok yerinde bir kuram olduğunu belirtmekle birlikte “Lomonosov 

tarafından bulunan tamamen yeni bir şey olmadığını, kadim dönemlerden 

alınarak Rus diline uygulandığını” dile getirmiştir (Özer, 2004: 108). 

Lomonosov’un ortaya çıkardığı üç üslup teorisiyle Kilise Slav dilinin 

sınırları belirlenmiş, hatta Kilise Slav dilinin arka plana çekilmesinin önü 

açılmış ve Rus yazı dilinin ana hatları oluşmaya başlamıştır.  

Rus kültürünün, biliminin ve eğitiminin gelişmesinde önemli bir paya 

sahip olan Lomonosov Rusya’daki ilk üniversitenin 1755 yılında 

Moskova’da açılmasını sağlayan isimdir. Bu nedenle ünlü Rus şair, yazar A. 

S. Puşkin, Lomonosov için “bizim ilk üniversitemiz” demiştir. 1757 yılında 

Lomonosov, Bilimler Akademisinin genel sekreteri ve danışmanı olmuş, 

akademideki her türlü belge onun imzasıyla onaylanmıştır (Sorokina, 2012: 

28).  

Bilimin her alanında başarıyla var olan Lomonosov için sözlükbilim 

de yabancı bir alan değildir. Henüz öğrencilik yıllarında Batı Avrupa’nın 

sözlükbilim çalışmalarını takip etmektedir. Bununla beraber Retorik ve 

Rusça Dilbilgisi üzerindeki çalışmaları Rus dilinin oluşumuna ve 

sözlükbilim çalışmalarına olan ilgisini arttırmıştır. Dilbilimci, Rusça 

Dilbilgisi adlı çalışmasını yaparken sözlük oluşturmanın gerekliliğinden 

bahsetmiş, kendisinin hazırladığı Rusça Kadim Sözcükler Sözlüğü 

(Лексикон русских примитивов) adlı projenin bir an önce hayata 
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geçirilmesini önermiştir (Makeyeva, 1961: 109). Lomonosov, bu projesini 

gerçekleştirememiş fakat birçok sözlüğün editörlüğünü ve eleştirisini yapma 

görevini üstlenmiştir. Bu bağlamda Bilimler Akademisinin ve çevirmen K. 

A. Kondratoviç’in isteği üzerine K. A. Kondratoviç’in hazırladığı sözlüğü 

inceleyerek bununla ilgili eleştirisini yazmıştır. Lomonosov, Kondratoviç’in 

sözlüğünün sözcüklerin ilk oluşumunu, türemiş ve bileşik sözcükleri 

göstermede yetersiz ve eksik olduğunu bununla birlikte yeni ve 

kullanılmayan türemiş sözcüklere çokça yer verildiğini raporlamıştır. 

Sözlükte yapılan Latince çevirilerin birçoğunun yanlış olduğu, birçok 

sözcüğün ise çevrilmediğini ifade ederek sözlüğü eksik ve yetersiz 

bulduğunu belirtmiştir (Lomonosov IX, 1955: 616). Kondratoviç bu sözlüğü 

oluştururken İtalyan A. Kalepino’nun sözlüğünün çevirisini de 

hazırlamaktadır. V. N. Makeyeva (1961: 110), Sözlükbilimsel Çalışmaların 

Hazırlayıcısı, Editörü, Eleştirmeni Olarak Lomonosov (Ломоносов – 

составитель, редактор и рецензент лексикографических работ) adlı 

makalesinde Lomonosov’un, Kondratoviç’in hazırladığı sözlükte gördüğü 

eksikliklerin, Kalepino’nun sözlüğünün çevirisinde de bulduğunu ifade 

ederek Lomonosov’un eleştirilerinin ne kadar adil olduğunu belirtmiştir. Bu 

bilgiler ışığında, hazırlanan sözlüklerle ilgili görüşlerini rapor şeklinde sunan 

M. V. Lomonosov’un, eleştirilerini bilim süzgecinden geçirerek adil bir 

şekilde gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. 

1740 yılından itibaren Rusya Dışişleri Bakanlığında tercüman olarak 

çalışmaya başlayan Venedikli G. Dandolo, 1747 yılında Rusça-Latince-

İtalyanca-Fransızca dillerini kapsayarak 10.000 sözcükten oluşan çok dilli 

bir sözlük hazırlamıştır. Meslektaşları sözlüğü yayımlamadan önce 

değerlendirilmesi için Bilimler Akademisine göndermişlerdir. Lomonosov 

sözlüğü incelemiş ve sözlükle ilgili düşüncelerini 1749 yılının Ocak ayında 

sunmuştur. Lomonosov, sözlüğün yerleşim düzeninde, bazı Rusça 

sözcüklerin yazımında sorun olduğunu, Rusçada kullanılmayan yeni 

sözcüklerin türetildiğini ve gelecek zaman yerine şimdiki zamanın 

gösterilmesi gibi birçok dilbilgisel hatanın varlığını belirtmiştir. Rusçadan 

Latinceye ve diğer dillere olan çevirilerde hatalar bulunduğunu, birçok 

sözcüğün Latince çevirisinin verilmediğini örneklerle tanıklayarak, 
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deyimlerin de sözlükte gösterilmediğini ifade etmiştir. Lomonosov, yeni 

üretilmiş sözcüklerin ve farklı adlandırmaların sözlükten çıkarıldığında 8000 

madde başını geçmeyeceğinden “leksikon” (лексикон) olarak 

sayılmayacağını ancak küçük bir sözlük anlamına gelen “vokabulyar” 

(вокабульяр) türünde sınıflandırılabileceğini açıklamıştır (Lomonosov IX, 

1955: 621-624). Görüldüğü üzere M. V. Lomonosov, sözlüğü ayrıntılı bir 

şekilde inceleyerek sözlükle ilgili değerlendirmelerini sunmuş, belirttiği 

hataların düzeltilmesi neticesinde de sözlüğün hacmi küçüleceğinden ancak 

vokabulyar türünde bir sözlük olabileceğini ifade etmiştir.  

Lomonosov’un incelediği bir diğer sözlük, kitap basımlarıyla ilgilenen 

dilbilimci A. İ. Bogdanov’a (1692-1766) aittir. “Rusya Bilimler Akademisi 

Sözlükleri” adlı başlıkta da belirttiğimiz üzere 1735 yılında “Rusça 

Topluluğu”nun toplantısında V. K. Trediyakovskiy’in sözlüklerin doğru, tam 

ve yetkin bir şekilde oluşturulması gerektiğini ifade etmesi üzerine 

Bogdanov, Rusça sözlük için malzemeler toplamaya başlamıştır (Makeyeva, 

1961: 109). M. V. Lomonosov’un (IX, 1955: 616, 624) tanıklığına göre 

60.000’den fazla öz Rusça sözcük Bogdanov tarafından kaydedilmiş, 

alfabetik düzende açıklanmış ve diğer dillere çevrilmiştir. K. A. 

Kondratoviç’in ve G. Dandolo’nun sözlüğüyle ilgili olumsuz eleştiriler 

yapan Lomonosov, Bogdanov’un sözlüğünü yüceltmekte ve yayımlandığı 

takdirde çok yararlı olacağını her iki sözlükle ilgili yaptığı eleştirisinde de 

vurgulamaktadır. Yukarıda belirtilen sözlükler üzerine bildirdiği görüşler 

neticesinde Lomonosov’un sözlük oluşturulurken dikkat edilmesini istediği 

hususları V. N. Makeyeva (1961: 112-113), 5 maddede açıklamıştır: 

1. Rus dilinin açıklamalı sözlüğü tam olmalı ve Rusçanın tüm söz 

varlığını (yalın, türemiş, bileşik sözcükler) kapsamalıdır. 

2. Sözlükte, yeni oluşturulmuş ya da az kullanılan sözcükler yer 

almamalıdır. 

3. Sözcükler dışında deyimler ve deyimsel ifadeler de sözlükte 

gösterilmelidir. 

4. Sözcüklerin anlamlarının belirlenmesi tam olmalı ve çok anlamlı 

sözcükler için birkaç anlam verilmelidir. 
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5. Anlamların tanımlanmasıyla birlikte sözlük maddelerinin temel 

özellikleri de belirtilmelidir, bunlar: 

5.1. Dilbilgisel özellik,  

5.2. Üslup bilgisi,  

5.3. Köken bilgisi,  

5.4. Sözcüğün anlamının alıntıyla ya da deyimle örneklendirilmesi 

hususlarını içermelidir. 

M. V. Lomonosov (VII, 1952: 93-94), bilimle, filolojik çalışmalarla 

ilgili düşüncelerini “Bilimin, sağlam ilerleyebilmesi için bazı gerekli 

kuralları gözetmesi gerekmektedir” cümleleriyle açıklamaktadır. 

Lomonosov’a göre birçok öğretinin hafızada kalabilmesi için birincisi kısa 

olması ve kuralların örneklerle gösterilmesi; ikincisi öğrenilebilmeleri için 

anlaşılır ve düzenli olması; üçüncüsü, kavramların açıklığa kavuşabilmesi 

için örneklerle pekiştirilmesi gerekmektedir. Lomonosov sağlam bir bilim 

için ihtiyaç duyulan kuralları belirlemiş ve yukarıdaki kurallardan birkaçını 

oluşturan unsurla da sorunu açıklığa kavuşturmuştur. Böylece sözlük 

oluşturma ilkelerinde dikkat edilmesi gereken noktaları da vurgulamıştır. 

Az önce de belirttiğimiz üzere Lomonosov’un kendisi tarafından 

hazırlanan bir sözlük projesi olsa da bu sözlüğü hayata geçirememiştir. 

Lomonosov’un üslupla, Bogdanov’un ve Kondratoviç’in sözlüğüyle ilgili 

görüşleri Rusya Akademisi Sözlüğü’nde (Словарь академии российской) 

yansımasını bulmuştur. Bununla birlikte yukarıda belirtilen sözlüklere 

yaptığı eleştiriler bir sözlüğün içermesi gereken özellikleri göstermesi 

bakımından sözlükbilimcilere ışık tutmaktadır. M. V. Lomonosov, fizik, 

kimya uzmanı, dilbilimci, üslupbilimci, sözlükbilimci, diyalektolog, hatip 

gibi çok yönlü bir kişiliğe sahip düşünür olarak Rus bilim dünyasının önemli 

şahsiyetleri arasındadır.  

4.2. Tarihsel Sözlükbilim Çalışmaları 

Tarihsel sözlükbilimin inceleme nesnesi olan tarihsel sözlükler bir tür 

olarak düşünülmeden önce ihtiyaç ve amaç doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu 



Ümmügülsüm DOHMAN | 193 

bağlamda ilk tarihsel sözlükler; tarihî sözcük ve olguların yer aldığı metne 

bağlı sözcük listeleridir. Başka bir deyişle bir metinde geçen anlaşılmayan ya 

da bilinmeyen tarihî sözcüklerin açıklandığı eserlerdir. Örneğin, 1073 

yılında Svyatoslav’ın hazırladığı kadim Rusçaya ait el yazması Derleme’nin 

(Изборник) bazı bölümlerinde azbukovnik ve leksikon adı verilen 

sözlüklere yer verilmiştir. Günümüze dek korunmuş olan bu eserde kadim 

döneme ait özolgular (realiya), mitolojide, İncil’de yer alan kişiler, isimler, 

coğrafî adlar, tarihî olgular ve tarihî sözcükler tanımlanmıştır (Dubiçinskiy, 

2008: 202). Bahsi geçen eser, tarihsel sözlük türünün oluşmasına zemin 

hazırlamıştır.  

Tarihsel sözlüklerin bir tür olarak ortaya çıkması ise XVIII. yüzyıl 

sonu ile XIX. yüzyıl başına rastlamaktadır. Söz konusu yüzyıllarda tarihçiler 

ve etnograflar tarafından oluşturulan sözlükler tarihsel sözlüklere yön veren 

çalışmalar olmuştur. Bu bağlamda yazar, etnograf M. Çulkov’un (1744-

1792), Rusçanın Batıl İnançlar Sözlüğü (Словарь русских суеверий) St. 

Petersburg’da yayımlanmıştır (Çulkov, 1782). Rus askerî tarihçi, General A. 

V. Viskovatov’un Rus Askeri Birliklerinin Kıyafet ve Silahlarının Tarihsel 

Tasviri (Историческое описание одежды и вооружения российских 

войск) adlı sözlüğü 1841-1862 yılları arasında 30 cilt olarak basılmıştır 

(Viskovatov, 1841-1862). Rus arkeolog, tarihçi P. İ. Savvaitov’un (1815-

1895), kendisinin ölümünden 1 yıl sonra 1896 yılında Bilimler Akademisi 

tarafından yayımlanan Kadim Rus Mutfak Eşyaları, Kıyafetleri, Silahları, 

Askeri Zırh ve At Takımı Söz Varlığının Alfabetik Sözlüğü’ne (Описание 

старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и 

конского прибора, в азбучном порядке расположенное) “İmparatorluk 

Arkeoloji Topluluğu”nun notlarının 11. cildinde rastlanmıştır. İ. İ. 

Sreznevskiy’in okumaları sonucunda çok değerli bulunan Savvaitov 

sözlüğünün Rus arkeoloji mirası için yayımlanması gerekliliğine karar 

verilmiştir. Bu sözlüklerde Türk kökenli sözcükler yer aldığı ve Türk 

halklarıyla ilgili bilgiler verildiği için Türkologların da araştırması gereken 

kaynaklar arasında olmalıdır. Örneğin, P. İ. Savvaitov’un (1896), sözlüğü 

incelendiğinde Tatar Türkçesinde “ayakkabı” anlamına gelen  башмак – 

başmak sözcüğünün Rusçaya башмаки – başmaki; “bacağı korumak için 
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askerlerin kullandığı metal bir aksesuar, dizlik” anlamına gelen 

бутырлыкъ или поножи – butırlık ya da ponoji sözcüğünün, Türkiye ve 

Tatar Türkçesine ait bir sözcük olan панталонникъ или наножникъ – 

pantalonnik ya da nanojnik sözcüklerinden Rusçaya geçtiği; “gerdanlık” 

anlamına gelen гаитанъ, гоитанъ – gaitan, goitan sözcüklerinin Türkiye 

Türkçesindeki гайтан – gaytan sözcüklerinden; “yağmurluk” anlamı 

taşıyan емурлукъ – yemurluk sözcüğünün Tatar Türkçesindeki ягмурлук 

– yagmurluk sözcüğünden alıntılandığı ve bunun gibi daha birçok Türk 

kökenli sözcüğün sözlükte bulunduğu görülmektedir. A. Petrov’un, 58 

sayfalık küçük oylumlu Kadim Slav Sözlerinin Sözlüğü Deneyimi (Опыт 

словаря древних славянских слов речений) adlı eseri 1831 yılında 

çıkmıştır. Rus tarihçi, yazar A. F. Veltman’ın (1800-1870), Kadim Çarlık 

Hazinesinin ve Cephanelik Eşyaların Açıklamalı Sözlüğü (Пояснительный 

словарь предметов древней царской казны и оружейной палаты), 1844 

yılında yayımlanmıştır. Adı geçen bu sözlükler eskiye ait tarihsel-

terminolojik sözlükler ya da terim sözlükleri için kaynak olarak 

düşünülmüştür. Bununla birlikte tarihsel sözlüklerin öncüleridir.  

Az önce adı geçen çalışmalar tarihsel sözlükbilimin oluşmasına ortam 

sağlamış, böylece tarihsel sözlükler XIX. yüzyılın temel ve yeni sözlük 

türlerinden biri olarak sözlükbilim tarihinde yerini almıştır. L. V. Şçerba 

(2004: 303), Genel Sözlükbilim Kuramı Denemesi (Опыт общей теории 

лексикографии) adlı çalışmasında, tarihsel sözlüğü: “Herhangi belirli bir 

dönemi kapsayarak tüm kelimelerin belirli bir zaman dilimi boyunca tarihini 

vererek, aynı zamanda yalnızca ortaya çıkan yeni sözcükleri ve yeni 

anlamları değil, yok olan ya da değişime uğrayan sözcükleri de gösteren” 

bir sözlük türü şeklinde tanımlamaktadır. E. G. Şimçuk (2009: 171) ve L. P. 

Krısin (2007: 224) tarihsel sözlüğü; kadim dönem yazılı eserlerinde 

kullanılan sözcüklerin açıklanmasını içeren sözlük türü olarak 

tanımlamaktadırlar. V. V. Dubiçinskiy (2008: 202) de Şimçuk ve Krısin’in 

görüşlerine katılarak tarihsel sözlük tanımına bir açıklama daha getirmekte 

ve tarihsel sözlük türünü ikiye ayırmaktadır. “İlki tasvir edilen bir dilin 

sözcüklerinin tarihî gelişim döneminin verildiği, ikincisi kadim yazılı 

eserlerde yer alan sözcüklerin güncel durumunun dikkate alınmadan 
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açıklandığı” sözlük türü olarak belirtilmektedir. Başka bir ifadeyle tarihsel 

sözlükler, belirli bir dönemin söz varlığının gelişimini artzamanlı yöntemle 

ya da eşzamanlı yöntemle tanımlayan sözlüklerdir.  

Tarihsel sözlüklerin hazırlanmasında Rus dilinin gelişim sürecinin 

tasviri önemlidir. Dilbilimciler ve dil tarihçileri Rus dilinin tarihî 

dönemlerini genellikle 2, 3 ya da 4 dönem olarak sınıflandırmaktadırlar. 

Dilbilimci Z. B. Özer (2004: 49), Rus Dilinin Gelişim Evreleri adlı eserinde 

Rus dili sınıflandırmasını 4 döneme ayırmaktadır: 

1. Kadim Rus halkının yazı dili. Başka bir deyişle Kiev Devleti’nin 

dili (XI. ve XIII. yüzyıllar), 

2. Büyük Rus milletinin yazı dili. Başka bir deyişle Moskova 

Devleti’nin dili (XIV. ve XVII. yüzyıllar), 

3. Rus milletinin oluşum dönemi (XVII. ve XIX. yüzyılın ilk çeyreği), 

4. Çağdaş Rus dili (XIX. yüzyılın 30’lu yıllarından bugüne). 

Dilbilimci, sözlükbilimci E. G. Şimçuk (2009: 179), Rus Sözlükbilimi 

(Русская лексикография) adlı kitabında Rus dili tarihinin sınıflandırmasını 

3 döneme ayırmaktadır: 

1. Kadim Rusça XI-XIV. yüzyıllar, 

2. Geçiş dönemi XIV-XVII. yüzyıllar, 

3. Millî Rusçanın başlangıç dönemi olan XVII. yüzyılın sonu ve 

XVIII. yüzyıl. 

A. A. Şahmatov’un öğrencisi V. V. Vinogradov (1978: 10-64), Rus 

Dilinin Temel Gelişme Evreleri (Основные этапы развития русского 

языка) adlı çalışmasında Rus dili tarihinin sınıflandırmasını 2 döneme 

ayırmaktadır: 

1. Millî devirlerden önceki Rus yazı dili (XI-XVII. yüzyıllar), 

2. Millî Rusçanın oluşum dönemi (XVII. yüzyıl ve XIX. yüzyılın ilk 

çeyreği). 
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Görüldüğü üzere farklı araştırmacılar tarafından Rus dilinin tarihî 

dönemleri genellikle 2, 3 ya da 4 döneme ayrılsa da ortak noktaları 

mevcuttur. Bu dönemlerin belirlenmesi tarihsel sözlükbilim için önemlidir. 

Sözlükbilimciler bu dönemlerde kullanılan dile, zamana göre tarihsel 

sözlüğün hacmini belirlemektedir.  

Tarihsel sözlükbilimin kurucusu kabul edilen İ. İ. Sreznevskiy, 

tarihsel sözlükbilim türünün tamamen bağımsız ve kadim yazılı kaynaklar 

gibi kendi ana materyalleri üzerine temellenmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

1893-1912 yılları arasında üç cilt şeklinde yayımlanan Yazılı Eserler 

Temelinde Kadim Rusça Sözlüğü İçin Malzemeler (Материалы для словаря 

древнерусского языка по письменным памятникам) adlı sözlüğünü de bu 

hususlar doğrultusunda oluşturmuştur (Kovtun vd., 2001: 506). İ. İ. 

Sreznevskiy üzerinde 40 yıl çalışarak hazırladığı bu sözlükle tarihsel 

sözlükbilimin başat ismi olarak Rus sözlükbilim geleneğine adını altın 

harflerle yazdırmıştır.  

Sreznevskiy’in sözlüğünün ardından A. L. Dyuvernua’nın (1840-

1886), Kadim Rusça Sözlüğü İçin Malzemeler (Материалы для словаря 

древнерусского языка) adlı çalışması da sözlük yazarının ölümünden sonra 

eşinin önsözüyle 1894 yılında Moskova’da yayımlanmıştır. XV-XVII. 

yüzyıllar Moskova Rus Devleti dönemine ait 19 eserin kaynaklık ettiği 

sözlükte 6000 sözcük bulunmaktadır. Madde başlarının Latince karşılığı 

verilmiş ve geçtiği kaynaklar gösterilmiştir (Dyuvernua, 1894). İ. İ. 

Sreznevskiy ve A. L. Dyuvernua tarafından hazırlanan tarihsel sözlükler hâlâ 

incelenmekte olup, Rus tarihsel sözlükbilimin kurulmasını sağlayan öncü 

isimlerdir. XX. yüzyılın başında tarihsel genel dilbilimsel sözlük fikrinin 

çalışılması A. İ. Sobolevskiy, L. V. Şçerba ve B. A. Larin adlı bilim 

insanlarının araştırmalarında uygulamalı şekilde yer bulmuştur. Bu 

bağlamda L. V. Şçerba, Rusya’da hatta dünyada sözlük türlerini kuramsal bir 

çerçeveye oturtarak tarihsel sözlükleri bir tür olarak 1940 yılında belirleyen 

ilk bilim insanıdır. Özetle, tarihsel sözlükler 1000 yıllık bir geleneğe sahip 

olup ilk başta metne bağlı şekilde tarihî metinlerde geçen sözcüklerin 

açıklanmasından ibaretken XIX. yüzyılda İ. İ. Sreznevskiy’in çalışmaları 

sayesinde bir sözlük türü olma yolunda ilerlemiştir. 
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Biz de bu başlık altında XI. – XV. yüzyıllar ve kısmen XV. – XVII. 

yüzyıllar yazılı eserlerinin söz varlığını bilimsel olarak sunan İ. İ. 

Sreznevskiy’in ve A. L. Dyuvernua’nın tarihsel sözlükbilim alanına 

kazandırdıkları sözlükleri değerlendireceğiz. 

4.2.1. İ. İ. Sreznevskiy (1812 – 1880) 

XIX. yüzyıl dilbilimi ve sözlükbilimine büyük katkılar sağlayan 

İzmail İvanoviç Sreznevskiy (1887: 1), Rus Dili Tarihi Hakkında 

Düşünceler (Мысли об истории русского языка) adlı eserinde “Halk, 

kendisini en eksiksiz ve en doğru kendi dilinde ifade eder. Halk olmadan dil, 

dil olmadan halk olamaz” sözlerini ifade ederek dil ve halkın bir bütün 

olduğundan yola çıkmış ve çalışmalarının yönünü bu çerçevede çizmiştir. 

İ. İ. Sreznevskiy22, Rusya’daki ilk Slavist bilim insanıdır. 1835 yılında 

Harkov Üniversitesinin (Ukrayna) Siyasî Bilimler Bölümüne kayıt olmuştur. 

Bu alanda yüksek lisansını tamamlamış ve doktoraya devam etmiştir. 

Doktora tez savunmasının başarısız geçmesiyle erken yaşlardan itibaren Slav 

dillerine ve edebiyatına olan ilgisi uyanmıştır. Siyaset bilimi eğitiminde 

doktora derecesine kadar ilerledikten sonra alan değiştirmek elbette çok 

kolay olmamıştır. Bu dönemde Slav ülkelerinde staj yapma teklifi alınca 

kararını vermiş ve böylece siyasetten, Slav dillerine doğru yön değiştiren 

çalışma alanının ön safhası başlamıştır.    

Sreznevskiy, 1839 yılından 1842 yılına kadar Çek Cumhuriyeti, 

Sırbistan, Polonya, Avusturya ve Almanya gibi farklı ülkelerde yaşamıştır. 

Berlin’de ve Bonn’da Sanskritçeyle ilgilenmiş ve Almanya’da “resmî 

azınlık” statüsündeki bir Batı Slav halkı olan Sorbların dilini incelemiştir. 

Ardından Prag, Varşova gibi şehirlerde de Güney ve Batı Slavlarının 

dillerini ve geleneklerini araştırmıştır. Bu çalışmalarını yalnızca 

kütüphanelerin ve arşivlerin kapalı, sessiz duvarlarında değil, yaz 

mevsiminde sahalarda da gerçekleştirmiştir. Sreznevskiy, çalışmaları 

sırasında Slav topraklarıyla tanıştıkça, Slav nüfusunun haritasını çıkarmıştır. 

Slav dili, edebiyatı ve kültürü üzerine incelemeler yapmış ve Sorbların 

                                                             
22 Hayatıyla ilgili geniş bilgi için (bkz. Dohman, 2019e). 
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dilinin sözlüğünü hazırlamak için çalışmıştır. Üç yıllık staj süresi bittikten 

sonra ise Harkov Üniversitesinde Slav Filolojisi Bölümünün başkanlığına 

getirilmiştir. İ. İ. Sreznevskiy, 1846 yılında Pagan Slavların Kutsal İbadet 

Yerleri ve Ritüelleri (Святилища и обряды языческого богослужения 

славян) adlı doktora tezini savunarak Rusya’daki ilk Slav filolojisi doktoru 

unvanını almıştır (Bogatova, 2011: 128-129). Bilim insanına 1847 yılında St. 

Petersburg Üniversitesi Slav Filolojisi Bölümü başkanlığı teklif edilmiştir. 

Teklifi mutlulukla kabul etmiş ve yaşamının sonuna kadar kalacağı St. 

Petersburg’a taşınmıştır. Buraya taşınmak Sreznevskiy’i 

heyecanlandırmaktadır, çünkü artık üzerinde çalışmak istediği Rusça yazılı 

kaynaklara daha yakın olacaktır. St. Petersburg Halk Kütüphanesi 1840’lı 

yıllardan itibaren Rus ve Güney Slavlara ait değerli yazılı eserlere sahiptir. 

Sreznevskiy bu yazılı eserleri, el yazmalarını inceledikçe hayalini kurduğu, 

ileride yayımlanacak olan tarihsel sözlüğü için malzemeler toplamaya ve el 

yazması kaynaklarda rastladığı sözcüklerin kartoteğini şekillendirmeye 

başlamıştır. Bu sırada incelediği kaynaklar temelinde bazı küçük sözlükler 

oluşturmuştur. Örneğin, Vladimir Monomah’ın Öğretisi (Поучение 

Владимира Мономаха) ve ilk Kiev prenslerinin Yunanlılarla yaptıkları 

antlaşma metinleri üzerine küçük sözlükler hazırlamıştır. St. Petersburg’da 

bulunduğu birinci yıldan itibaren periyodik olarak çeşitli sözlük 

değerlendirmeleri yapmıştır. 1847 yılında Rusya Akademisi Sözlüğü 

(Словарь академии российской) ve A. H. Vostokov’un Kilise Slav Dili ve 

Rus Dili Sözlüğü (Словарь церковнославянского и русского языка); 1854 

yılında A. Afanesyev’in Malorus (Ukrayna) Lehçesi Sözlüğü (Словарь 

малорусского наречия) adlı çalışmalar üzerine birçok sözlük eleştirisi ve 

diğer pek çok makale yayımlamıştır (Bogatova, 2011: 131).  

Sreznevskiy, 8 Şubat 1849’da St. Petersburg Üniversitesinin yıllık 

toplantısında Rus Dili Tarihi Hakkında Düşünceler (Мысли об истории 

русского языка) adlı konuşmasını gerçekleştirmiştir. Daha sonra bu 

konuşma, üzerine yine Sreznevskiy’in notları temelinde eklemeler yapılarak 

onun ölümünden sonra 1887 yılında aynı başlıkla yayımlanmıştır. Bu 

çalışmada Sreznevskiy, çeşitli sorular yönelterek Rus dilinin ve milletinin 
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tarihini incelemekte, dil tarihinin halkın tarihiyle birlikte ele alınması 

gerektiğini aşağıdaki düşüncelerle ifade etmektedir:   

Dil, tüm halkın bölünmez bir bütünüdür. İnsandan insana, kuşaktan 

kuşağa, yüzyıldan yüzyıla aktarılarak insanlar tarafından değerli bir hazine 

gibi korunur. Halk kendisini kendi dilinde ifade eder. Halk hareket eder, 

onun etkinliği ise zihin tarafından yönetilir ve aynı şekilde dile yansır. 

Böylece, halklar ve onların dilleri değişir. Dil insanlarda nasıl değişiyor? 

Özellikle onda ne gibi değişiklikler oluyor, bu değişim hangi yollardan 

geçiyor? Bu soruları çözmeden, dilin tabi olduğu yasaları özel bir doğa 

olgusu şeklinde anlamak mümkün değildir. Onları çözmek dil tarihini 

oluşturur. Halk bilimi araştırmaları içerisinde yer alan dilin, tarihî yön 

olmadan incelenmesi mümkün değildir. Dil tarihi halkın tarihiyle sıkı sıkıya 

bağlantılıdır ve dil tarihinin gerekli kısmı popüler bilime, dâhil edilmelidir 

(Sreznevskiy, 1887: 2-3). 

Sreznevskiy, Hint-Avrupa dillerine ait Rus, Litvanya, Kelt, Cermen, 

Greko-Romen, İran, Hint halklarının tamamının aynı kaynaktan çıktığını, bu 

toplulukların kabilelere bölünerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaşarak çeşitli 

değişikliklere uğradığını, ancak onların temelde aynı yönde değişim 

yaşayarak kendi köken ve dilsel özelliklerinin benzerliğini korumaya devam 

ettiklerini belirtmektedir. Kadim dönem Rusçasıyla ilgili belirsizliklerin ise 

kadim dönem yazılı kaynakların incelenmesiyle Rusya’nın geleneklerinde, 

kültüründe, bir arada yaşadığı kabilelerle olan iletişiminde, her türlü 

yazışmalarında ortaya çıkacağını, hiçbir şeyin yok olamayacağını 

vurgulamaktadır (Sreznevskiy, 1887: 17-18). Bilim insanı, bu çalışmayla 

Rus dili tarihinin incelenmesi yolunu açmış ve bir halkın dil tarihine dair 

araştırmaların dil, toplum ve kültür üçlüsü odağında ilerlemesi gerekliliğini 

göstermiştir. 

Sreznevskiy, Yazılı Eserler Temelinde Kadim Rusça Sözlüğü İçin 

Malzemeler (Материалы для словаря древнерусского языка по 

письменным памятникам) adlı çalışması için 1840’lı yıllardan itibaren 

malzemeler toplamaya başlamıştır. Sözlük için XI. yüzyıldan başlayarak 

XVIII. yüzyıla kadar gelen kadim yazılı eserlere ait aslı ya da kopyası ayırt 
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edilmeksizin vakayinameler, mektuplar, tüzükler, antlaşmalar, notlar, 

sözcükler, efsaneler, din adamlarının yaşamı gibi her türlü kaynağı incelemiş 

ve kartoteğini oluşturmuştur. Sreznevskiy, 1866 yılında ise sözlüğün planını 

kısmen belirlemiştir. Bu planın önemli noktaları şu şekildedir: 

1. XI. yüzyıldan başlayarak XVIII. yüzyıla kadar olan kadim Rusça 

kaynakların orijinallerinde ve kopyalarında yer alan sözcükler taranarak 

sözlüğün hacmi oluşturulacaktır. Hazırlanan bu söz varlığı 1. Kadim Rusça 

Eserlerin Sözlüğü 2. Kadim Zamanlara Ait Eserlere İşaret Eden Rusça 

Sözlük olarak ikiye ayrılacaktır. 

2. XI-XIV. yüzyıllara ait yazılı eserlerdeki tüm sözcükler ayırt 

edilmeksizin alınacak ve açıklanacak, XV-XVIII. yüzyıl eserlerinden ise 

bugün de kullanılan sözcükleri açıklamak için yararlanılacaktır. 

3. Sözcüğün anlamının belirlenmesinde taranılan kaynaklarda bir 

sözcükle birçok kez karşılaşılıyorsa, en net olan anlamı seçilmeli, birden 

fazla anlamı varsa eserden alıntılar yapılarak farklı anlamları gösterilmelidir  

(Sreznevskiy, 1893: 2-4). 

Sreznevskiy, bu sözlük için 2.700’den fazla kadim Rusçaya ait yazılı 

eser, yaklaşık 210 yazılı belge türü ve daha birçok farklı Rusça belge 

incelemiştir (Golovina, 2007: 1959). Bu kadar zengin malzeme üzerinde 

çalışan Sreznevskiy, sözlüğün planını hazırlamakta oldukça zorlanmıştır. 

Özellikle kadim Rusça ile Kilise Slav dilini birbirinden ayırt etmenin çok 

güç olduğunu açıklamıştır. Bu durumu konuşmada, kitaplarda ve resmî 

yazışmalarda kullanılan Rusçayı, halkın konuştuğu Rusçadan ayırmak gibi 

bir şey olarak tanımlamaktadır (Bogatova, 2011: 133). Sreznevskiy, yazı ile 

konuşma dili gibi birbirine çok yakın iki dilin ayrılamayacağından hareketle 

XI-XIV. yüzyıllara ait yazılı eserlerdeki tüm sözcüklerin sözlüğe dahil 

edilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. 

Yaklaşık 40 yıl süren uzun ve titiz çalışmanın ardından 1866 yılında 

Sreznevskiy’in sözlüğü basım aşamasına gelmiştir. Sreznevskiy sözlüğün ilk 

bölümünde fark ettiği bazı eksik bilgilerden dolayı basımının durdurulmasını 

istemiştir. Çünkü Sreznevskiy kadim eserlere ait yeni kaynak bulmuş, 

bunların da sözlüğe alınması gerektiğini düşünmüştür. Dolayısıyla sözlüğün 
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yayımlanma süreci ertelenmiştir. Ne yazık ki, Sreznevskiy 1880 yılında 

sözlüğü tamamlayamadan hayata gözlerini yummuştur. Rus Dili Bölümü ve 

Bilimler Akademisi, Yazılı ve Sözlü Eserler Bölümü İ. İ. Sreznevskiy’in 

çalışmalarından haberdar olan yazar, filolog kızı Olga İsmailovna 

Sreznevskaya’dan (1845-1930) ve tarih, edebiyat, arkeoloji alanlarıyla 

ilgilenen oğlu Vsevolod İzmayloviç Sreznevskiy’den (1867-1936) yardım 

istemiştir. Böylece sözlük, Sreznevskiy’in oğlunun ve kızının desteğiyle 

Sreznevskiy’in hazırladığı şekilde Yazılı Eserler Temelinde Kadim Rusça 

Sözlüğü İçin Malzemeler (Материалы для словаря древнерусского языка 

по письменным памятникам) başlığıyla ilk cildi 1893, ikinci 1902, 

üçüncüsü ise 1912 yılında üç cilt olarak yayımlanmıştır. Sözlükte, madde 

başlarının anlamı açıklanmış, hangi kaynaklarda yer aldığı belirtilmiştir. 

Şimdi sözlüğün yapısını görmek amacıyla sözlükten örnekler sunalım.  

 

Resim 4. 1. Sözlükten örnek görüntü (Sreznevskiy I, 1893: 31) 

Арчакъ – arçak (Sreznevskiy I, 1893: 31) madde başının hemen 

yanında parantez içinde Tatar Türkçesinde ингырчак – ingırçak aslen 

седелка – sedalka (semer, eyer, palan) olduğu bilgisi verilerek sözcüğün 

kökenine ışık tutulmaktadır. Ardından “tahta eyer, eyerin iskeleti” şeklinde 

tanımı yapılmaktadır. Sözcüğün geçtiği kaynak olarak P. İ. Savvaitov’un 

1896 yılında yayımlanan Kadim Rus Mutfak Eşyaları, Kıyafetleri, Silahları, 

Askeri Zırh ve At Takımı Söz Varlığının Alfabetik Sözlüğü (Описание 

старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и 

конского прибора, в азбучном порядке расположенное) adlı eserinin 152 

sayfası işaret edilmektedir. 

 

Resim 4. 2. Sözlükten örnek görüntü (Sreznevskiy I, 1893: 807) 



202 | Rus Sözlükbilimi 

Sreznevskiy’in (I, 1893: 807) sözlüğünde евшан – yevşan (pelin/yavşan 

otu) madde başının Başkurt Türkçesinde юшанъ – yuşan, Kırgız 

Türkçesinde джусанъ – cusan olarak yer aldığı ve “steplerin genel 

özelliğini oluşturan birkaç pelin/yavşan türüne verilen ortak ad” şeklinde 

açıklanmaktadır. Sözcük, “Ona (Polovets (Kıpçak) Hanına), pelin adlı iksiri 

koklaması için ver” cümlesi ile tanıklanmaktadır. Son olarak “pelin/yavşan 

otu” sözcüğünün kaynağı için İpatyev Nüshasının El Yazması (Летопись по 

Ипатьевскому списку) işaret edilmekte ve bu eserin St. Petersburg’daki 

Arkeoloji Komisyonu tarafından 1871 yılında yayımlandığı belirtilmektedir. 

Sreznevskiy евшан madde başıyla kadim Rus dilinde kullanılan 

“pelin/yavşan otu” sözcüğünün Türk dillerinin söz varlığına ait olduğunu 

göstermektedir. 

Yukarıdaki örneklere bakıldığında Türk dilleriyle Rusçanın kadim 

dönemlerden itibaren etkileşim içinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan 

Sreznevskiy’in sözlüğü Ruslar ve Türkler arasındaki dilsel, kültürel, tarihî 

etkileşimlerin ortaya çıkarılması bakımından zengin bir kaynak imkânı 

sağlamaktadır. Yaklaşık 40.000 madde başından oluşan sözlükte halkın 

inancı, ritüelleri ve gelenekleri üzerine bilgiler sunulmuştur. Bu bağlamda, 

sözlükte kadim dönemlere ait kültürdilbilimsel bilgiler de yer almaktadır. 

Sreznevskiy, kadim Rusça söz varlığının tarihinin, anlamsal ve 

sözlükbirimsel açıdan oluşumunun, daha önce de belirttiğimiz üzere “dil-

toplum-kültür” temelinde yani ulusal dünya görüşüne ait unsurlar 

çerçevesinde açıklanabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla dil araştırmaları 

sırasında, sözcüklerin biçim ve anlam tespitinde kültürel ögeler inceleme dışı 

bırakılmamalıdır. Bir milletin dili, onun kültürü ve tarihinden ayrı 

düşünülmemelidir. Dolayısıyla Rus tarihsel sözlükbilim alanına adını altın 

harflerle yazdıran Sreznevskiy, Yazılı Eserler Temelinde Kadim Rusça 

Sözlüğü İçin Malzemeler adlı eseriyle kültürdilbilimsel sözlük çalışmalarının 

da önünü açmıştır. 

4.2.2. A. L. Dyuvernua (1840 – 1886)  

Dilbilimci, sözlükbilimci Aleksandr Livoviç Dyuvernua, 

karşılaştırmalı dilbilim, Slavca sözcük oluşumu, arkeoloji ve kültür tarihi 
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alanlarında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu alanların yanında özellikle 

Kadim Rusça Sözlüğü İçin Malzemeler (Материалы для словаря древне-

русского языка) ile Halk Edebiyatı Eserleri ve Yeni Basımı Olan Eserler 

Temelinde Bulgarca Sözlük (Словарь болгарского языка по памятникам 

народной словесности и произведениям новейшей печати) adlı 

çalışmalarıyla sözlükbilim alanına büyük katkılar sağlamıştır. 

1840 yılında Moskova’da doğan A. L. Dyuvernua, Fransız kökenlidir. 

1812 yılında gerçekleşen Rusya-Fransa Savaşı sonrası Dyuvernua’nın ataları 

Rusya’da kalmış, Dyuvernua da Rusya’da doğmuş ve büyümüştür. Babasını 

erken yaşlarda kaybeden bilim insanı, yaşadığı dönemin şartlarına uygun 

olarak birçok çocuk gibi okul eğitimini evde annesinden almıştır. 

Gimnazyumu bitirdikten sonra Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesine 

girmiştir. Ancak filolojiye olan yatkınlığı ve Yunanca sınavını başarıyla 

tamamlaması sonucunda kısa süre sonra Dil-Tarih Fakültesine geçmiştir. 

Burada F. İ. Buslayev, İ. S. Tihonravov, P. N. Kudryatsev gibi önemli bilim 

insanlarından dersler almıştır. Slav dilleri, Litvanca, Arapça ve Sanskritçe 

öğrenmiştir. 1861 yılında 21 yaşındayken üniversiteden mezun olmuştur.  

1862 yılında Slavca Yazıların Ortaya Çıkış Yılı Hakkında (О годе 

изобретения славянских письмен), Varyag-Rusların Kökeni Üzerine (О 

происхождении Варяг-Руси) adlı makaleleri yayımlamıştır. Dyuvernua, 

Varyag-Rusların Kökeni Üzerine adlı çalışmasında Batı ve Doğu kaynakları 

çerçevesinde kadim yazılı belgelere dayanarak Varyag-Ruslarının kökenini 

çok sayıda dilbilimsel materyal aracılığıyla açıklamaya çalışmaktadır. Eserin 

sonunda kaynaklarda karşılaştığı isimlerin değişimlerini ve nasıl yazıldığını 

göstermektedir (Dyuvernua, 1862: 61-62). Örneğin:  

Ryurik → Hrurikr,  

İgor → İnger, Ikker, Ikar, Inkkair, Inkimar, Inkemar, Ikimar, Ikmar, 

Inkmar, 

Oleg → Olga, Heilhi, Hialhi, Helha. 

Görüldüğü üzere şu an “Ryurik”, “İgor” ve “Oleg” olarak bilinen 

isimlerin ilk biçimleri dolayısıyla geçirdiği değişiklikler sözlükte 
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gösterilmiştir. Dyuvernua bu çalışmasıyla Moskova Üniversitesi tarafından 

altın madalyaya layık görülmüştür. 1865 yılında Hint-Avrupa dillerini daha 

yakından tanımak amacıyla Moskova Üniversitesi vasıtasıyla yurt dışına 

çıkmıştır. Berlin, Bonn, Tübingen, Jena, Heidelberg gibi içinde üniversite 

bulunan şehirlere gitmiştir. Viyana’da bulunmuş, Prag Üniversitesinin 

kütüphanelerinde çalışmıştır. Dyuvernua, bu geziler hakkında yazdığı 

raporlarla Slav tarihine duyduğu ilgiyi göstermiştir. Çalışmalarının odak 

noktasını Slav tarihi oluşturmuştur. Bulunması zor ve az incelenen 

metinlerle ilgilenmiştir. 

1867 yılında Slavca Sözcük Yapımındaki Tarihsel Katman Üzerine 

(Об историческом наслоении в славянском словообразовании) adlı 

yüksek lisans tezini hazırlamıştır. Matbaacı Brokgauz ve Efron’a göre 

yazımı zor olan bu tez, tüm Slav lehçelerine ve birçok Hint-Avrupa diline 

özgü verilen bilgiler açısından zengindir. Bununla birlikte ansiklopedistler 

“Bu çalışmada hiç fark edilmeyen ama ortaya konulan “kökün fonetik 

oluşumu, onu meydana getiren ögelerle olan bağıyla belirlenir” tezinin, 

daha sonra Fransız dilbilimci F. Saussure tarafından da ileri sürülerek 

çağdaş dilbilimde kabul gördüğünü” ifade etmişlerdir (Brokgauz ve Efron 

XI, 1893: 365). Dyuvernua bu yüksek lisans çalışmasıyla Slav dilleri ve 

lehçeleri üzerindeki hâkimiyetini göstererek öne sürdüğü tezle dilbilimde 

hâlâ geçerliliğini koruyan bir çalışmaya imza atmıştır.  

Dyuvernua, 1867 yılında Karşılaştırmalı Dilbilim Bölümünde doçent 

olmuş ve bununla ilgili Karşılaştırmalı Dilbilimde Başarılar ve Yöntemler 

Üzerine (О методе и успехах сравнительного языковедения) adlı bir 

konuşma gerçekleştirmiştir. 2 yıl sonra Slav Lehçeleri Bölüm Başkanlığına 

geçerek Slav kültürü araştırmalarına yönelmiştir. Bu alanda Çek Halkının 

Seçilmiş Temsilcisi Yuriy Podebrad (Юрий Подебрад, избранник 

чешского народа) ile Prag Üniversitesinin iki Başkanı Stanislav 

Znoyemskiy ve Yan Gus (Станислав Зноемский и Ян Гус) hakkında 2 

çalışma yayımlamıştır. 1872 yılında Slav Lehçelerinin Temel Ögelerinin ve 

Biçimlerinin Yapısı (Система основных элементов и форм славянских 

наречий) adlı çalışmasıyla profesör unvanını almıştır. 
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Sözlükbilimle ilgili ilk yapıtı, yaşamının son yıllarını üzerinde 

çalışarak geçirdiği Halk Edebiyatı Eserleri ve Yeni Basımı Olan Eserler 

Temelinde Bulgarca Sözlük’tür (Словарь болгарского языка по 

памятникам народной словесности и произведениям новейшей печати) 

(Dyuvernua, 1889). İki ciltten oluşan sözlük, adından da anlaşıldığı üzere 

Bulgarca yazılı kaynaklara dayanarak hazırlanmıştır. Dyuvernua, güncel 

yayınları alabilmek için 1880 yılında Bulgaristan’a gitmiştir. Sözlüğün ilk 

baskısı Dyuvernua’nın vefatından bir yıl önce 1885 yılında Metodiy’in 

ölümünün 1000 yılında çıkmıştır (Prjevskaya, 1987: 102). Sözlükte madde 

başları Bulgarca olup açıklamalar Rusça verilmiştir. 2 ciltten oluşan sözlük 

halk dili için zengin bir kaynak sunmaktadır. Sözlükte o dönemin çağdaş 

Bulgar edebiyatında yer alan orijinal ve çeviri eserlerden yararlanılmıştır. 

Sözlüğün Dyuvernua’nın ölümünden sonra yayımlanan baskılarında 

Moskova Üniversitesi Profesörü Rus filolog, Slavist, doğubilimci E. F. Korş, 

özellikle Türkçeden Bulgarcaya geçen kelimeler konusunda yardımcı 

olmuştur. Sözlüğün üçüncü baskısıyla birlikte Dyuvernua’nın da yapmak 

istediği ama gerçekleştiremediği vurgu konusu Bulgaristan’da eğitim alan 

Moskova Üniversitesi öğrencilerinden T. G. Blaykov tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Sözlükte verilen açıklamalar bol örneklendirmelerle 

desteklenmiştir. Rus dili tarihçisi A. İ. Sobolevskiy, Dyuvernua’nın 

sözlüğünü Slav lehçeleriyle ilgili hazırlanan en iyi sözlüklerden biri olarak 

görmektedir. Söz konusu çalışma kendisinden sonra tamamlanan sözlüklere 

de kaynaklık etmiştir. Örneğin dilbilimci, Slavist S. B. Bernşteyn (1911-

1997) tarafından oluşturulan Bulgarca – Rusça Sözlük (Болгарско – 

русский словарь) bunlardan biridir (Bernşteyn, 1953). Dyuvernua’nın 

sözlüğünde çok sayıda Türk kökenli sözcüğe rastlanmaktadır. Bulgarlar 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar Türklerin egemenliği altında 

yaşadıkları için sözlükte çok sayıda Türk kökenli sözcük bulunmaktadır. 

Şimdi söz konusu özellikleri Halk Edebiyatı Eserleri ve Yeni Basımı Olan 

Eserler Temelinde Bulgarca Sözlük’te (I, 1889: 345) yer alan sözlük 

maddeleri aracılığıyla görelim.  
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Resim 4. 3. Sözlükten örnek görüntü (Dyuvernua I, 1889: 345) 

Dyuvernua’nın sözlüğünde yer alan геврекъ – gevrek madde başı 

biçimsel ve anlamsal açıdan hiçbir değişiklik yaşamadan Bulgarcaya geçen 

Türk kökenli bir sözcüktür. Madde başının Fransızca karşılığı da verilmiş 

ardından örneklendirilmiştir.  

 

Resim 4. 4. Sözlükten örnek görüntü (Dyuvernua I, 1889: 1214) 

“Miras” anlamına gelen миразъ – miraz madde başı Türkçeden 

Bulgarcaya geçmiş olup, anlamı açıklandıktan sonra geçtiği kaynaktan örnek 

verilerek sözcüğün anlamı pekiştirilmiştir. 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere Türk kökenli birçok sözcük 

Bulgarcaya neredeyse biçimsel ve anlamsal açıdan hiçbir değişime 

uğramadan geçmiştir. V. Georgiyev ve İ. Duridanov’un (2012), Bulgarca 

Etimolojik Sözlük (Български етимологичен речник) adlı çalışması 

incelendiğinde, Dyuvernua’nın Bulgarca sözlüğünde дере – dere, 

джамбазъ – djambaz (cambaz), дирхемъ – dirhem, гюбре – gyubre 

(gübre), миралай – miralay, миндеръ – minder, мюлкъ – myulk (mülk) 

gibi çok sayıda Türkçe sözcüğün yer aldığı görülmektedir.  

Öğrencilik yıllarından itibaren sözlükbilim çalışmalarına ilgi duyan 

Dyuvernua, kadim Rusça sözlüğü için malzemeler toplamaya başlamıştır. Bu 

amaçla Sinodalnaya Kütüphanesi ve Rumyantsevskiy Müzesinin el 

yazmaları, vakayinameler, hukuki ve tarihî antlaşma metinleri gibi özellikle 

XV-XVII. yüzyıllara ait belgeler üzerinde incelemeler yaparken İ. İ. 

Sreznevskiy’in de kadim yazılı kaynaklar üzerine bir sözlük hazırladığını 

öğrenmiştir. Bunun üzerine Dyuvernua, el yazmasına Kadim Rusça ve 

Lehçeleri Sözlüğü (Glossarium linguae Rossicae veteris dialecti) adını 

verdiği eseri üzerinde çalışmayı bırakmıştır (Prjevskaya, 1987: 101). 
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Dyuvernua’nın ölümünden sonra bu sözlük çalışmasını fark eden A. İ. 

Sobolevskiy bu eserin Sreznevskiy’in sözlüğünü tamamlayacağını 

düşünmüştür. Böylece, sözlük A. L. Dyuvernua’nın eşi G. A. Dyuvernua’nın 

ve boş bırakılan sözlük maddelerini tamamlayan öğrencilerinin sayesinde 

Kadim Rusça Sözlüğü İçin Malzemeler (Материалы для словаря древне-

русского языка) başlığıyla 1894 yılında yayımlanmıştır. Sözlükte yaklaşık 

6000 sözlük maddesi bulunmaktadır. Madde başlarının açıklanmasında 

Latinceye başvurulmuş, tanıklamada XV-XVII. yüzyıllar Moskova Rus 

Devleti dönemine ait eserler kullanılmıştır. Sözlükte yer alan madde 

başlarından örnekler sunalım:  

 

Resim 4. 5. Sözlükten örnek görüntü (Dyuvernua, 1894) 

A. L. Dyuvernua’nın sözlüğünde yer alan богатырь – bogatır madde 

başı “kumandan, kahraman” anlamlarını taşıyan, Türk dillerinde “Batur, 

Bahadır” (Fasmer I, 1986: 183) olarak yer alan bir sözcüktür. Örnekte 

görüldüğü üzere sözcüğün Latince açıklaması verilmiş ve Pskov El 

Yazması’nda (Псковская летопись) geçen bir örnekle kadim Rusçada 

kullanıldığı belirtilmiştir. Türk kökenli bir sözcük olan богатырь madde 

başı Rusların Türk ordu ve savaş teşkilatının tesirinde kaldığının 

göstergesidir. 

 

Resim 4. 6. Sözlükten örnek görüntü (Dyuvernua, 1894) 
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Sözlükte yer alan ikinci örnek “kazma” anlamına gelen кирка – 

kirka madde başıdır. Türkiye Türkçesindeki “kürek” sözcüğünden Rusçaya 

geçmiş (Fasmer II, 1986: 238) olup çağdaş Rusçada da kullanılmaktadır. 

Sözcüğün Latince karşılığı Dyuvernua tarafından gösterilmiş ve biri Pskov 

El Yazması’ndan diğeri hukuk metninden olmak üzere iki örnek cümle 

verilmiştir. 

 

Resim 4. 7. Sözlükten örnek görüntü (Dyuvernua, 1894) 

Sözlükten vereceğimiz son örnek ise yine Türk kökenli bir sözcük 

olan сарай – saray madde başıdır. Dyuvernua sözlükte “saray” sözcüğüyle 

ilgili herhangi bir açıklama yapmadan yalnızca Sinodalnaya Kütüphanesine 

ait el yazmalarında yer alan bir cümleyle madde başını örneklendirmiştir. 

Türk dillerinde “saray” sözcüğü “ev, oda, saray” anlamlarının yanında 

“kiler, ambar” anlamları da taşımaktadır.  

Örneklerde görüldüğü üzere madde başlarının anlamlarının 

aydınlatılmasında Rusça açıklamalar yapılmamış çoğunlukla Latince 

karşılıkları sunulmuştur. Bazı madde başlarına ise hiçbir açıklama 

yapılmadan yalnızca XV-XVII. yüzyıllara ait kaynaklarda geçen 

cümlelerden örnekler verilmiştir. Ayrıca, İ. İ. Sreznevskiy’in sözlüğünde 

olduğu gibi A. L. Dyuvernua’nın sözlüğünde de Türk kökenli sözcüklere 

rastlanmaktadır. Bu bağlamda sözlükler, yabancı sözcükleri de içererek 

halklar arası etkileşimi yansıtan kaynaklardır. Dyuvernua çalışmasını yarıda 

bırakmış olsa da Sobolevskiy’in onun el yazmasını bulmasıyla Rus tarihsel 

sözlükbilim alanına kazandırılmış ve Sreznevskiy’in sözlüğünü tamamlayıcı 

bir kaynak olmuştur. XIX. yüzyılda Dyuvernua tarihsel sözlükbilimin 

gelişimini etkileyen öncü isimlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. 
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4.3. Diyalektolojik Sözlükbilim Çalışmaları  

XIX. yüzyılda ortaya çıkan diyalektoloji canlı bir dilin lehçelerine, 

ağızlarına ait olguların tüm yönüyle incelendiği ve açıklandığı 

disiplinlerarası bir dilbilim dalıdır. Diyalektoloji sözlükleri ise “Herhangi 

bir lehçeye ya da ağza ait söz varlığının tasvir edildiği açıklamalı 

sözlüklerin temel türüne verilen addır” (Apajev, 2005: 248). A. A. 

Şahmatov (2010: 27), Rus Diyalektolojisi (Русская диалектология) adlı 

çalışmasında diyalektoloji sözlüklerine duyulan ihtiyacın nedenini “Yazılı 

kaynaklarda kullanılan dilin hiçbir zaman, hiçbir yerde lehçelerin tüm 

zenginliğini yansıtamaması” şeklinde açıklamaktadır. Öyleyse diyalektoloji; 

dil araştırmaları, dil tarihi araştırmaları için çok önemli bir bilim dalı olup 

yazı dilinde saptanamayan, kullanılmayan maddi ve manevi kavramların 

araştırılmasıyla ilgilenmektedir. Diyalektoloji sözlükleri ise diyalektolojiden 

ve diyalektolojinin sıklıkla yararlandığı tarih, coğrafya, etnografya gibi bilim 

dallarından edindiği verileri kayıt altına alarak canlı dilin lehçelerine ve 

ağızlarına ait söz varlığını bütünlük içinde sunan bir sözlük türüdür. 

Rusya’nın farklı bölgelerinde konuşulan canlı dilin sözcüklerinin 

biçimlerine, farklı anlamlarına, telaffuzlarına ait gözlemler, XVIII. yüzyıl 

şairi, yazarı, çevirmeni V. K. Trediyakovskiy’in (1703-1769) çalışmalarında 

görülmektedir. Trediyakovskiy şiirlerinde yazı dili ile konuşma dilini bir 

arada kullanarak kıyaslamaya gitmiş, konuşma dilinde bölgesel ve doğal 

olguların varlığına işaret etmiştir (Trediyakovskiy, 1748, Akt. Kovtun vd., 

2001: 271). Diyalekt/lehçe kavramı ise Rus bilim dünyasına M. V. 

Lomonosov tarafından kazandırılmıştır. 1755 yılında yayımladığı Rusça 

Dilbilgisi (Российская грамматика) adlı eserinde diyalekt kavramından 

bahsederek üç ana Rus diyalektini Moskova, Pomor ve Ukrayna olarak 

belirlemiştir (Lomonosov VII, 1952: 429-430). Böylece diyalektoloji bir 

bilim dalı olarak XVIII. yüzyıl düşünürleri Trediyakovskiy ve 

Lomonosov’un çalışmalarında filizlenmiştir. 

Yerel sözcüklerin toplanmasına duyulan ilgi XVIII. yüzyılın ilk 

çeyreğinde ortaya çıkmıştır. Bu ilgi bilimsel olmamakla birlikte daha çok 

yerel sözcüklerin halk diliyle ya da yazı diliyle karşılaştırmasını yapmak 
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amacını taşımaktadır. Dolayısıyla, diyalektoloji sözlükleri diyalektolojinin 

bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasından çok daha önce hazırlanmışlardır. 

Yerel sözcükleri kayıt altına alan ilk kişiler Rus seyyahlar, bilim insanları ve 

bilimsel gezi üyeleridir. Örneğin, tarihçi G. F. Miller, botanikçiler İ. G. 

Gmelina, İ. Yahtova ve İ. İ. Lepehin, matematikçi P. B. İnohodtsev yerel 

sözcükleri toplayanlar arasındadır. Adı geçen bilim insanları düzenlenen 

bilimsel geziler sırasında duydukları yerel sözcükleri kayıt etmeye 

başlamışlardır. Bu bağlamda XVIII. yüzyılda hazırlanan birkaç yüz 

kelimeden oluşan yerel sözlükler arasında 1757 yılında Rus arkeolog, tarihçi 

A. S. Uvarov (1825-1884) tarafından hazırlanan Velikiy Ustyug Şehrinde 

Kullanılan Bölgesel Sözcükler Sözlüğü (Словарь областных слов, 

употребляемых в городе Устюге Великом) ve 1772 yılında Finlandiyalı 

profesör, etnograf, dilbilimci A. M. Şögren (1794-1855) tarafından 

hazırlanan Vyatka Bölgesi Sözlüğü (Вятский областной словарь) adlı 2 

çalışma yer almaktadır (Simoni, 1898: 443, 448). Uvarov’un sözlüğü 301 

sözcükten oluşup alfabetik düzende, madde başlarının anlamlarının verildiği 

bir çalışmadır. Şögren’in sözlüğü ise “S” harfine kadar tamamlanmış ve 

Bilimler Akademisi Kütüphanesinin II. Bölümünde korunmuştur. 178 

sözcük içeren çalışma alfabetik düzende hazırlanmış olup, deyimlere de 

sözlükte yer verilmiştir. 

1789 yılında Moskova Üniversitesi çatısı altında toplantılar 

gerçekleştirilmiş ve yerel halkın konuştuğu dile yani lehçelere ve ağızlara ait 

sözcüklerin derlenmesi konusu duyurulmuştur. Bu derleme konusuyla 

ilgilenenler arasında edebiyat ve bilimsel çalışmalar hazırlayan “Rusça 

Sevdalıları Topluluğu” (Общество любителей российской словесности) 

bulunmaktadır. Lehçe ve ağızlara ait sözcükleri toplayanların çalışmaları, 

söz konusu topluluğun adını verdiği Trudı Obşçestva Lyubiteley Rossiyskoy 

Slovesnosti (Труды общества любителей российской словесности) adlı 

dergide yayımlanmıştır. Bu topluluğa kaydettiği sözcükleri göndererek 

büyük katkılar sağlayanlardan biri de az sonra bahsi geçecek olan M. N. 

Makarov’dur (Paşalıoğlu, 2018b: 37). 

1812 yılında Anavatan Savaşı’nın yaşanması halkın manevi 

duygularını arttırmıştır. Rus dilini, tarihini, kültürünü, halk ağızlarını, kadim 



Ümmügülsüm DOHMAN | 211 

Rusça eserleri ve halk eserleri inceleme odaklı çalışmalar hazırlanmıştır. 

Özellikle bölgesel sözcüklerin toplanmasına yönelik ilgi büyümüştür. 

Böylece XIX. yüzyılda diyalektolojik sözlükler doğmuştur. Ünlü 

diyalektoloji sözlüklerinden ilki, hemen yukarıda adı geçen diyalektolog M. 

N. Makarov tarafından hazırlanmıştır. Makarov’un vefatından dolayı “A” 

dan “N” harfine kadar oluşturulan sözlük Rus Halk Dili Sözlüğü Denemesi 

(Опыт русского простонародного словотолковника) (1846-1848) adını 

taşımaktadır. İ. İ. Sreznevskiy’in öncülüğünde A. H. Vostokov’un ve M. A. 

Korkunov’un editörlüğünde 1852 yılında hazırlanan Büyük Rus Dilinin 

Bölgesel Sözlüğü Denemesi (Опыт областного великорусского словаря) 

ve 1858 yılında Büyük Rus Dilinin Bölgesel Sözlüğü Denemesine Ek 

(Дополнение к опыту областного великорусского словаря) adlı sözlükler 

diyalektolojik sözlük türündedir. V. İ. Dal tarafından 1863-1866 yılları 

arasında 4 cilt şeklinde yayımlanan Yaşayan Büyük Rus Dilinin Açıklamalı 

Sözlüğü (Толковый словарь живого великорусского языка) ise 

güncelliğini hâlâ korumakta olup diyalektoloji sözlükleri arasında çok 

önemli bir yer tutmaktadır. Bahsi geçen sözlükler dışında A. İ. Podvısotskiy 

tarafından Günlük ve Etnografik Kullanım Temelinde Arhangelsk Bölgesi 

Ağız Sözlüğü (Словарь областного архангельского наречия в его 

бытовом и этнографическом применении) St. Petersburg’da 1885 yılında 

yayımlanmıştır. 1898’de G. İ. Kulikovskiy, Olenets Bölgesi Ağız Sözlüğü 

(Словарь областного олонецкого наречия), 1907’de N. M. Vasnetsov, 

Vyatka Bölgesi Sözlüğü (Вятский областной словарь) adlı çalışmaları 

oluşturmuşlardır. Biz de bu bölümde hazırladıkları sözlüklerle diyalektolojik 

sözlükbilime değerli miraslar bırakan A. H. Vostokov, V. İ. Dal ve V. V. 

Radlov adlı bilim insanlarının çalışmalarını ve sözlüklerini 

değerlendireceğiz. 

4.3.1. A. H. Vostokov (1781 – 1864) 

Aleksandr Hristoforoviç Vostokov çalışmalarının odağına sözcüğü 

almış ve sözcüğü tarihî, etimolojik ve karşılaştırmalı yöntemleri kullanarak 

incelemiştir. Bilim insanının asıl soyadı Ostenek olup Rusçaya çevrilmiş ve 

bugün bilinen Vostokov soyadını almıştır. Alman kökenli olduğu için 

çocukluğundan itibaren Almanca bilmekle birlikte St. Petersburg’da Harp 
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Okulunda Fransızca ve Rusça öğrenmiş ve o dönemden itibaren Rusçayı ana 

dili saymıştır. Dil tarihi ve dillerin karşılaştırmalı tarihine ilgi duymuş, önce 

sözcüklerin biçimsel karşılaştırmasını yapmaya çalışmış ve ardından bu 

karşılaştırmaya anlamı da dâhil etmiştir. Dillerin kökeninin, akrabalarının 

belirlenmesi gerektiğini ifade etmiş, bağlaçların, ünlemlerin, edatların dilden 

dile nadiren alıntılandığını vurgulamıştır. Bağlaç, ünlem vb. tarzı bir sözcük 

her iki dilde de varsa bu dillerin akraba olduğunu göstermiştir (Bogatova, 

2011: 64-65). Sözcüklerin kökenine duyduğu ilgi A. H. Vostokov’u 

etimolojiye, sözcüklerin tarihine ve dilin gramerine yönlendirmiştir. Böylece 

kadim Rusça ve Kilise Slav dilini içeren eserleri incelemeye başlamıştır.  

Harp Okulundan Sanat Akademisine geçen A. H. Vostokov, 20 

yaşında “Edebiyatı, Sanatı ve Bilimi Sevenler Topluluğu”na (Вольное 

общество любителей словесности, наук и художеств) gönüllü olarak 

katılmıştır. Bu topluluğun çalışmaları arasında yer alan Vostokov’un Slav 

Dili Üzerine Muhakeme (Рассуждение о славянском языке) adlı çalışması 

1820 yılında yayımlanmıştır. Bu çalışmada Vostokov, “Sözlü Eserleri, 

Sanatı ve Bilimi Sevenler Topluluğu”nun temel çalışma alanının Slav dili ve 

özellikle Kilise Slav dili olduğunu açıklamıştır. Kutsal kitaplarda geçen 

Kilise Slav dilinin Avrupa’nın büyük bir alanına dağılmış olan tüm Slav 

halklarının ilk dili ya da ana dili olamayacağını belirtmiştir. Bilim insanı, 

Slav dillerinin tarihî gelişiminin ortaya konulması gerektiğini dile getirmiş 

ve onun değişimini, kadim, orta ve yeni dönem olarak yüzyıllara ayırmıştır. 

Slav dillerinin kadim dönemi için IX-XIII. yüzyıllara ait yazılı eserlerin söz 

konusu olduğunu, kadim dönemin, orta dönemi kapsayan XV. ve XVI. 

yüzyıllarla birleştiğini, bunun ardından ise yeni Slavca ya da basılı kilise 

kitaplarının dilini içeren yeni dönemin geldiğini açıklamıştır. Slav lehçelerini 

inceleyerek bu lehçelere ait eserlerin birbirine benzediğini ortaya koymuştur. 

Bunu keşfedebilmek için Slav lehçelerini karşılaştırmış, Kiril ve Metodiy 

döneminde hem batı hem de doğudaki bütün Slav kabilelerinin birbirlerini 

şimdi olduğu kadar kolay bir şekilde anlayabilecekleri sonucuna varmanın 

mümkün olduğunu ifade etmiştir. Slav halklarının birbirini anlayabildiğini, 

ancak yüzyıllar geçtikçe, kilise kitapları yayımlandıkça, ulusların siyasî 

bölünmesiyle bu lehçelerin birbirinden ayrıldığını ve farklılaşmaya 



Ümmügülsüm DOHMAN | 213 

başladığını tespit etmiştir (Vostokov, 1820: 5-61). Böylece Slav lehçeleri 

özel bir dil haline gelmiştir. Bu çalışmayla Vostokov, kadim dönem Slav 

lehçelerinin orta dönem Slav dili ve Kilise Slav diliyle karşılaştırmasını 

yaparak bu lehçelerin ortak bir kaynaktan çıktığını, zamanla ve siyasî 

bölünmeyle farklılaşarak özerk bir dil haline geldiğini ifade etmiş ve kadim 

dönem Slav lehçelerinin ana kaynağının Kilise Slav dili olamayacağı 

kanısına varmıştır. Slav dillerini sadece sözcük, köken açısından değil 

dilbilgisel bağlamda da araştırmış ve karşılaştırmalı tarihî fonetik çalışmalar 

gerçekleştirmiştir. Vostokov, kadim dönem Slavca el yazmalarını 

incelemeden, bu döneme ait Slav dilini ortaya koymanın mümkün 

olmayacağını düşündüğünden kadim dönem yazılı eserlerine ayrı bir önem 

vermiştir. 

Vostokov, 1831 yılında gimnazyum öğrencileri için Rusça Dilbilgisi 

(Русская грамматика) adlı bir ders kitabı hazırlamıştır. Bu kitapta isimler, 

sıfatlar, son ekler, imlâ ve telaffuz hakkında bilgiler vermiştir (Vostokov, 

1831). Rusça Dilbilgisi adlı kitap Rusçanın dilbilgisi kurallarını 

standartlaştırma açısından büyük bir adım olup birçok sözlüğe ve çalışmaya 

kaynaklık eden değerli bir eserdir.  

Vostokov, devlet adamı, koleksiyoner Kont Nikolay Petroviç 

Rumyantsev’un isteği üzerine 1842 yılında Rumyantsev Müzesinin Rusça ve 

Slavca El Yazmalarının Tasviri (Описание русских и славянских 

рукописей Румянцевского музеума) adlı eseri yayımlamıştır. Rumyantsev, 

hayatının son yıllarını kadim dönem Rusçasına ait kaynakları toplayarak 

geçirmiştir. Vostokov (1842) da Rumyantsev’un Gomel ve Moskova gibi 

çeşitli manastırlara giderek topladığı bu eserleri yayımlayarak, kadim dönem 

Rusçasına ait edebiyat eserlerini sunma imkânı bulmuştur. Bununla birlikte 

söz konusu eserin önsözünde Bulgarca, Hırvatça ve Rusçanın doğru 

yazımını göstermiş, “a” ve “e” seslerini veren юсы – yusı (ѫ, ѧ ѭ, ѩ) 

harflerinin bu dillerde nasıl kullanıldığını, kullanılmıyorsa onun yerine hangi 

harften yararlanıldığını belirtmiştir.  

XIX. yüzyıl Rus sözlükbiliminde A. H. Vostokov’un rolü büyüktür. 

Bu alanda yayımlanan çalışmalarının yanında yayımlanamayan ya da yarıda 
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kalan sözlük çalışmaları da mevcuttur. Örneğin, Slav Rusçasının Etimolojik 

Sözlüğü’nü (Славенорусский этимологический словарь) oluşturmaya 

başlamış ama bitirememiştir. Rusça Sözlük (Русский словарь) için “G” ve 

“İ” harflerine ait sözlük maddelerinin hazırlanmasına başlamıştır, fakat bu 

sözlük günümüze ulaşamamış, sözlüğün malzemelerinden ise Rusya 

Akademisi Sözlüğü’nde yararlanılmıştır (Bogatova, 2011: 71-72). Vostokov, 

1841 yılında Bilimler Akademisine üye olarak seçilince tamamlanan 

çalışmalara imza atmıştır. Bunlardan ilki “Rusya Akademisi Sözlükleri” 

başlığında anlattığımız, Vostokov’un hazırlanmasına katıldığı ve 

editörlüğünü yaptığı 4 cilt olarak yayımlanan Kilise Slav Dili ve Rus Dili 

Sözlüğü (Словарь церковнославянского и русского языка) (1781-

1864)’dür. İlk yazılı kaynaklardan XIX. yüzyılın birinci yarısına kadar gelen 

eserlerin sözcüklerini kapsayan sözlükte birbiriyle yakından bağlantılı olan 

Rusça ile Kilise Slav dilini birbirinden ayırmaya çalışmıştır. Sözlükte 

özellikle hangi sözcüğün Kilise Slav diline, hangisinin kadim Rusçaya, 

hangisinin çağdaş Rusçaya ait olduğu gösterilmektedir.  

Vostokov, Kilise Slav Dili ve Rus Dili Sözlüğü deneyiminden sonra 

diyalektoloji sözlüğü oluşturulmasıyla ilgilenmiştir. Bu sözlüğün planı İ. İ. 

Sreznevskiy tarafından yapılmış, toplanan malzemelerin seçimini ve 

editörlüğünü ise A. H. Vostokov gerçekleştirmiştir. Sözlükte yer alan 3439 

sözcük bizzat İ. İ. Sreznevskiy tarafından hazırlanmıştır. Sözlüğün 

oluşturulmasına Knez P. A. Şirinskogo-Şihmatova, İ. İ. Davidov, P. G. 

Butkov, Ya. İ. Berednikov, M. A. Korkunov, A. H. Vostokov ve İ. İ. 

Sreznevskiy katılmıştır. Sözlük, 1852 yılında Büyük Rus Dilinin Bölgesel 

Sözlüğü Denemesi (Опыт областного великорусского словаря) adıyla 

yayımlanmıştır. Sözlüğün hacmini oluşturan yerel sözcükler üç gruba 

ayrılmaktadır: ilki dilin normal kullanımında olan sözcükler ve nadiren 

yabancı komşulardan alıntılanarak dilde korunan sözcükler; ikincisi genel 

dilin söz varlığına ait olmayan şarkılar, öğretiler, hikâyeler ve atasözleri 

aracılığıyla dile geçen sözcükler; üçüncüsü ise insanın doğasını çevreleyen 

nesneler ve insanın özel ilgi alanları neticesinde ortaya çıkan sözcüklerdir 

(Vostokov, 1852). 
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Büyük Rus Dilinin Bölgesel Sözlüğü Denemesi’nde Yaraslovl, 

Vladimir, Arhangelsk, Oryol, Kursk, Voronej gibi 34 bölgeden yaklaşık 

18.000 sözcük yer almaktadır. Madde başlarının anlamı açıklandıktan sonra 

hangi bölgede kullanıldığı belirtilmektedir. Örneğin “geri” anlamındaki 

взадь – vzad sözcüğünün Arhangelsk bölgesinde kullanıldığı gösterilmiştir. 

1858 yılında ise bu sözlüğe eklemeler yapılmış ve Büyük Rus Dilinin 

Bölgesel Sözlüğü Denemesine Ek (Дополнение к опыту областного 

великорусского словаря) başlığıyla yeniden yayımlanmıştır (Vostokov, 

1858). Sözlükte Türk dillerinden alınan sözcükler de bulunmaktadır. 

Aşağıda sözlükte bulunan Türk kökenli madde başlarından örnekler 

sunulmaktadır: 

 

Resim 4. 8. Sözlükten örnek görüntü (Vostokov, 1858) 

Vostokov tarafından sözlüğün önsözünde Türkiye Türkçesinden 

Rusçaya geçtiği belirtilen каймакъ – kaymak madde başının yanında 

tamlama durumunda -a ekini aldığı ve eril cins olduğu gösterilmiştir. 

“Kaymak” sözcüğünün anlamı “kaynamış sütün çırpılmasıyla oluşan yoğun, 

yağlı krema” olarak tanımlanmakta ve Don bölgesinde kullanıldığı Дон. – 

Don. kısaltmasıyla belirtilmektedir. Bu sözcük Türk mutfak kültürüne ait 

yemeklerin, Rus kültürüne ve söz varlığına olan tesirini göstermektedir. 

 

Resim 4. 9. Sözlükten örnek görüntü (Vostokov, 1858) 

Sözlükte yer alan Türk kökenli sözcüklerden biri de “ok ve yay 

koymak için kılıf, sadak” şeklinde açıklanan сагайдак – sagaydak 

sözcüğüdür (Fasmer III, 1987: 543). Söz konusu madde başının hemen 

yanında tamlama durumunda -a ekini aldığı, eril cins olduğu ve Кур. – Kur. 

kısaltmasıyla Kursk bölgesinde kullanıldığı belirtilmektedir. 

 

Resim 4. 10. Sözlükten örnek görüntü (Vostokov, 1858) 
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Yine Türk dillerine ait olan юртъ – yurt (Fasmer IV, 1987: 534) 

sözcüğünün yanında tamlama durumunda -a ekini aldığı ve eril cins olduğu 

belirtilmiştir. Sözcüğün ilk anlamı “yerleşim yeri, yurt” şeklinde 

açıklanmakta ve Don bölgesinde kullanıldığı Дон. – Don. kısaltmasıyla 

gösterilmektedir. İkinci anlamı “ev” olarak tanımlanmış ve Tambov 

bölgesinde bu anlamda kullanıldığı Тамб. – Tamb. kısaltmasıyla 

belirtilmiştir. Anlaşıldığı üzere yaşam ve barınmayla ilgili Türk kökenli 

“yurt” sözcüğü de Rusçaya girmiş ve Rusça sözlüklerde yansımasını 

bulmuştur. 

A. H. Vostokov’un sözcüğü inceleme çalışmaları onun sözcükbilim ve 

sözlükbilim alanlarında etkin rol oynamasını sağlamıştır. Bilim insanının 

hazırladığı iki sözlükte de açıklanan madde başları kısalığıyla, zengin 

örneklerle ve gramer bilgileriyle dikkat çekmektedir. Madde başı sözcüklerin 

tanımlanmasının kısa ve öz olmasına, anlamının ise çeşitli örneklerle 

pekiştirilmesine önem verilmiştir. XIX. yüzyılda hazırlanmaya başlanan 

diyalektoloji sözlükleri halkın konuşma dilini, kültürünü, tarihini, günlük 

yaşamını yansıtan kaynaklardır. Dolayısıyla Vostokov’un Büyük Rus Dilinin 

Bölgesel Sözlüğü Denemesi adlı eseri diyalektoloji ve diyalektolojik sözlük 

araştırmaları için büyük önem arz etmektedir. 

4.3.2. V. İ. Dal (1801 – 1872) 

Vladimir İvanoviç Dal, Yaşayan Büyük Rus Dilinin Açıklamalı 

Sözlüğü (Толковый словарь живого великорусского языка) adlı 

çalışmasıyla Rus sözlükbilim tarihinde Rusçanın yaşayan söz varlığını tam 

olarak sunabilen bir şahsiyet olarak öne çıkmaktadır. Eğitim hayatına Deniz 

Okulunda başlayan V. İ. Dal, 1829 yılında askeri bir doktor olarak Osmanlı-

Rus Savaşı’na katılmıştır. Daha sonra Ukrayna, Polonya gibi birçok cephede 

hekimlik yapmıştır. Bulunduğu cephelerde, askerlerle yaptığı sohbetler 

sonucu duyduğu kelime, atasözü vb. sözcük öbeklerini kaydetmiştir. V. İ. 

Dal, Ukrayna’da doğduğu için Ukraynacaya da hâkimdir. Güney Rusya’yı, 

Ukrayna’yı her daim hatırlamış, Ukrayna’yı anavatanı saymış ve 

hikâyelerinde Ukrayna’ya genişçe yer vermiştir. Uzun yıllar Ukraynaca 

sözlük hazırlamayla ilgilenmiştir. Bu sözlük üzerinde Ukrayna doğumlu, 
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çevirmen V. M. Lazarevskiy’le birlikte çalışmışlardır. Sözlük 

yayımlanmamıştır ve akıbeti de bilinmemektedir (Bogatova, 2011: 98). 

V. İ. Dal, 18 Ağustos 1845 tarihinde “Rus Coğrafya Topluluğu”nun 

(Русское географическое общество) açılmasına öncülük eden kurucu 

üyelerdendir. Bu topluluk etnografya üzerine çalışmalar yürütmektedir. 

Vladimir Dal, 1852 yılında Rus Dilinin Lehçeleri Hakkında (О наречиях 

русского языка) adlı makalesini yayımlamıştır. Bu makale çok kapsamlı 

olup, Rus lehçelerinin ayrıntılı bir şekilde açıklandığı ve Rus dilinde 

oluşturulması gereken sözlüklerin planının sunulduğu bir çalışmadır. Dal, 

Rusça söz varlığının sözlükbilim temelinde nasıl aktarılabileceğinin projesini 

yaparak, sözcüğün her işlevinin, her özelliğinin açıklanması gerektiğini 

vurgulamaktadır. V. İ. Dal (I, 1880: LXXVI-LXXVII), söz konusu 

makalede, bu hususlar neticesinde oluşturulan sözlüklerin tüm ihtiyaca cevap 

vereceğinden hareketle hazırlanması gereken sözlüklerin türünü ve özünü 5 

maddede belirlemiştir: 

1. Genel Rusça sözlükte, kadim yazılı ve günlük dilin tüm sözcükleri, 

bilimsel sözcükler, el sanatlarına, ticarî alana belki Kilise Slav diline ait 

sözcükler bile kapsamlı bir şekilde yer almalıdır. Bu sözlük alfabetik 

düzende olmalı ve madde başları kısaca açıklanmalıdır.  

2. Büyük Rusça sözlükte, Rus diline ait yerel sözcükler, gündelik dile 

ait sözcükler, çağdaş Rusça, kadim Rusça, Kilise Slav dili yer almalı ve 

lehçelerde bulunan eş anlamlı sözcüklerle ve örneklerle ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmalıdır. Bu sözlük zengin yerel ifade, atasözü ve deyimler 

içermelidir.  

3. Özel sözlükler, Kilise Slav dili, kadim Rusça, Ukraynaca, Belarusça 

gibi Rus lehçelerini dilbilgisel açıdan karşılaştırma imkânı sunmalı ve 

bölgelere göre sözcüklerin dağılımını açıklamalarıyla ayrıntılı bir şekilde 

göstermelidir. 

4. Sözlükler, sözcükler arasındaki bağın, benzerliğin gösterilebilmesi 

açısından kökteş sözcük yöntemine göre hazırlanmalıdır. (Bu yöntemi daha 

sonra Dal, Yaşayan Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’nde kullanmıştır). 
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5. Açıklamalı sözlükler, alfabetik ya da tematik dizim yöntemine göre 

hazırlanarak, kaynak dili tanımlamalıdır.  

V. İ. Dal Rus Dilinin Lehçeleri Hakkında adlı makalesinde Ukraynaca, 

Belarusça ve Rusça arasında yakın benzerlikler bulunduğunu bu nedenle 

onların lehçe ya da ağız sayılabileceğini ve birbirlerinden ayrılan yönlerinin 

sadece telaffuz farklılıkları olduğunu da ifade etmiştir. 

V. İ. Dal, 1862 yılında Moskova’da “Rusça Sevdalıları 

Topluluğu”nun (Общество любителей российской словесности) 

toplantısında Önsöz (Напутное слово) adlı bir çalışma okumuştur. Bu 

önsözün Rusçası için Yunanca kökenli пролог – prolog, kitap dilinde 

kullanılan введение – vvedeniye ya da предисловие – predisloviye 

sözcüklerinin yerine Rusça kökenli напутное – naputnoye sözcüğünü 

kullanmıştır. Dal, yabancı kökenli sözcüklerin kullanılmasından imtina 

etmektedir. Özellikle Rusçası varken faydalanılmaması ve millî dilin 

canlandırılması konusu üzerinde önemle durmuştur. Bu görüşünü de 

Karamzin, Krilov, Jukovskiy, Puşkin gibi değerli yazarların temiz ve öz 

Rusçayı kullanmaya özen gösterdiklerini hatırlatarak desteklemiştir. Bununla 

birlikte niyetinin “ufuk” anlamına gelen горизонт – gorizont, “atmosfer” 

anlamını taşıyan атмоcфера – atmosfera ya da “tutulum” anlamındaki 

эклиптика – ekliptika gibi yabancı kökenli sözcükleri dilden atmak 

olmadığını ifade etmektedir. Ancak “ufuk” anlamına gelen горизонт – 

gorizont yerine Rusça kökenli кругозор – krugozor, “göndermek, 

postalamak” anlamını taşıyan адресовать – adresovat yerine Rusça kökenli 

насылать – nasılat, “adres” anlamını taşıyan адрес – adres yerine 

Rusçada var olan насыль – nasıl sözcüklerinin kullanılması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Bu bağlamda Dal, dilin yerli sözcüklerini canlandırmak 

için I. Petro döneminden sonra dile adeta akın eden yabancı kökenli 

sözcüklerin gereksiz yere kullanımından kaçınılması hususuna dikkat 

çekmektedir. V. İ. Dal, ana dilin hazinesinin ortaya çıkarılabilmesi için çok 

çalışılması, sıkı bir dizim düzeni içerisinde tam ve iyi bir sözlük 

oluşturulması gerektiğini ifade etmektedir. Canlı dilin, halkın dilinin yani 

konuşulan dilin sözlüğünün hazırlanmasının önemini vurgulamaktadır.  



Ümmügülsüm DOHMAN | 219 

V. İ. Dal, atasözleri ve deyimler için halka gitmek gerektiğini 

belirtmiş ve Rus Halkının Atasözleri (Пословицы русского народа) adlı 

sözlük çalışmasını 1862 yılında yayımlamıştır. Yaklaşık 30 bin atasözü 

içeren bu sözlük için oldukça uzun 40 sayfalık bir önsöz yazmış ve burada 

atasözü, deyim, bilmece, tekerleme gibi halkın söz varlığını yansıtan 

kavramların tanımını yapmıştır. Atasözünü en küçük “kıssa” (притча) 

olarak tanımlayan Dal, atasözünün başka bir açıklamasında ise “Yalın söz 

atasözü değildir” örneğini vermektedir. Bununla birlikte “Atasözü öğretidir, 

yargıdır, cümledir” ifadelerini kullanmaktadır. “Deyim bir çiçektir, atasözü 

ise meyvedir. Deyim, dolaylı ifadedir, yan anlamdır, yalın bir söyleyiştir, 

ifade aracıdır ancak kıssa, yargı, sonuç ve kullanım olmadan bu sadece 

atasözünün ilk yarısını oluşturur. Deyim, doğrudan anlatmak yerine dolaylı 

anlatımı seçer” tanımını yapmıştır (Dal, 1862: XXI-XXIII). Sözlüğün 

önsözünde bilmece, atasözleri ve tekerlemelerle ilgili bilgilere genişçe yer 

vermiştir. Rus Halkının Atasözleri adlı sözlük incelendiğinde madde 

başlarının tematik düzende verildiği ve aynı anlam ağı içerisinde bulunan 

sözcüklerin belirli konu başlıkları altında bir araya getirildiği görülmektedir. 

Konu başlıkları içerisinde de o konu grubuyla bağlantılı atasözü, deyimler ve 

bilmeceler sunulmaktadır. Sözlükte konular “Allah ve inanç” sözcük 

ikilisiyle başlamakta, “kader, sabır, umut”, “ruh – vicdan”, “ev – ev sahibi” 

gibi başlıklarla devam etmektedir. Aşağıda sözlükte yer alan bir bilmece ve 

birkaç atasözü örnek olarak gösterilmektedir:  

 

Resim 4. 11. Sözlükten örnek görüntü (Dal, 1862: 796) 
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Örnekte verilen atasözleri “soy ve boy” başlığında yer alan, Türkçede 

“Armut dibine düşer”, “Üzüm üzüme baka baka kararır”, “Otu çek köküne 

bak” vb. atasözleriyle karşılanan durumlarla ilgilidir. Sözlükte atasözleri 

herhangi bir açıklama yapılmadan yukarıda olduğu gibi doğrudan cümle 

cümle alt alta sıralanmıştır.   

 

Resim 4. 12. Sözlükten örnek görüntü (Dal, 1862: 653) 

Bu cümle ise Dal’in (1862: 653) sözlüğünün “ev – ev sahibi” 

bölümünde geçen bir bilmecedir. “Yeri camdan, sınırı tahtadan” bilmecesi 

sorulmuş, cevabı parantez içinde “pencere ve çerçeve” olarak verilmiştir. 

Dal, halk sözüne duyduğu ilgiyi bütün çalışmalarına yansıtmıştır. Asıl 

mesleği hekimlik olan etnograf, bir filolog olmadığı halde yerel sözcüklerin 

ruhunu anlamış ve onları XIX. yüzyıl Rus sözlükbilimine damgasını vuran 

Yaşayan Büyük Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü (Толковый словарь живого 

великорусского языка) adlı eseri için toplamıştır. Söz konusu sözlüğünü 

1863-1866 yılları arasında 4 cilt olarak yayımlamıştır. Sözlüğün ilk 

baskısında 30.000’den fazla atasözü, deyim ve bilmece yer almaktadır. 

Başlıkta yer alan “yaşayan” kelimesi o dönem Rusya halkının duyduğu ve 

okuduğu söz varlığını Dal’in sözlükte yansıttığının göstergesidir. Bu sözlük 

başlığının bir önemi de Rusça bir sözlükte ilk kez “açıklamalı” (толковый) 

teriminin kullanılmasıdır (Vinogradov, 1977: 210). Sözlüğün ilk sayfasında 

V. İ. Dal, sözlüğün başlığı için “açıklamalı” terimini kullandığını çünkü 

madde başı sözcüklerin sadece çevirisinin değil açıklamalarının da 

verildiğini vurgulamaktadır. Madde başlarının tanımlanmasında ve 

yorumlamasında “Kuru, faydasız, kılı kırk yaran ve hiçbir anlam ifade 

etmeyen açıklamalardan kaçındığını” belirtmiştir. Hazırladığı sözlüğün çok 

zor bir çalışma olduğunu ifade etmiş ve yaşayan halk dilini inceleyerek 

yabancı sözcüklerin lüzumsuzluğunu göstermeyi amaçlamıştır. Dal, 

sözlüğüne; “Sadece yazı dilini değil, halkın konuşma dilini, farklı sanat 

dallarına ait sözcükleri de dâhil ederek Rusça söz varlığının zenginliğini 

göstermeyi; Rus dilinin ruhunu, sözcük yapım ilişkilerini belirtmeyi; Rus 
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halkının manevî ve ahlaki görüşlerini, karakterini, gelenek ve göreneklerini 

yansıtmayı” hedeflemiştir (Kovtun vd., 2001: 291). Böylece yaşayan dili her 

yönden, tam ve açık bir şekilde tanımlamaya çalışmıştır. Sözlükteki madde 

başları kökteş sözcük yöntemine göre düzenlenmiş olup sözlük XIX. 

yüzyılın ilk yarısında konuşulan Rusçayı içermektedir. Dal, az önce 

bahsettiğimiz Önsöz (Напутное слово) adlı çalışmasında bu sözlükle ilgili 

de bilgiler vermiştir. Örneğin, kökteş sözcük yöntemini; akraba sözcükleri 

ortaya çıkararak, sözcüklerin anlamının daha kolay açıklanacağını 

düşündüğü için kullandığını belirtmiştir. Bu yöntem sırasının fiillerle 

başlayıp, isim, sıfat, zarf ve diğer sözcük öbekleriyle devam ettiğini ifade 

etmiştir. Sözlükte, yerel sözcüklerin hangi bölgeye ait olduğunu 

işaretleyerek, halk dilinin tüm özelliklerini ve zenginliğini göstermiştir. 

Dal’e göre halk dilinin ruhu benimsendiği takdirde ondaki değişiklikler 

anlaşılabilecektir. Böylece Vladimir Dal, Rus dilindeki değişimlerin bir 

halkın lehçelerinden ve ağızlarından takip edilebileceğinin altını çizmiştir. 

“Sözlüğün malzemeleri 1819-1872 yılları arasında tam 53 yıl boyunca bizzat 

Dal’in kendisi tarafından kayıt altına alınmıştır. Halk dilinin ilk kayıtlarını 

19 yaşında subayken tutmuştur” (Kozırev ve Çernyak, 2015: 23). 

Gençliğinden itibaren halk diline duyduğu ilgi Dal’e, diyalektoloji 

sözlüklerinin en önemlilerinden birini hazırlama yolunu açmıştır.  

Sözlüğün ikinci baskısı Dal’in ölümünden sonra 1880-1882 yılları 

arasında çıkmıştır. Bu baskının girişinde yukarıda değerlendirmesini 

yaptığımız Önsöz (Напутное слово) ve Rus Dilinin Lehçeleri Hakkında (О 

наречиях русского языка) adlı çalışmalara yer verilmiştir. Sözlüğün üçüncü 

baskısı İ. A. Boduen De Courtenay’ın editörlüğünde 1903-1909 yılları 

arasında yayımlanmıştır. Boduen De Courtenay, sözlüğün kullanımını 

kolaylaştırmak için türemiş sözcükleri alfabetik düzende hazırlamış, böylece 

kökteş dizim yöntemi bozulmuştur. Bununla birlikte etiketlerde, dilbilgisel 

özelliklerde, fiil türlerinde değişiklikler ve eklemeler yapmıştır. Ancak bilim 

insanı bu eklemeler ve düzenlemelerle kendisinin editörlüğünü üstlendiği 

baskının Dal’in sözlüğünden uzaklaştığını düşünmüştür. Bu nedenle 

Courtenay’ın baskılarından vazgeçilmiş ve 1935 yılından itibaren Dal’in 
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sözlüğünün ikinci baskısı temelinde sözlük yayımlanmaya devam etmiştir. 

Sözlükte yer alan madde başlarından örnekler aşağıda incelenmektedir:  

 

Resim 4. 13. Sözlükten örnek görüntü (Dal II, 1865: 665) 

Sözlükteki (Dal II, 1865: 665) “incir” anlamına gelen инжирь – injir 

madde başının eril cins bir sözcük olduğu gösterilmiştir. “İncir” sözcüğünün 

Türkiye Türkçesinden Rusçaya alıntılandığı belirtilerek, eş anlamlıları olan 

фиги – figi, винная ягода – vinnaya yagoda, вяленая смоква – 

vyalenaya smokva sözcükleri aracılığıyla anlamı açıklanmıştır. 

 

Resim 4. 14. Sözlükten örnek görüntü (Dal IV, 1866: 494) 

Sözlükte (Dal IV, 1866: 494), халыхъ – halıh sözcüğünün Kazak ve 

Çuvaş Türkçelerinde kullanıldığı, Orenburg lehçesinde ve Tatar Türkçesinde 

ise халыкъ olarak geçtiği belirtilerek, “insan, insanlar, halk” anlamını 

taşıdığı açıklanmaktadır. Ardından “Ortaya atılan söz çabuk yayılır” 

anlamındaki “Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır” atasözü örneği verilmiştir. 

Örneklerde görüldüğü üzere Yaşayan Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’nde 

yer alan yabancı sözcüklerin hangi dilden alındığı ya da hangi lehçe ve 

ağızda bulunduğu çoğunlukla madde başının hemen yanında gösterilmiştir.  

Şimdi de Dal’in sözlüğünün ilk baskısında (1863-1866) ve İ. A. 

Boduen De Courtenay (1903-1909) editörlüğünde hazırlanan baskısında yer 

alan aynı sözlük maddelerinin karşılaştırılmasını yapalım:  

 

Resim 4. 15. Sözlükten örnek görüntü (Dal IV, 1866: 114) 
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Dal’in (IV, 1866: 114) kendisinin hazırladığı sözlüğünün ilk 

baskısında “ok kılıfı, sadak” anlamını taşıyan саадак – saadak, madde 

başının eril cins bir sözcük olduğu belirtilmiş ve сагадак – sagadak, 

сагайдак – sagaydak ya da сайдак – saydak şeklinde lehçelere göre 

farklılık gösterdiği vurgulanmıştır. Tatar Türkçesinden Rusçaya geçtiği 

belirtilen sözcüğün anlamı “genellikle deriden, nadiren gümüş, altın ve 

taşlarla süslenmiş, bazen de kadife kumaştan dikilmiş ok kılıfı” olarak 

ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. “Eskiden ok, yay konulan bu tarzdaki 

tüm gereçlere verilen addır” bilgisi de verilmiştir. Ardından sözlük, kökteş 

sözcük yöntemine göre hazırlandığı için aynı kökten gelen сагайдачный – 

sagaydaçnıy (step yolu), сайдачныя – saydaçnıya (süsleme) ve 

сайдачникъ – saydaçnik (okçu) sözcükleri de gösterilmiştir. 

 

Resim 4. 16. Sözlükten örnek görüntü (Dal IV, 1909: 7) 

Boduen De Courtenay’ın (IV, 1909: 7) editörlüğünde hazırlanan 

üçüncü baskıda ise саадак – saadak madde başının açıklaması aynı şekilde 

yapılmıştır. Dal’in ilk baskısından farkı ise dilbilgisel bağlamda sözcüğün 

tamlama durumunda -a ekini alarak, sözcüğün sonunun -ака – -aka şeklinde 

bittiğinin belirtilmesidir. Açıklamalardan sonra Dal, kökteş sözcükleri aynı 

madde başı altında açıklarken, Courtenay editörlüğünde alfabetik düzene 

geçtiği için madde başıyla ilgili сагайдачный ve сайдачникъ 

sözcüklerine “bakınız” anlamına gelen см. – sm. kısaltmasıyla yönledirme 

yapılmıştır. Başka bir deyişle söz konusu iki sözcük farklı madde başları 

altında açıklanmıştır. 

Vladimir Dal, 8 yıl Türk halklarıyla iç içe yaşamıştır (Paşalıoğlu, 

2018a: 27). Ayrıca Dal’in Tatar Türkçesinden çeviriler yapıp yayımlattığı ve 

Türk el yazmalarını topladığı bilinmektedir (Kononov, 2009: 279). 
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Dolayısıyla Türk halkına, Türk diline olan ilgisi ve tanıklığı elbette sözlüğe 

yansımıştır. Bu bağlamda yukarıda verilen örnekler dışında; арба, араба – 

arba, araba, басалыкъ – basalık (bataklık), башка – başka (baş, kafa), 

кафтанъ – kaftan, куймакъ – kuymak, кумысъ, кумызъ – kumıs, 

kumız (kımız), сара – sara (para), сарай – saray (saray (kapalı büyük 

alan), ambar, kiler), саман – saman, сабан – saban, ярлык – yarlık 

(ferman, yarlık) madde başları sözlüğün ilk baskısındaki Türk dillerine ait 

sözcüklerden birkaçıdır.  

V. İ. Dal, sözlüğünü hazırlarken Rusya Akademisi Sözlüğü (Словарь 

академии российской), Büyük Rus Dilinin Bölgesel Sözlüğü Denemesi 

(Опыт областного великорусского словаря), Kilise Slav Dili ve Rus Dili 

Sözlüğü (Словарь церковнославянского и русского языка) adlı 

çalışmalardan ve bazı küçük sözlüklerden yararlanarak onlardan 120.000 

sözcük taramıştır. Kendisinin topladığı sözcük sayısı ise 80.000’dir 

(Bogatova, 2011: 110). Böylece Dal’in sözlüğü 200.000 sözlük maddesiyle o 

güne kadar yapılan en oylumlu çalışma olarak Rus sözlükbilim tarihindeki 

yerini almıştır. Bu sözlük, diyalektoloji sözlükleri arasındaki en ünlü 

sözlüktür, ancak sözlüğü kültürdilbilim sözlüğü türüne de dâhil etmek 

mümkündür. Bir toplumun konuşma dilini, kültürünü, söz varlığını, 

deyimler, bilmeceler ve atasözleri aracılığıyla açıklamaya çalışan çok yönlü 

bir çalışmadır. Halkın yaşamını sunan değerli bir kaynaktır. Dal’in sözlüğü 

öyle değerlidir ki onun önemini halkbilimci, edebiyatçı M. A. Rıbnikova 

(2019: 134), “Onu sadece bilgi aramak için değil okumak için de ele almak 

gereklidir, çünkü bu sözlük aracılığıyla hepimizin yüzeysel olarak bildiği 

Rusçayı öğrenmek mümkündür” cümleleriyle ifade etmektedir. 

Vinogradov’a (1977: 224-225) göre “Büyük bir etnograf olan Dal’in 

kahramanlık çalışmasının Rus sözlükbiliminde eşi benzeri yoktur. Sözlüğün 

her aşaması Dal’in kendisine aittir; sözlüğü oluşturma ilkeleri, sözcükleri 

yerleştirme yöntemi, her şeyiyle muazzam bir derleme işidir”. Sözlük, Rus 

dilini öğrenme kılavuzu ve bir başucu kitabıdır. Bu sözlüğün defalarca 

baskısı yapılmıştır. On yedinci baskısı 1988 yılında gerçekleştirilmiş olup 

günümüzde sözlük, tek cilt şeklinde okuyucularıyla buluşmaya devam 

etmektedir. 
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4.3.3. V. V. Radlov (1837 – 1918) 

Diyalektoloji, sözcükbilim, sözlükbilim, karşılaştırmalı ve tarihî 

fonetik, Türk dillerinin dilbilgisi, Türk metinbilimi, Türk yazılı eserlerin 

Runik, Uygur, Arap alfabesinde yayımlanması, Türk folkloru ve tarih gibi 

birçok alanda çalışma yapan Alman asıllı Rus Türkoloğu V. V. Radlov, asıl 

ününü Türk bilim dünyası için büyük bir değer olan Türk Lehçeleri Sözlüğü 

Denemesi (Опыт словаря тюркских наречий) adlı çalışmasıyla 

kazanmıştır. Bu sözlük, V. V. Radlov’un Altay’da ve Kazan’da Türk 

dillerine ve lehçelerine ait söz varlığının bizzat kendisi tarafından 

kaydedilip, St. Petersburg’da onların işlenmesiyle ortaya çıkan değerli bir 

kaynaktır. V. V. Radlov’un bilimsel çalışmaları Altay (1859-1871), Kazan 

(1871-1884) ve St. Petersburg (1884-1918) olmak üzere üç dönemi 

kapsamaktadır.  

V. V. Radlov’un filolojiye ve klasik dillere olan merakı lise 

öğrencisiyken oluşmuştur. 17 yaşında Berlin Üniversitesinin Felsefe 

Fakültesine başlamıştır. Üniversiteye girdikten kısa bir süre sonra filolojiye 

yönelmiştir. Bu kararda karşılaştırmalı dil teorisinin kurucusu Franz 

Bopp’tan, Ural Altay Dilleri Bölümünün kurucusu Wilhelm Schott’dan ve 

“dilbilimde ruh”, “halkların ruhu” kuramının temsilcisi H. Steinthal’dan 

aldığı derslerin rolü büyüktür. Ayrıca Karl Ritter’in coğrafya konferanslarına 

katılmıştır. Schott’un derslerinin etkisiyle doğubilimci olmaya karar veren 

Radlov’un tarihî ve etnografik görüşleri ise K. Ritter’in derslerinin etkisiyle 

oluşmuştur. 1858 yılında Dinin Asya Halkları Üzerindeki Etkisi Üzerine (О 

влиянии религии на народы Азии) adlı doktora tezini savunduktan sonra 

Rusya’ya gitmiştir. Hocası Schott’un referans mektubuyla St. Petersburg’a 

geldiği için o dönemin önemli bilim insanlarıyla hemen bağ kurma imkânı 

bulmuştur (Vaynşteyn, 1989: 640-642). Böylece Alman kökenli Radlov’un 

Rus kimliği kazanma serüveni başlamıştır. 

St. Petersburg’a geldiği yıl Rusya’nın Berlin büyükelçisi P. K. 

Meyendorff, Radlov’a Barnaul Madencilik Okulunda Alman ve Latin dilleri 

öğretmeni olarak çalışması teklifinde bulunmuştur. Altay dillerini kendi dil 

çevresinde ve kendi yerinde araştırma şansı yakalayan Radlov teklifi hemen 
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kabul etmiştir. 11 Mayıs 1859 tarihinde Rusya’ya sadakat ve milliyet yemini 

vermiş ve o günden sonra Friedrich Wilhelm Radloff ismi Vasiliy Vasilyeviç 

Radlov şeklinde değişmiştir. 14 Mayıs 1859 tarihinde Barnaul’a resmî olarak 

görevlendirilmiştir. Bununla birlikte yaz aylarında Altay bölgesine bilimsel 

geziler yapması koşulu konmuş, bu geziler için beş yıl ona hükûmet 

tarafından para yardımı yapılacağı belirtilmiştir (Yusupov, (?): 301). Bu 

güzel teklif üzerine Radlov, lise öğretmeni olabilmek için gerekli sınavları 

geçmiş ve Barnaul’a gitmiştir.  

V. V. Radlov’un Barnaul’a gelmesiyle birlikte çalışmalarının ilk 

dönemi olan Altay dönemi (1859-1871) başlamıştır. Burada, Radlov’un ilk 

işi konuşulan Altay dilini öğrenmek için Barnaul valisinden kendisine 

Altayca öğretecek Altay kökenli birini yönlendirmesini istemek olmuştur. 

Vali de Radlov’un ricasını ona Altaylı Yakov Tonjan’ı tayin ederek yerine 

getirmiştir. Radlov, geleceğin Türkoloğu olacak öğretmeni Yakov Tonjan’la 

6 ay birlikte yaşamış, Radlov’un okul derslerinden sonra birlikte 

çalışmışlardır (Vaynşteyn, 1989: 643). Yaklaşık 6 ay sonra, yaz tatili 

yaklaşırken bilim insanı, Altaylılarla kendi dillerinde konuşabilecek 

seviyeye gelmiştir. Bununla birlikte, Radlov, bilimsel araştırma hayatına 

başladığı Altay’da yerli Türk dillerini, folklorunu ve tarihini araştırmakla 

ilgilenmiştir. 1860 yılının yazında St. Petersburg yönetimiyle anlaştığı üzere 

yazlık bilimsel gezilerini gerçekleştirmek üzere yola koyulmuştur. Bu 

gezilere eşi de katılmıştır. Radlov, incelemelerine Altaylılardan başka Altay 

ile sınır komşusu olan Güney Sibirya, Merkez ve Orta Asya bölgelerinde 

yaşayan Türk halklarının konuşma dilini de dâhil etmiştir. Bilim insanı, 

Altay’da bulunduğu sıralarda bilimsel gezilerinin sonuçlarını da 

yayımlamaya başlamıştır. Bunlar arasında Altay’dan Mektuplar (Письма с 

Алтая) (1861-1863), Kırgızlar Üzerine Gözlemler (Наблюдения над 

Киргизами) (1863-1864), Altay Üzerinden Altın Göl23’e ve Abakan’a 

Seyahat (Путешествие через Алтай к Телецкому озеру и Абакану) 

(1865), Orta Asya’daki İli Vadisi ve Sakinleri, (Долина Или в Центральной 

                                                             
23 Sibirya’da bulunan bir gölün adı. Rusya haritalarında “Teletskoye ozero”, bununla birlikte 

“Tölös” ve bölge sakinleri olan Altaylılar tarafından “Altın Göl” gibi farklı isimlerle tanınmaktadır. 

Hindistan’da ise Tölez Gölü ya da Süt Denizi olarak bilinmektedir. 
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Азии и ее жители) (1866), Zaverşan Vadisinin Ortası (Средняя долина 

Завершана) (1871), Sibirya ve Moğolistan’daki Türk Boylarına Etnografik 

Bakış (Этнографический обзор тюркских племен Сибири и Монголии) 

(1883) adlı Almanca yazılmış makaleler yer almaktadır. 1860-1870 yılları 

arasında, Barnaul’da bulunduğu her yaz tatilinde Altay, Sibirya, Kazakistan 

ve Orta Asya’daki gezileri sonucunda bu bölgelerde yaşayan Türk 

halklarından (Kazaklar, Kalmıklar/Kalmuklar, Şorlar, Teleütler, Kara-

Kırgızlar) edindiği folklora, etnografyaya ve dile ait gözlemlerini 

Sibirya’dan Seçmeler (Aus Sibirien – Из Сибири) adlı kitabında anlatmıştır. 

Bu çalışma aynı zamanda farklı Türk dillerinin sözcükleri, terimleri, yer 

adları/toponim ve halk adları üzerine zengin bir malzeme sunmaktadır. 

Sibirya’dan Seçmeler, Radlov’un gezilerinde tuttuğu günlük olup 1884 

yılında iki cilt şeklinde Leipzig’de Alman dilinde yayımlanmış, 1954 yılında 

Ahmet Temir tarafından Türkçeye, 1989 yılında K. D. Tsivina ve B. E. 

Çistova tarafından Rusçaya çevrilmiştir. 

1967-1974 yılları arasında Tatar halkbilimciler tarafından Radlov’un 

derlemelerini gerçekleştirdiği köy ve yerleşim yerlerine özel bir bilimsel gezi 

dizisi düzenlenmiştir. Bu gezide halkbilimciler, Radlov tarafından göl ve 

nehir isimlerine göre belirlenen ve yer olarak Baraba bozkırlarında bulunan 

birçok köyü bulamamışlardır (Ehmetova-Urmançĕ, 2004, Akt. Yusupov, (?): 

305). Bunu kanıtlayan bir başka görüş de Radlov’un Sibirya’dan Seçmeler 

adlı eserinde yer almaktadır. “Yaklaşık 7 saatlik yolculuk sonrasında 

Beloyarsk istasyonuna vardık. Burada 1 saat dinlendikten sonra sabah 

herhangi bir macera yaşamadan Jilin köyüne (bugünkü adı Afçinitova) 

vardık” (Radlov, 1989: 15). Bu eser Rusçaya Sovyet döneminin son 

yıllarında çevrilmiştir. Sovyet dönemi ve öncesinde Rusya’da kişi adları ve 

yer adlarının değiştirildiği gerçeği yine gün yüzüne çıkmıştır. Tatar 

halkbilimciler Radlov’un çalışma haritası üzerine yaklaşık 100 yıl sonra gezi 

düzenlemişler ve Radlov tarafından belirlenen yer adlarına ulaşamamışlardır, 

çünkü değişmiştir. Bilim insanının Sibirya’dan Seçmeler adlı eserinde Jilin 

köyünün bugünkü adının Afçinitova olduğu, kitabın Rusça nüshasının 

editörleri tarafından belirtilmiştir. 
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V. V. Radlov, Türk halklarının soy yapısının meydana çıkışı 

konusuyla ayrıca ilgilenmiş, bir halkın soy yapısının incelenerek, kökeninin 

ortaya çıkarılabileceğini ileri sürmüştür (Vaynşteyn ve Klyaştornıy, 1972: 

22). Radlov’un Altay dönemindeki gezileri ve çalışmaları sayesinde Güney 

Sibirya halklarıyla ilgili belirsizlik ortadan kalkmış, Güney Sibirya’da 

yaşayan halkların portresi çizilmiş ve haritası oluşturulmuştur. Altay 

dönemine ait bir diğer çalışma Türk Boylarının Halk Edebiyatı Örnekleri 

(Proben der Volkslitteratur der Türkischen Stamme – Образцов народной 

литературы тюркских племен) adlı eser olup 1867-1868 yılları arasında 10 

cilt şeklinde önce Almanca ardından Rusça yayımlanmıştır. Bu çalışma Türk 

halklarının sözlü kültürünü, etnografyasını, yaşam tarzlarını gösteren önemli 

bir çalışma olarak varlığını korumaktadır. 

V. V. Radlov’un Kazan dönemi, 1871 yılında Barnaul’dan St. 

Petersburg’a giderken Kazan’da verdiği mola sırasında ünlü şarkiyatçı ve 

Kreşin Tatar-Rus okulları müfettişi, Teoloji Akademisi Profesörü N. İ. 

İlminskiy’le karşılaşmasıyla başlamaktadır. İlminskiy, Radlov’a 1872 yılının 

sonunda Kazan’daki Tatar, Başkir ve Kırgız (Kazak) okullarına müfettişlik 

yapması teklifinde bulunmuş, Radlov da burada yapabileceği ilmî 

çalışmaları düşünerek kabul etmiştir. Kazan döneminde Radlov’un 

yöneticilik yanı etkindir. Müfettişliğine atandığı okulların öğretmenleri, 

öğrencileri, ders kitapları ve ders programı gibi her ayrıntısıyla bizzat 

ilgilenmiştir.  

Müslüman okulları için 1872 yılından 1879’a dek 3 ders kitabı 

hazırlamıştır. Bunlardan ilki 6 bölümden oluşmaktadır. Ders kitabının 

bölümlerinde didaktik hikâyeler; hayvan varlığı, flora ve mineraller 

hakkında öyküler, masallar, doğa bilimleri, astronomi, coğrafya ve son 

bölümünde “Bilik” (Билик) adı verilen Rus tarihi üzerine makaleler yer 

almaktadır. İkinci ders kitabı aritmetik konulu “Hisablık” (Хисаблык); 

üçüncüsü ise “Rus Dili Grameri” (Грамматика русского языка)’dir 

(Husainov, 1981: 29). 

1871 yılından 1884’e kadar Kazan’da bulunan Radlov, burada Kazan 

Dilbilim Okulunun kurucusu İvan Aleksandroviç Boduen De Courtenay’la 
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tanışmış, onun dilbilim çevresine girmiştir. “Ses” ve “fonem” ayrımını 

keşfeden fonolojinin kurucusu Boduen De Courtenay’ın ses kuralları ve 

dillerin soyağacı üzerine düşünceleri, yaşayan dillerin incelenmesine önem 

veren Radlov’u etkilemiştir. Radlov, 1882 yılında Türk Dillerinden Alınan 

Örneklerle Dillerin Sessel ve Anlamsal Gelişiminin Gösterilmesi (Die 

Lautalternation und ihre Bedeutung fiir die Sprachentwickelung, belegt 

durch Beispiele aus den Tiirksprachen – Звуковые изменения и их 

значение для развития языка, подтвержденные примерами из тюркских 

языков), 1882’de ve 1883’te iki bölümde yayımlanan Kuzey Türk Dillerinin 

Karşılaştırmalı Grameri. Fonetik (Vergleichende Grammatik der nordlichen 

Turksprachen. Phonetik – Сравнительная грамматика северных тюркских 

языков. Фонетика), 1901 yılında Türk Vokal Sistemi Tarihi Üzerine (Zur 

Geschichte des tiirkischen Vokalsystems), 1906 yılında Türk Dilleri 

Lehçelerinin Morfolojisinin Gösterimi Üzerine Tanıtım Düşünceleri 

(Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Tiirksprachen) 

adlı çalışmaları Kazan Dilbilim Okulunun etkisiyle hazırlamıştır.  

Dilbilim, insan dilini onun aktif güçleriyle keşfetme ve dil olgularını 

yöneten kuralları inceleme göreviyle karşı karşıyadır. Bu konuşulan bir dil 

aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Yalnızca yaşayan dillerin incelenmesi 

sırasında farklı bireylerin konuşmalarının en küçük lehçe nüanslarında ve 

farklılıklarında gözlemleyebildiğimiz incelemeler ortak bir dilin nasıl 

geliştiğinin resmini gösterebilir (Radlov, Akt. Tenişev, 1972: 37).  

Radlov bu cümlelerle lehçelerdeki ses değişimlerinin ortak dilin 

gelişimini görme imkânı sunacağını vurgulayarak yaşayan dillerin 

incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. Araştırmacı, Kazan döneminin sonu 

olan 1884 yılında Kumanların Dili Üzerine (О языке куманов) adlı bir 

çalışma yayımlayarak G. Kuun’un hazırladığı Codex Cumanicus temelinde 

Kuman dilinin yani Kıpçakçanın fonetik sorunlarını irdelemiştir (Husainov, 

1981: 35). Bu yayından önce de 1835 yılında Petersburg’da Kutadgu Bilig, 

1859’da Codex Cumanicus ve Çağatay edebiyatına ait diğer kadim eserler 

üzerinde çalıştığı bilinmektedir. Radlov, kadim Uygurca sözlük hazırlamak 

için de çalışmıştır. Bu sözlüğün yaklaşık 96 sayfasını tamamlamıştır. Sözlük, 

Budist, Maniheist söz varlığını da içererek kültürel özelliklerin yansıtılması 
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bakımından önemlidir. Fakat bu sözlük yayımlanamamıştır. Daha sonra V. 

V. Radlov ve S. E. Malov tarafından derlenen Altun Jaruq Sutra 

kelimelerinin dizini ve kadim Uygur materyalleri 1969 yılında tamamlanmış 

olan Kadim Türk Dili Sözlüğü’ne (Древнетюркский словарь) kaynaklık 

etmiştir (Tuguşeva, 1972: 53). Anlaşıldığı üzere Radlov Türk dillerini 

konuşan halkların kadim eserlerini incelemiş ve sözlüklerini hazırlamaya 

çalışmıştır. 

V. V. Radlov’un 7 Kasım 1884 tarihinde Rusya Bilimler Akademisi 

üyeliğine seçilmesiyle Petersburg dönemi başlamıştır. Hayatının verimli 

yıllarını kapsayan bu dönemde Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi (Опыт 

словаря тюркских наречий) adlı çalışmasını 1893-1911 yılları arasında 4 

cilt şeklinde yayımlamıştır. Bilim insanı, Altay döneminde yaptığı çalışmalar 

neticesinde yerli halkın söz varlığıyla ilgili malzemeleri 1859 yılından 

itibaren bizzat kendisi toplamıştır. Radlov’un Türk Lehçeleri Sözlüğü 

Denemesi adlı eserinin temelini Altay Dağları’nda yaşayan Kalmuk ve 

Teleüt halkının lehçesi oluşturmaktadır. 1859-1860 yıllarında Kırgız, Kara-

Kırgız, Tubin, Şor, Abakan lehçelerini de incelemiştir. Kazan’da kaldığı 

sürede Voljsk lehçesini öğrenmiş ve bu lehçeye ait sözcükleri de sözlüğüne 

dâhil etmiştir. Kendisinin topladığı sözcükler dışında Altaylı misyonerler 

tarafından kendisine N. İ. İlminskiy’in hazırladığı sözcük listeleri verilmiştir. 

Radlov kendisinden önce Rahip A. Troyanskiy’in Tatar Dili Sözlüğü 

(Словарь татарского языка) (1880), İ. Giganov’un Rusça – Tatarca Sözlük 

(Словарь российско-татарский) (1804), Tatar dilbilimci Kayum 

Nasirov’un Altay Dili Grameri (Грамматика алтайского языка) (1869), 

Macar Türkolog A. Vambery’in Çağatay Etütleri (Cagataische-

Sprachstudien) (1867), L. Z. Budagov’un Türk ve Tatar Lehçelerinin 

Karşılaştırmalı Sözlüğü (Сравнительный словарь турецко-татарских 

наречий) (1869) adlı çalışmalarından da sözlüğe ilaveler yapmıştır. Radlov, 

Kazan’da Kırım Karaim lehçelerini incelerken Osmanlıca sözlüklere ihtiyaç 

duymuş, J. D. Kieffer ve T. X. Bianchi’nin Türkçe – Fransızca Sözlük 

(Dictionnaire Turc-Français) (1835), J. T. Zenker’in Türkçe-Arapça-Farsça 

Sözlük (Dictionnaire Turc-Arabe-Persan) (1862-1876) adlı eserlerinde yer 

alan birçok Osmanlıca sözcüğü çalışmasına eklemiştir. Kırım lehçelerini de 
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yerinde inceleyerek Litovs ve Volın Karaimlerinin dillerini araştırmış ve 

çalıştığı, öğrendiği, kaydettiği ve hemen yukarıda adı geçen sözlüklerden 

aldığı materyalleri sözlüğünün kaynağına dâhil etmiştir. Aslında Radlov’un 

çalışmalarından haberdar olan çevresi, onu Türk lehçelerine ait malzemelerin 

çok daha önce yayımlaması konusunda ikna etmeye çalışmışlardır. Radlov 

ise yayımlanmasını yıllarca ertelemiştir, çünkü öncelikle Çağatay ve 

Osmanlı edebiyatına ait kadim eserleri incelemesi gerektiği düşüncesindedir. 

Sonunda arkadaşları böyle bir sözlük isteği varken acele etmesi konusunda 

ikna etmişlerdir. Radlov da Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi (Опыт 

словаря тюркских наречий) başlığıyla eserini 4 cilt şeklinde 1893-1911 

yılları arasında yayımlamıştır. Sözlüğe “deneme” adını vermesinin sebebi 

hazırladığı çalışmanın tam bir yetkinliğe ulaştığına inanmamasından, 

çalışmaları neticesinde karşılaştığı deneyimlere dayanmasından ve dahası 

onun mütevazılığından kaynaklanmaktadır. Radlov, sözlük basılırken 

Ahmed Vefik Paşa’nın Lehçe-i Osmani ve Şeyh Süleyman’ın Lügat-i 

Çağatayi ve Türk-i Osmani (1882) sözlüğünden de eklemeler yapmıştır 

(Radlov I, 1893, I-V).  

V. V. Radlov sözlüğü için Rusça transkripsiyon sistemi temelinde 

ünlüler için 17, ünsüzler için 34 işaret belirlemiştir. Bunun yanında harflerin 

uzunluğunu ya da kısalığını, ünlü harfin atlandığını, boşluk açıldığını, iki 

ünsüz arasındaki sızıcı ünsüzlerin tamamen kapandığını gösteren özel 

işaretler kullanmıştır. Radlov’un daha az sayıda ünlü ve ünsüz ses 

birimlerinin her bir Türk dili için belirtilen sayıda karakterle vermesi, ayrı 

dillerdeki fonemlerin ana telaffuz seçeneklerini yansıtmayı mümkün kılmıştır 

(Tuguşeva, 1972: 45).  

Başka bir deyişle Radlov, sözlük için özel bir transkripsiyon sistemi 

hazırlayarak lehçelerdeki telaffuz farklılıklarını göstermeyi amaçlamıştır. 

Sözlükte yer alan sözcüklerin daha kolay bulunabilmesi için sözlüğü 

alfabetik düzende hazırlamıştır. Karşılaştırmalı bir sözlük olan Radlov’un 

eserinde madde başı sözcük verildikten sonra sözcüğün alıntılandığı dil ya 

da kaynak belirtilmektedir. Madde başları Rusça ve Almanca açıklandığı 

için diller ve lehçeler arası karşılaştırma imkânı da sunmaktadır. Radlov’un 
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sözlüğü hakkında verdiğimiz bilgileri sözlükte yer alan madde başları 

üzerinde değerlendirelim: 

 

Resim 4. 17. Sözlükten örnek görüntü (Radlov I, 1893: 349) 

Radlov’un sözlüğünde eş sesli sözcükler sırayla ayrı madde başları 

altında numaralandırılarak verilmiştir. Bu duruma örnek olarak 11 ayrı 

madde başında numaralandırılan “al” (Radlov I, 1893: 349) sözlükbiriminin 

8. maddesi yukarıda gösterilmektedir. Örnekte görüldüğü üzere sözlükte 

“al” madde başının yanında 8 numarası vardır, yani “al” eş sesli 

sözcüklerden sekizincisidir. “Al, kırmızı” sözcüğünün Kazan, Kırgız, 

Kuman, Uygur Türkçelerinde kullanıldığı ve Asya Müzesindeki Uygurca 

Çince Sözlük’te geçtiği parantez içinde Almanca kısaltmalarla verilmiştir. 

Rusçasının алый – alıy olduğu belirtilen madde başı Türk dillerinden 

Rusçaya geçen bir sözcüktür. 

 

Resim 4. 18. Sözlükten örnek görüntü (Radlov I, 1893: 1304) 

V. V. Radlov sözlükteki fiil sözcüklerin yanına “V” işareti koymuş ve 

fiillerin II. tekil ve II. çoğul şahısta, emir kipinde çekimini vermiştir. Örnekte 

görüldüğü üzere “öзlä (özle)” (Radlov I, 1893: 1304) madde başının II. tekil 

şahıs emir kipinde çekimi belirtilmiş ve yanında “v” etiketiyle fiil olduğu 

belirtilmiştir. Fiilin Osmanlıcası mastar halinde “özlemek” olarak Osmanlıca 

harflerle parantez içinde verilmiş, fiilin kökü ve eki gösterilerek Rusça ve 

Almanca “istemek, dilemek, kendin için istemek” anlamlarıyla açıklanmıştır. 
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Resim 4. 19. Sözlükten örnek görüntü (Radlov II, 1899: 1) 

“Kaan” (Radlov II, 1899: 1) madde başı örneğinde ise sözcüğün önce 

Osmanlıcası, ardından Çağatayca kitap diline ait olduğu dsch. kısaltmasıyla 

belirtilmektedir. “Kaan” sözcüğü Cengiz Han’ın soyundan gelen büyük 

hanların kullandığı bir unvan olarak tanımlanmaktadır. Rusça ve Almanca 

açıklamalarla, şiirlerden alınan örneklerle sözcüğün anlamı 

pekiştirilmektedir. Bu bağlamda “Hanların Hanı Cengiz Han nerede, ilk 

büyük han olan Ögeday Han Nerede?” mısralarına yer verilmiştir. 

Yukarıda verilen örneklerde görüldüğü üzere V. V. Radlov’un 

eserindeki sözlük maddeleri Rusça – Almanca açıklamalı ve karşılaştırmalı 

bir sözlüktür.  

Radlov’un sözlüğünde tarihî lehçelerden Karahanlı (eserde Uygurca) 

ve Kıpçak Türkçeleri: Azerbaycan, Altay, Abakan, Baraba, Başkurt, 

Çağatay, Karay (Kırım, Luzk, Troki), Karagas, Kazan, Kırgız (Kazak), 

Karakırgız (Kırgız), Kumandı, Koybal, Kırım, Kaçin, Küerik, Kızıl, Lebed, 

Mişer, Osmanlı, Sagay, Şor, Simbir, Soyon, Tarançi, Tara, Teleüt, Tobol, 

Tuba, Türalı, Tümen lehçe ve ağızları yer almaktadır (Ercilasun, 2010: 77-

78).  
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Bu bağlamda sözlüğü önemli kılan husus, bilimde az araştırılmış ya da 

hiç incelenmeyerek bir yazı dili bile kabul edilmeyen dillerin ve lehçelerin 

söz varlığının sunulmasıdır.  

V. V. Radlov ve eserleri Türkiye’deki araştırmacılar tarafından da iyi 

bilinmektedir. Mehmet Ölmez ve Hasan Eren gibi önemli dilbilimciler V. V. 

Radlov ve Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi üzerine çalışmışlardır. Söz 

konusu sözlük Türk sözlükbiliminin, sözcükbiliminin ve Türkolojinin 

gelişim yolunu açması bakımından çok değerlidir. Radlov’un sözlüğü, Rus 

dilinin bugüne kadar yapılan en iyi etimoloji sözlüğü olarak nitelendirilen M. 

Fasmer’in Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nün (Этимологический словарь 

русского языка) de kaynağıdır. Bu bağlamda Radlov’un başarısı Fasmer’in 

sözlüğünün başarısına da yansımıştır. L. V. Şçerba (2004: 267-268), Genel 

Sözlükbilim Kuramı Denemesi (Опыт общей теории лексикографии) adlı 

çalışmasında sözlük türlerini anlatırken Radlov’un sözlüğünü, Türk dillerine 

ait daha önce bilinmeyen lehçeleri sunan, eşsiz bir çalışma olarak 

değerlendirmekte ve yabancı dillerdeki kadim metinlerin okumasını 

sağladığı için onu kılavuz bir sözlük olarak nitelendirmektedir. V. V. 

Radlov’un sözlüğü o dönem için bir yazı dili bile olmayan Türk dillerini ve 

lehçelerini gün ışığına çıkarıp, araştırmacılara bu malzemeleri inceleme 

imkânı tanıyan kıymetli bir hazinedir. Günümüze kadar bu değerli sözlüğün 

başarısını aşan bir çalışma yapılamamıştır. 



5. SOVYET DÖNEMİ RUS SÖZLÜKBİLİMİ

5.1. Sovyet Dönemi Dil Siyaseti 

Canlı bir varlık olan dil, aynı zamanda toplumsal bir olgu özelliği 

taşımaktadır. Dil ve toplum arasındaki sıkı bağ, dilbilimcilerin olduğu kadar 

devletleri yöneten kişilerin de dikkatini çekmiştir. Bu nedenle dil, her daim 

siyasî bir araç olarak görülmüş ve dil siyaseti yapılmıştır. Dil siyaseti, dil, 

toplum ve tarih ekseninde yürütülmektedir. “Dil siyaseti, bir devletin, bir 

sosyal veya profesyonel grubun ve bazen ayrı bir bireyin faaliyetidir, dillerin 

veya dil alt sistemlerinin mevcut işlevsel dağılımını değiştirmeyi, korumayı, 

yeni ya da eski dil normlarının korunmasını amaçlamaktadır” (Şveytser ve 

Nikolskiy, 1978: 117). Dolayısıyla dil siyaseti bir devletin ya da belirli bir 

grubun faaliyeti olup, mevcut dili değiştirme ya da koruma amacı 

taşımaktadır. Böylece, dil siyaseti ulusal devlet politikalarının temel 

araçlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Dil siyasetinin stratejisi genellikle uzun süreli, amaca yönelik ve 

kurumsallaşmış bir niteliğe sahiptir. Devlet, yürütülecek dil siyasetini 

ayrıntılı bir şekilde çalışmakta ve geliştirmektedir. Ancak, devlet bu 

stratejileri keyfi değil, mevcut dil durumunun eğilimleri çerçevesinde 

planlamaktadır (Kimlitska ve Grin, Akt. Dyatlenko, 2007: 49). Örneğin, 

Sibirya halklarını Rus alfabesine geçirme planı çarlık döneminde yapılmıştır. 

Bu plan XVI. yüzyılın ortasına doğru Kazan’ın ele geçirilmesiyle 

hızlandırılmıştır. XVII-XVIII. yüzyıllarda ise Ruslaştırma siyaseti gereği 

dilbilgisi kitapları, ders kitapları ve dinî kitaplar yerel dillerin Rus alfabesine 

çevrilmesiyle hazırlanmıştır (Özer, 2019: 187). XIX. yüzyılda ise oluşturulan 

Rusça-Türk dilleri sözlüklerle Ruslaştırma faaliyetlerine devam edilmiştir. 
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Dolayısıyla Rusya’nın dil siyaseti tarihine bakıldığında köklerinin çarlık 

dönemine uzandığı anlaşılmaktadır.  

Çarlık Rusya, devlet siyaseti olarak ilk önce Rus olmayan halkları 

topraklarına dâhil etmeye başlamıştır. Kazan Hanlığı’nın Ruslar tarafından 

1552 yılında ele geçirilmesiyle Ruslaştırma siyasetinin ilk adımı atılmıştır. 

Kazan Hanlığı’nın kaybedilmesiyle Orta İdil sahasında, VI. yüzyıldan 

itibaren devam eden Türk hâkimiyeti sona ermiştir. Rusya’nın devlet 

sınırları kısa sürede Hazar Denizi kıyılarına ve Kafkaslara ulaşmıştır. Ural 

sahasının Rusların eline geçmesi, Sibirya ve Türkistan hattında da Rus 

yayılışını sağlamıştır. Rusya, çeşitli milletlere hâkim bir imparatorluk olma 

yolunda ilerlerken, 1556’da Astrahan’ı da fethederek İdil-Volga Nehri’ni 

Türklerden almıştır. 1557’de Başkurt Türklerini Moskova Çarlığı 

hâkimiyetine bağlamıştır. Böylece İdil-Ural sahasında yaşayan Müslüman 

Türk halkları toplumsal ve kültürel açılardan şiddetli bir Rus baskısı altına 

girmiştir. Romanovlar sülalesi Rus tahtına geçince bölgedeki sert Rus rejimi 

daha da şiddetlenmiştir. Vergi ödemeye yükümlü Tatar, Çuvaş, Mari, 

Udmurt ve Mokşı halkları Rus çiftlik sahiplerine bağlanarak toprak 

köleliğine tabi tutulmuşlardır. Tatar ve Başkurt topraklarına el konulmuş, 

Rus saray mensuplarına ve manastırlarına dağıtılmıştır. Bu durum eski 

Kazan Hanlığı’na ait topraklarda birçok büyük Rus çiftliğinin meydana 

gelmesini sağlamıştır. İç Rusya’dan Rus köylüleri veya askerî hizmette 

bulunan Ruslar getirilerek, İdil boyundaki Rus kolonizasyonuna hız 

verilmiştir. Misyonerler vasıtasıyla Tatarlar ve diğer gayri Rus kavimlerinin 

Ortodoksluğa çevrilmesi için oldukça uğraşılmıştır. Türklerden 

Müslümanlığı bırakıp Hristiyanlığa geçen çok az olmakla birlikte Şaman 

dinindeki Çuvaşlar ve Fin-Ugor kavimleri Ortodoksluğa geçmeye 

başlamışlardır. Dolayısıyla Kazan Türkleri hariç diğer toplulukların 

Ruslaştırılması hızlanmıştır (Kurat, 1999: 153-154, 225). II. Aleksandr 

iktidarı döneminde meydana gelen Polonya ayaklanmasından sonra ise 

Ruslaştırma süreci genişleyerek devam etmiştir. Polonya’nın ardından 

Ukrayna, Belarus, Moldova ve Baltık ülkelerinde Rusça zorunlu öğretilmeye 

başlanmış, Ukraynaca ve Belarusça Rusçanın diyalektleri olarak kabul 

ettirilmiştir. Kafkasya’da da durum farklı değildir (Belikov ve Krısin, Akt. 
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Yapıcı, 2017: 249-253). Kazan, Altay gibi bölgelerde de V. İ. Verbitskiy, N. 

İ. İlminskiy gibi misyonerler ve 1867 yılında Türkistan’a vali olarak atanan 

General K. P. Kaufman gibi isimler aracılığıyla yerli halkın dili 

öğrenilmekte, dilleri üzerine alfabeler geliştirilmekte, ders kitapları 

hazırlanmakta ve aynı zamanda Hristiyanlaştırma çabaları sürdürülmektedir. 

Özellikle Türk halklarını Hristiyanlaştırmak için 1869 yılında Moskova’da 

özel bir misyonerlik kurumu oluşturulduğu bilinmektedir (Mırzahmetulı, 

2013: 17). Sovyet döneminde gerçekleştirilen alfabe değişimleriyle de 

“Dünya tarihi kapsamında öz tarih yazıcılığını üstlenmeyi zorlaştıran, tarihî 

hafızayı kesintiye uğratan veya sildiren, millî-kültürel değerleri unutturan, 

“ötekide” kendisini arayan veya “ötekide” kaybolan toplumların 

oluşmasına zemin hazırlamak” hedeflenmiştir (Özer, 2020: 19). Bu bilgiler 

ışığında Rusya’nın, XVI. yüzyıldan itibaren Ruslaştırma siyasetini, dil, din, 

kültür gibi toplumun ana dinamiklerini oluşturan her alanda gerçekleştirme 

niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Sovyet Rusya, başta Türk halklarına olmak üzere SSCB içinde yer 

alan milletlere kendi siyasî ideolojisini yaymak ve kendi dilini benimsetmek 

amacıyla Ruslaştırma siyasetini planlı ve aşama aşama gerçekleştirmiştir. 

Planlarını uygulayabilmek için yöntemler belirlemiş ve kararnameler 

çıkarmıştır. 15 Kasım 1917 tarihinde yayımlanan “Rusya Halklarının Hakları 

Beyannamesi” (Декларация прав народов России) bunlardan biridir. Bu 

kararnamede Çarlık Rusya’nın ulusal halkları kışkırttığı ve köleliğe 

sürüklediği düşünceleri vurgulanarak Sovyet rejiminin Rusya halklarıyla 

ilgili aldığı kararlar 4 maddede belirtilmiştir. Bunlar:  

1. Rusya halklarının eşitliği ve egemenliği, 

2. Rusya topraklarında yaşayan halkların bağımsız bir devlet olarak 

ayrılması, oluşumu ve kendi kaderini tayin etme hakkı,     

3. Her türlü ulusal ve ulusal-dinî ayrıcalıkların ve kısıtlamaların 

tamamının kaldırılması, 

4. Rusya topraklarında yaşayan ulusal azınlıkların ve etnografik 

grupların serbest gelişimi (Dekretı sovetskoy vlasti I, 1957: 39-41) 

şeklindedir. 
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835 numaralı “Ulusal Azınlık Okulları Hakkında”ki (О школах 

национальных меньшинств) 31 Ekim 1918 tarihli kararnamenin ana 

maddeleri ise aşağıdaki gibidir: 

1. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nde (RSFSC) 

yaşayan tüm halklar, Birleşik İşçi Okulunda ve Yüksekokulda kendi ana 

dillerinde eğitim alma hakkına sahiptir. 

2. Belirli bir milliyetten yeterli sayıda öğrencinin bulunması halinde 

ulusal azınlık okulları açılır. Niceliksel norm; aynı yaş grubu için en az 25 

öğrenci olarak belirlenir. 

3. Kültürel yakınlaşma ve farklı milletlerden gelen işçilerin sınıf 

dayanışmasının geliştirilmesi amacıyla, eğitim alınan bölgedeki ulusal 

azınlık okullarında öğrenilmesi gereken zorunlu dil nüfus çoğunluğunun 

dilidir. 

4. Ulusal azınlık okulları devlet okullarıdır ve bir bütün olarak 

“Birleşik Çalışma Okulu Yönetmeliği” kapsamındadır. 

5. Ulusal azınlık okullarının tüm idaresi Halk Eğitim Komiserliği, 

Bölgesel veya İl Halk Eğitimi Dairelerince gerçekleştirilir (Statya no: 835, 

Dekret soveta narodnıh komissarov, http://istmat.info/node/31674). 

Bu kararnamelerde belirtilen maddeler doğrultusunda Sovyet 

politikasının çoğulculuk, halkların eşitliği ve bağımsızlığı, dil, din ve eğitim 

özgürlüğü gibi hususlar üzerine temellendiği görülmektedir. Yürütme 

esnasında ise tam tersi bir politika izlenmiştir. Sovyet iktidarı başlangıçta her 

ne kadar çok uluslu, özgürlükçü ve çok dilli bir yöntem belirleyip, bu 

farklılıklara ilişkin bazı olumlu düzenlemeler yapmışsa da bu durum fazla 

uzun sürmemiş, yaklaşık 20 yıl sonra daha katı bir şekilde Çarlık Rusya’nın 

çizdiği siyasete dönülmüştür. Sovyet Rusya, devrimin ilk yıllarında etrafında 

topladığı farklı etnik gruplardan ve halklardan tepki almak istemediği için 

dilinin Rusça, dininin ateizm, milliyetinin ise Sovyet olacağı yeni insan tipi 

modelini oluşturma niyetini gizli tutmuştur (Aktay, 2019: 208). Anlaşıldığı 

üzere Sovyet Rusya planladığı Sovyet dünyasını kurmak için başlangıçta 
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ılımlı bir politika izlemiş, çok kısa bir süre sonra ise daha katı bir politikaya 

yönelmiştir.  

Dil siyaseti, tüm ülke ya da ülkenin belirli bölümleri için 

kullanılabilir. Örneğin, SSCB çok önceden planladığı üzere ilk olarak kendi 

vatandaşlarına, ardından Sovyetler Birliği’ne dâhil ettikleri başta Müslüman 

Türk halklarına yönelik belirli dil politikaları uygulamıştır. Bilindiği üzere 

Rusçanın uğradığı ilk ciddi imlâ reformu 1708-1710 yıllarında I. Petro 

döneminde uygulanmış, ancak bu reformla ilgili tartışmalar 1900’lü yıllara 

kadar devam etmiştir. Toplumun her kesiminden insan, özellikle öğretmenler 

kendi eğitim topluluklarında reform tartışmaları başlatmışlar ve projeler 

hazırlamışlardır. Çoğunluğunu devlet memurlarının ve öğretmenlerin 

oluşturduğu farklı gruplar okuryazar oranını arttırma ve cehalete son verme 

sloganlarıyla “Kiril harflerinin sayısının azaltılması, imlâ kurallarının 

basitleştirilmesi” teklifinde bulunmuşlardır (Grigoryeva, 2004: 71). 1917 

Ekim Devrimi’yle birlikte Sovyet döneminin propagandası “eskiye ait olan 

her şeyi yok edip yeni bir düzen, yeni bir toplum ve yeni bir insan 

yaratmak”tır. Bu yeni toplumun dili de yeni olmalı, eski dille olan bağlantısı 

koparılmalıdır. Bu nedenle 1900 yılından beri çeşitli bilim insanlarının, 

öğretmenlerin ve eğitim topluluklarının çalışmaları, teklifleri, ardından 1904 

yılından itibaren İmlâ Komisyonunun resmî olarak kurulması ve hazırlanan 

projeler 1917 Ekim Devrimi’nden sonra gerçekleştirilmiştir. Yeni imlâ, 

Sovyet Halk Aydınlanma Bakanlığının emri üzerine 74 numaralı 

kararnameyle 17 Ekim 1918 tarihinde tüm hükûmet ve devlet yayınlarında 

yayımlanmıştır. Böylece 1917-1918 Sovyet döneminde Rus İmlâ Reformu 

gerçekleşmiştir. 

Sovyet dönemi İmlâ Reformu’yla birlikte Rusça yazım, Rusça 

telaffuz, Rus yazı dili üzerine yapılan çalışmalarda artış görülmüştür. 1911 

yılında Boduen De Courtenay Rusça Yazının Rus Diliyle Olan İlişkisi 

Üzerine (Об отношении русского письма к русскому языку) adlı 

çalışmasını yayımlamıştır. İmlâ Komisyonunda da yer alan dilbilimci, 

sözlükbilimci D. N. Uşakov’un Rus İmlâsı (Русское правописание) adını 

taşıyan çalışması da yine 1911 yılında yayımlanmıştır. D. N. Uşakov 1920-

1930’lu yıllarda Rus imlâsının sadeleştirilmesi ve mükemmelleştirilmesi 
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sorunuyla ilgili tartışmalara katılmıştır. Öğrencileri S. E. Kryuçkov (1897-

1969), A. B. Şapiro (1890-1966), A. A. Reformatskiy (1900-1978), R. İ. 

Avanesov (1902-1982) ile imlâ ve noktalama işaretleriyle ilgili çalışmalar 

yapmışlardır. Rus İmlası ve Noktalama Kuralları (Правила русской 

орфографии и пунктуации) adlı proje SSCB Bilimler Akademisinin, SSCB 

Yüksek Eğitim Bakanlığının, RSFSC Aydınlanma Bakanlığının desteklerini 

de alarak 1956 yılında tamamlanmış ve Russkiy Yazık v Şkole (Русский язык 

в школе) ve Uçitelskaya Gazeta (Учительская газета) adlı yayınlarda yer 

almıştır (Dobrodomov, 2003: 63). 

Sovyet döneminde ortaya çıkan yenilikler topluma, siyasete, bilim ve 

teknoloji gibi hayatın her alanına nüfuz etmiş aynı zamanda Rus dilinin de 

değişmesini ve gelişmesini sağlamıştır. Rusça sözcük yapımı kurallarına 

göre ortaya çıkan sözcükler çoğalmış ve yeni sözcük grupları oluşmuştur. Bu 

durum da doğal olarak sözlüklere yansımıştır. Doğubilimci, Türkolog E. D. 

Polivanov (1968: 188-190), Devrim ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği’nin Yazı Dilleri (Революция и литературные языки союза ССР) 

adlı çalışmasında kolektif düşünceyi açıklarken gereken sözcüklerin 

üretilmesinde sözlüklerin önemli bir vasıta olduğundan hareketle, 

sözlüklerin toplumsal ve kültürel faaliyetleri daha iyi yansıtabileceğini, 

devrimin dil üzerindeki etkilerinin sonucunun sözlüklerde daha açık 

görülebileceğini ifade etmektedir. Ayrıca sözlüklerin ve deyimlerin, dildeki 

kolektif yeniliklerin halka benimsetilmesini hızlandıracağını belirtmektedir. 

Bu noktada Polivanov’un deyimleri de sözlükle ilişkilendirdiği ve deyimleri 

sözlük olarak algıladığı anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle, deyimler halka 

ait olduğu için, toplumsal ve kültürel hareketler açık bir şekilde 

görülebilmekte ve sözlüklerde yer almaktadır.  

Yukarıda da ifade edildiği üzere Ekim Devrimi, SSCB halklarını söz 

varlığı bakımından oldukça etkilemiştir. SSCB’nin toplumsal-siyasî 

yapısında, ekonomi, bilim ve teknik alanlarında görülen değişimler, dönemin 

söz varlığına yansımıştır. Bu değişimleri dönemin günlük yaşamını oluşturan 

sözcüklerde, özel adlarda, yer adlarında, kişi adlarında görmek mümkündür. 

Söz gelimi, Rusça vasıtasıyla diğer SSCB halklarının söz varlığını etkileyen 

uluslararası sözcüklere: социализм – sotsializm (sosyalizm), революция – 
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revolyutsiya (devrim), космос – kosmos (uzay); Rusçadan alıntılanan yerli 

sözcüklere: Ленинизм – Leninizm (Lenincilik), коммунистический союз 

молодёжи – kommunistiçeskiy soyuz molodyoji (kısaca комсомол – 

komsomol) (Komünist Gençler Topluluğu), ударник – udarnik (emekçi); 

SSCB’deki Türk halklarından alınan sözcüklere: арык – arık (arık, su 

kanalı), акын – akın (ozan), чайхана – çayhana (çayhane, çayevi) vb. 

(İvanov, 1978: 7-8) örnek verilebilir. 

Sovyet döneminde ortaya çıkan yeni kavramlar tüm toplumun 

kullanımına girmiştir. Yeni sözcüklerin oluşturulmasında 3 temel yöntem 

uygulanmıştır (Polivanov, 1968: 190-193). 

1. Eski bir sözcüğün anlamının değiştirilmesi yoluyla yeni kavramlar 

oluşmuştur. Örneğin: Совет рабочих и крестянских депутатов – Sovet 

raboçih i krestyanskih deputatov (Köylü ve İşçi Milletvekilleri Birliği) 

sözcük öbeğindeki совет – sovet kavramı Ekim Devrim’i öncesinde 

“tavsiye” anlamında kullanılırken, devrim sonrasında Rusçada “devlet 

organı/birliği, meclis” anlamı kazanmış ve aynı zamanda uluslararası bir 

arenaya taşınmıştır.  

2. Yabancı bir sözcüğün alıntılanmasıyla yeni sözcükler 

oluşturulmaktadır. Ancak bunda da katı bir yol izlenmekte, yalnızca rehber 

konumundaki dilden sözcük alıntılanmaktadır. Örneğin: комиссар – 

komissar (komiser), национализация – natsionalizatsiya (kamulaştırma), 

декрет – dekret (kararname) sözcükleri Fransızcadan Rusçaya alıntılanan 

sözcüklerdir. Bu sözcükler kapsamında Fransızca rehber konumundadır. 

3. Tamamen yeni sözcüklerin katılımıyla yeni sözcükler yapılmıştır ve 

bu da birkaç yolla gerçekleştirilmektedir. Kullanılan yöntemler şu şekildedir:   

3.1. Geleneksel bir yöntem olan sözcük birleşimiyle yeni sözcükler 

oluşturulmakta ve bunun için “о – o”, “у – u”, “и – i” gibi birleştirici 

morfemler kullanılarak kısaltma yapılmaktadır. Örneğin: сам, варит → 

самовар – samovar (semaver), язык, ведать → языковед – yazıkoved 

(dilbilimci), древний, русский → древнерусский – drevnerusskiy 

(kadim Rusça), земля, делать → земледелие – zemledeliye (tarım). 
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3.2. Kısaltmalar aracılığıyla sözcükler yapılmaktadır ve bunun için de 

birkaç yöntem kullanılmaktadır: 

3.2.1. Sözcüklerin ilk hecelerinin birleştirilmesiyle kısaltma 

yapılmaktadır. Örneğin: коллективное хозяйство – kollektivnoye 

hozyaystvo (kolektif çiftlik, köy) sözcük öbeğinin ilk heceleri alınarak 

колхоз – kolhoz kısaltma sözcüğü oluşturulmuştur. 

3.2.2. Birçok sözcüğün baş harflerinin alınmasıyla kısaltma 

yapılmaktadır. Örneğin: Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика – Rossiyskaya Sovetskaya 

Federativnaya Sotsialistiçeskaya Respublika (Rusya Sovyet Federal 

Sosyalist Cumhuriyeti) sözcük öbeğinin ilk harfleri alınarak РСФСР – 

RSFSR olarak kısaltılmıştır.  

3.3.3. Bir sözcüğün ilk hecesiyle diğer sözcüğün tamamı alınarak 

kısaltma oluşturulmaktadır. Örneğin: агитационный пункт – 

agitatsionnıy punkt (propaganda yeri) sözcük öbeği агитпункт – 

agitpunkt şeklinde kısaltılmıştır (Üstoğlu, 2009: 76). 

Anlaşıldığı üzere Sovyet döneminde çeşitli sözcük yapma yöntemleri 

ortaya çıkmıştır. Bunlardan en öne çıkanı şüphesiz kısaltma yoluyla sözcük 

oluşturulmasıdır. Kısaltma sözcükleri Sovyet diliyle bağdaştırmak 

mümkündür. Kısaltma sözcükler o kadar fazladır ki 1920’li yıllardan itibaren 

sözlükleri de hazırlanmıştır. Bu alandaki ilk sözlük N. N. Serokuzov 

editörlüğünde oluşturulan Kullanıma Giren Kısaltılmış Adlar Sözlüğü’dür 

(Словарь вошедших в обиход сокращенных названий) (1924). Ardından 

D. İ. Alekseyev, İ. G. Gozman, G. V. Saharov tarafından 12.500 kısaltma 

sözcüğün yer aldığı Rusça Kısaltmalar Sözlüğü (Словарь сокращений 

русского языка) 1963 yılında yayımlanmıştır. Bu sözlüğün dördüncü 

baskısı 1984’te çıkmış olup sözlükteki kısaltılmış maddelerin sayısı 17.700’e 

ulaşmıştır. Bu alanda hazırlanmış oylumlu bir yapıttır. Sözlüğün ilk 

baskısında yer alan madde başlarından örnek verecek olursak:  
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Resim 5. 1. Sözlükten örnek görüntü  
(Alekseyev, Gozman ve Saharov, 1963) 

Söz konusu kısaltmalar sözlüğünün sayfaları, iki sütuna ayrılmıştır. 

Yazı tipi boyutu ise oldukça küçüktür. Kısaltılmış madde başları verilmiş 

ardından açılımları gösterilmiştir. Колхоз – kolhoz’un eril cins bir sözcük 

olduğu belirtilerek açılımı yapılmış, “kolektif çiftlik, köy” şeklinde 

tanımlanmıştır. “Sıfat fiil” anlamındaki прич. – priç. teriminin de 

dilbilgisine ait olduğu грам. – gram. etiketiyle belirtilmektedir. Son örnek 

ise “Sendika Komitesi” anlamını taşıyan профком – profkom madde 

başıdır.  

Örneklerde görüldüğü üzere tek bir sözcüğün ya da birden fazla 

sözcük öbeğinden oluşan ifadelerin de kısaltmaları yapılmıştır. Sözlükte, 

sadece siyasî alana ait terimler değil dilbilgisine ait kısaltmalar da 

verilmiştir. Sözcüklerin vurgusu, hangi cinse ait olduğu ve “sıfat fiil” 

örneğinde görüldüğü gibi dilbilgisel işaretleri parantez içinde belirtilmiştir. 

Kısaltma sözcüklerin yazı dilinin açıklandığı genel sözlüklere dâhil edilmesi 

zor olacağından ve bir hayli fazla olduklarından kısaltılmış sözcükler 

sözlüğü hazırlanmıştır. Bununla birlikte yeni sözlüklerde kısaltmalara 

kısmen yer verilmektedir. Örneğin, Народный Комиссариат 

Внутренних Дел – Narodnıy Komissariat Vnutrennıh Del (İçişleri Halk 

Komiserliği) sözcük öbeğinin kısaltılmış hali НКВД – NKVD şeklinde 

verilerek Sovyet dönemine ait olduğu belirtilmiş ve G. N. Sklyarevskaya’nın 

(1998: 426) editörlüğünü yaptığı XX. Yüzyıl Sonu Rusçasının Açıklamalı 

Sözlüğü. Dilsel Değişimler (Толковый словарь русского языка конца XX 

века. Языковые изменения) adlı sözlükte gösterilmiştir. 
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Sovyet dönemi dil siyasetine uygun olarak hazırlanan sözlük 

türlerinden biri de Rusça Yeni Sözcükler ve Anlamlar Sözlüğü (Словарь 

новых слов и значений русского языка) adlı seridir. “Rusya Akademisi 

Sözlükleri” adlı başlıkta belirttiğimiz üzere Rusya Bilimler Akademisi, 

1925-1991 yılları arasında dönemin siyasetine uygun olarak SSCB Bilimler 

Akademisi adını almıştır. SSCB Bilimler Akademisi, sözcüğün değişken bir 

mekanizma olmasından hareketle 1960’lı yıllardan itibaren yeni sözcükleri 

ve yabancı dillerden Rus diline dâhil olan sözcükleri takip etmiş ve Yeni 

Sözcükler ve Anlamlar Sözlüğü adlı bir sözlük serisi hazırlamıştır. 

Günümüzde de yayınları devam eden bu çalışma için 10 yıl gibi belirli 

zaman aralıklarıyla süreli yayınlar incelenmekte ve 10 yıllık süreçlerdeki 

sözcüklerin değişimleri, yeni oluşumları, dile giren yeni sözcükler 

kaydedilerek sözlükleri oluşturulmaktadır. Örneğin 1950-1960, 1960-1970 

yılları arasında yayımlanan süreli yayınlar ve edebiyat eserlerinde yer alan 

sözcükler incelenerek kaydedilmektedir. Bu bağlamda hazırlanan ilk sözlük 

1971 yılında Yeni Sözcükler ve Anlamları. 60’lı Yılların Basın ve Edebiyat 

Kaynaklarına Göre Oluşturulan Sözlük-Danışma Kılavuzu (Новые слова и 

значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-

х годов) başlıklı çalışmadır. Bu serinin 1984 yılında yayımlanan ikincisi 

70’li yılları kapsamaktadır. Üçüncüsü 80’li yılların, dördüncüsü ise 90’lı 

yılların yeni sözcüklerini içermekte olup 2009 yılında yayımlanmıştır 

(Butseva vd., 2009). XXI. yüzyılın ilk 10 yılının yeni sözcüklerinin sözlüğü 

de hazırlanmaktadır. Böylece dile yeni giren sözcüklere yazı dilini yansıtan 

normatif ve genel sözlüklerde vb. hemen yer verilmemektedir. Dildeki 

kalıcılığına bakılmakta, yabancı sözcüklerin sözlüklere hemen alınması da 

bir anlamda engellenmektedir. Başka bir ifadeyle dil siyaseti olarak Sovyet 

diline her sözcük de alınmamaktadır. Bu seriler dışında yeni sözcükler 

sözlüğü, yabancı sözcükler sözlüğü başlıkları altında yeni sözcüklerin ve 

yabancı kökenli sözcüklerin yer aldığı sözlükler hazırlanmaktadır. 

V. V. Vinogradov (1945: 165-166), Büyük Rusça (Великий русский 

язык) adlı eserinde Rus dilinin etkisine bağlı olarak Sovyet ülkelerinin 

dillerindeki benzerlikler ve bağlantıların kendisini gösterdiği alanları 5 

maddede belirtmiştir. Bunlar:  
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1. Rusçanın, özellikle de yeni Sovyet ifadelerinin etkisinin 

genişlemesinde,  

2. Bir dilden diğerine Sovyet söz varlığının hızlı yayılmasında,  

3. Rusça vasıtasıyla uluslararası kelime dağarcığının ana fonunun 

gelişmesinde,  

4. Sovyet dilini uluslararası bir konuma getirme yönünde artan 

eğilimde,  

5. Dünya kültür ve medeniyetine girişte, halkın Rus değerinde ve Rus 

algısında ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Sovyet dönemi dil bağlamında, 

başta Sovyetler Birliği’ne bağlı halklar olmak üzere uluslararası arenada da 

etki göstermiştir. 

Sonuç olarak devrim, Sovyet Rusya’yı dil, toplum, kültür ve siyaset 

gibi her bakımdan etkilemiştir. Sovyet döneminde yeni kavramlar ortaya 

çıkmış, yeni sözcük yapma yöntemleri belirlenmiş ve oluşturulan yeni 

kavramlar sözlüklere yansımıştır. Az önce bahsedildiği üzere kısaltma 

sözcüklerin yer aldığı kısaltılmış sözcükler sözlüğü hazırlanmıştır. Sovyet 

döneminde bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle dile çok sayıda terim girdiği 

için terim sözlükleri oluşturulmuştur. Dolayısıyla Sovyet döneminin dili 

sadece kısaltılmış sözcükler sözlüklerine değil terim sözlüklerine, açıklamalı 

sözlüklere, iki dilli sözlüklere vb. büyük ölçüde yansımıştır. Doğubilimci, 

Türkolog E. D. Polivanov (1968: 190), devrimin dile ve dil taşıyıcılarına 

yansıdığını, ama devrim dilinin oluşmasının zaman alacağını ifade etmiştir. 

Bu dili en çabuk yeni nesil çocuklarının benimseyeceğini, 2-3 kuşak sonra 

genel Rusçaya herkesin hâkim olacağını belirtmiştir. Bunun 

yaygınlaştırılmasının en hızlı yolu da sözlükler ve ders kitapları aracılığıyla 

sağlanacağından devrim dilinin sözlüklere yansımaması imkânsızdır. Sovyet 

ideolojisinin yaygınlaşmasında “dil” en güçlü araç olarak seçilmiş ve dil 

siyaseti etkin bir şekilde yürütülmüştür. 

5.1.1. Alfabe Değişimleri 

Dünya dillerinin alfabeleri tesadüfen ortaya çıkmamıştır. Alfabeyi 

oluşturan her türlü unsurun bir sebebi bulunmaktadır. Her alfabenin, her 
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harfin arkasında bir anlam, bir ideoloji vardır. Fransız dilbilimci Ferdinand 

De Saussure’ün XX. yüzyılda ileri sürdüğü “dil işaretlerinin keyfiliği”, 

“nedensizlik teorisi” dilbilimde hızla kabul edilmiştir. Bu teori, bir dilin 

kaynağını ve diller arası bağı araştırmanın önüne bir engel olarak çıkmış, dil 

göstergeleri arasındaki ilişkinin tesadüfî olduğu görüşünü yaygınlaştırmıştır. 

Bununla birlikte dilbilim, arkeoloji, tarih gibi birçok sosyal bilimler alanında 

yapılan araştırmaları da durdurmuştur (Süleymenov, 1998/2001: 25-30). 

Dolayısıyla, “nedensizlik teorisi” alfabeler arasındaki ortak yönü aramaya da 

engel olmuştur. Oysaki dikkatli incelendiğinde birbirinden çok farklı olan 

alfabelerde bile benzerlikler görülebilmektedir. Örneğin Arapça “elif/alef” 

Yunanca “alfa”, “be” ise “beta”dır (Özer, 2007: 1321). Bu örnek, Arapça ve 

Yunanca gibi birbirinden tamamen farklı görünen iki alfabe arasında bile 

benzerlik bulunduğunun göstergesidir. “Dil ve yazı sistemlerinin tarihi, 

dillerin adlandırılmasıyla sınıflandırılmalarındaki tutarsızlıklar, siyasî ve 

dinî amaca hizmet eden tarih ve bilim yazıcılığına dayanan 

karmaşıklıklardan kaynaklanmaktadır” (Özer, 2016: 360). Bu durum halk 

adlandırmalarında da geçerlidir. Kadim dönemlerde yaşayan halklar kendi 

adlarıyla değil de başka halkların onlara taktıkları adlarla bilinmektedirler. 

Söz gelimi, bir Türk halkı olan Kıpçaklara; “Kıfçak, Polovets, Kuman, Kun 

vd.” etnonimleri/halk adları yabancı halklar tarafından verilmiştir. Bu 

bağlamda farklı alfabe adlarının ve farklı etnonimlerin siyasî ve dinî amaçlar 

doğrultusunda karmaşıklık yaratmak için ortaya çıkarıldığını söylemek 

mümkündür.    

Bu başlığın konusunu oluşturan “alfabe değişimleri”nin arkasında da 

siyasî, dinî yönelimler bulunmaktadır. 26 Aralık 1919 tarihinde 592 numaralı 

RSFSC Halk Komiserleri Konseyinin kararıyla “RSFSC Nüfusu Arasında 

Cehaletin Ortadan Kaldırılması Hakkında” (О ликвидации безграмотности 

среди населения Р.С.Ф.С.Р.) adlı bir kararname yayımlanmıştır. Tüm 

SSCB halklarının siyasî yaşama katılımını sağlamak amacıyla 8-50 yaş arası 

okuma yazma bilmeyen herkesin ana dilinde ya da Rus dilinde eğitim alması 

zorunlu kılınmıştır (bkz. Statya no: 592, Postanovleniye narodnogo 

komissariata proşveşçeniya, http://istmat.info/node/38891). Eğitimde dil 

seçimi isteğe bırakılmakla beraber bu serbestlik kısa sürmüştür. Temel gaye 
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Sovyet ideolojisini ve dilini yaymak, Türk halklarının tarihsel, dilsel, 

kültürel geçmişiyle bağını koparmaktır. Bu nedenle Türk halklarının 

alfabeleri üzerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

XX. yüzyılın ilk yarısında, Sovyetler Birliği’nde yaşayan Türk 

halklarına, alfabe politikaları yoğun şekilde uygulanmıştır. Sovyet dönemi 

siyaseti için imlânın iyileştirilmesi önemli ve toplumsal bir sorun olarak öne 

sürülmüş, gelişen Sovyet ekonomisi ve kültür inşası için kullanılan temel 

araç ve yöntemlerden biri olmuştur. İmlânın sadece dilbilimsel değil, 

psikolojik, pedagojik ve diğer sorunlarla da ilgili olması Türk yazı dillerinin 

imlâsını iyileştirme, çağdaş yazının ihtiyaçlarını karşılamaya uygun hale 

getirme ve yazı sistemlerinin yazım biçimini kolaylaştırma açılarından önem 

teşkil etmiştir (Musayev, 1973: 7-8). İmlâ ve alfabe ile bağlantılı 

değişikliklerin temelinde düşük okuryazarlığın sosyalizmin yayılmasına 

engel olduğu düşüncesi bulunmaktadır. Dolayısıyla alfabe değişimi 

propagandalarında “cehalete son” sözleri ilk yeri almıştır.  

SSCB’nin kurucusu Rusya, alfabe değişimi kapsamında çok yönlü bir 

plan çizmiş ve Türk halklarının dinî, siyasî, dilsel, tarihî, kültürel hafızasını 

yok etmeyi amaçlamıştır. Çünkü alfabe değişimi aynı zamanda “Yeni dil ve 

yeni tarih” inşasının temelini oluşturmanın önemli aracıydı” (Özer, 2019: 

192). “Ulusal dillerin gelişimi” adı altında girişilen dil inşası bir yandan N. 

F. Yakovlev, E. D Polivanov, L. P. Yakubinskiy gibi dilbilimci misyonerler 

diğer yandan yerli halktan oluşan aydınların desteğiyle aşama aşama 

yürütülmüştür. Alfabe değişimi özellikle SSCB topraklarının batı sınırından 

Sibirya’nın en kuzey doğusuna kadar uzanan toprakların tümünde konuşulan 

ve Slav dillerinden sonra en çok kullanılan Türk dillerini kapsamaktadır 

(Baskakov, 1966: 7). SSCB içerisindeki Gürcü, Ermeni ve Baltık halkları ise 

kendi alfabelerini kullanmaya devam etmişlerdir. “Latin alfabesine geçiş 

süreci de en başta Müslüman Türk halklarına uygulanmıştır” (Alpatov, 

2000: 68). Dolayısıyla Çarlık Rusya’da başlayan Ruslaştırma siyaseti Sovyet 

döneminin özellikle 1930’lu yıllarından sonra hız kazanmıştır. Oysaki 

çalışmamızın “Sovyet Dönemi Dil Siyaseti” başlığında maddelerini 

açıkladığımız 15 Kasım 1917 tarihli “Rusya Halklarının Hakları 

Beyannamesi” (Декларация прав народов россии) ve 31 Ekim 1918 tarihli 
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“Ulusal Azınlık Okulları Hakkında” (О школах национальных 

меньшинств) adlı kararnamelerle 1917-1918 yılları arasında Rusya 

topraklarındaki tüm halklara kendi kaderini tayin etme, özgürlük, kendi 

dillerinde eğitim alma, dinlerinde özgür bırakılma gibi haklar verilmişti. 

Ancak, alınan bu kararlardan kısa bir süre sonra Türk halklarını da kapsayan 

azınlıkların kaderi, dili, dini üzerine çeşitli siyasetler izlenmiştir. Bu 

bağlamda aşağıda Sovyet döneminde Ruslaştırma ve dil siyasetine maruz 

kalan Türk halklarından birçoğunun geçirdiği tarihsel aşamalar 

incelenecektir. 

Çuvaş Türkleri, kadim Bulgarların bir kolunu oluşturmaktadır 

(Baskakov, 1966: 9). Bu halkın çoğunluğu bugün Volga (İdil) Nehri’nin 

ortasında bulunan Çuvaş Özerk Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır. Çuvaş 

Türkleri, ataları olan Volga Bulgarları gibi Müslüman değil, Ortodoks 

Hristiyanlardır. Çünkü Çuvaşlar kırsal kesimde yaşayan Pagan Volga 

Bulgarlarının torunlarıdırlar. Çuvaşlar, Moğol Devleti tarafından yıkılıncaya 

kadar İdil Bulgar Devleti’nin himayesinde, yıkılınca Altın Orda ve Kazan 

Hanlıklarının bünyesinde hayatlarına devam ederken Rusların işgali 

neticesinde 1551 yılında Rus Çarlık yönetimi altına girmişlerdir (Durmuş, 

2014: 3). Bir yazı dili bulunmayan Çuvaşların alfabesinin ortaya çıkışı 

XVIII. yüzyılın ilk yarısında Çuvaş Dili Gramerine Ait Eserler (Сочинения 

принадлежащие к грамматике чувашского языка) adlı ilk Çuvaşça 

gramer kitabının 1769 yılında yayımlanmasıyla ve dinî içerikli kitapların 

Çuvaşçaya çevrilmesiyle başlamıştır. Bu yazı yalnızca misyonerlik amacıyla 

geliştirildiğinden Çuvaşlar arasında yaygınlaşmamıştır. Çuvaş alfabesini 

pratik açıdan standartlaştırma ve geliştirme yönündeki en büyük adım ise 

Çuvaş dilbilimci N. İ. Zolotnitskiy tarafından 1870’li yıllarda atılmıştır 

(Andreyev, 1966: 43). Ardından 1871-1872 yıllarında Kazan Üniversitesinde 

öğrenim gören İ. Ya. Yakovlev tarafından misyoner N. İ. İlminskiy’in 

danışmanlığında ve Rus filolog arkadaşı V. A. Belilin yardımlarıyla daha 

önceki alfabeler üzerinde çalışılarak Çuvaşlar için Kiril temelli bir alfabe 

hazırlanmıştır. Bu alfabe üzerinde birkaç kez düzenleme yapılmış ve 

alfabedeki harf sayısı 45’ten 25’e kadar düşmüştür. 25 harfin 17’si Rusçadan 

8’i de Çuvaşçaya özgü sesleri karşılamak için seçilen işaretlerden 
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oluşmaktadır (Pomelov, 2017: 160-161). Yakovlev tarafından hazırlanan bu 

alfabe 1933 yılına kadar kullanılmıştır. 1938’de imlâ ve biçim açısından 

yapılan birkaç değişiklikle Çuvaş alfabesi bugün de kullanılan son biçimini 

almıştır. Güncel Çuvaş alfabesi 37 harften meydana gelmektedir, 33’ü Kiril 

alfabesinden, 4’ü Çuvaşçaya özgü işaretli harflerden oluşmaktadır. 1989 

yılındaki sayımlara göre nüfusun %88’i Rusçayı çok iyi bir şekilde 

bilmektedir (Andreyev, 1997: 481).  

Tatar adına ilk kez Orhun Yazıtları’nda “Otuz Tatar”, “Tokuz Tatar” 

ibareleriyle rastlanmaktadır. Ancak bunların Moğol boylarının adları olduğu 

sanılmaktadır. Türkçe konuşan Tatarların kendi adlarıyla ortaya çıkışı ise 

Altın Orda dönemine rastlamaktadır (Tekin ve Ölmez, 2003: 98). Tatar 

Türklerinin en kadim yazısı diğer Türk halkları gibi Runik alfabesidir. 922 

yılından itibaren Bulgar Devleti ardından Kazan Hanlığı ve son olarak Rusya 

İmparatorluğu himayesinde yaşayan Tatar Türkleri, Arap alfabesini 

kullanmışlardır (Zakiyev, 1997: 358). 1928 yılından sonra Tatarlara Arap 

alfabesi bıraktırılmış ve 1938 yılına kadar Latin alfabesi kullandırılmıştır. 

1939 yılında ise Kiril alfabesine geçirilmişlerdir (Kubrbatov, 1973: 182-

183). SSCB dağıldıktan sonra kurulan Rusya Federasyonu bünyesinde özerk 

devlet statüsünü koruyan Tataristan Cumhuriyeti, 2001 yılının Eylül ayında 

Latin alfabesini resmen kabul etmiştir. Ancak Devlet Duması 2002 yılında 

Rusya Federasyonu içinde Kiril dışında alfabe kullanılamayacağı yönünde 

karar almıştır (User, 2015: 344). 

Başkurt halkı İdil – Ural Türklerinden oluşmaktadır. Bu halk Kâşgarlı 

Mahmud’un (2018: 28) sözlüğünde “Başgırt” adıyla geçmektedir. 200 yıl 

Moğol boyunduruğu altında yaşayan Başkurtlar, Altın Orda’nın XV. 

yüzyılda yıkılmasıyla bir halk olarak oluşmuşlar, XVI. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren ise Rus boyunduruğu altına girmişlerdir. Zamanla 

Başkurt halkı sömürgeci faaliyetlere ve feodal baskıya başkaldırmıştır. Bu 

bağlamda 1773-1775 yılları arasında Başkurt Emelyan Pugaçev’in 

liderliğinde köylülerle başlatılan isyan en bilinenidir. Bu isyan Rus 

edebiyatına altın çağını yaşatan A. S. Puşkin’in 1836 yılında yayımlanan 

Yüzbaşının Kızı (Капитанская дочка) adlı eserine de konu olmuştur. 
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Başkurtlar, Ekim Devrimi’nden sonra 1919 yılında bağımsızlıklarını elde 

etmişler ve Başkurt Özerk Cumhuriyeti kurulmuştur.  

Başkurtlar, dış görünüş, giyim kuşam açısından benzerlik gösterdikleri 

Tatar Türkleriyle Kazan Hanlığı topraklarında birlikte yaşamışlar ve onlar 

gibi Arap alfabesinde yazmışlardır. Birçok Türk halkında olduğu gibi 

Başkurtlar da 1929’a kadar Arap alfabesinden faydalanmış, 1929’da Başkurt 

Türkçesi temelinde Latin asıllı bir alfabeye geçirilmiş, 1939 yılında da 

Başkurt Türkçesine özgü 9 harf eklenerek bugünkü Rus Kiril asıllı alfabeyi 

kullanmaya başlamışlardır (Yuldaşev, 1966: 173). SSCB dağıldıktan sonra 

da Kiril temelli alfabeyi kullanmaya devam etmektedirler. Güney Urallar 

bölgesinde yer alan Başkurt Cumhuriyeti’nde aralarında Başkurtça, Rusça, 

Tatarca ve Udmurtçanın bulunduğu 20 dil konuşulmaktadır. 1989 sayımına 

göre Başkurt Türkçesinde konuşanların toplam sayısı 1.449.462 iken 2010 

yılı nüfus kayıtlarına göre 1.078.800’dür. Rusça konuşanların sayısı ise 4 

milyona yakındır (Hisamitdinova ve Muhtarov, 2016: 71). Anlaşıldığı üzere 

Kiril temelli oluşturulan Başkurt Türkçesinde konuşanların sayısı 

azalmaktadır. 2020 yılı verilerine göre yaklaşık 4 milyon nüfuslu Başkurt 

Cumhuriyeti’nde yaşayanların neredeyse tamamı Rusçaya hâkimdir.  

Kıpçakların en yakın mirasçıları görülen Kumuk Türklerinin dili, 

akraba diller olan Oğuz ve Bulgar dillerinden ve yabancı Kafkas dillerinden 

etkilenmiş ancak Kıpçak temelini korumuştur. Kumuk Türkçesi, Kıpçak 

grubunun Kıpçak-Polovets alt grubunu oluşturmaktadır (Magomedov, 1966: 

194). Kumuk Türkçesinde Hasavyurt, Buynak, Haydak, Podgorni, Terski 

olmak üzere 5 ağız bulunmaktadır. Kumuk Türkçesinin yazı dili temelinde 

ise Buynak ve Hasavyurt ağızları yer almaktadır. Kumuklar, VIII. yüzyılda 

Arap saldırıları ve İslamiyet’in yayılmasıyla Arap alfabesini kullanmışlardır. 

1928 yılına kadar Arap alfabesinden faydalanmaya devam eden Kumuklar, 

1928’de Latin alfabesine, 1938 yılında ise Rusça Kiril alfabesine 

geçirilmişlerdir. Kumuk Türkçesi, Dağıstan’ın altı yazı dilinden biridir. 

Kumukça gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon yayınları yapılmaktadır 

(Levitskaya, 1997: 319-320). Anlaşıldığı üzere Sovyetler Birliği kurucusu 

Rusya’nın dil siyaseti sebebiyle birçok Türk halkı gibi Kumuk Türklerine de 

1928 ve 1938 yılları arasında 2 İmlâ Reformu uygulanmıştır. Bununla 



Ümmügülsüm DOHMAN | 251 

birlikte Kumuk Türkçesinin, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde önemli bir yer 

teşkil ettiği görülmektedir. 

Kumukların kökeni XVII. yüzyıldan itibaren araştırılmış, Kafkas, 

Bulgar, Kuman-Polovets, Altın Orda ve Kıpçak kökenli olduklarıyla ilgili 

tezler öne sürülmüştür (Gadjiahmedov, 2014: 7, 12). Kumuk Türklerinin 

büyük bir kısmı Dağıstan Cumhuriyeti’nde, küçük bir kısmı Kuzey Osetya, 

Çeçen ve İnguşetya Cumhuriyetleri’nde yaşamaktadır. Rus egemenliği altına 

girmeleri ise XVII. yüzyılın son çeyreğinde Rusların istikametini 

Kafkasya’ya çevirmesiyle ilintilidir. XVIII. yüzyılın sonunda Dağıstan’ın bir 

bölümü Ruslar tarafından işgal edilmiş ve Dağıstan halkı 1810’da Rus 

hâkimiyetine girmiştir. Rus kaynaklarında Kumukların resmî tarihi de Rusya 

tarafından zapt edildikleri XIX. yüzyıldan başlatılmıştır (Özer, 2018: 458). 

Kumuklar özgürlük mücadelesini hiç bırakmamışlar, Rus Çarlığı yıkıldıktan 

sonra ayaklanmışlar, 1905-1917 yılları arasında bağımsızlık gayesiyle 

hareket etmişlerdir. 1918 yılının Mayıs ayında Osmanlı Devleti’nin de 

desteğiyle Dağıstan ve Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti (Birleşik Kafkasya 

Cumhuriyeti) adı altında bağımsızlıklarını kısa bir süreliğine kazanmışlardır. 

Aynı yılın ekim ayında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve 

Osmanlı Devleti Kafkasya’yı kaybedince Dağıstan, Rusların işgaline 

tekrardan maruz kalmıştır. 1921 yılında Dağıstan Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti kurulmuştur. Kumuk Türk halkı da Dağıstan Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti’ne dâhil olmuştur. Dağıstan’ın SSCB’ye bağlanmasıyla 1928-

1929 yılları arasında Kumukça eğitim veren okullar kapatılmış, dersler 

kaldırılmış ve Rusça ağırlıklı okullar açılmıştır. 1940-1990’lı yıllarda 

Kumukların yaşadığı Kumuk Ovasına nüfusun %25’ini oluşturan 250.000 

kadar Avar, Lak gibi farklı etnik gruplara ait yabancı halklar yerleştirilmiştir 

(Aliyev, http://kumukia.ru/?id=1888). Buradaki asıl amaç Kumuk halkını 

bölgede yalnız bırakarak nüfuzunu azaltmaktır.  

Kumuk Türkçesiyle ilgili ilk bilimsel çalışmalar Çarlık Rusya’da A. 

A. Şifner, T. Makarov, M. Osmanov, M. T. Afanasyev, M. V. Mohir, Yu. 

Nemet adlı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Kumuk yazar ve 

şairler İrçi Kazak, Mahomed-Efendi Osmanov, Manay Alibekov, Abusüfyan 

Akay, Kumuk edebiyat dilinin kurucuları olarak görülmektedirler (Saidov, 
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2017: 175-176). Sovyet döneminde B. Çobanzade, A. A. Satıbalov, N. K. 

Dimitriyev, Yu. D. Canmavov, A. A. Kamalov, İ. A. Kerimov gibi isimler 

Kumuk dili üzerine çalışmışlardır.  

1940’lı yıllarda Rusça Kiril alfabesine geçilmesiyle birlikte Kumuk 

dili grameri ve imlâsıyla ilgili çalışmalar yayımlanmaya başlamıştır. 

Türkolog N. K. Dimitriyev tarafından 1940 yılında Kumuk Dilinin Grameri 

(Грамматика кумыкского языка) adlı kitap yayımlanmıştır. Bu çalışmada 

Kumuk Türkçesinin ses bilgisi, lehçeleri, morfolojisi, söz dizimi, sözcük 

yapım kuralları, sıfatları, fiilleri, bağlaçları gibi her türlü gramer kategorisi 

sunulmuştur (bkz. Dimitriyev, 1940). 1941 yılında ilk imlâ kılavuzu olan 

Kumuk Dilinin İmlâsı ve Yazım Kılavuzu (Къумукъ тилни орфографиясы 

ва орфография сёзлюгю) oluşturulmuştur. 1965’te Z. Z. Bammatov ve A. 

G. Magomedov, Kumukça Yazım Kılavuzu’nu (Орфографический словарь 

кумыкского языка) yayımlamışlardır. Bu kılavuzun, 1970, 1978, 1989 

yıllarında yeni baskıları yapılmıştır. 1960 yılında Z. Z. Bammatov 

editörlüğünde 30.000 sözcükten oluşan Rusça – Kumukça Sözlük (Русско – 

кумыкский словарь), 1969 yılında yine Z. Z. Bammatov editörlüğünde 

13.000 sözcüğü kapsayan Kumukça – Rusça Sözlük (Кумыкско – русский 

словарь) yayımlanmıştır. 1989 yılında N. E. Hacıahmedov, F. B. 

Astemirova ve P. A. Abdullayeva tarafından Rusça – Kumukça Okul Sözlüğü 

(Русско – кумыкский школьный словарь) oluşturulmuştur. N. E.  

Hacıahmedov tarafından 1991’de Rusça – Kumukça Cep Sözlüğü 

(Карманный русско – кумыкский словарь) de hazırlanmıştır. 

Rusya’da gerçekleştirilen 1989 nüfus sayımına göre Kumukların 

sayısı 282.000 olup nüfusun %97,4’ünün ana dili Kumukçadır, %76,6’sı 

Rusçayı iyi bilmektedir (Levitskaya, 1997: 319). 2010 sayımına göre 

Kumukların Rusya’daki toplam nüfusu yaklaşık 500.000’dir. Kumuk 

Türkçesinin Dağıstan Cumhuriyeti’nin yazı dillerinden biri olması ve bu 

dilde gazete, kitap, dergi vb. yayınların yapılması Kumuk Türkçesinin 

canlılığını korumaktadır. 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 

Rusya’ya bağlı özerk Dağıstan ilan edilmiştir. 



Ümmügülsüm DOHMAN | 253 

Bir Türk halkı olan Karakalpakların büyük bir kısmı Özbekistan 

Cumhuriyeti’nde ikamet etmekle birlikte Türkmenistan’ın Taşoğuz 

bölgesinde, Kazakistan ve Astrahan’ın bazı bölgelerinde ve Afganistan’da 

yaşamaktadırlar (Baskakov, 1997: 264). Karakalpaklar, 1811 yılında Hive 

Hanlığı’nın egemenliğine girmişlerdir. 1873’te Hive Hanlığı, Çarlık 

Rusya’ya bağlanınca Karakalpak halkının da büyük bir bölümü doğal olarak 

Rusya’ya dâhil olmuştur. 1925 yılında Kazakistan Özerk Cumhuriyeti’nde 

Karakalpak Özerk Bölgesi ilan edilirken 1932 yılında Karakalpak SSC 

olmuş, 1936’da ise Özbekistan SSC’ye bağlanmıştır. O zamandan itibaren 

Özbekistan içerisindeki özerk konumunu korumaktadır. 

Karakalpakların dili, Kıpçak grubunun Kıpçak-Nogay alt grubunda 

yer alan bir Türk dilidir. Karakalpak Türkçesinin Kazak Türkçesine yakın 

olan kısmı kuzey; Türkmenistan ve Özbekistan’a yakın olan kısmı güney 

ağzını konuşmaktadır. Çağdaş Karakalpak yazı dili kuzey ağzı üzerine 

kuruludur. 1928 yılına kadar Arap alfabesi, 1928-1938 yılları arası Latin ve 

ardından Kiril alfabesi kullanmışlardır. Karakalpak alfabesi 41 harften 

oluşmaktadır (Baskakov, 1966: 301). Karakalpak Türkçesi üzerine detaylı 

bir şekilde çalışan Türkolog N. A. Baskakov, Karakalpak Dilinin Kısa 

Grameri’ni (Краткая грамматика каракалпакского языка) 1931 yılında 

oluşturan ilk kişidir. N. A. Baskakov’un editörlüğünde birincisi 1947, 

ikincisi 1967’de Moskova’da Rusça – Karakalpakça Sözlük (Русско – 

каракалпакский словарь) hazırlanmıştır. 1958 yılında da Karakalpakça – 

Rusça Sözlük (Каракалпакско – русский словарь) yayımlanmıştır. 

Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti, 1991’de SSCB dağıldıktan sonra 

bağımsızlığını kazanmıştır. 1989 nüfus sayımına göre SSCB topraklarında 

424.000 Karakalpak Türkü yaşarken, 1995 sayımına göre 1.290.000 kişi 

yaşamakta, günümüzde ise bu sayı 2.000.000’a yaklaşmaktadır. 

Yakutlar (Saha), Türk halkları içindeki en kadim kavimlerden biridir. 

Moğollarla kaynaşan Yakut Türkleri görünüş olarak da Moğolları 

andırmaktadırlar. Yakut halkı adını ilk yerleşim yerleri olan “Baykal 

Gölü”nden almıştır. “Baykal” Yakutça “deniz” anlamına gelmektedir (Abeşi, 

1907/2019: 44). Yakutlar ise kendilerine “yaka, sınır” anlamına gelen 
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“Saha” adını vermişlerdir. Dolayısıyla bu halk için hem “Saha” hem “Yakut” 

etnonimi kullanılmaktadır. Yakutlar, kuzeydoğu Sibirya’da Rusya’ya bağlı 

Yakut Özerk Cumhuriyeti’nde yaşamaktadırlar. Burada yaşamadan önce 

Sibirya’nın güneyinde, Baykal çevresinde ikamet etmişlerdir. Buryatlar 

buraya gelip Yakutlar üzerinde baskı kurunca gruplar halinde, uzun sürede 

ve devamlı olarak kuzeye göç etmişlerdir. XVII. yüzyılın sonuna doğru 

Yakutistan çevresi keşfedilmiş, Yakutistan kıyılarına Kolıma, İndigirka, 

Olenyok, Anabar, Aşağı Tunguska Nehirlerinin kıyılarına gelinmiştir 

(Tolstova, 1956: 269-270). Burada da karşılarına Ruslar çıkmıştır. Rus 

Çarlığı 1593-1604 yılları arasında Sibirya’yı ele geçirerek, Yakut ülkesini 

topraklarına katmıştır. Rus Çarlığı’nın hakimiyetine girdikten sonra önceden 

Pagan olan Yakut halkı Ruslar tarafından Hristiyanlaştırılmıştır. 

Yakut Türklerinin Sibirya’nın güneyinde yaşarken kadim Türk yazısı 

olan Orhun alfabesini bildikleri düşünülmektedir. Brokgauz ve Efron (XLI-

A, 1904: 634) tarafından yayımlanan Ansiklopedik Sözlük’te 

(Энциклопедический словарь) Yakut Türkçesinin cinas, deyim, şaka, 

bilmece vb. ögeler açısından çok zengin bir dil olduğu; Ruslar ile 

Tunguzların Yakutlarla sürekli iletişim içerisinde bulunduğu, Yakut 

Türkçesini severek kullandıkları ve XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar 

birçok Rus misafirliklerinde Yakutçanın sohbet dili olduğu belirtilmiştir. 

Yakut Türkçesi Trukhan’dan Japonya’nın kuzeyinde bulunan Sahalin’e 

kadar (yaklaşık 3555 km) yerli halklarla konuşma imkânı veren bir dildir. Bu 

bilgiler Yakut Türkçesi konuşma dilinin zenginliğini, ne kadar geniş bir 

alana yayıldığını ve Ruslar, Tunguzlar gibi yerli halklar tarafından da 

öğrenildiğini ve kullanıldığını göstermektedir.  

Yakut halkının ilk yazılı alfabesi ise 1851 yılında Otto Böhtlingk 

tarafından oluşturulmuştur. Böhtlingk, Yakut Türkçesini dilbilgisi ve leksik 

bakımdan diğer çağdaş Türk dilleriyle karşılaştırarak Yakutçanın diğer Türk 

dillerinden oldukça farklı olduğunu kadim Türk dillerine yakınlığını ortaya 

koymuştur (Böhtlingk, Akt. Ubryatova, 1963: 258). E. K. Pekarskiy ilk 

cildinin 1899 yılında Yakutistan’da basıldığı Yakut Dili Sözlüğü (Словарь 

якутского языка) adlı çalışmasının odağına Böhtlingk’in çalışmasını alarak 

onun oluşturduğu alfabeden yararlanmıştır (Pekarskiy I, 1959: II). Yakut 
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halkının Latin temelli hazırlanan ilk alfabesi ise bir siyasetçi ve dilbilimci 

olan S. A. Novgorodov tarafından 1917 yılında ortaya koyulmuştur. Aynı 

zamanda Novgorodov, bütün Türk halkları içerisinde Latin alfabesini öne 

süren ilk kişidir. 1917 yılında Yakut Türkçesinin bütün seslerini içeren 33 

harfli alfabeyi belirttiği Yakutça Alfabe Kitabı’nı (Якутский букварь) N. E. 

Afanesyev’le ortak yayımlamışlardır. 1924 yılında Yakut Özerk 

Cumhuriyeti hükûmeti Novgorodov’un hazırladığı alfabeyi resmen kabul 

etmiştir. Yakutlar 1929 yılına kadar bu alfabeyi kullanmışlar, 1929 yılında 

Latin temelli Yakut alfabesine resmen geçmişlerdir. 1938 yılında Yakut 

alfabesi Kiril alfabesi temelinde çalışılmış ve 1939 yılında 33 adet Kiril 

alfabesine 5 adet ek harf eklenerek Yakut alfabesi son şeklini almıştır. İki 

dilliliğin hâkim olduğu Yakutların %65’i Rusçayı çok iyi bilmektedir. 

Devrim öncesi ve Sovyet döneminde sosyo-politik, bilim, teknik, ziraat, tıp, 

ulaşım, günlük yaşam ile ilgili çok sayıda terim Rusçadan Yakutçaya 

girmiştir. Bu sözcükler Yakutçanın söz varlığının %42’sini oluşturmaktadır 

(Antonov, 1997: 514, 523). Yakutlar, SSCB dağıldıktan sonra bağımsızlığını 

ilân etmiş, ancak Rusya’nın baskısı sebebiyle bir yıl sonra 1991’de Rusya 

Federasyonu’na bağlı özerk cumhuriyet hâline dönüşmüştür.  

Tuva ülkesi, Orta Asya’da, Altay ve Sayan Dağları çevresinde 

kurulmuştur. Tuva Türkleri kendilerini “Tıvakiji” ya da “Tıvalar” 

etnonimiyle adlandırmaktadırlar. Bilimsel eserlerde “Uryanhaylar, Soyotlar, 

Soyanlar ve Tannu-Tuvalar” olarak da geçmektedirler (Sat, 1966: 387). 

Tarih boyunca Çinli, Moğol, Mançu gibi çeşitli kavimlerin idaresinde kalan 

Tuva halkı XX. yüzyılın başından itibaren Rus yönetimi altına girmeye 

başlamıştır (Ölmez, 1996: 10). 1920’li yıllara kadar okuma-yazma oranı %1-

1.5 olan Tuva halkının eğitimli kişileri Uygur kökenli Moğol alfabesini 

kullanmıştır. R. T. Buzıkayev ve B. Bryuhanov tarafından 1927 yılında Kiril 

alfabesi temelinde Tuva Çocukları İçin Alfabe Kitabı (Тыва уругларнын эн 

баштай ужукэ öрэныр тептэри – Букварь для тувинских детей) adlı ders 

kitabı hazırlanmıştır (Biçeldey, Akt. Biçeldey, 2010: 218). Bu alfabe Kiril 

temelli olduğu için Tuvalar tarafından kabul edilmemiştir. Bu alfabenin 

reddindeki en büyük sebep diğer Türk halklarının Latin kökenli alfabeye 

geçerken kendilerine Kiril alfabesinin sunulmasıdır. 1930 yılında N. N. 
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Poppe, E. D. Polivanov, S. E. Malov, N. F. Yakovlev, K. A. Alaverdov, A. 

A. Palmbah ve onlara yardım eden S. Lopsan, N. Tovariştay gibi Tuvalı 

öğrenciler sayesinde Tuva halkının millî alfabesi oluşturulmuştur (Biçeldey, 

2010: 220, 224). Tuva Türkleri diğer Türk halkları gibi 1939 yılında Kiril 

alfabesine geçirilmişlerdir. 1941-1943 yılları arasında Rus alfabesinde 

olmayan 3 harf Tuva alfabesine dâhil edilmiştir. 1989 sayımına göre Tuva 

halkının %59,2’si Rusçaya hâkimdir (Sat, 1997: 384). Sovyetler Birliği’nin 

çöküşüyle 28 Ağustos 1991 tarihinde Tuva Cumhuriyeti kurulmuştur. 

Tuvaca, devletin dili olarak kabul edilse de Rusçanın ağırlığı söz konusudur.  

Bir Türk halkı olan Türkmenler, Oğuzların Doğu kolunun dili olan 

Türkmen dilini kullanmaktadır. Rusya egemenliğine girmeleri ise 1881 

yılında yapılan Göktepe Savaşı’yla gerçekleşmiştir. 1917 yılına kadar Rus 

Çarlığı hâkimiyetinde yaşayan Türkmenistan, Ekim Devrimi’yle Bolşevikler 

tarafından ele geçirilmiş ve 1924 yılında da Türkmenistan SSC ilan 

edilmiştir (User, 2015: 211). Ekim Devrimi öncesi Türkmen halkı Arap 

alfabesini kullanmış ve bu alfabeyle 1920 yılına kadar yaklaşık 200 kitap 

yayımlanmıştır. Türkmenler, tüm Türk halkları gibi 1928 yılında Latin 

alfabesine geçirilmiştir. 1934 yılında Türkmen dilinin imlâsının ve 

terminolojisinin iyileştirilmesi için 17 kişiden oluşan bir komisyon 

kurulmuştur. 1936 yılında terminoloji ve imlâ kurallarının tartışıldığı “I. 

Dilbilim Kongresi” Aşkabat’ta toplanmıştır. Bu toplantıda Türkmen 

imlâsının sorunları tartışılmıştır fakat 1940 yılında Türkmenlere Rus alfabesi 

kabul ettirilmiştir (Çarıyarov, 1973: 205-206). SSCB’nin dağılmasından 

sonra Türkmenler 1991’de bağımsızlıklarını ilan ederek Türkistan 

Cumhuriyeti’ni kurmuşlar, 1996 yılından itibaren de Latin alfabesini 

kullanmaya başlamışlardır. 

Özbek Türkleri, Ruslar ve Ukraynalılardan sonra SSCB’deki nüfus 

yoğunluğu en çok olan halktır. Özbekistan halkı için telaffuz edilen “Özbek” 

terimi genel millî bir etnonim olarak Ekim Devrimi’nden sonra yaygınlık 

kazanmıştır (Reşetov, 1966: 340). Özbek Türkleri, IX. yüzyıla kadar Runik, 

kadim Uygurca ve Soğut gibi farklı kadim Türk yazı sistemlerini kullanmış, 

IX. yüzyılda maruz kaldıkları Arap saldırıları sebebiyle Arap alfabesini 

kabul etmişlerdir. Uzun bir Arap alfabesi kullanım tarihine sahip olan 
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Özbekistan’da 1920 yılında Latin alfabesine geçiş sorunları tartışılmaya 

başlanmıştır. 1929 yılının Mayıs ayında 32 harften oluşan Latin alfabesi 

kabul edilmiştir. 1939 yılında ise Kiril alfabesine geçirilmişlerdir 

(İbragimov, 1973: 218-220). Devlet dili Özbekçe olup Özbekçe-Rusça iki 

dillilik hâkimdir. Aynı zamanda Özbekçe-Tacikçe de iki dil olarak yaygındır 

(Hodjiyev, 1997: 427). Özbekistan Cumhuriyeti 31 Ağustos 1991’de 

bağımsızlığını ilan ederek SSCB’den ayrılmıştır. 1993 yılında ise Latin 

alfabesine geçiş için ilk çalışmalar başlatılmıştır. Bu tarihten itibaren Latin 

alfabesine geçme fikri aşama aşama gerçekleştirilmeye çalışılsa da Kiril 

alfabesinin etkisinden hâlâ çıkılamamıştır. Özbekistan’da devlet 

kurumlarında resmî yazışmalarda Kiril alfabesi kullanılırken okullarda Latin 

alfabesiyle eğitim verilmektedir. 2023 yılında ise Latin alfabesinin tüm 

resmî kurumlarda, basın/yayın organlarında, internette kısaca her türlü 

yazıda kullanılması planlanmaktadır.  

Azerbaycan Türkçesi, kadim zamanlardan itibaren alfabesi olan bir 

Türk dilidir. Bu dil, Orta Çağ’ın başında Kıpçak ve Oğuz boylarının dilleri 

temelinde Azerbaycan bölgesinde oluşmuştur (Şiraliyev, 1997: 160). Arap 

ordularının VIII. yüzyılın ortalarından itibaren Kafkasya topraklarını işgale 

başlaması ve İslamiyet’in yayılmasıyla Azerbaycan topraklarında Arap dili 

kullanılırken, resmî dilleri Farsça olan Oğuzların (Selçuklular) İran, Anadolu 

ve Kafkasya’da hâkimiyet kurmasıyla Azerbaycan Türkleri arasında Farsça 

da yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla XI-XII. yüzyıllar arasında Azerbaycan 

Türklerinde Arapça ve Farsça olmak üzere iki dillilik mevcuttur. XIII. 

yüzyıldan itibaren Harzemşahların, Moğolların daha sonra da Timurluların 

Azerbaycan sahasına gelmeleriyle buralara yeni Türk boyları yerleşmeye 

başlamış ve Türklerin nüfus yoğunluğu artmıştır. Dolayısıyla bölgede 

Azerbaycan yazı sisteminin ortaya çıkmasını sağlayan alt yapı 

hazırlanmıştır. XIII. yüzyılın sonundan itibaren Azerbaycan Türkçesinde 

eserler verilmiştir. Azerbaycan Türkleri XV-XVI. yüzyıllar arasında da 

Akkoyunlular ve Karakoyunluların idaresi altına girse de devlet dili ve yazı 

dili olarak Azerbaycan Türkçesi kullanılmıştır (Akpınar, 1994: 17-20, 23). 

Başka bir deyişle Azerbaycan Türkleri bu dönemde alfabe değişimine 

zorlanmamıştır. 
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Rusya’nın Azerbaycan’la ilişkisi ise 1556 yılında Astrahan’ı alarak 

Azerbaycan’a komşu olmasıyla başlamıştır. Rusya, XV. yüzyılın sonunda 

Azerbaycan Türkleriyle ticarî ilişkiler kurmuştur. Azerbaycan, Çar I. Petro 

döneminde Yakın Doğu’nun kapısı olarak görülmüş ve 1722-1723 yılları 

arasında toprakları işgal edilmiştir. Bu sırada Osmanlılar da güney 

Azerbaycan ve güney Kafkasya hâkimiyetini güçlendirmiştir. 1805-1813 

yılları arasında bölgede Rus-İran mücadelesi yaşanmış ve sonunda 

Azerbaycan, 1828 Türkmençay Antlaşması’yla Aras Nehri sınır olmak 

üzere, Kuzey ve Güney Azerbaycan olarak ikiye ayrılmıştır. Azerbaycan, 

XX. yüzyılın başlarında Çarlık Rusya’da ortaya çıkan çarlık karşıtı 

hareketler içinde yer alarak bağımsızlık için mücadele vermiştir. Ekim 

Devrimi’nden sonraki Rusya’nın çoğulcu ve özgürlükçü yaklaşımından 

faydalanarak 28 Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilân etmiş ve Azerbaycan 

Demokratik Cumhuriyeti’ni kurmuştur. “Devlet dilinin Türkçe, devlet 

toplantılarının konuşma dilinin ise Rusça olduğu 1918 yılının Haziran 

ayında kabul edilmiştir” (Aliyeva, 2005: 169, 184). Lakin, 1920 yılında 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti işgal edilerek 12 Mart 1922’de 

Ermenistan ve Gürcistan’ın dâhil olduğu Federal Kafkas SSC’nin bir üyesi 

haline getirilmiştir. 1929 yılında Latin alfabesine, 1940’ta ise Rusça Kiril 

alfabesine geçirilmişlerdir (Şiraliyev, 1997: 160).  

Azerbaycan Türkçesinde XIII. yüzyıl gibi erken bir dönemde edebiyat 

eserleri verilirken, araştırmacı N. G. Mamedova (2019: 665), Azerbaycan 

Dilbiliminde Tarihsel Dilbilgisinin Oluşumu (Формирование исторической 

грамматики в азербайджанском языкознании) adlı çalışmasında Sovyet 

döneminin Azerbaycan dilbiliminin gelişmesine engel teşkil ettiğini ifade 

etmiştir. Devrimin ilk dönemi olan 1920’li yıllarda Azerbaycan dilbilimi 

aktif bir şekilde gelişirken, nüfusun aydınlanması ve okuryazarlığın 

arttırılması kapsamında önemli adımlar atılması bilimin gelişimini 

sağlamıştır. 1930 yılı öncesi Azerbaycan üniversitelerinde Dîvânu Lugâti’t-

Türk, Orhun ve Yenisey Yazıtları gibi Türk halklarının tarihî eserleri 

incelenebilirken 1930’dan itibaren Sovyet hükûmeti, tarihî Türk eserlerinin 

araştırılmasını yasaklamıştır. Bu bağlamda N. G. Mamedova, tarihsel 

dilbilgisinin oluşumu ve gelişimi için gerekli şartların bulunmadığının altını 
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çizmektedir. Dolayısıyla Sovyet hükûmetinin temel gayesi Azerbaycan Türk 

halkının kendisini geliştirmesi değil, okuma yazma oranını arttırarak Sovyet 

ideolojisini aşılamaktır. 1991 yılında Sovyet döneminin sona ermesiyle 

bağımsızlığını kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti, 1992’de Latin alfabesine 

geçmiştir. 

Günümüz Kazak Türkçesini konuşan Kazak halkının, birçok halkın 

Kazakistan topraklarında birleşmesi sonucunda XV. yüzyılda oluştuğu 

bilinmektedir. Kazakların kökeni ise eski Türklere kadar uzanmaktadır. 

Bununla birlikte Altın Orda Devleti’ndeki süvari birliğinin askerleri 

oldukları bilinmektedir (Özer, 2004: 40-41). Kazaklar 1882 yılında Rus 

hâkimiyeti altına girmişlerdir. Bu dönemde “Kırgızlar, Kara-Kırgızlar, 

Kaysak-Kazakları, Kazak-Kırgızları” vb. etnonimlerle anılırken, 1920 

yılında Kazakistan SSC’nin kurularak Sovyetler Birliği’ne katılmasıyla 

Kazak etnonimi resmî olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kazak Türkçesi, 

SSCB topraklarında Rusçadan sonra konuşulan ikinci yaygın dildir. Bununla 

birlikte, Kazakların çoğu Rusçayı da bilmektedir. Ekim Devrimi’nden önce 

Arap alfabesi kullanan Kazaklar, 1928 yılında Latin alfabesine 1940 yılında 

ise Kiril alfabesine geçirilmişlerdir (Kaydarov, 1997: 242-244). Alfabe 

değişimlerinin arkasında dinî, siyasî yönelimler bulunduğundan hareketle 

tüm Türk halkları gibi Kazak halkının da Hristiyanlaştırılması ve 

Ruslaştırılmasının sağlanabilmesi için Arap alfabesi yerine Rus alfabesinin 

kullanılması gerekliydi (Mırzahmetulı, 2013; Mırzahmetulı, 2020). Böylece 

bölgedeki Türk halklarıyla olan tarihî, siyasî ve manevî bağlar 

koparılabilirdi. Sovyetler Birliği dağıldıktan hemen sonra Kazakistan’da 

Latin alfabesine geçiş planları yapılmıştır. 2021 yılının Ocak ayında Latin 

temelli 31 harften oluşan yeni Kazak alfabesi tanıtılmıştır. Kazakistan Ulusal 

Alfabe Komisyonu yeni alfabenin 2023-2031 yılları arasında ülkede 

kademeli olarak kullanılmaya başlanacağını belirtmiştir. “İnternet, 

uluslararası yazışmalar ve diğer dijital ağlarda ise Latin alfabesi çoktan 

kullanılmaya başlanmıştır” (Özer, 2016: 370). Kazakistan, Orta Asya 

Cumhuriyetleri arasında Rusçanın en yaygın konuşulduğu bölge olduğu için 

SSCB dağıldıktan sonra da Rusçanın etkisinden hemen kurtulamamıştır. 

Bununla birlikte devletin belirlediği dil politikaları sayesinde Rusçanın 
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eğitim üzerindeki etkisi zayıflamaktadır. Okullardaki eğitimin Kazak 

Türkçesinde sürdürülmesine önem verilmektedir (Arefyev, 2012: 87).  

Az sayıdaki Türk halklarından biri olan Şor halkı, Güney Sibirya’da 

yaşamaktadır. Burada özellikle Kemerovo bölgesinde ikamet etmektedirler. 

Hakas ve Gorno-Altay Muhtar Cumhuriyetleri’yle komşudurlar. Rus dili ve 

edebiyatında bu Türk halkı “Şor, Abin, Abalar, Kondoma, Mras, Tatar” 

olarak da adlandırılmaktadır. Tatar adı onların “Mras Tatarları”, “Çernev 

Tatarları”, “Kondom Tatarları”, “Demirci (Kuznets) Tatarları” şeklinde 

adlandırılmasına da yol açmıştır (Musayev, 2014: 14). Görüldüğü üzere Şor 

halkı üzerine çok çeşitli adlandırmalar gerçekleştirilmiştir, yukarıda bahsi 

geçen adlar bunlardan birkaçıdır. Özellikle “Tatar” sözcüğünün 

kullanılmasıyla türetilen adlar ikamet ettikleri yerle ve meşgul oldukları işle 

ilgilidir. Кузнец – kuznets sözcüğü Rusçada “demirci” anlamına 

gelmektedir. Şorlar da demircilikle uğraşan bir halk olduğu için “Demirci 

(Kuznets) Tatarları” adını almışlardır. Günümüzde resmî olarak “Şor, 

Şorlar” etnonimi bilinmektedir. Şorlar, 1593-1604 yılları arasında 

Sibirya’nın ele geçirilmesiyle Çarlık Rusya egemenliğine girmiş, takip eden 

yıllarda da her Türk halkı gibi Ruslaştırma faaliyetine maruz kalmışlardır. 

İnanç bakımından Pagan olan Şorlar, 1830 yılında faaliyet gösteren “Altay 

Ruhanî Dinî Misyonu”nun çalışmaları sonucunda bu tarihten itibaren 

Hristiyanlaştırılmışlardır. Altay Ruhanî Dinî Misyonu, Batı Sibirya’nın 

güneyinde yerli halklar için okullar kurulması fikriyle de ilgilenmiştir. 

Misyoner V. İ. Verbitskiy, Kuznetsk topraklarındaki ilk misyoner okulunu 

1859 yılında açmıştır. Bu okulda dilbilgisi, aritmetik, dinî kurallar, tarih ve 

kilise şarkıları adlı dersler okutulmuştur (Paniçkin, 2017).  

Şor Türkçesi, çağdaş dil sınıflandırmalarında Türk dillerinin doğu 

Hun kolunun Uygur-Oğuz grubunun Hakas alt grubuna bağlıdır (Donidze, 

1997: 497). İlk Şor alfabe kitabı Kuznets Bölgesinin Doğu Yarısındaki 

Yabancılar İçin Şor Alfabesi (Шорский бкуварь для инородцев восточной 

половины кузнецкого округа) adıyla 1885 yılında Kazan’da 

yayımlanmıştır (Kurpeşko-Tannataşeva ve Aponkin 1993: 3). 1885 yılında 

hazırlanan misyoner Şor alfabesi 1925 yılında Dağlık Şoriya’nın 

kurulmasından iki yıl sonra 1927’de düzenlenmiş, ardından ilk alfabe kitabı 
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yayımlanmış ve Şorlar, Kiril temelli bir alfabe kullanmaya başlamışlardır. 

Bu alfabeyle ilk yerli gazete Kızıl Şor (Кызыл Шор) 1929 yılına kadar 

yayımlanmıştır. Bu gazetenin adında geçen kızıl sözcüğüyle aynı zamanda 

yeni ideoloji yansıtılmaktadır. Şorlar, tüm Türk halkları gibi 1930 yılında 

Latin alfabesini kabul etmişler, 1938’de ise yeniden Kiril kökenli alfabeye 

geçirilmişlerdir (Babuşkin ve Donidze, 1966: 467). Kiril kökenli Şor alfabesi 

38 harften oluşmaktadır, bunun 33’ü Rusça Kiril, 5’i Şorcaya özgü 

harflerdir. 1939 yılında Dağlık Şoriya Cumhuriyeti’nin ortadan 

kaldırılmasıyla yazı dilinin gelişmesi durmuş, Şor Türkçesinde kitap, gazete 

basımları ve eğitim sona erdirilmiştir (Kurpeşko-Tannataşeva ve Aponkin 

1993: 4). 1 Eylül 1939 tarihinde de RSFSC Halk Komiserleri Konseyinin 

kararıyla Stalinsk’te iki yıllık Stalin Öğretmen Enstitüsü açılmıştır (Şpringer, 

2019). Bu enstitü 1944 yılında Stalin Pedagoji Enstitüsüne 

dönüştürülmüştür. SSCB dağılıp da Stalin adı coğrafî haritalardan 

kaldırılmaya başlanınca Stalinsk adı değiştirilerek Novokuznetsk Devlet 

Pedagoji Enstitüsü adı verilmiştir. Bugünkü adı ise Kuzbass Devlet Pedagoji 

Enstitüsüdür. 1989 yılında Şor Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılmasıyla Şor 

Türkçesinde eğitim yeniden başlamıştır. 

Şor diliyle ilgili ilk kaynaklar V. İ. Verbitskiy’in Türk Dilinin Altay ve 

Aladağ Lehçeleri Sözlüğü (Словарь алтайского и аладагского наречий 

тюркского языка) (1884) ve V. V. Radlov’un Türk Lehçeleri Sözlüğü 

Denemesi (Опыт словаря тюркских наречий) adlı çalışmalardır. Bu 

sözlüklerde Şor Türkçesinin söz varlığına da yer verilmiştir. 1940 yılında 

Şor ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Rusçayı öğrenebilmeleri için Rusça – 

Şorca Sözlük (Русско – шорский словарь) yayımlanmıştır. Etnograf, 

Türkolog N. P. Dırenkova 1940’da Şor Folkloru (Шорский фольклор), 

1941’de Şorca Dilbilgisi (Грамматика шорского языка) adlı çalışmalarını 

tamamlamıştır. 1993’de N. N. Kurpeşko-Tannataşeva ve F. Ya. Aponkin 

yaklaşık 3000 Şorça sözcükten oluşan çift yönlü Şorca – Rusça ve Rusça – 

Şorca Sözlük (Шорско – русский – русско – шорский словарь) adlı 

çalışmaları hazırlamışlardır. Sözlüğün önsözünde Şorların yazı dilini 

canlandırmak amacıyla oluşturulduğu belirtilmiştir. Bu sözlük temelinde N. 
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N. Kurpeşko-Tannataşeva ve Şükrü Haluk Akalın tarafından hazırlanan Şor 

Sözlüğü 1995 yılında Adana’da yayımlanmıştır.   

Şorlar, çarlık döneminde gerçekleştirilen 1897 sayımına göre, 11.674, 

1926 Sovyet döneminde yapılan sayıma göre ise 12.600 nüfusa sahiptir. 

1989 sayımında 16.700 olan Şor halkının yaklaşık 9000’i Şorcayı 

bilmektedir, Rusçaya ise %98’i hakimdir. 1940 yılında okullarda Şorca 

eğitimin durdurulması, Şor halkını Şorcadan uzaklaştırmıştır. Bununla 

birlikte Şor halkının Hakas Cumhuriyeti’ne komşu olması, dillerinin 

Hakasçanın alt grubu olarak kabul edilmesi ve iki halkın iletişimi sayesinde 

Şor halkı arasında Hakasça da ana dil sayılmakta, günümüzde de 

kullanılmaktadır. Post-Sovyet döneminde yapılan 2002 yılı nüfus sayımında 

13.108, 2010’da 12.888 Şor Türkü bulunmaktadır. 2002 sayımı 1989’dakiyle 

kıyaslandığında nüfusta 3000’lik bir azalma vardır, tüm Şorların, Şorcayı 

bilmediği de göz önüne alındığında yok olma tehlikesindeki dillerden biri 

olarak sayılabilir.  

Bu bilgiler ışığında, SSCB topraklarında konuşma ve nüfus yoğunluğu 

bakımından Rusçadan sonra gelen Türk dilleri ve Türk halkları dinî, siyasî, 

ekonomik ve alfabe bakımından birçok değişikliğe maruz kalmış ve 

değişime zorlanmışlardır. Günümüzde Türk halklarının kullandığı tarihî 

alfabeler olarak bilinen Orhun ve Uygur yazılarını değerlendirme dışında 

tutacak olursak Türk dillerini konuşan halkların alfabe değişimleri 

incelendiğinde alfabelerinin 3 aşamadan geçtiği anlaşılmaktadır. İlki, devrim 

öncesi kullanılan alfabe; ikincisi Latin alfabesine geçiş; üçüncüsünü ise 

Rusça Kiril alfabesine geçiş olarak değerlendirmek mümkündür. Türk 

halklarının devrim öncesi kullandığı alfabe genellikle Arap temelli 

olduğundan Türkleri İslamiyet’ten ve birbirlerinden ayrıştırmak için 1928’de 

Latin alfabesine geçirmişlerdir. 1928 yılında Türkiye de Latin alfabesini 

kullanmaya başlayınca SSCB’nin kurucusu Rusya, tüm Türk halklarına 

1938-1940 yılları arasında Rusça Kiril temelli alfabeyi uygulamıştır. Türk 

halkları için hazırlanan Kiril alfabeleri de aynı değildir. Ortak harfler 

bulunmakla birlikte her Türk dilinin alfabesine özgü ayrı harfler üretilmiştir. 

Alfabeler özellikle farklı hazırlanmıştır. Çünkü, Sovyet hükûmeti Türk 

halklarının dilleri üzerinde gerçekleştirdiği alfabe politikaları aracılığıyla 
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Türk halklarını hem kimlik hem alfabe açısından birbirlerine yabancılaştırma 

ve birbirlerinin yazısını okuyamaz duruma getirme amacı gütmüştür. 

Bununla birlikte alfabe değişimi öncesinde yayımlanan tarihî ve kültürel 

eserlerin yeni alfabeyle aktarılmaması millî, kültürel, tarihî metinlerin ve 

değerlerin yok olmasına sebep olmuştur. Başka bir ifadeyle, SSCB’nin 

kurucusu Rusya, Türk halklarına dil, din, kimlik, kültür ve tarih bilincini 

kaybettirmeye yönelik bir politika ve uygulama izlemiştir. Böylece Türk 

halklarının tarihî, kültürel, dilsel, dinî geçmişiyle bağları koparılmış ve 

geçmişini, değerlerini bilmeyen nesiller yetişmesine neden olunmuştur.  

5.1.2. İki Dilli Sözlükler 

İki halkın kültürünün kaynaşmasında baş rolü oynayan “iki dilli 

sözlükler” (двуязычные словари) iletişim amaçlı hazırlanmakta olup, 

ortaya çıkışı MÖ 2000 yılı civarına rastlamaktadır (Berkov, 2004: 3). Bu tür 

sözlükler, iki halk arasında dilsel ve kültürel etkileşimleri sağlamak için 

köprü vazifesi görmektedir. Bu bağlamda iki dilli sözlükler iletişim ve bir 

dilin öğrenilmesi açılarından çok önemli bir noktada durmaktadır. Pedagojik 

bir yönelimi olan iki dilli sözlük yalnızca bir çeviri aracı değil aynı zamanda 

bir yabancı dil ders kitabıdır. Bununla birlikte iki dilli sözlükler hem 

açıklama hem çevirme gibi görevleri olduğu için çeviri aşamasında o kavram 

ve anlamı tam olarak açıklayamayabilir, tarihsel etkenler ve bilimsel-teknik 

terimler nedeniyle bazı ansiklopedik bilgiler içerebilir (Borovkov, 1957: 

156). İki dilli sözlükler genellikle tek yönlü olmakla birlikte çift yönlü de 

olabilir. Tek bir ciltte Türkçeden – Rusçaya söz varlığının sunulduğu 

sözlükler “tek yönlü sözlük”; Türkçeden Rusçaya – Rusçadan Türkçeye söz 

varlığının sunulduğu sözlükler ise “çift yönlü sözlük”tür.  

İki dilli sözlükler, “çeviri sözlükleri” (переводные словари) olarak 

da bilinmektedir. Yabancı dilden – ana dile ya da ana dilden – yabancı dile 

çevrilerek hazırlandıkları için, iki dilli sözlükler ve çeviri sözlükleri terim 

olarak birbirinin yerine kullanılmaktadır (Byalek, 2017: 104). Öyleyse, 

çeviri sözlüğü ve iki dilli sözlük kavramlarını eş anlamlı terimler şeklinde 

düşünmek mümkündür. İki dilli sözlükler; sözlükbirimlerin bir dilden başka 

bir dile çevirisinden oluşmaktadır. Bu nedenle çeviribilimle de yakından 
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bağlantılıdır. Çeviriyle ilgili sorunlarla ilgilenen araştırmacılar için 

hazırlanan Açıklamalı Çeviribilim Sözlüğü’nde (Толковый 

переводоведческий словарь) çeviri sözlüğü: “İki veya daha fazla dilin 

sözlük bileşimlerinin sistematik bir şekilde karşılaştırılmasını sunan bir 

sözlük türü” şeklinde tanımlanmaktadır (Nelyubin, 2003: 148). 

İki dilli sözlükler kullanıcısı açısından aktif ya da pasif olabilmektedir. 

Bu bağlamda sözlük kullanıcısı, sözlüğü yabancı dildeki bir metni okumak 

için kullanabilir. Örneğin, bir Türk, Rusça metni Rusça – Türkçe sözlükle 

okumaya çalışıyorsa pasif; bir Rus, Rusça – Türkçe sözlükten yararlanarak 

ana dilden yabancı dile çeviri yapıyorsa sözlüğü aktif amaçla kullanmaktadır 

(Berkov, 2004: 8-9). Bu bağlamda yabancı dilden – ana dile pasif, ana dilden 

– yabancı dile hazırlanan sözlükler aktif sözlüktür.  

XIX. yüzyılda A. H. Vostokov’un karşılaştırmalı tarih yöntemini 

başlatması karşılaştırmalı-sözlükbilim araştırmalarında yeni bir dönemin 

kapılarını açmıştır. F. F. Fortunatov’un ve İ. A. Boduen De Courtenay’ın 

dilbilim okulu büyük gelişmeler kat etmiştir. Bu da dillerin karşılaştırılması 

yolunu açmış ve iki dilli, üç dilli ya da çok dilli sözlüklerin hazırlanmasını 

hızlandırmıştır. 

Rus sözlükbilim geleneğine bakıldığında çarlık döneminde, XVIII. 

yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren V. N. Tatişçev, A. Troyanskiy, N. İ. 

Zolotnitskiy, N. P. Ostroumov, K. Nasıri, V. İ. Verbitskiy, V. V. Katarinskiy 

tarafından Türk Dilleri – Rusça ilk sözlükler oluşturulmuştur. V. N. 

Tatişçev, Simbirsk eyaletinde 4 dilli Rusça – Tatarca – Çuvaşça – Mordovca 

Sözlük (Русско – татарско – чувашско – мордовский словарь) (1737-

1738) hazırlamıştır. M. Kotelnikov, Rusça – Tatarca Konuşma Kılavuzu’nu 

(Русско – татарский разговорник) (1740), S. Halfin yaklaşık 25.000 

sözcükten oluşan Rusça – Tatarca Sözlük’ü (Русско – татарский словарь) 

(1785) tamamlamıştır. Bu iki eser el yazması olup günümüze kadar 

korunmuştur (Zakiyev, 1966: 140). Tatar dili öğretmeni ve din adamı İ. 

Giganov, Rusça – Tatarca Sözlük (Словарь российско – татарский) (1804) 

adlı çalışmayı hazırlamıştır. Rus doğubilimci, tarihçi, arkeolog V. V. 

Velyaminov Zernov, Çağatayca Sözlük (Словарь джагатайско – турецкий) 
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(1868), Türkolog L. Z. Budagov, Türk ve Tatar Lehçelerinin Karşılaştırmalı 

Sözlüğü (Сравнительный словарь турецко – татарских наречий) (1869), 

K. Nasırov (asıl soyadı Nasıri) Tatarca – Rusça Sözlük (Татарско – русский 

словарь) (1875), N. İ. Zolotnitskiy Kazan’da, Farklı Türk, Fin Halklarının 

ve Diğer Kabilelerin Dillerini ve Lehçelerini Kıyaslayan Çuvaşça – Rusça 

Kökteş Sözlük (Корневой чувашско – русский словарь, сравненный с 

языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других 

племен) (1875), Rahip A. Troyanskiy Tatar Dili Sözlüğü (Словарь 

татарского языка) (1833-1835), K. Nasırov Büyük Rusça – Tatarca Sözlük 

(Полный русско – татарский словарь) (1892), N. Ostroumov Kazan’da, 

Tatarca – Rusça Sözlük (Татарско – русский словарь) (1892) adlı 

çalışmaları hazırlamışlardır. Pedagog, misyoner V. V. Katarinskiy 

Orenburg’ta ilk önce Küçük Rusça – Başkurtça Sözlük (Краткий русско – 

башкирский словарь) (1893), ardından Kırgızca – Rusça Sözlük 

(Киргизско – русский словарь) (1897) ve Başkurtça – Rusça Sözlük 

(Башкирско – русский словарь) (1899) adlı çalışmaları yayımlamıştır. E. 

K. Pekarskiy ilk cildinin Yakutistan’da basıldığı Yakut Dili Sözlüğü 

(Словарь якутского языка) (1899), M. Yunusov, Kazan’da Daha Sık 

Kullanılan Sözcük ve İfadelerin Yer Aldığı Tatarca – Rusça Sözlük 

(Татарско – русский словарь наиболее употребительных слов и 

выражений) (1900), doğubilimci N. F. Katanov Küçük Tatarca – Rusça 

Sözlük (Краткий татарско – русский словарь) (1912) adlı çalışmaları 

oluşturmuşlardır. 

Rusçadan – Türkiye Türkçesine hazırlanan sözlüklerde ise ilk 

karşılaşılan sözlük O. İ. Senkovskiy’in 1828-1829 yılları arasında iki cilt 

şeklinde tamamladığı Rusça – Türkçe Sözlük (Российско – турецкий 

словарь)’tür. Sözlüğün genel adı Türk Seferlerindeki Rus Askerleri İçin Cep 

Kitabı (Карманная книга для русских воинов в турецких походах)’dır. 

Bu sözlüğün ilk cildi, üç bölümden meydana gelmektedir. 106 sayfalık 

birinci cildin ilk 53 sayfasını düşmanla, yer-yönle, yiyecek için köye gelişle, 

esirle, ev yaşamıyla ilgili soruları ve konuşmaları içeren konuşma kılavuzu 

oluşturmaktadır. Ardından 4000 madde başından oluşan özellikle askerî 

dilde sıklıkla kullanılan sözcükleri içeren iki dilli sözlük yer almaktadır. 
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Çeviri türündeki sözlükte Türkiye Türkçesine ait çeviriler Kiril alfabesiyle 

verilmektedir (Senkovskiy, 1828). Sözlük incelendiğinde pratik amaç 

doğrultusunda yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmadan sonra Rusça – 

Türkçe Sözlük (Русско – турецкий словарь) P. Tsvetkov tarafından 1902’de 

hazırlanmıştır. El yazması bu sözlükte madde başları Rusça, Türkiye 

Türkçesindeki karşılıkları Arap alfabesiyle, okunuşları Kiril alfabesiyle 

verilmiştir (Tsvetkov, 1902).  

Yukarıda görüldüğü üzere ilk Türk dilleri (ulusal diller) – Rusça 

sözlükler çarlık döneminde oluşturulmaya başlanmıştır. Bu sözlüklerin 

hazırlanması genellikle misyonerler tarafından gerçekleştirilmektedir. Çarlık 

Rusya, Türk halklarının bulunduğu Kazan, Orenburg gibi şehirlere bilim 

insanları ve rahipler göndererek Türk halklarını Ruslaştırma ve 

Hristiyanlaştırma faaliyetleri yürütmüştür. Misyonerler, Türk halklarına 

dillerinin ve kültürlerinin gelişimini arttırma vaadiyle yaklaşmaktadırlar. 

Sovyet döneminin ilk yıllarında ise özgürlükçü, çoğulcu, adaletli ve eşit 

politikalar izleneceği algısı oluşturulmuştu. Ancak, kısa süre sonra Sovyet 

iktidarı, emperyalist, baskıcı diye adlandırdıkları çarlık dönemi politikasını 

şiddetini arttırarak takip etmekten geri durmamıştır. SSCB topraklarında 

yaşayan Rusların ve diğer halkların ilişkilerinin ve karşılıklı anlaşmalarının 

gelişimini sağlama adı altında Rusçadan – ulusal dillere, ulusal dillerden – 

Rusçaya iki dilli sözlükler hazırlanmıştır. Sovyet hükûmeti, sosyalist 

uluslarımız diye adlandırdıkları SSCB halklarının Rus kültürüyle temasa 

geçebilmesi, Rus sözünü anlaması, Rusça gazeteyi, kitap ve dergileri 

okuması, Rusça radyo yayınlarını dinleyebilmesi için iki dilli sözlüklerin 

oluşturulmasına büyük önem vermiştir. (Maytinskaya, 1957: 160-161). Bu 

nedenle söz konusu sözlüklerin hazırlanmasına Sovyet döneminin ilk 

yıllarında başlanmış ve her geçen yıl sayısı arttırılarak devam edilmiştir. 

Böylece sözcüklerin çevirisini ve deyimleri basit bir şekilde sunan sözlükler 

ortaya çıkmıştır.  

Rusya’nın ulusal diller olarak kastettiği en başta Türk dilleridir. 

“Sovyet Dönemi Dil Siyaseti” adlı başlıkta da anlatıldığı üzere Sovyet dilini 

ve kültürünü tüm SSCB egemenliği altındaki halklara özellikle de Türk 

halklarına aktarabilmek için öncelikle yazısı olmayan Türk halklarının 
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alfabesi oluşturulmuş, ardından birçok Türk dili üzerinde imlâ reformu 

gerçekleştirilmiştir. Son olarak da 1938-1940 yılları arasında Türk 

halklarının hepsine Kiril temelli alfabe uygulanmıştır. Kiril alfabesine 

geçirildikten sonra ders kitaplarının, sözlüklerin hazırlanması gerekliliği 

ortaya çıkmıştır. Çünkü Rus dilinden – ulusal dillere hazırlanan sözlükler 

Rus dilinin öğrenilmesi yolunda sağlam bir dayanaktır (Borovkov, 1957: 

135). Dolayısıyla SSCB topraklarında yaşayan halkların tek dilinin Rusça 

olabilmesi hususunu gerçekleştirebilmek için Rus dilini yansıtan sözlüklerin, 

ders kitaplarının, imlâ kılavuzlarının hazırlanmasına bir hayli önem 

verilmiştir. Bu bağlamda Ekim Devrimi sonrası sözlükbilim çalışmaları daha 

amaca yönelik, halkın eğitim seviyesini arttırma ve Rusçayı öğretme gibi 

hedefler taşımıştır.  

1920-1930’lu yıllar iki dilli sözlüklerin hazırlandığı dönemdir. Sovyet 

Türk sözlükbiliminin gelişiminin ilk evrelerindeki temel amaç Rusçadan – 

Türk dillerine, Türk dillerinden – Rusçaya sözlüklerin hazırlanması olup, 

Türk dillerinin söz varlığını toplamak ve genellikle en sık kullanılan 

sözcükler temelinde Rusçayı Türk halklarına öğretmektir. Dolayısıyla ilk 

sözlükler genellikle küçük oylumludur. Bu yılların öne çıkan sözlüğü K. K. 

Yudahin tarafından 1927 yılında tamamlanan Küçük Özbekçe – Rusça Sözlük 

(Краткий узбекско – русский словарь)’tür. Türk halklarının Kiril 

alfabesine geçiş sürecinin tamamlandığı 1940’lı yıllarda ise hacim olarak 

daha büyük, yöntem açısından daha net hazırlanan Kırgızca – Rusça, 

Özbekçe – Rusça, Azerice – Rusça gibi iki dilli sözlükler oluşturulmaktadır 

(Baskakov vd., 2011: 26). Sovyet döneminde sözlükbilim kuram, uygulama 

ve yöntemleri oldukça geliştiği için daha oylumlu, daha yetkin sözlükler 

ortaya çıkmıştır. Tabii ki bunda 1918 yılından itibaren Moskova’da, 

Leningrad’da, Orta Asya’da, Sibirya’da, Kafkasya’da, Kırım’da ve 

Ukrayna’da açılan Doğubilim kuruluşları ile eğitim kurumlarının ve 1930-

1940 yılları arasında Türk Cumhuriyetleri’nde kurulan bilim akademilerinin 

rolü büyüktür. 1943 yılında Özbekistan SSC Bilimler Akademisi, 1945 

yılında Kazakistan SSC Bilimler Akademisi vb. açılmıştır. Bilimler 

Akademisinin temel amacı sözlük ve dilbilgisi kitapları hazırlamaktır. 

Akademilerde yapılan çalışmalar sonucu farklı türde birçok sözlük 
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oluşturulmuştur. G. Guseynov’un editörlüğünde 1940 yılında 4 ciltlik Rusça 

– Azerice Sözlük (Русско – азербайджанский словарь), 1941 yılında 

Taşkent’de Rusça – Özbekçe Sözlük (Русско – узбекский словарь), K. K. 

Yudahin editörlüğünde Moskova’da 1944 yılında Rusça – Kırgızca Sözlük 

(Русско – киргизский словарь), M. Balakeyev, S. Jienbayev vd. 

editörlüğünde 2 ciltlik Rusça – Kazakça Sözlük (Русско – казахский 

словарь) 1946 yılında Alma Ata’da yayımlanmıştır.  

1950’li yıllara gelindiğinde oldukça çok sayıda Rusçadan – Türk 

dillerine, Türk dillerinden – Rusçaya sözlüklerin hazırlandığı görülmektedir. 

1951 yılında Moskova’da N. K. Dimitriyev tarafından Rusça – Çuvaşça 

Sözlük (Русско – чувашский словарь), 1953 yılında N. A. Baskakov ve A. 

İ. İnkijekova-Grekul tarafından Hakasça – Rusça Sözlük (Хакасско – 

русский словарь), 1953 yılında A. A. Palmbah, L. B. Çadamba, S. A. Sarıg-

ool tarafından Rusça – Tuvaca Sözlük (Русско – тувинский словарь) 

oluşturulmuştur. Yine A. A. Palmbah’ın editörlüğünde 1955 yılında Tuvaca 

– Rusça Sözlük (Тувинско – русский словарь) hazırlanmıştır. 1956 yılında 

S. E. Malov tarafından Lobnorca – Rusça Sözlük (Лобнорско – русский 

словарь) yayımlanmıştır. 60-70’li yıllarda iki dilli sözlüklerin 

hazırlanmasına devam edilmektedir. Bu dönemin sözlüklerinde söz varlığı 

zengin bir şekilde sunulmuş, kaynak seçiminde birçok başarılı yöntem 

seçilmiştir. Bu yıllarda hazırlanan sözlükler arasında D. İ. Çankov’un 1961 

yılında hazırladığı Rusça – Hakasça Sözlük (Русско – хакасский словарь), 

1967 yılında N. A. Baskakov’un editörlüğünde Moskova’da Rusça – 

Karakalpakça Sözlük (Русско – каракалпакский словарь), M. T. 

Tagiyev’in 1986 yılında Bakü’de yayımladığı Azerice – Rusça Sözlük 

(Азербайджанско – русский словарь) adlı çalışmaları yer almaktadır. 

Bununla birlikte neredeyse tüm Türk dillerinin tek ya da çok ciltli açıklamalı 

sözlükleri de hazırlanmıştır. Bu bağlamda V. G. Yegorov’un 1964’te 

hazırladığı Çuvaş Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Этимологический словарь 

чувашского языка), 1969 yılında yayımlanan Kadim Türk Dili Sözlüğü 

(Древнетюркский словарь), E. V. Sevortyan’ın XX. yüzyılın son 

çeyreğinde hazırladığı Türk Dillerinin Etimolojik Sözlüğü 

(Этимологический словарь тюркских языков) adlı etimolojik ve tarihsel 
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sözlükler önemli bir yer tutmaktadır. Kuramsal sözlükbilim çalışmaları 

bağlamında Türkçe – Rusça Sözlükleri Oluşturma İlkeleri (Принципы 

составления тюркско – русских словарей) başlıklı çalışma 1972 yılında 

Moskova’da A. A. Yuldaşev tarafından kaleme alınmıştır. Bu çalışmada 

sözlük malzemelerinin seçimindeki kaynak sorunlarıyla ilgili temel zorluklar 

incelenmiştir (Tenişev, 2011: 28). 

İki dilli sözlüklere örnek olarak N. A Baskakov ve A. İ. İnkijekova-

Grekul (1953) tarafından hazırlanan Hakasça – Rusça Sözlük’teki (Хакасско 

– русский словарь) madde başlarından birkaçı aşağıda gösterilmektedir: 

 

Resim 5. 2. Sözlükten örnek görüntü (Baskakov ve İnkijekova-Grekul, 1953) 

Örneklerde görüldüğü üzere madde başı sözcük Hakasçaya, açıklanan 

sözcük Rusçaya aittir. Başka bir deyişle sözlük, Hakasçadan – Rusçaya 

hazırlanmıştır. Sözlükten verilen örneklere bakıldığında iki dile ait 

sözcüklerin yazılışının ve anlamının aynı olduğu fark edilmektedir. 

“Ayakkabı” anlamına gelen башмак – başmak ve “tas” anlamını taşıyan 

таз – taz sözcüklerinin yalnızca Rusça karşılığı yukarıda gösterildiği gibi 

sözlükte verilmektedir. Değerlendirilen bu iki örnekteki sözcükler Türk 

kökenlidir ve Rusçaya da herhangi bir değişime uğramadan geçmiştir. 

Üçüncü örnekte yer alan “cumhuriyet” anlamındaki республика – 

respublika sözcüğü de hem Hakasçada hem Rusçada aynı şekilde yazılmakta 

ve kullanılmaktadır. Örnek olarak da “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği”nin önce Hakasça ardından Rusça karşılığı belirtilmektedir. 

Rusçadan ulusal dillere hazırlanan sözlükler aynı zamanda Sovyet 
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ideolojisini benimsetme ve öğretme aracı olarak planlandığı için 

республика örneğinde olduğu gibi Sovyet diline ve terimlerine mutlaka yer 

verilmektedir. 

Sovyet hükûmetinin hazırlanmasına önem verdiği sözlük türlerinden 

biri de terim sözlükleridir. V. V. Vinogradov’a (1945: 168) göre ülkelerin 

genel kültürel hacminin artması, bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi vb. 

nedenler ülkenin uluslararası söz varlığı fonunu genişletmekte, bu durum da 

terim sözlüklerinin artmasını ve zenginleşmesini sağlamaktadır. Böylece 

Sovyet döneminde Rusçadan – Rusçaya (tek dilli), Rusçadan – Türk dillerine 

ve diğer yabancı dillere zamanın bilimsel, teknik terimlerini kaydedecek 

sözlükler bol miktarda hazırlanmıştır. Bu bağlamda 1937 yılında D. A. 

Magazanik, Küçük Rusça – Türkçe Savaş Terimleri Sözlüğü’nü (Краткий 

русско – турецкий военный словарь) yayımlamıştır. 1938 yılında P. S. 

Boçkarev tarafından Türkçe – Rusça Savaş Terimleri Sözlüğü (Военный 

турецко – русский словарь) ve Rusça – Türkçe Savaş Terimleri Sözlüğü 

(Военный русско – турецкий словарь) iki cilt şeklinde hazırlanmıştır. Bu 

sözlük 1940 yılındaki ikinci baskısında Türkçe – Rusça ve Rusça – Türkçe 

Savaş Terimleri Sözlüğü (Военный турецко – русский и русско – 

турецкий словарь) adıyla, düzenlemeler yapılarak birleştirilmiştir. 15.000 

madde başından oluşan sözlük alfabetik sıralamaya göre dizimlenmiştir 

(Boçkarev, 1940). 1938 yılında Rusça – Özbekçe Savaş Terimleri Sözlüğü 

(Русско – узбекский словарь военных терминов), 1956 yılında Rusça – 

Başkurtça ve Başkurtça – Rusça Hukuk Terimleri Sözlüğü (Русско – 

башкирский и башкирско – русский словарь юридических терминов), 

1958 yılında Rusçadan – Azericeye hazırlanan Pedagoji ve Psikoloji 

Terimleri Sözlüğü (Словарь терминов по педагогике и психологии) 

dönemin terim sözlükleri arasında yer alanlardan yalnızca birkaçıdır. Terim 

sözlüklerine örnek olarak D. A. Magazanik’in (1937), Küçük Rusça – Türkçe 

Savaş Terimleri Sözlüğü’nde yer alan madde başlarından birkaçı aşağıda 

verilmektedir: 
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Resim 5. 3. Sözlükten örnek görüntü (Magazanik, 1937) 

D. A. Magazanik’in sözlüğünde madde başları alfabetik sıralamaya 

göre dizilmiştir. Sözlük, Rusça sözcüklerin Türkçe karşılıklarının 

verilmesinden oluşan 97 sayfalık küçük hacimli bir çalışmadır. Yukarıda 

sözlüğün farklı sayfalarında yer alan örneklerden anlaşıldığı üzere Rusça 

savaş terimlerinin Türkçe karşılığı kısaca verilmektedir. Bununla birlikte 

Türk kökenli карaул – karaul madde başının “karakol” dışında “nöbet, 

silahlı muhafız” anlamları da bulunmaktadır. Çağatay, Tatar ve Kazak 

Türkçelerinde yer alan “karaul” sözcüğünden Rusçaya alıntılanmıştır 

(Şipova, 1976: 168). Günümüz Türkiye Türkçesinde “karakol” olarak 

kullanılmaktadır. İkinci örnek madde başında карaул sözcüğünün önüne -

на – -na edatı eklenerek “selam dur” sözcük öbeği oluşturulmuştur. 

Böylece Türk kökenli карaул sözcüğü kullanılarak Rusçada bir terim 

yapılmıştır. Son örnek ise туман – tuman madde başı olup anlamı “duman, 

sis” şeklinde tanımlanmaktadır. Türk kökenli туман (Fasmer III, 1987: 119) 

sözcüğünün “karanlık” anlamı da bulunmaktadır. Savaş meydanında, savaş 

taktiklerinde hava koşullarının da önemli olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda söz konusu üç madde başı da Rusların savaş sanatı 

konusunda Türklerden etkilendiklerinin kanıtıdır.   

Türk dilleri dışında Rusça – İngilizce, Rusça – Almanca, Rusça – 

Fransızca iki dilli sözlükler de hazırlanmıştır. K. Selivanov, Rusça – 

İngilizce Sözlük (Русско – aнглийский словарь) (1922), A. F. Nessler, 

Moskova’da Almanca – Rusça Sözlük (Немецко – русский словарь) (1928) 

ve Rusça – Almanca Sözlük (Русско – немецкий словарь) (1929), İ. V. 

Rahmanov, Almanca – Rusça Sözlük (Немецко – русский словарь) (1955), 

L. V. Şçerba, Rusça – Fransızca Sözlük (Русско – францувский словарь) 

(1959) adlı çalışmaları oluşturmuşlardır.  
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Çarlık döneminde ve Sovyet döneminde hazırlanan iki dilli 

sözlüklerin (özelikle Rusça – Türk dilleri) miktarı karşılaştırıldığında Sovyet 

dönemi sözlüklerinin çok daha fazla olduğu görülmektedir. Sovyet 

döneminde yeni kültürü, yeni insanı, yeni dili yaymak gerektiği düşünüldüğü 

için bu konudaki en büyük yardımcının, dili yansıtan sözlükler olduğu fikri 

üzerine eğilinmiştir. Bununla birlikte bu fikrin temelleri çarlık döneminde 

Kırım Savaşı’nda ve Kars işgalinde yer alan ve 1867 yılında Türkistan valisi 

olarak atanan K. P. Kaufman, N. İ. Grodekov, M. G. Çernyayev gibi general 

ve siyasetçilerle atılmıştır (Özer, 2019). 1918-1962 yılları arasında SSCB’de 

4035 sözlük yayımlanmıştır (Veselitskiy ve Debets, 1966). Bu sayının 

çoğunluğunu Rus dilinden – Türk dillerine hazırlanan sözlükler 

oluşturmaktadır. Dikkat edildiğinde Sovyet döneminde Çağatayca – Türkçe, 

Türkçe – Tatarca gibi Türk dilleri arasındaki benzerliklerin açıkça 

görülebileceği Türk dillerinden – Türk dillerine sözlüklerin hazırlanmadığı 

anlaşılmaktadır. Çünkü Sovyet döneminde sözlük oluşturulması amaca 

yöneliktir ve hedef Türk dilini konuşan halkları Türk dilinden uzaklaştırarak 

Rusçayı öğretmektir. SSCB döneminde hazırlanan sözlükler Sovyet 

ideolojisinin aktarılması, Sovyet Rusçasının öğretilmesi üzerine odaklanan 

bir araç konumundadır. Bu bağlamda yaklaşık 130 dilin konuşulduğu SSCB 

topraklarında Rusçanın sadece Rus halkının değil o topraklardaki tüm 

halkların iletişim dili olabilmesi ve uluslararası konuma gelebilmesi için iki 

dilli sözlükler büyük önem taşımaktadır. 

5.1.3. Kadim Türk Dili Sözlüğü 

XX. yüzyılın ikinci yarısında hazırlanan Kadim Türk Dili Sözlüğü 

(Древнетюркский словарь) (DTS) VII. – XIII. yüzyıllar arası Türk 

dillerinin ve lehçelerinin söz varlığını sunan en kapsamlı çalışma olarak öne 

çıkmaktadır. Türklerin kim olduğunu, atalarını, yaşadıkları yerleri, 

kültürlerini, siyasî ve toplumsal hayatlarını, halk adlarını, kişi adlarını, Türk 

dillerine ait terimleri, eş sesli sözcükleri gösteren bu sözlüğün Türklerin ilk 

yazılı kaynakları temelinde oluşturulması onu değerli kılan husustur. 

Türklerin tarihini kanıtlayan bir eserdir. 



Ümmügülsüm DOHMAN | 273 

DTS, Rusya’da 1969 yılında yayımlanmıştır. Ancak DTS’den önce de 

Rusya’da Türk dillerinin incelenmesine ilgi duyulmaktadır. Çalışmamızın 

“İki Dilli Sözlükler” başlığında da belirtildiği üzere XVIII. yüzyılın ikinci 

çeyreğinden itibaren Türk dilleri üzerine araştırmalar yapılmaktadır. XIX. 

yüzyılın başından itibaren Türk dillerinin dilbilgisi hakkında da çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda din adamı, Tatarca öğretmeni İosif 

Giganov, 1801 yılında St. Petersburg’da Türkçe ve Arapça Dilbilgisi 

(Грамматика турецкого и арабского языка), Rus doğubilimci A. K. 

Kazembek, 1839 yılında Kazan’da Türkçe Tatarca Dilbilgisi (Грамматика 

турецко – татарского языка), Alman kökenli Hint ve Sanskrit uzmanı O. N. 

Böhtlingk 1851 yılında Yakut Dili Grameri (Грамматика якутского языка) 

adlı çalışmaları yayımlamışlardır. 1869 yılında Kazan’da Ortodoks 

misyonerler Makariy (M. Ya. Gulyayev), V. İ. Verbitskiy ve N. İ. İlminskiy 

tarafından Altay Dili Grameri (Грамматика алтайского языка), 1893-1911 

yılları arasında V. V. Radlov tarafından Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi 

(Опыт словаря тюркских наречий) adlı çalışmalar yayımlanmıştır. 

Anlaşıldığı üzere XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Türk dilleri ve 

lehçeleri üzerine değerli Rusça çalışmalar yapılmıştır.  

XIX. yüzyılın sonunda Orhun ve Yenisey Yazıtları’nın keşfi ve kadim 

Uygurca el yazmalarının bulunmasıyla onları inceleme süreci başlamıştır. Bu 

bağlamda V. V. Radlov, Rusya’da bu eserleri inceleyen ve yayımlayan ilk 

kişidir. Kadim Türk dilleriyle ilgili incelemelerinin bir kısmına Türk 

Lehçeleri Sözlüğü Denemesi adlı eserinde yer vermiştir. Bununla birlikte 

Radlov kadim Uygurca sözlük oluşturmak için de çalışmış ve sözlüğün 

yaklaşık 96 sayfasını hazırlamıştır. Bu sözlük yayımlanamamıştır ancak 

Türkolog S. E. Malov’un başkanlığında sözlüğün materyalleri ve söz varlığı 

incelenerek zengin bir kelime kartoteği hazırlanmıştır. Bu kelimeler daha 

sonra DTS’ye kaynaklık etmiştir. DTS çalışmaları A. K. Borovkov’un 

başkanlığında E. R. Tenişev’in de katılımıyla 1958 yılında başlamıştır. 1962 

yılında Borovkov’un vefatı neredeyse tamamlanmak üzere olan sözlük 

çalışmasını durdursa da onun yerine görev alan V. M. Nadelyayev’le birlikte 

çok daha önceden toplanılan kaynaklar tekrar gözden geçirilmiş ve yeni 

baskılarıyla karşılaştırılmıştır. DTS, birçok kişinin katıldığı ortak bir 
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çalışmadır. Sözlük maddelerinin sorunlarının çözümü ve iyileştirilmesiyle 

sözlüğün dört editörü D. M. Nasilov, E. R. Tenişev, A. M. Şçerbak ve V. M. 

Nadelyayev ilgilenmiştir. Bu ortak çalışma sonucunda sözlük maddelerini 

oluşturma işlemi 1965 yılında tamamlanmış ve hemen ardından sözlük 

maddelerini kontrol ve düzeltme süreci başlamıştır. Sözlük maddelerinin 

yazımında söz konusu editörler dışında T. A. Borovkov, L. V. Dimitriyev, 

A. A. Zırin, İ. V. Kormuşin, N. İ. Letyagin ve L. Yu. Tuguşeva etkin rol 

almış, L. G. Gertsenberg, S. G. Klyaştornıy, O. İ. Smirnova da sözlük 

çalışmasına katılmıştır. Kâşgarlı Mahmud’un DLT adlı sözlüğünü Arapçadan 

Rusçaya çeviren K. F. Starkova da sözcüklerin açıklanması ve kökeniyle 

ilgili danışmanlık yapan uzman kişiler arasındadır. Bununla birlikte sözlüğü 

inceleyen, eleştirilerini sunarak daha da iyileştirilmesini sağlayan A. N. 

Kononov ve E. V. Sevortyan’ın katkıları büyüktür.    

DTS’nin kaynaklarının temel çerçevesini VII.-XIII. yüzyıllar 

oluşturmaktadır. Bu çerçevenin tabanını ilk Türk kağanlarının hükümdarlık 

dönemlerine ait Runik ve Maniheist eserler oluşturmaktadır. XIII. yüzyılda 

meydana gelen Moğol İstilası sonucunda Türk halklarının birçoğu göç 

etmiştir. Bu durum dillerin ve lehçelerin sınırlarının ayrılmasına sebebiyet 

vermiştir. XIII. yüzyıldan itibaren yeni diller ortaya çıkmış ve Orta Asya, 

Harezm, Volga, Kırım, Anadolu (Küçük Asya) gibi yerlerde yeni edebiyat 

merkezleri oluşmuştur. Söz konusu sebeplerden dolayı sözlüğün hacminin 

Moğol İstilası öncesini kapsayan VIII.-XIII. yüzyıllar olarak belirlendiği 

sözlüğün önsözünde belirtilmiştir. İlgili yüzyılları incelemenin getirdiği 

zorlukla daha geç döneme ait yazılar ve eserler de sözlükte kullanılmıştır. 

Söz gelimi, büyük Uygur eseri olan sutralardan Altın Yaruk’un en yetkin hali 

XVII. yüzyıla aittir ve kadim dönemin dilini yansıtmaktadır (Nadelyayev 

vd., 1969). Dolayısıyla bu kaynak DTS’de kullanılmıştır.  

DTS’ye kaynaklık eden eserler türlerine ve özelliklerine göre 5 gruba 

ayrılmıştır. Bunlar sırasıyla Orhun-Yenisey, Arapça kaynaklar (Arap dilinde 

yazılmış Türk dillerine ait eserler), Uygurca, Maniheist ve Brahma yazılı 

eserleridir. Böylece VIII. yüzyıla ait Orhun ve Yenisey Yazıtları, Kâşgarlı 

Mahmud’un XI. yüzyılda hazırladığı Dîvânu Lugâti’t-Türk, XI. yüzyılda 

Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig, XII. yüzyılda Edip 
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Ahmet bin Yükneki’nin hazırladığı Atabetü'l-Hakayık, XIV. yüzyılda 

yazıldığı düşünülen Oğuz Kağan Destanı, Budist ve Maniheist Uygur 

edebiyatına ait sutralar, Uygurca adı Altun Yaruk olan Suvarnaprabhasa, 

Sekiz Yığın anlamını taşıyan Sekiz Yükmek, Kuan-şi-im Pusar adlı sutralar ve 

Budist, Maniheist ve Hristiyanlık dinine ait Türkische Turfantexte (Türkçe 

Turfan Metinleri), Uigurica ve Türkische Manichaica aus Chotscho vb. adlı 

eserler DTS’nin kaynağını oluşturmaktadır.  

Söz konusu sözlük 1965 yılında tamamlanmış, düzeltmeler yapılmış 

ve 1969 yılında bugünkü adı St. Petersburg olan Leningrad’da Kadim Türk 

Dili Sözlüğü (Древнетюркский словарь) başlığıyla yayımlanmıştır. 

Sözlüğün amacı yukarıda belirtilen kaynaklarda geçen tüm sözcüklere yer 

vermektir. Başka bir deyişle, VII. ve XIII. yüzyıllar arası kadim Türk dilinin 

yazılı eserlerinde bulunan Türk dillerine ve lehçelerine ait sözcüklerin 

tamamını kaydetmek ve kadim Türk dillerinin söz varlığını içeren yetkin bir 

sözlük oluşturmaktır. Sözlük, yaklaşık 20.000 sözcüğü kapsamakta olup, 

2006 yılında DLT’yi Azerbaycan Türkçesine çeviren dilbilimci Ramiz 

Asker’e göre bu miktarın 8743’ü, Özbek dilbilimci Ergaş Fazılov’a göre 

7729’u DLT’den alınmıştır (Asker, 2008). Bu sözlük maddelerine deyimler, 

kişi, yer ve halk adları da dâhildir. Sözlük açıklamalı çeviri sözlüğü türünde 

oluşturulmuştur. Madde başları çağdaş Rus dilinde tanımlanmaktadır. Özel 

kavramların ve özolguların (realiya) açıklanmasında zorluk yaşandığında 

sıklıkla ansiklopedik ögeler aracılığıyla tanımlama yolu seçilmiştir 

(Nadelyayev vd., 1969).  

DTS’de kadim Türk dili kaynaklarında yer alan farklı grafik/yazı 

sistemleri 56 harfle verilmektedir. Bunlardan 23’ü Latince, 4’ü Yunanca, 

27’si fonetik/diakritik işaretlerle Latince, 2’si diakritik işaret ve harflerdir. 

Bu işaretlerden birçoğu daha önce yayımlanan kadim Türk dillerine ait 

eserlerde kullanılan harflerdir. Orijinal yazılar için transliterasyon sistemi 

kullanılmıştır. DTS’deki sözlük maddeleri Latin temelli alfabetik dizim 

sistemine göre hazırlanmıştır ve sözlük maddelerinin sıralaması şu 

şekildedir:  
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1. Madde başı sözcük,  

2. Madde başı sözcüğün etimolojisi,  

3. Dilbilgisel etiket,  

4. Madde başı sözcüğün açıklanması,  

5. Örnek verilmesi,  

6. Madde başıyla ilgili deyim,  

7. Yönlendirmeler.  

Madde başlarının sonunda kaynak, bölüm, sayfa numarası 

kısaltmalarla gösterilmektedir, bunun için DTS’nin ilk sayfalarında bulunan 

kaynak listesine bakılmalıdır. DTS’yle ilgili bahsi geçen özellikleri şimdi de 

sözlükte yer alan örnek sözlük maddeleri üzerinden görelim. 

 

Resim 5. 4. Sözlükten örnek görüntü (Nadelyayev vd., 1969) 

 “Atlas” sözcüğünün Rusça karşılığı doğrudan атлас – atlas olarak 

verilmiştir.“Zarif ipeksi bir kumaş türü” anlamındaki “atlas” sözcüğü “Sen 

atlas giyersen, kumaşını unutma” cümlesiyle tanıklanmıştır. Sözcüğün 

kaynağının XII. yüzyılda Edip Ahmet bin Yükneki tarafından hazırlanan 

Atabetü'l-Hakayık adlı eser olduğu  etiketiyle belirtilmektedir. 

Sözcüğe kaynak olan eser 1480 yılına ait İstanbul kopyasıdır. Karahanlı 

Türkçesiyle yazılan bu eserde her mısranın altında Arap alfabesiyle yazılan 

versiyonu da bulunmaktadır.   
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Resim 5. 5. Sözlükten örnek görüntü (Nadelyayev vd., 1969) 

Балбал – balbal madde başı DTS’de “bir kişinin sembolü olan ritüel 

taşı” olarak tanımlamakta ve “Türk Hanı’nın balbalını süslemek için” 

örneği verilerek, hangi eserde geçtiği yuvarlak parantez içinde  

şeklinde gösterilmektedir. “E” harfi ile bu örneğin kaynağının Yenisey 

Yazıtları (Еписейские памятники) olduğu belirtilmektedir. Yenisey 

Yazıtları, Hakasya, Tuva ve Altay Özerk Cumhuriyetleri içinden geçen 

Yenisey Nehri boyunca bulunan kurgan ve balballardan oluşmaktadır. Söz 

konusu eser Hakasya’nın başkenti Abakan’ın Uybat adlı köyünde bulunan 4 

abideden üçüncüsüdür. 17 sıra 470 Runik harften meydana gelen bu abidenin 

VII. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda “balbal” madde başı 

Yenisey Yazıtları’nın, Uybat’ta bulunan 3. Uybat yazıtının 10. satırında 

geçmektedir. Ardından “Kahraman erkekler öldürdükleri kişilerin anısına 

balbal diktiler” cümlesi ikinci örnek olarak sunulmaktadır. Örneğin 

çevirisinde soru işareti (?) bulunmaktadır. Bu durum sözlükte bir sözcüğün 

çevirisinin açıklanmasının zor ya da mümkün olmadığı kısımlarda 

görülmektedir.  etiketiyle söz konusu örneğin Ongin Havzası’nda, 

Kokşun-Orhun’un güneyinde bulunan Ongin/Ongi abidesinin 3. satırında 

yazılı olduğu belirtilmektedir. “Balbal” sözcüğüyle -balbal tik- (balbal dik) 

deyiminin bulunduğu ifade edilmekte, “Baz Kağanı balbal olarak dikmiş” 

örneği verilmekte ve Kokşin-Orhun Havzası’ndaki Orhun Nehri’nin kolunda 

Kül Tigin adına dikilen anıtın 16. satırında geçtiği  etiketiyle 

belirtilmektedir. Yine aynı eserin 25. satırında yer alan “Kırgız Kağanını 
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balbal olarak diktim” örneğinin kaynağı  etiketiyle verilmektedir. 

Son olarak da “Ku’yu generali balbal olarak diktim” örneğine yine Kokşin-

Orhun Havzası’ndaki Orhun Nehri’nin sağ kolunda bulunmuş olan Moğol 

Hanı Bilge Kağan adına dikilen bir abidenin dar yan yüzeylerinde 

rastlanılmaktadır. Bu yüzeyde bulunan yazılar 15 satırdan oluşmaktadır, söz 

konusu son deyimin ise 9. satırda yer aldığı  etiketiyle 

bildirilmektedir. Ek olarak “balbal” sözcüğü Rusçaya da “balbal” şeklinde 

geçmiştir. Söz konusu abideler bulunduğunda Kül Tigin abidesi, oturtulduğu 

kaplumbağa şeklindeki kaide taşının yanında devrilmiş bir şekilde, Bilge 

Kağan abidesi ise devrilmiş ve parçalanmış halde bulunmuştur. Dolayısıyla 

abidelerde tahribatlar ve silintiler mevcuttur (Ergin, 2011). Bahsi geçen 

deformasyonlar anıtlar üzerindeki okumalarda zorluklara sebep olmuştur. 

 

Resim 5. 6. Sözlükten örnek görüntü (Nadelyayev vd., 1969) 

DTS’de “mäzgıt” sözcüğü “cami, mescit” olarak tanımlanmaktadır. 

Hemen ardından köşeli parantez içinde bu sözcüğün Arap alfabesiyle 

karşılığı yazılmakta ve Arapça kökenli olduğu gösterilmektedir. Sözlükte 

Arapça ve Farsça kökenli sözcükler transkripsiyonu yapılmadan Arap 

alfabesinde verilmekte ve alıntı olduğu düşünülen sözcüklerin etimolojisi 

köşeli parantez içinde belirtilmektedir. Sözcüğün etimolojisi ve tanımı 

verildikten sonra Kudadgu Bilig adlı eserin Kahire’de korunan Arapça el 

yazmasının 331. beytinin 15. mısrasında geçtiği  etiketiyle 

gösterilerek buradaki “mescidler cemaatle dolup taşsa” örneği 

verilmektedir. Son olarak “mäčit, mäsǯid” sözcüklerine yönlendirme 

yapılarak “mäzgıt”le karşılaştırılması önerilmektedir. Bu sözcük kadim 

Rusçada ve çağdaş Rusçada da bulunan bir sözcüktür. İ. İ. Sreznevskiy’in 

(II, 1902: 134), Yazılı  Eserler  Temelinde  Kadim  Rusçanın  Sözlüğü  İçin  

Malzemeler (Материалы для словаря древнерусского языка по 
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письменным памятникам) adlı eserinde “cami, mescit” sözcüğünün kadim 

Rusçada мизгать, мизгить, мезгить – mizgat, mizgit, mezgit olarak 3 

şeklinin bulunduğu gösterilmiş ve 3 ayrı madde başında açıklanmıştır. 

Kadim Rusçada yer alan мизгить sözcüğü M. Fasmer’in (II, 1986: 613), 

Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nde (Этимологический словарь русского 

языка) de belirttiği üzere Arapçada ve Türkçede “mäsdžid” (mescid/mescit), 

Tatar Türkçesinde “mäčit/mecit” olarak yer almaktadır. Dolayısıyla söz 

konusu madde başı XI. yüzyılda Karahanlı Türkçesiyle yazılan Kudadgu 

Bilig adlı eserde “mäzgit/mezgit” şeklinde geçmiş, Arapçadan Türk dillerine, 

Türk dillerinden de kadim Rusçaya mizgat, mizgit, mezgit olarak 

alıntılanmıştır. İlgili sözcük, ses değişimine uğramış ve günümüz Rusçasında 

da мечеть – meçet şekliyle korunmaktadır. 

 

Resim 5. 7. Sözlükten örnek görüntü (Nadelyayev vd., 1969) 

 “Tuman” sözcüğü “duman, sis, karanlık” şeklinde açıklanmış ve 

“Üzerimizi duman, aşağımızı toz kapladı” örneğiyle tanıklanarak, 

 etiketiyle kaynağının V. Thomsen’ın ve M. A. Stein’in Orhun 

ve Yenisey yazıtlarıyla ilgili incelediği bölümlerden ikincisi olan kadim 

Uygurca yazılmış Irk Bitig’in (Fal Kitabı) 20. satırı olduğu belirtilmektedir. 

İkinci örnek için “Duman kararıp tozdu ve dünyayı kapladı” cümlesi 

verilmekte ve kaynağının KB’nin Kahire’de korunan Arapça yazılı el 

yazmasının 298. beytinin 17. mısrası olduğu  etiketiyle 

gösterilmektedir. Son olarak yine KB’nin 387. beytinin 4. mısrasında geçen 

“tuman” sözcüğüyle ilgili “toz duman” deyimine yer verilmiş ve bu iki 

sözcüğün birlikte kullanıldığı vurgulanmıştır. Türkçede “duman” şeklinde 

kullanılan “tuman” sözcüğü Rusçaya da Türk dillerinden geçmiş olup 

günümüzde de herhangi bir anlam ve biçim değişikliği yaşamadan туман – 

tuman biçiminde varlığını sürdürmektedir (Fasmer III, 1987: 119). 
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Resim 5. 8. Sözlükten örnek görüntü (Nadelyayev vd., 1969) 

 “Ülgü” madde başı eş sesli bir sözcük olduğu için yanında Roma 

rakamıyla III bulunmaktadır. Dolayısıyla üçüncü madde başı olarak verilen 

“ülgü”nün yanında астр. – astr. kısaltmasıyla Astronomide kullanıldığı 

vurgulanmakta ve KB’nin 22. beytinin 12. mısrasında geçtiği  

etiketiyle gösterilerek, Rusça karşılığı созвездие Весов – sozvezdiye Vesov 

(Takımyıldızı Terazi) şeklinde belirtilmektedir. Bu madde başı örneğiyle 

DTS’de terim sözcüklere de yer verildiği anlaşılmaktadır. 

 

Resim 5. 9. Sözlükten örnek görüntü (Nadelyayev vd., 1969) 

 “Vıd” sözcüğünün Sanskritçe “Veda”ya dayandığı belirtildikten 

sonra sözcüğün açıklaması “Vedalar kadim Hint edebiyatının şiir ve düz 

yazılarını içeren kadim eserlerdir, Vedalar dört kitaptan oluşur” şeklinde 

yapılmıştır. Örnek olarak Budist rahip Hsüan – Tsang’ın hayatının Çinçeden 

Uygurcaya çevirisinin yapıldığı Hsüan – Tsang’ın Eski Uygurca Yaşam 

Öyküsü adlı eserdeki “Beş Bilge Öğüdün Bilgisi” olarak adlandırılan 

talimatlar ve dört Veda kitabı sizin için pek de yabancı sayılmazdı” adlı 

cümle verilmiştir. Kaynak eserin orijinali VII. yüzyıla aitken çevirisi X. 

yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirilmiştir. 

 

Resim 5. 10. Sözlükten örnek görüntü (Nadelyayev vd., 1969) 
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Burada “Aramut” sözcüğüyle ilgili iki ayrı madde başına yer 

verilmiştir. Sözlükte eş sesli sözcükler kaç adetse Roma rakamıyla I, II, III… 

olarak işaretlenerek ayrı madde başları altında bu örnekteki gibi 

verilmektedir. DTS’de “Aramut” madde başıyla ilgili iki eş sesli sözcük 

gösterilmiştir. Birinci “Aramut” sözcüğünün hemen yanında etnonim 

anlamına gelen этн. – etn. kısaltması verilerek, “bir Türk kabilesinin adı” 

tanımı kısaca yapılmaktadır. Sözlükte DLT’nin kaynak olarak geçtiği madde 

başları müellifinin adıyla yani Mahmud Kâşgarlı’nın kısaltmasıyla “MK” 

şeklinde gösterilmektedir. Burada yuvarlak parantez içindeki (MK I 139) 

etiketiyle “Aramut” sözcüğünün DLT’nin 139. sayfasında bulunduğu 

belirtilmekte ancak herhangi bir örnek sunulmamaktadır. İkinci “Aramut” 

madde başında ise coğrafî anlamını taşıyan геогр. – geogr. etiketi 

gösterilerek “yer adı” olduğu belirtilmekte ve örnek verilmeden yine 

DLT’nin 139. sayfasında geçtiği bilgisi sunulmaktadır. DTS’nin giriş 

bölümünde yer/coğrafî ve halk adlarının örnek verilmeden açıklanacağı 

belirtilmiştir. Bu duruma aşağıda birkaç örnek daha verilecektir. 

 

Resim 5. 11. Sözlükten örnek görüntü (Nadelyayev vd., 1969) 

DTS’de “Bašƴϊrt” (DTS’de verilen alfabeye göre Başgırt) madde başı 

için verilen etnonim etiketiyle bir halk adı olduğu vurgulanmakta ve kısaca 

“Başkurtlar” anlamına gelen Rusça башкиры – başkirı açıklaması 

yapılarak sözcüğün, DLT’nin 20 sayfasının 16 satırında geçtiği  

etiketiyle belirtilmektedir. 

 

Resim 5. 12. Sözlükten örnek görüntü (Nadelyayev vd., 1969) 

DTS’de 477. sayfada yer alan “Ros” madde başıyla ilgili herhangi bir 

açıklama sunulmadan 478. sayfada bulunan “Rus” madde başına 
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yönlendirme yapılmaktadır. “Rus” sözcüğüne bakıldığında bir halk adı 

olduğu belirtilmekte, Rusça karşılığının росы – rosı ve kaynağının Kâşgarlı 

Mahmud’un sözlüğünün 49. sayfasındaki 8. satır olduğu  

etiketiyle ifade edilmektedir.  

 

Resim 5. 13. Sözlükten örnek görüntü (Nadelyayev vd., 1969) 

 “Xozar” madde başının bir yer adı olduğu belirtilmekte ve “Türk 

nüfusuna ait ülkelerden birinin adı” şeklinde açıklanmaktadır. Bu tanımın 

kaynağı için Kâşgarlı Mahmud’un sözlüğünün I. cildinin 411. sayfası (MK I 

411) etiketiyle işaret edilmektedir. Söz konusu madde başı Kâşgarlı’nın (I, 

1985: 411) sözlüğünde de “Türk dünyasında bir yerin adı” olarak 

tanımlanmaktadır. Dolayısıyla DTS’yi hazırlayanlar “Xozar” sözcüğünü 

aynı DLT’deki şekliyle kaydetmişlerdir. 1985 Türkiye baskısındaki sayfa 

numarası karşılaştırıldığında DTS’deki kaynak numarasıyla aynı olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte “Xozar” sözcüğü Türkçede “Hazar” 

şeklinde bilinen yerin adı olup DTS’de Rusça karşılığı verilmemiştir. 

 

Resim 5. 14. Sözlükten örnek görüntü (Nadelyayev vd., 1969) 

DTS’de yer alan “batur” madde başı eş sesli bir sözcük olduğu için 

Roma rakamıyla gösterilmiştir. I numaralı “batur” sözcüğü “kahraman, 

kumandan, bahadır” şeklinde Rusça açıklanmakta ve “Ben yiğit bir 

kahramanım” örneği verilerek, Yenisey Yazıtları içerisinde yer alan ikinci 

Altın Köl yazıtının birinci satırında geçtiği  etiketiyle 

belirtilmektedir. II numaralı “batur” sözcüğünün yanında bir kişi adı olduğu 

gösterilmekte, kaynak olarak Uygurca hukuk metninin 22 numaralı 

baskısının 18. satırı  etiketiyle işaret edilmektedir. Örnek 

olarak, V. Thomsen’ın ve M. A. Stein’in (1912) Orhun ve Yenisey 
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Yazıtları’nın el yazmasında, günlük hayatla ilgili yazıların bulunduğu IV. 

parçanın 12. satırında geçen “Batur Çigşi” kişi adı  etiketiyle 

gösterilmektedir. “Çigşi”, “vali, yüksek rütbeli komutan” anlamına 

gelmektedir (Ecsedy, 1996, Akt. Aydın, 2011: 14). Bu bölümler 1912 yılında 

Rusçaya çevrilmiştir. Son olarak II. madde başıyla ilgili DTS’de 77. 

sayfadaki “baγatur” madde başına yönlendirme yapılarak onunla mukayese 

edilmesi önerilmektedir. O madde de “bayatur çigşi” gösterilerek “kişi adı 

ve unvan” olduğu belirtilmektedir. Ayrıca “baγatur” kadim Türk dilinden 

kadim Rusçaya da geçmiştir (Fasmer I, 1986: 183). Çağdaş Rusçada ise 

богатырь – bogatır olarak herhangi bir anlam değişimine uğramadan yer 

almaktadır.  

Görüldüğü üzere Kadim Türk Dilinin Sözlüğü, kadim Türk dilinin VII. 

ve XIII. yüzyıl söz varlığını, maddi ve manevi yaşam, kişi, yer, halk adları, 

terimler gibi her açıdan ele almaya çalışan kapsamlı bir eserdir. Sözlüğün 

kaynakları Türk dünyası için çok değerlidir. DTS, Türk varlığının abidesidir. 

Sözlük, kadim Türk dillerine ait metinlerin okunmasında, söz varlığının ve 

dilbilgisinin araştırılmasında başta dilbilimciler ve Türkologlar olmak üzere 

ilgili tüm uzmanlar için bir başucu kitabıdır. DTS, Rus sözlükbiliminde VII. 

ve XIII. yüzyıllar arası Türk dillerinin söz varlığını yeni kaynaklar temelinde 

sunan özgün bir çalışma olmakla birlikte kendisinden sonra hazırlanan 

kaynaklara da öncülük etmektedir.  

5.2. Sovyet Dönemi Sözlükbilim Kuramları 

5.2.1. Sözlüklerin Sınıflandırılması 

Kuramsal sözlükbilimin en önemli sorunlarından biri sözlüklerin 

sınıflandırılmasıdır. Bu sorun için sözlük tipolojisi terimi de 

kullanılmaktadır. Sözlük tipolojisi; “Belirli bir sözlükbilim geleneğinde 

oluşan sözlük tasvirlerinin farklı somut özelliklerine dayanarak 

sınıflandırılmasıdır” (Şimçuk, 2009: 10). Sözlüklerin sınıflandırılması 

oluşturulan sözlüklerin hazırlanış amacı, içeriği, hedef kitlesi vb. 

özelliklerine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Sözlük türleri belirlenirken 

birkaç noktaya dikkat edilmektedir. E. V. Kuznetsova, herhangi bir sözlük 

türünün belirlenmesinde “yansıtılan sözlükbirim malzemesinin özelliği” ve 
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“pratik anlamı” olmak üzere iki etkenin rol oynadığını ifade etmiştir 

(Kuznetsova, Akt. Dubiçinskiy, 2008: 65). Kuznetsova’nın bu fikrini V. V. 

Dubiçinskiy birden fazla sözlük tipolojisi bulunmasının temel sebebi olarak 

görmektedir.  

XX. yüzyılın ikinci çeyreğinde L. V. Şçerba, sözlüklerin 

sınıflandırılması meselesine büyük önem vererek, sözlük tipolojisini öne 

süren ilk bilim insanı olmuştur. L. V. Şçerba’nın ardından S. İ. Ojegov, P. N. 

Denisov, A. M. Tsıvin, V. V. Morkovkin, V. V. Dubiçinskiy gibi birçok 

bilim insanı sözlük tipolojisi üzerinde çalışmıştır. Şimdi, öne çıkan sözlük 

sınıflandırmaları aşağıda incelenecektir.   

L. V. Şçerba 1940 yılında yayımlanan Genel Sözlükbilim Kuramı 

Denemesi (Опыт общей теории лексикографии) adlı çalışmasında 

sözlüklerin sınıflandırılması konusunun sözlükbilimin ilk sorunlarından biri 

olduğunu belirterek sözlük türlerini altı maddede karşılaştırmalı biçimde 

incelemiştir (Şçerba, 2004: 265-304): 

1. Akademik ya da Normatif sözlük (normatif bir işlevi yerine getirir, 

ihtiyaç duyulan sözcük için başvurulan sözlük türü) – Kılavuz sözlük 

(özellikle alışılmadık konularda yazılan, yabancı dillerde ya da bilinmeyen 

dillerdeki alışılmamış kadim metinleri içeren sözlük türü), 

2. Ansiklopedik sözlük (kavramlar hakkında bilgi veren sözlük türü) – 

Genel sözlük (sadece bir dilin söz varlığını içeren sözlük türü), 

3. Tezaurus (bir dilin yazılı ve sözlü dilinde yer alan her sözcüğün 

istisnasız gösterilerek alıntılarla açıklandığı sözlük türü) – Geleneksel sözlük 

(Açıklamalı ya da iki dilli – çeviri sözlükleri), 

4. Geleneksel sözlük (Açıklamalı ya da iki dilli – çeviri sözlükleri – 

Kavram sözlüğü (bir dildeki anlamsal açıdan birbirine yakın sözcüklerin 

aynı grup içinde yer aldığı sözlük türü), 

5. Tek dilli açıklamalı sözlük (genellikle bir dilin yazı dilini 

oluşturmak amacıyla hazırlanan sözlük türü) – İki ya da çok dilli çeviri 

sözlükleri (yabancı bir dile ait söz varlığının ana dile çevrildiği sözlük türü),  
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6. Tarihsel olmayan sözlük (bir dilin söz varlığının eşzamanlı 

yöntemle açıklandığı sözlük türü) – Tarihsel sözlük (belirli bir zaman 

kesitinin alınarak o döneme ait sözcüklerin tarihsel açıdan tanımlandığı, 

sözcüklerin tarihî değişimlerinin gösterildiği sözlük türü). 

L. V. Şçerba, 1940 yılında ilk sözlük sınıflandırmasını yaparak 

sözlüklerin amaçlarını ve kapsamını belirtmiştir. 1940’lı yıllarda 

günümüzdeki gibi farklı türde sözlükler hazırlanmadığından ve kuramlar 

belirlenmediğinden Şçerba’nın sınıflandırmasında açıklamalı ve çeviri 

sözlükler üzerine odaklanılarak kendi aralarında karşılaştırılmıştır. Bununla 

birlikte dilbilimsel ve ansiklopedik sözlük ayrımı yapılmıştır.   

S. İ. Ojegov normatif sözlükbilim alanında çok çalışmış ve 1957 

yılında sözlük sınıflandırmasını yapmıştır. Bilim insanı, çeşitli makale ve 

yazılarının derlendiği Sözcükbilim, Sözlükbilim, Söz Kültürü (Лексикология, 

лексикография, культура речи) adlı çalışmasında sözlük türlerini üçe 

ayırmıştır (Ojegov, 1974: 169-170): 

1. Büyük sözlük, 

2. Orta sözlük, 

3. Küçük sözlük. 

Ojegov, sözlük sınıflandırmasını yaparken sözlüklerde yer alacak söz 

varlığını hacmine göre belirleme yöntemi seçmiştir. Hacmi ise sözlüklere 

dâhil olacak sözcük türleri çerçevesinde belirlemiştir. Bu hususa 

çalışmamızın “S. İ. Ojegov” ve “Sözlüğün Yapısal Özellikleri” başlıklarında 

ayrıntılı biçimde değinilecektir. Ancak, bu üç sözlük türü için sayı tespitinde 

bulunmak gerekirse, küçük sözlük türü yaklaşık 30.000-60.000, orta sözlük 

65.000-115.000, büyük sözlük ise 120.000 ve üzeri madde başı içermelidir. 

Bu veriler, sözlüklerin ilkokul, lise, üniversite öğrencileri gibi hitap ettiği 

kesimin seviyesine göre hazırlanması ve hacminin saptanması konusunda 

yardımcı olacaktır. 

Dilbilimci A. A. Reformatskiy, Dilbilime Giriş (Введение в 

языковедение) adlı çalışmasında 1967 yılında belirlediği sözlük türlerini altı 

maddede sınıflandırmıştır (Reformatskiy, 1996: 81-82): 
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1. Ansiklopedik sözlük (sözcüklerin değil olguların açıklandığı sözlük 

türüdür, bu nedenle özel bir terim olmayan ünlem, zamir, zarf, sıfat, fiil gibi 

madde başlarının tanımlanmasına yer verilmez) ve Dilbilimsel sözlük 

(sözcüklerin özellikle anlamının, kullanımının, kökeninin, gramer 

özelliklerinin ve fonetik biçiminin açıklandığı sözlük türü), 

2. Tek dilli sözlük (açıklamalı sözlük: sözcüklerin çevirisinin değil, 

bir çağdaş dildeki sözcüklerin ya da onun tarihî (tarihsel sözlük) ve köken 

(etimoloji sözlüğü) özelliklerinin gösterildiği sözlük türleri), İki dilli ve Çok 

dilli sözlükler, 

3. Yazı dilini içeren sözlükler (normatif bir amacı olan sözcüğün 

doğru ve yanlış kullanımını, gramer değişimlerini ve telaffuzlarını gösteren 

sözlük türü), 

4. Tematik sözlük (aynı konuya ait sözcük gruplarının bir arada 

verildiği sözlükler) ve İdeolojik sözlük (herhangi bir bilim alanına sahip söz 

varlığının bir arada açıklandığı sözlükler), 

5. Özel sözlükler (diyalektoloji, terim, eş anlamlı, eş sesli, kafiye, yer 

adları, deyimler, atasözleri, yazım kılavuzu ve doğru telaffuz türünde 

hazırlanan sözlükler), 

6. Tersine sözlükler (madde başlarının ilk harfine göre değil de son 

harfine göre dizimlendiği sözlük türü). 

Reformatskiy, sözlük sınıflandırmasına ansiklopedik ve dilbilimsel 

sözlük ayrımıyla başlamış, Şçerba’dan farklı olarak özel sözlükleri ve tersine 

sözlükleri de sınıflandırmasına dâhil etmiştir. 

Sözlükbilimci P. N. Denisov da Şçerba gibi sözlük türleri problemini 

sözlükbilim kuramlarının ilk sorunu olarak görmektedir. Denisov (1976: 5-

7), Kuramsal Sözlükbilimin Temel Sorunları (Основные проблемы теории 

лексикографии) adlı doktora tezinde sözlük türleri için dört temel yön 

belirlemektedir:  

1. Dilbilimsel (dilin söz varlığını farklı açılardan inceleyen sözlük 

türü), 
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2. Psikolojik (birey odaklı olup, bireyin hafızası, duyusal aygıtı 

çerçevesinde oluşturulan sözlük türü), 

3. Göstergebilimsel (sözlüğün tüm işaretler sorununun, metadil 

(metayazık) sorununun, sözlük bilgilerinin sunumunun ve teknik 

yöntemlerin sabitleştirildiği sözlük türü),  

4. Sosyolojik (bireyi ve bireyin ait olduğu ülkenin dilinin ve 

kültürünün sosyal temsilcisi olarak insanı temel alan sözlük türü).  

Denisov, tespit ettiği bu dört yönü ise “belirli bir sözlük türüne 

uygulanan” ve “her sözlük türüne uygulanan” şeklinde ikiye ayırmaktadır. 

Anlaşıldığı üzere, Denisov, sözlüklerin bilimsel sınıflandırılmasını belirttiği 

yönler çerçevesinde tespit etmiştir. 

A. M. Tsıvin, 1978 yılında yayımlanan Rusça Sözlüklerin 

Sınıflandırılması Sorunu (К вопросу о классификации русских словарей) 

adlı makalesinde “Bir alana ait nesneleri, evrensel, derin ve perspektifli bir 

sistem kurmadan sınıflandırmak, nitelendirmek, karşılaştırmak mümkün 

değildir” cümleleriyle o zamana kadar yapılan sınıflandırmaların zayıf 

olduğunu dile getirmektedir. Dilbilimsel sözlük sınıflandırmalarının da 

yeterince çalışılmadığını belirten Tsıvin sınıflandırmaların tek yönlü 

yapıldığını, bunun da birçok sorunu beraberinde getirdiğini vurgulamaktadır. 

Şçerba’nın sözlük sınıflandırmasının bu alanda ilk olduğunu ama yalnızca 

açıklamalı sözlükleri ve kısmen de çeviri sözlüklerini sınıflandırdığını, diğer 

tür sözlüklerin ise sınıflandırma dışı kaldığını ifade etmektedir (Tsıvin, 

1978: 100). Tsıvin, oluşturduğu sınıflandırmanın Şçerba’nın temel 

sınıflandırma ilkeleri üzerinden geliştirildiğini de kendi makalesinde 

açıklamaktadır. A. M. Tsıvin (1978: 100-108), sözlükleri 8 adet 

sınıflandırma şeması üzerinde göstermektedir.  Bunlar: 

1. Sözlüğün sağ ve sol tarafıyla olan ilişkisine göre hazırlanan 

sözlükler: 

1. Tek yönlü sözlükler (Rusçadan – Türkçeye), 

2. Çift yönlü sözlükler (Rusçadan Türkçeye – Türkçeden Rusçaya), 

2. Madde başlarının yerleşim kuralına göre hazırlanan sözlükler: 
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1. Alfabetik sözlükler, 

2. Alfabetik olmayan sözlükler, 

3. Madde başının oluşum özelliğine göre hazırlanan sözlükler: 

1. Leksikon, 

2. Özlü sözler sözlüğü, 

4. Madde başının niteliğine göre hazırlanan sözlükler: 

1.Tezaurus sözlükler (herhangi bir alana ait söz varlığının yansıtıldığı 

sözlük türü), 

2. Tezaurus olmayan sözlükler (Örnek, Dal’in sözlüğü), 

5. Fonksiyonlarına göre sözlükler: 

1. Genel sözlükler (ana dili ve yazı dilini kapsayan sözlük türü), 

2. Özel sözlükler (yazı dilini, sanat dilini, yazar dilini, bir eserin dilini 

içeren sözlük türleri ve (yazı diline ait olmayan dillerin yer aldığı konuşma 

dili, lehçeler ve ağız sözlükleri), 

6. Tarihsel süreçlerin yansıtıldığı sözlükler: 

1. Eşzamanlı sözlükler, 

2. Artzamanlı sözlükler, 

7. Amaca yönelik hazırlanan sözlükler: 

1. Eğitimsel sözlükler, 

2. Kılavuz sözlükler, 

8. Özel isimlerin ve cins isimlerin yer aldığı sözlükler: 

1. Ad sözlükleri (kişi adları), 

2. Cins isimlerin ve kavramların yer aldığı sözlükler (yer adları 

sözlüğü). 
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Görüldüğü üzere Tsıvin, 1978 yılında kendinden önceki yapılan 

çalışmaların eksik noktalarını tespit ederek dönemi için oldukça gelişmiş, 

kapsamlı bir sözlük sınıflandırması sunmuştur. 

V. V. Dubiçinskiy, Rus Sözlükbilimi (Лексикография русского 

языка) adlı çalışmasında ünlü sınıflandırmalar üzerine çalışarak eğitimsel ya 

da pratik amaçlarla hazırlanan sözlükleri de sınıflandırmanın ve incelemenin 

mümkün olacağını kendi sözlük sınıflandırmasıyla göstermiştir. Dubiçinskiy 

(2008: 69-71), sözlük türlerini dokuz maddede sınıflandırmıştır:  

1. Açıklanan dillerin miktarına bağlı olarak tek dilli, iki ya da çok dilli 

sözlükler, 

2. Söz varlığının kapsamına göre oluşturulan sözlükler; belirli bir 

sınırlama olmadan hazırlanan ansiklopedik, açıklamalı, imlâ, telaffuz 

sözlükleri ya da belirli bir söz varlığına bağlı kalan yazar dili sözlüğü, 

diyalektoloji sözlükleri, terim sözlükleri vb. yer almaktadır. 

3. Söz varlığının hacmine göre oluşturulan büyük, orta ve küçük 

sözlükler. 

4. Bilginin oluşumuna ve detaylarına bağlı olarak elektronik ya da 

basılı sözlükler, tek ciltli, çok dilli sözlükler, cep sözlükleri vb.  

5. İşlevsel yönelime bağlı olarak hazırlanan terim, tematik, tezaurus, 

deyim sözlükleri vb.  

6. Sözlükbirimlerin sıralanışına göre alfabetik, kavramsal ve tersine 

dizim yöntemine göre hazırlanan sözlükler. 

7. Kültürel bakış açısına göre hazırlanan, kişi adları sözlüğü, yer adları 

sözlüğü, söz kültürünü içeren imlâ, telaffuz ve sözcük kullanımlarında 

karşılaşılan zorlukları gösteren sözlükler bu gruba dâhil olmaktadır. 

8. Karmaşık ya da kapsamlı sözlükler içerisinde açıklamalı-çeviri 

sözlükleri, çeviri-eş anlamlı sözcükler sözlüğü ve alfabetik-kökteş sözcük 

yöntemine göre hazırlanan sözlükler bulunmaktadır. 

9. Eğitimsel sözlükler kategorisinde deyim sözlükleri, terim 

sözlükleri, ideografik ve resimli sözlük türleri yer almaktadır. 
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Dubiçinskiy, sözlük sınıflandırmasında belirlediği sözlükbilimsel 

parametreler çerçevesinde, var olan sözlüklerin özelliklerini göz önünde 

bulundurarak bir sınıflandırma yapmıştır. Dubiçinskiy, diğer araştırmacıların 

sözlük sınıflandırmalarından farklı olarak basılı ve elektronik sözlük türlerini 

de sınıflandırmasına dâhil etmiştir. Bunda Dubiçinskiy’in çağdaş 

araştırmacılar arasında yer alıyor olması muhakkak etkilidir. Bilindiği üzere, 

XX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren elektronik sözlükler de sözlük türleri 

arasında yer almaktadır.  

E. G. Şimçuk, 2009 yılında yayımladığı Rus Sözlükbilimi (Русская 

лексикография) adlı eserinde sözlük türlerinin sınıflandırılmasını sözlük 

tanımlamalarının ayırıcı özelliklerinden yola çıkarak gerçekleştirdiğini 

belirtmiştir. Şimçuk’un, sözlük sınıflandırması ise aşağıdaki gibidir (Şimçuk, 

2009: 10-18): 

1. Ansiklopedik sözlük – Dilbilimsel sözlük, 

2. Eşzamanlı sözlük – Artzamanlı sözlük, 

3. Özel sözlükler (açıklamalı, eş anlamlı, ideografik, deyimler, gramer 

sözlükleri) – Evrensel ya da İntegral sözlük24 (dilin tüm özelliklerinin 

yansıtıldığı sözlükler, örneğin, söz varlığının anlamının, gramerinin, 

deyimlerinin vb. her özelliğinin açıklandığı sözlük türü), 

4. Tek dilli sözlükler – Çeviri sözlükleri (iki ya da çok dilli sözlükler), 

5. Danışma kılavuzları (pasif sözlükler, tarihsel sözlükler) – Aktif 

sözlükler (çağdaş dili içeren sözlükler, akademi sözlükleri, integral 

sözlükler), 

6. Tezaurus (tanımlanacak kaynağın özelliğine göre seçilen söz 

varlığı, genel olarak o dildeki yazılı ve sözlü her şeyi içeren sözlük türü) – 

Diyalektoloji sözlükleri (madde başlarının seçimine göre hazırlanan 

sözlükler, diyalektoloji sözlükleri bu grupta yer alır), 

                                                             
24 Yu. D. Apresyan’la tanınan “integral sözlük” (интегральный словарь) sözlükbirimlerin 

yazım, telaffuz, kullanım, dilbilgisel özellikler, sözcük yapım sistemi, eş anlam, zıt anlam, deyim 

ve atasözleri gibi çok çeşitli açılardan tanımlandığı sözlük türüdür. Bu kavramının Türkçe karşılığı 

için sözcüğü sözcüğüne çeviri yöntemi seçilmiş olup terim tartışmaya açıktır.  
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7. Alfabetik sözlükler (alfabetik, kökteş, tersine sözlükler) – 

İdeografik sözlükler (aktif sözlük türüne dâhil olan bu sözlüklerde aynı 

semantik alan içerisinde yer alan sözcükler belirli gruplar içerisinde birlikte 

verilmektedir), 

8. Pratik sözlükler (çocuklar, üniversite öğrencileri, bir dili yabancı dil 

olarak öğrenen öğrenciler için, hedef kitleye yönelik hazırlanan sözlükler bu 

gruba dâhil olur) – Kuramsal (bilimsel) sözlükler (dilbilimciler tarafından 

belirli kuramsal ilkelere göre genellikle dilbilimciler için hazırlanan sözlük 

türü), 

9. Büyük sözlük – Orta sözlük – Küçük sözlük (sözlüğün boyutuna, 

hacmine göre belirlenen sözlük türleri), 

10. Basılı sözlük – Elektronik sözlük (sözlüğün biçimine göre yani 

basılı ya da elektronik olmasına göre sınıflandırılan sözlük türleri). 

Şimçuk’un sözlük sınıflandırması yukarıda bahsedilen Şçerba, 

Reformatskiy, Denisov, Tsıvin, Ojegov, Dubiçinskiy gibi isimlerin 

çalışmasını birleştiren bütünleyici bir sınıflandırma olmuştur. 

Sözlüklerde etimolojik, dilbilgisel, tarihsel gibi çok boyutlu bilgiler 

sunulmaktadır. Sözlüklerde verilen bilgilerin özelliklerinin, sözlüklerin 

hacminin ve niteliklerinin belirlenmesi sözlük türlerinin oluşturulması 

açısından önem arz etmektedir. Yukarıda da değinildiği üzere ilk sözlük 

sınıflandırmasını L. V. Şçerba yapmış, bu alanda çalışan araştırmacılara 

temel oluşturmuştur. L. V. Şçerba’nın sözlük sınıflandırması çağdaş 

sözlükbilimciler için önemini hâlâ korumaktadır. Araştırmacılar sözlük 

sınıflandırması alanında Şçerba’yı otorite kabul edip, onun çalışmasını 

geliştirmişler, gördükleri eksiklikleri gidermeye çalışmışlardır. Böylece her 

gelen çalışma daha kapsamlı ve daha tamamlayıcı olmuştur. Yukarıda 

verilen isimler dışında L. A. Novikov 1969 yılında eğitimsel sözlükleri, O. 

M. Karpova 1977 yılında yazar dili sözlüklerini, V. N. Sergeyev 1973 

yılında terim sözlüklerini, V. N. Petuşkovıy 1976 yılında terim sözlüklerini, 

B. İ. İgnatyevıy 1975 yılında iki dilli terim sözlüklerini sınıflandırmışlardır. 

Yu. N. Karaulov 1982 yılında 67 adet sözlükbilimsel parametre belirleyerek 

sözlük sınıflandırmasını bu parametreler temelinde oluşturmuştur. L. İ. 
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Skvortsov 1983 yılında sözlük sınıflandırması yapmış, B. Yu. Gorodetskiy 

1983 yılında 20 madde altında sözlükleri sınıflandırmış, R. Yu. Kobrin 1985 

yılında sözlüklerin semantik sınıflandırmasını, V. G. Gak 1988 yılında, S. V. 

Grinev-Grineviç ise 1985-1988 yılları arasında terim sözlükleri için çeşitli 

sınıflandırma denemeleri yapmışlardır. V. M. Leyçik de 1986 yılında sözlük 

sınıflandırması gerçekleştiren isimlerdendir (Grinev-Grineviç, 2009: 155-

185). Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. Sözlükbilimin kuramsal 

ilkeleri daha net belirlendiği, kuramsal sözlükbilim çalışmaları geliştiği ve 

yeni sözlükler oluşturulduğu sürece her araştırmacı selefinin üstüne çıkmak 

için çabalamış ve çabalamaya da devam etmektedir. Bilim birikerek 

ilerlemektedir. 

5.2.2. Sözlüğün Yapısal Özellikleri 

Sözlüğün yapısına; sözlüğün oluşum ilkeleri, sözlüğün hacmi, söz 

varlığının seçimi ve sözlük kaynakları dâhil olmaktadır. Sözlüğün yapısı, 

sözlük sorunlarıyla olduğu gibi sözlük maddesinin yapısıyla ve anlamsal 

sorunlarla da ilgilenmektedir (Denisov, 1976: 7). Bilimsel araştırmalarda 

sözlüğün yapısı genellikle “makroyapı” (макроструктура) ve “mikroyapı” 

(микроструктура) altında ele alınırken güncel çalışmalarda bu iki unsura 

“megayapı” (мегаструктура) da eklenmektedir. Biz de sözlüğün yapısını 

megayapı, makroyapı ve mikroyapı altında ele alacağız. 

R. R. K. Hartmann ve J. Gregory (1988: 93) Sözlükbilim Sözlüğü 

(Dictionary of Lexicography) adlı çalışmalarında “megayapı”yı: “Bir 

sözlüğün makroyapısını ve dış bölümünü kapsayan bütünleyici parçaların 

toplamı” şeklinde açıklamaktadırlar. Buradan hareketle megayapı, sözlüğün 

baskısıyla ilgili bilginin, sözlüğün yapısal özelliklerinin ve sözlüğün 

kullanım kılavuzunun yer aldığı ön kısım ile kısaltmalar, yabancı sözcükler, 

söz öbekleri, sözlüğün oluşturulmasında yararlanılan kaynakların listesi, 

düzeltmeler, dizgi hataları, askeriyedeki rütbeler, haritalar gibi değişiklik 

gösteren ek kısımdan oluşmaktadır (Jackson, 2016: 48).  

“Makroyapı” sözlükteki madde başlarının yerleşim düzeniyle 

(alfabetik, kavramsal-tematik, kökteş) bağlantılıdır. Özellikle güncel 

sözlüklerde en sık karşılaşılan yöntemlerden biri olan alfabetik dizim 
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yöntemi, kendi içerisinde doğrudan ve tersine alfabetik dizim olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Doğrudan alfabetik dizim yönteminde madde başı sözcükler 

alfabenin ilk harfine göre sıralanmaktadır. Tersine alfabetik dizim 

yönteminde ise madde başının son harfine göre bir dizim yapılmaktadır. 

Başka bir deyişle madde başı sözcüğün sağ tarafı için alfabetik sıralama 

gözetilmektedir. Tematik-kavram dizim yöntemi anlamdan sözcüğe 

hareketle hazırlanan sözlük türlerinde kullanılmaktadır. Aynı semantik alan 

içerisinde yer alan sözcükler bu dizim yöntemine göre sıralanmaktadır. Bu 

tür sözlükler için “tematik”, “kavram”, “ideografik”, “tezaurus” terimleri 

kullanılmaktadır. Kökteş dizim yöntemine göre hazırlanan sözlüklerde ise 

kök belirlenmekte ve belirlenen kökle aynı kökten gelen sözcükler alfabetik 

bir düzende sıralanmaktadır. 

“Mikroyapı” bir sözlükte bulunan sözlük maddesinin oluşumuyla 

ilgilidir. Başka bir deyişle, sözlük maddesinde yer alan bilgileri 

içermektedir. Bu bölümde sözlük maddesinin biçimi ve anlamı hakkında 

bilgiler verilmektedir. P. N. Denisov (1976: 8), ideal bir sözlükte, sözlük 

maddelerinin fonetik, dilbilgisel, semantik ve üslup özelliklerinin yeterli 

derecede sunulması gerektiğini ifade etmektedir. Sözlük maddesindeki 

bilgilerin özelliği madde başı sözcüklere göre değişmektedir ama genellikle 

V. V. Dubiçinskiy’in de belirttiği üzere aşağıda verilen bilgilerin tümünü ya 

da bazılarını içermektedir (Dubiçinskiy, 2008: 56-57): 

1. Madde başı, 

2. Yazım, 

3. Sesletim özelliği, 

4. Dilbilgisel özellik,  

5. Madde başı sözcüğün türü,  

6. Madde başı sözcüğün anlamı, 

7. Madde başının tanımı, 

8. Köken bilgisi, 

9. Sözlükbilimsel örnek,  
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10. Sözlükbilimsel etiketler (dilbilgisel, anlamsal, üsluba ait etiketler),  

11. Gönderim/yönlendirme. 

Özetle, sözlüğün megayapısı sözlüğün giriş kısmı olan ön kısım ile 

dizin, ekler vb. ögelerin yer aldığı son kısımdan oluşurken, makroyapı 

sözlük maddelerinin dizimiyle ilgilenmekte, mikroyapı ise sözlük 

maddesinin özelliklerini içermektedir.  

Sözlüğün yapısal özellikleri içerisinde sözlüğün hacminin belirlenmesi 

önemli bir yer tutmaktadır. Sözlüğün hacmi için, “sınırlama”, “kapsam” gibi 

terimler de kullanılmaktadır. Sözlük yazımına başlanmadan önce sözlüğün 

hacmine karar verilmelidir. Bir sözlüğün hacminin belirlenmesinde kesin bir 

kural olmamakla birlikte üç yöntem izlemek mümkündür: ilk yöntemde, 

sözlükte yer alacak söz varlığının dönemi ve hangi sözcük türlerinin (isim, 

fiil, türemiş, terim vb.) bulunacağı belirlenmelidir. Bu bağlamda 

çalışmamızın “Sözlük Türleri” adlı başlığında da gösterildiği üzere S. İ. 

Ojegov, sözlüklerin hacminin belirlenmesinde büyük, orta ve küçük sözlük 

türlerini ileri sürmüştür. Ojegov’a göre büyük sözlükte, XIX. ve XX. yüzyıla 

ait edebiyat dilini yansıtan sanatsal ve toplumsal eserlerdeki yerel dil, farklı 

gruplara ait lehçeler, terimler ve yazı dilinin farklı dönemlerine özgü 

deyimler ve konuşma dili yer almalıdır. Orta ve küçük sözlükler ise edebiyat 

eserlerinden yararlanarak çağdaş toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sadece 

çağdaş söz varlığını içermelidir (Ojegov, 1974: 169-170). Dolayısıyla en 

başta sanatsal olan ya da olmayan edebiyat eserlerinde geçen sözcüklerin 

kartotekleri hazırlanmalıdır. Böylelikle dinamik bir olgu olan dilin 

sözcüklerinin hareketleri, aktif ya da pasif durumu izlenecek, sözcüklerin 

kullanımda olduğu ya da kullanımdan çıkıp çıkmadığı takip edilecek ve 

sözlük hacimleri belirlenirken sözlükte yer alacak sözcüklerin seçimi daha 

kolay yapılabilecektir.  

İkinci yöntemde hacim, sözcük bazında düşünülmektedir. Bu 

yöntemde bir sözlükte kaç sözcük yer almalıdır sorusunun cevabı 

verilmelidir. Başka bir deyişle bir sözlükte kaç sözcüğün yer alacağı yine 

sözlüğün hacmiyle ilgilidir. Dilbilimci Ülkü Vural (2010), Yeni Bir Büyük 

Türkçe-Almanca Sözlük Projesi adlı bildirisinde Worterbuch Deutsch als 
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Fremdsprache adlı sözlüğün yazarı Günter Kempcke’in temel dil 

öğrenimine sahip olmak isteyen bir kişinin 17.000-20.000 kelimelik bir söz 

varlığı ile iletişim ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılayabileceği 

görüşüne yer vermiştir. Öyleyse yaklaşık 20.000 sözcük içeren bir sözlüğün 

gündelik ihtiyaçlar için yeterli olacağı söylenebilir. Gündelik kullanımın 

ötesinde akademisyenler, bilim insanları, üniversite, yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri için bu sayı ortalama 50.000 ve üzeri olmalıdır.  

Üçüncü yöntemde ise hacim, sözlüğün boyutuyla 

ilişkilendirilmektedir. Bir sözlük boyut açısından ince/kalın, küçük/büyük 

olabilir. Ancak sözlüğün boyutu sözlük okuyucusunu yanıltmamalıdır. Söz 

gelimi, ortalama 600 sayfaya sahip her iki sözlükten birinde 30.000 madde 

başı yer alırken bir diğerinde 40.000 madde başı bulunabilir. Bu durumla 

ilgili birkaç ihtimal sunulabilir. Sözlükler genelde iki ya da üç sütun 

biçiminde oluşturulmaktadır. Bu bağlamda sözlüklerden biri iki sütun, diğeri 

üç sütun şeklinde hazırlanmış olabilir. Yazı boyutları değişiklik gösterebilir. 

Ya da birinde madde başları ayrıntılı, diğerinde kısa açıklanmış olabilir. 

Tüm bunlar sözlüğün şekilsel hacminin belirlenmesinde rol oynayan 

etkenlerdir. Bu üç yönteme de bakıldığında hacim belirlemedeki en yetkin ve 

güvenilir yol, Ojegov’un da belirttiği gibi sözlüğün söz varlığını 

sınırlamaktır. Böylece oluşturulacak sözlüğün madde başlarının seçiminde 

karşılaşılacak güçlük aşılacaktır. 

Sözlüğün yapısal özellikleri içerisinde sözlüğün kaynaklarının 

belirlenmesi bir diğer önemli sorundur. Seçilen kaynaklar doğru şekilde 

analiz edilmeli ve kullanılmalıdır. Oluşturulacak türdeki sözlüğün benzerleri 

daha önce yayımlanmışsa, bu eserler yararlanılması gereken temel 

kaynaklardır. Rus sözlükbiliminde hazırlanmış her açıklamalı sözlüğün 

kaynağını kendisinden önce basılmış olan açıklamalı sözlük ya da sözlükler 

oluşturmaktadır. Söz gelimi, D. N. Uşakov’un sözlüğü S. İ. Ojegov’un 

sözlüğüne kaynaklık etmiştir. Dolayısıyla her sözlüğe kaynak olan 

çalışmalar mevcuttur, buradaki önemli nokta yararlanılan sözlüklerin üstüne 

çıkılmalı, onda görülen hatalar düzeltilmeli ve eksiklikler giderilmelidir. 

Planlanan sözlük o türde hazırlanacak ilk sözlükse seçilen kaynaklar yeterli, 

doygun, zengin olmalı ve okurun ihtiyacını karşılamalıdır.  
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5.2.3. Madde Başının Tanımlanmasında Kullanılan Yöntemler 

Sözlüğün mikroyapısı içerisinde yer alan madde başını (sözlükbirim) 

tanımlama sorunu sözlükbilimdeki en zor ve en önemli konulardan biridir. 

Rusçada madde başlarını “açıklama, tanımlama” anlamında “толкование”, 

“дефиниция”, “определение” ya da “описание” terimleri 

kullanılmaktadır. Tanımlamak, sözcüğün anlamının açıklanmasıdır. 

Çalışmamızın “V. İ. Dal (1801-1872)” başlığında da belirtildiği üzere Rus 

sözlükbiliminde kendi hazırladığı sözlüğün adında “açıklamalı” 

(толковый) terimine yer veren ilk kişi V. İ. Dal’dir (Vinogradov, 1977: 

210). V. İ. Dal (1903), Yaşayan Büyük Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü 

(Толковый словарь живого великорусского языка) adlı eserinin 

kapağında sözlüğe açıklamalı adını verdiğini, çünkü “açıklamak” bir 

sözcüğü diğerine çevirmek değil onu açıklamak ve yorumlamaktır diyerek 

bir bakıma sözlüğünde madde başlarını tanımlarken kullandığı yöntemi 

belirtmektedir. V. V. Dubiçinskiy (2008: 130) ise “açıklamak” terimini 

“madde başlarının açıklanması için aşırı özen isteyen bir sanat” şeklinde 

tanımlamaktadır.  

Bir sözcüğün anlamının açıklanması sırasında sözlükbilimci birtakım 

problemlerle karşılaşmaktadır. Bu bağlamda A. P. Yevgenyeva (1963: 8), 

Açıklamalı Sözlüklerde Tanımlama (Определения в толковых словарях) 

adlı makalesinde sözcüklerin anlamlarının tanımlanmasında çeşitli 

problemlerin mevcudiyetini belirtmekte birlikte bu sorunlardan bazılarını 

birkaç madde altında toplamaktadır. Bunlar: 

1. Sözlüklerde özel kelimelerin ve terimlerin tanımlanması, 

2. Anlamca yakın sözcüklerin anlamlarının incelenmesi, 

3. Sözcüklerin anlamlarının eş anlamlı sözcükler yardımıyla 

açıklanması, 

4. Standart tanımlamaların yapılması, 

5. Tematik ve türemiş sözcük gruplarının açıklanması sorunlarıdır. 
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Bu noktada çalışmamızın “Sözlükbilim ve Sözcükbilim İlişkisi” adlı 

başlığında da değindiğimiz üzere sözcüklerin semantik yapısını, birbirleriyle 

olan yapısal ve biçimsel ilişkilerini inceleyecek kişiler sözcükbilimcilerdir. 

Onlar bu problemleri çözdükçe sözlükbilimcinin madde başlarını doğru ve 

net bir şekilde tanımlaması kolaylaşacaktır. Böylelikle, bir sözlüğe 

başvurulduğunda aranan madde başının açıklaması sözlük okuyucusunun 

ihtiyacını karşılayacaktır. Bu sebeple, “Sözlük maddesinin tanımı sadece 

sözcüğün anlamı hakkında titiz ve kapsamlı bir bilgi vermemeli, aynı 

zamanda sözcüğün leksik sistemdeki yerini, benzer sözcüklerle bağlantısını 

da göstermelidir” (Kozırev ve Çernyak, 2015: 75). Sözlükbilimci 

Yevgenyeva (1963: 9) da bu ifadeye benzer bir bakış açısı paylaşmakta ve 

sözlüğün temel amacını gerçekleştirebilmesi için bir dilin sözlükbirimlerinin 

oluşumunu, bağlantıları ve ilişkileri içerisinde tasvir etmesi gerektiğini dile 

getirmektedir. Dolayısıyla sözlükler amacına göre hazırlanan kaynaklar olup 

madde başlarının açıklanmasında birbiriyle bağlantılı madde başları 

gösterilmeli, tanımlanmalı ve bir bütünlük içinde sunulmalıdır.  

Madde başlarının açıklanmasında kullanılan çeşitli yöntemler 

bulunmaktadır. Sözcükbilim üzerine çalışmalar gerçekleştiren O. L. Rubleva 

(2004: 30), Çağdaş Rus Dili Sözcükbilimi (Лексикология современного 

русского языка) adlı çalışmasında sözcüklerin anlamlarının 

tanımlanmasında sıklıkla kullanılan 3 yöntem üzerinde durmaktadır. 

Bunlardan ilki “betimleme yöntemi” (описательный способ) olup bu 

yöntemde madde başı sözcüğün anlamı ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. 

Örneğin:  

Башка (Efremova, 2000) — I ж. разг. сниж. Голова как часть 

тела человека или животного. Baş: Bir insanın ya da canlının bedeninin 

bir parçası olan kafa. 

Алмаз (Kuznetsov, 2000) — минерал, кристаллическая 

разновидность углерода, превосходящий твёрдостью и игрой света 

все другие минералы; драгоценный камень. Elmas: Sertlik ve ışık 

açısından diğer tüm minerallerden üstün olan bir karbon çeşidi kristal, 

mineral, değerli bir taş.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/140349/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
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Betimleme yöntemine ait bir diğer yönteme “nesne odaklı açıklama 

yöntemi” (предметный способ) adı verilmektedir. Bu yöntem türünde 

açıklanacak olan madde başının anlamı benzer bir nesne ya da konu 

aracılığıyla açıklanmaktadır. Kimi zaman da karşıt anlamından 

yararlanılmaktadır. Örneğin: 

Черный (Kuznetsov, 2000) — самый тёмный из всех цветов 

имеющий цвет сажи, угля (противоп.: белый) Siyah: kurum ve kömür 

renklerine sahip olup tüm renklerin en koyu olanıdır. Karşıt anlamı: beyaz. 

Дед (Yevgenyeva, 1985) — 1. Отец отца или матери. Dede: 

babanın ya da annenin babasıdır. 

Красный (Ojegov, 1988)
 
— Цвета крови. Kırmızı: Kan rengidir. 

İkinci en sık kullanılan yöntem ise madde başının anlamının eş 

anlamlı sözcük aracılığıyla tanımlandığı “eş anlam odaklı açıklama 

yöntemi”dir. Bu yöntemde sözcüğün eş anlamlısı verilmekte ve genellikle 

“aynı, aynısı” anlamına gelen то же sözcüğü kullanılmaktadır. 

Башка (Yevgenyeva, 1985) — То же, что голова. Baş: kafayla 

aynı şey. 

Башка́ (Uşakov, 2008) — Голова. Baş: Kafa. 

Üçüncü yöntem ise “referans yöntemi” (отсылочный способ) dir. 

Bu yöntemde madde başı sözcükle ilgili daha önce sözlüğün başka bir 

maddesinde açıklama yapıldıysa o sözcüğe atıf/yönlendirme/gönderme 

yapılmaktadır. Atıf, Rusça sözlüklerde genellikle “bak” anlamındaki 

смотри sözcüğünün kısaltılmış biçimi olan см. şeklinde verilmekte ve ilgili 

madde başına yönlendirme sağlanmaktadır. Sözcükler anlamsal açıdan aynı 

olup gramer açısından farklılık gösterdiğinde de bu yöntem kullanılmaktadır. 

Örneğin S. İ. Ojegov’un Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü (Толковый 

словарь русского языка) adlı çalışmasında написать – napisat (yazmak) 

ve повезти – povezti (taşımak, getirmek) madde başlarının gramer açısından 

özelliği tamamlanmış fiil türünde olmasıdır. Bu nedenle bu fiille aynı anlamı 

taşıyan sadece gramer açısından farklılık göstererek tamamlanmamış fiil 

türünde yer alan писать – pisat ve везти – vezti madde başlarına см. 
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kısaltması yapılarak yönlendirilmektedir. S. İ. Ojegov’un (1988) sözlüğünde 

referans yöntemi şu şekilde yer almaktadır. 

Написать см. Писать. 

Повезти см. Везти. 

Anlaşıldığı üzere yukarıda bahsedilen yöntemler sözlüklerde madde 

başlarının anlamlarının belirlenmesinde yol göstermektedir. Bununla birlikte 

dilbilimci, sözcükbilimci, sözlükbilimci ve aynı zamanda “Moskova 

Anlambilim Okulu” (Московская Семантическая Школа) üyesi Yu. D. 

Apresyan (1995: 95), Seçme Eserler. Sözlükbirimsel Anlambilim 

(Избранные труды. Лексическая семантика) adlı çalışmasında tanımlama 

konusuna genellikle iki kuralın kılavuzluk ettiğini ifade etmektedir. 

“Birincisinde, yorumlanan anlam, daha basit anlamlarla belirlenerek küçük 

bir temel anlam kümesine indirgenirse sözcüğün anlamı yorumlanırken 

anlamsız ve saçma bir daireden kaçmak mümkün olacaktır”. Apresyan bu 

yöntemin uygulanmasını bir formül üzerinden anlatmaktadır. Bu formülde 

madde başını ifade ederken “A” harfini kullanmaktadır. “A’nın 

açıklanmasında anlamlı olan en az iki B ve C sözcüğünden 

yararlanılmalıdır”. Örneğin; “sohbet etmek” anlamına gelen беседовать – 

besedovat madde başı “sohbeti yürütmek” anlamını taşıyan вести беседу – 

vesti besedu sözcükleriyle açıklanmaktadır. “Yardım etmek” anlamına gelen 

помогать – pomogat sözcüğü kendisiyle aynı anlamı taşıyan оказывать 

помощь – okazıvat pomoşç sözcükleri kullanılarak tanımlanmaktadır. “Bu 

yöntem ihtiyacı karşılamaktadır, çünkü “sohbet” ve “yardım” sözcüklerinin 

yanına getirilen fiillerle kolay bir şekilde sözcüğün anlamı 

açıklanmaktadır”. İkincisinde, ““BC” yani en az iki sözcüğün tanımlayıcı 

değerleri, “A”nın tanımlanmış değeri için gerekli ve yeterli olmalıdır. (A’nın 

tüm anlamsal bileşenleri listelenmeli ve bu tanım, açıklamaların eş anlamlı 

bir çemberi olmalıdır)”. Bu iki kural sözlükbilim için çok önemli ve basittir. 

Apresyan, açıklamaların yapılmasında bu yöntemin sıklıkla göz ardı 

edildiğini, çünkü bunun tutarlı bir uygulama gerektirdiğini ifade etmektedir. 

Bu yöntemlere uyulduğu takdirde anlamın tespiti kolaylaşacaktır. Apresyan 

tanımlamayla ilgili açıklamalarına devam etmektedir: 
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Anlamın açıklanması adım adım yapıldığında karmaşık değerler basit 
olanlara indirgenecek, böylece bu değerin tüm anlamlarını ilgili 

anlamları ile ilişkilendirerek göstermek mümkün olacaktır. Bununla 

birlikte dilin leksik – semantik (sözlükbirimsel – anlamsal) yapısının 
hiyerarşik düzeni gösterilerek tutarlılık sağlanacaktır. Bu durum ise 

farklı türde sözcük gruplarının oluşması, eş anlamlı ve mantıksal 

açıdan bağlantılı sözcükleri yeniden yapma kuralları için bir temel 
teşkil edecektir (Apresyan, 1995: 95).  

Madde başının tanımlanması sorununa P. N. Denisov (1976: 10) da 

yönelmiş, madde başı sözcüğün tanımının standart, ekonomik, basit, tam ve 

etkili olması gerektiğini ifade etmiştir. V. V. Dubiçinskiy (2008: 131), 

“İşlevsel olarak açıklama; yalnızca belirli bir dil biriminin anlamını 

açıklamakla kalmamakta, aynı zamanda bir dilin semantik sistemdeki yerinin 

kurulmasına da temel teşkil etmektedir” sözleriyle bu konuya değinmiştir. 

Sözlükbirimlerin anlamının açıklanması sadece sözlükbilim için değil 

anlambilim için de gerekli ve önemlidir. Sözcüklerin anlamlarının 

tanımlanmasında kuru, gereksiz, alakasız sözcüklerden kaçınılmalı, oldukça 

basit, anlaşılır sözcüklerle kısa, öz ve yalın bir şekilde tanımlamaya özen 

gösterilmelidir.  

5.2.4. Larin Sözlükbilim Merkezi 

“Larin Sözlükbilim Merkezi” (Ларинская лексикографическая 

школа), sözlükbilimci, diyalektolog Boris Aleksandroviç Larin25’in adıyla 

tanınmaktadır. B. A. Larin’in (1893-1964) 1920’li yıllardan itibaren 

gerçekleştirdiği sözlükbilim çalışmaları, bu merkezin açılmasını sağlamıştır. 

Larin, ilk olarak 1935-1940 yılları arasında yayımlanan D. N. Uşakov’un 

açıklamalı sözlüğünün hazırlanmasına katılmıştır. 1933’te N. Y. Marr Dil ve 

Düşünce Enstitüsü, Sözlük Bölümünde çalışmaya başlamıştır. 1935 yılında 

Kadim Rus Dili Sözlüğü Projesi’ni (Проект древнерусского словаря) 

oluşturarak, bu sözlüğü hazırlama komisyonunun başkanlığını yürütmüştür. 

Söz konusu çalışmalar zamanla Larin Sözlükbilim Merkezinin ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. Merkez, 1 Eylül 1960 tarihinde St. Petersburg 

(Leningrad) Üniversitesinin Filoloji Fakültesi bünyesinde farklı türde 

sözlükler oluşturmak için bilimsel bir laboratuvar olarak açılmıştır. Merkez, 

                                                             
25 B. A. Larin’in hayatı ve sözlükbilim çalışmalarıyla ilgili geniş bilgi için (bkz. Özcan, 2019). 
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bilimsel araştırmalarında ve sözlükbilim çalışmalarında 5 yaklaşım 

benimsemiştir (bkz. Mejkafedralnıy slovarnıy kabinet imeni prof. B. A. 

Larina, http://msk.phil.spbu.ru/o-kabinete-1): 

1. Bölgesel sözcükbilim ve sözlükbilim,  

2. Tarihsel sözcükbilim ve sözlükbilim, 

3. Yazar dili sözlükbilimi,   

4. İki dilli yazar dili sözlükbilimi, 

5. Atasözü ve jargon sözlüğü araştırmaları. 

Bu belirlenen 4 yaklaşım çerçevesinde çalışmaların genel hatlarını 

filoloji, tarih, anlambilim ve sözlükbilim oluşturmaktadır. Merkezin 

başkanlığını V. M. Mokienko’nun yaptığı dönemde söz konusu dört 

yaklaşımın yanına çalışma alanı olarak atasözleri ve jargon sözlükleri de 

eklenmiştir (Gerd, 2007: 3-4). Larin Sözlükbilim Merkezinin oluşum fikrinin 

sahibi B. A. Larin, dilin anlambilimsel özelliklerini açmayı, sözcüğün 

kullanımını farklı toplumsal açılardan göstermeyi, kuramsal sorunları 

çözmek için nesnel bir bakış açısıyla doğrulanmış zengin bir kaynak 

sunmayı amaçlamaktadır. Merkezde, sözlük kartotekleri oluşturulmakta ve 

kayıt altına alınmaktadır. Bu kartotekler diyalekt, tarihsel, yazarların dili, 

Rusça deyimler ve atasözleri gibi çeşitli alanlara ayrılarak 

sınıflandırılmaktadır. Merkezin yayımladığı ve hazırlamaya devam ettiği 

sözlükler alanlarına göre aşağıda sunulmaktadır.  

Bölgesel sözcükbilim ve sözlükbilim alanında hazırlanan sözlükler: 

1. Tarihsel Verilerle Pskov Bölgesi Sözlüğü (Псковский областной 

словарь с историческими данными), St. Petersburg, Cilt 1-27, 1967-2017 

(Baskıları devam ediyor). 

2. Aşağı Peçora Havzası Rus Ağızları Sözlüğü (Словарь русских 

говоров Низовой Печоры), L. A. İvaşko (Editör), St. Petersburg, Cilt 1, 

2003, Cilt 2, 2005.  
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3. Seliger: Rus Diyalektolojisi Malzemeleri. Sözlük (Селигер: 

материалы по русской диалектологии. Словарь), A. S. Gerd (Editör), St. 

Petersburg, Cilt 1-7, 2003-2017 (Baskıları devam ediyor). 

Tarihsel sözcükbilim ve sözlükbilim alanında hazırlanan sözlükler: 

1. Daniil Zatoçnik’in Duası Adlı Eserin Sözlüğü (Словарь моления 

Даниила Заточника), Leningrad Üni., 1981.  

2. XVI-XVII. Yüzyıl Moskova Rusyası’nda Kullanılan Rusçanın 

Sözlüğü (Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–

ХVII), St. Petersburg, Cilt 1-8, 2004-2018 (Baskıları devam ediyor). 

Yazar dili sözlükleri: 

1. M. Gorki’nin Otobiyografik Üçlemesi Sözlüğü (Словарь 

автобиографической трилогии М. Горького), L. S. Kovtun (Editör), 

Leningrad, Cilt 1-6, 1974-1990. 

2. M. Gorki’nin “Klim Samgin’in Yaşamı: Özel İsimler ve 

Adlandırmalar” Adlı Romanının Sıklık Sözlüğü (Частотный словарь 

романа М. Горького “Жизнь Клима Самгина”: Имена собственные и 

названия), St. Petersburg, 2011. 

İki dilli yazar dili sözlükleri:  

1. G. A. Liliç, M. Puymanova’nın Üçlemesinin Çekçe – Rusça Sözlüğü 

(Чешско – русский словарь к трилогии М. Пуймановой), Leningrad, 

1962. 

2. Nikola Vaptsarov’un Şiirlerinin Sözlüğü (Словарь поэзии Николы 

Вапцарова), G. V. Krılov (Editör), St. Petersburg, Cilt 1-3, 1998-2010. 

Atasözleri ve jargon sözlükleri: 

1. V. M. Mokienko, T. G. Nikitina, Pskov Atasözleri ve Deyimleri 

Sözlüğü (Словарь   псковских пословиц и поговорок), St. Petersburg, 

2001.  

2. Büyük Rusça Jargon Sözlüğü (Большой словарь русского 

жаргона), St. Petersburg, 2000. 
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3. Büyük Rusça Deyimler Sözlüğü (Большой словарь русских 

поговорок), V. M. Mokienko (Editör), St. Petersburg, 2008. 

4. V. M. Mokienko, T. G. Nikitina, E. K. Nikolayeva, Büyük Rusça 

Atasözleri Sözlüğü (Большой словарь русских пословиц), Moskova, 

OLMA Media Grup, 2010. 

Söz konusu sözlüklerin birçoğunun oluşturulması fikri B. A. Larin’e 

aittir. Yazar dili sözlüğünün Larin Sözlük Merkezinde hazırlanması planı L. 

S. Kovtun’la bağlantılıdır. Atasözü ve jargon sözlükleri ise V. M. 

Mokienko’nun fikirleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu sözlüklerde 

Mokienko’nun kendisi hem yazar hem editör olarak görev almıştır. 

Anlaşıldığı üzere Larin Sözlükbilim Merkezi sözlük çalışmalarını 

diyalektoloji, tarih, yazarların dili, Rusça deyimler ve atasözleri sözlükleri 

üzerine yoğunlaştırmıştır.  

5.2.5. Normatif Sözlükbilim 

“Normatif sözlükbilim” (нормативная лексикография), Sovyet 

dönemine geçişle birlikte 1918 yılında uygulanan İmlâ Reformu sonrası 

ortaya çıkan kuramsal bir alandır. Her ne kadar XX. yüzyılın ilk yarısında 

oluşmuşsa da temelleri XVIII. yüzyıl düşünürü, bilim insanı M. V. 

Lomonosov’un 1755 yılında tamamlanan Rusça Dilbilgisi (Российская 

грамматика) adlı çalışmasında atılmıştır. Normatif sözlükbilimin ne ifade 

ettiğini anlaşılır kılmak için “norm”, “dil normları”, “yazı dili”, “söz” ve 

“söz kültürü – yüksek söz kültürü” kavramlarını irdelemek gerekmektedir. 

“Norm” (норма), “kural” anlamına gelmektedir. L. A. Vvedenskaya 

ve M. N. Çerkasova (2011: 37) Rusça ve Söz Kültürü (Русский язык и 

культура речи) adlı çalışmalarında normu “Dil unsurlarının (kelimeler, 

ifadeler, cümleler vb.) tekdüze, örnek, evrensel olarak kabul edilen 

kullanımıdır hem sözlü hem de yazılı konuşma için zorunludur ve dilin tüm 

yönlerini kapsamaktadır” şeklinde tanımlamaktadırlar. Dilbilimci V. A. 

İtskoviç’e (2008: 21) göre dilbilimde “norm” terimi iki anlama gelmektedir: 

İlk anlamında, konuşmacıların sözlerinde düzenli olarak tekrarlanan ortak 

kullanım; ikincisinde, ders kitaplarında, sözlüklerde, danışma kılavuzlarında 

kaydedilen kurallar ve kullanım talimatları olarak belirtilmektedir. Norm için 
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verilen bu tanımlara ek olarak G. G. İnfantova (vd. 2010: 82), normun, 

tarihsel birikimle meydana geldiğini ve konuşanların çoğunluğu tarafından 

dilin telaffuz biçiminin, sözcük kullanımlarının ya da gramer biçimlerinin 

benimsenmiş olması gerektiğini belirtmektedir. Dolayısıyla norm; tarihsel 

bir sürece dayalı sözlü ve yazılı dilde ortak olarak kabul edilen, standart ve 

tek bir örneği bulunan dil kurallarının tümünü kapsamaktadır.  

L. İ. Trofimova (2010: 3), Dil Normları (Языковые нормы) adlı 

kitabında “dil normu”nu (языковая норма), “Yazı dilinin belirli bir 

gelişim döneminde kullanılan söz araçlarının, geleneksel açıdan tek bir 

örneği olan; telaffuz, sözcük kullanımı, gramer, üslup ve diğer dil 

araçlarının toplumsal dil uygulamasında kabul edilmiş kuralları” şeklinde 

açıklamıştır. Yazı dili normunun özellikleri şunlardır: standartlık, yaygınlık, 

genel kullanılabilirlik, dil sisteminin gelenekleri ve imkânlarının genel 

kullanıma uygunluğu, dil normlarını oluşturan birimler, yazım kuralları, 

noktalama işaretleri, dilbilgisi kuralları, leksik kurallar (sözcüklerin 

kullanımı) ve vurgu kurallarıdır. Dil normları bir dil için gerekli ve 

önemlidir. Çünkü normlar, yazı dilini muhafaza etmeye çalışmakta, 

bütünlüğü, ortaklığı ve anlaşılabilirliği sağlamaktadır. Normlar, dilin, 

diyalekt, konuşma, sosyal-profesyonel jargonlar ve yerel dil akışından 

korunmasına yardımcı olmaktadır. Dil normları yazı dilinin temel yapı taşı 

olup bir icat ürünü değildir. “Dilde meydana gelen doğal süreçleri ve 

olguları yansıtmakta, konuşma pratiğiyle desteklenmektedir. Dil normunun 

kurulmasının ana kaynakları; klasik ve modern yazarların eserleri, medya 

dilinin analizi, yaygın çağdaş kullanım, canlı ve anket sonuçlarından elde 

edilen veriler, dilbilimcilerin bilimsel çalışmaları ile bağlantılıdır” 

(Vvedenskaya ve Çerkasova, 2011: 47-48). Yazı dilinin normatifliği onun 

bilinen normlara ve kurallara her açıdan bağlılığı anlamına gelmektedir. 

Yazı dili normları ise dilin ortak, iletişim sürecinin kolay sağlanabilmesi için 

gereklidir. Özetle dil normlarının temel kaynaklarını klasik ya da modern 

yazarların eserlerinin dili, medya ve basının dili ile dilbilimcilerin bilimsel 

çalışmalarının analizi oluşturmaktadır.  

Dil normlarının bir diğer özelliği de “Tarihî bir olgu oluşudur. Bazı 

dil normları uzun zaman önce geliştirilip, günümüze kadar korunmuş ve 
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kullanılmışken, bazıları değişikliğe uğramıştır” (Vvedenskaya ve 

Çerkasova, 2011: 38-39). Bu değişim kişilerin isteğiyle gerçekleşen bireysel 

bir durum değildir. Dil kendiliğinden gelişen bir sistemdir, dilin kendi 

kuralları ve kendi doğası vardır. Toplumsal, siyasî, ekonomik yapıda 

meydana gelen değişiklikler dile yansıdığından, dil normlarının 

farklılaşmasına neden olmaktadır. B. N. Golovin (1988:42), Söz Kültürünün 

Temelleri (Основы культуры речи) adlı çalışmasında “Normlar değişiyorsa 

herhangi bir yazı dilinin gelişim döneminde eski ve yeni kuralların varlığı 

kaçınılmazdır” cümleleriyle normların değişkenliği konusuna eğilmiştir. 

Normların değişkenliği doğal olarak telaffuzlarda, dilbilgisi kurallarında 

tereddütler doğurabilir. Örneğin, çağdaş Rusçada yalın haldeki eril ve dişil 

cins tekil sözcükler çoğul halde çekimlenirken istisnaî durumlar dışında 

sözcük sonuna “ы – ı ve и – i” harfleri almaktadır. Bazı sözcüklerin ise глаз 

– глазa (glaz – glaza), паспорт – паспортa (pasport – pasporta), поезд – 

поезда (poyezd – poyezda) örneklerinde olduğu gibi “a” ekiyle çoğulu 

yapılmaktadır. Ancak, yazar, edebiyat eleştirmeni ve bir filozof olan N. G. 

Çernişevskiy’in, 8 Şubat 1855 tarihine ait mektubunda “trenler” sözcüğünü 

поезды – poyezdı şeklinde çoğul yaptığı görülmektedir (Vvedenskaya ve 

Çerkasova, 2011: 42). Başka bir ifadeyle, XIX. yüzyıl normlarında “tren” 

anlamını taşıyan поезд – poyezd sözcüğünün çoğulu için поезда yerine 

поезды sözcüğü kullanılmaktadır. Örnekte görüldüğü üzere поезд 

sözcüğünün XVIII. ve XIX. yüzyıllarda çoğul durumda aldığı eklerde norm 

değişikliği yaşanmıştır. Başka bir örnek ise “ы ve и” harflerinin sözcük 

içinde kullanımıyla ilgilidir. Örneğin, A. S. Puşkin eserlerinde sıklıkla 

скрып – skrıp, İ. S. Turgenyev ve L. N. Tolstoy скрыпит – skrıpit, 

брычка – brıçka, V. G. Belinskiy ise Александрынский театр – 

Aleksandrınskiy teatr sözcüklerine yer vermekteydiler. Şimdi ise bu 

kullanımlardan bazıları konuşma dilinde destek bulsa da edebiyat dilinde 

bulamamaktadır. Çağdaş Rusçada yalnızca скрипка – skripka, скрипеть – 

skripet, бричка – briçka, Александринский театр – Aleksandrinskiy 

teatr biçimleri kullanılmaktadır (Golovin, 1988: 42). Dolayısıyla XIX. 

yüzyılda ve XX. yüzyılın başında sözcük içerisinde “ы ve и” harflerinin 

kullanımında farklılıklar bulunmaktadır. XX. yüzyılın ikinci çeyreğinden 
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itibaren ise güncel biçiminin yer aldığı görülmektedir. Özetle dil normları 

tarihsel, geleneksel, tek bir tipi ya da örneği olsa da toplumsal, siyasî vb. 

şartlara bağlı olarak fonetik, anlamsal vb. açılardan değişikliğe 

uğrayabilmektedir. 

Rusçada, dil normları içerisinde yer alan vurguların (  ́ ) anlam ayırıcı 

özelliği vardır ve bu nedenle doğru kullanmak gerekmektedir. Bu konuda, 

sözcüklerin vurgularının gösterildiği örnekler daha açıklayıcı olacaktır. 

Örneğin eş sesli bir sözcük olan му́ка – múka sözcüğünün vurgusu 

gösterildiği üzere “у – u” harfinde olduğu zaman “acı” anlamını 

taşımaktadır, vurgu “a” harfine geçtiği zaman ise мука́ – muká sözcüğü 

“un” anlamına sahip olmaktadır. Ya da vurgunun ilk “a” da olduğu а́тлас – 

átlas sözcüğü “harita kitabı” anlamına gelirken, vurgunun ikinci “a” da 

bulunduğu атла́с – atlás sözcüğünde “zarif, ipeksi bir kumaş türü” anlamını 

taşımaktadır. Örneklerde de görüldüğü üzere Rus dilinde vurguların önemi 

oldukça büyüktür. 

Şimdi de “söz” (речь) kavramının ne ifade ettiğine bakalım. “Söz”, 

işaretler sistemi olan dilde gerçekleşmektedir, somuttur, dinamiktir, 

bireyseldir, muhataba ve durumsal şartlara bağlıdır (Zvereva, 2008: 16). Söz, 

kişinin deneyimlerini yansıtır, isteğe bağlıdır, zamanla değişir ve sınırsızdır 

(Vvedenskaya ve Çerkasova, 2011: 20). Öyleyse söz, dilde 

gerçekleşmektedir. Sözün dilden farklı olan yanı ise dile bir toplumdaki 

herkes sahipken, söz yalnızca bireye aittir. Söz, kişinin dil normlarını nasıl 

kullandığını göstererek onun donanımını da yansıtmaktadır. Bireye ait olan 

sözün toplum için ortak bir paydada buluşturulabilmesi “söz kültürü – 

yüksek söz kültürü” (культура речи – высокая культура речи) 

kavramını ortaya çıkarmıştır.  

“Söz kültürü” Rus dilbilim araştırmalarında XVIII. yüzyılın ortalarına 

doğru dilbilimci, düşünür M. V. Lomonosov’un çalışmaları vasıtasıyla 

ortaya çıkmıştır. XX. yüzyılda L. V. Şçerba, G. O. Vinokur, V. V. 

Vinogradov, D. N. Uşakov, S. İ. Ojegov, L. K. Graudina, E. N. Shiryayev, 

B. N. Golovin gibi Rus dilbilimcilerin araştırmalarında ise dilbilimsel bir 

disiplin olarak doğmuştur (Dohman, 2019c). Söz kültürü; “Düşünceleri 
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ifade ederken en doğru aracı ve biçimleri seçme yeteneğidir” (Maşina, 2012: 

5). “Yüksek söz kültürü, düşüncelerin dil vasıtasıyla doğru, net ve anlamlı 

bir şekilde iletilmesidir” (Ojegov, 1974: 287). “Yüksek söz kültürü sadece 

yazmada değil konuşmada da ana dili iyi bilme ve onu ifadeli araçlarla, 

üslup çeşitliliğiyle kullanma becerisidir” (Vinogradov, 1961: 19). 

Dolayısıyla söz kültürü hem yazarken hem konuşurken dili doğru, tam, 

ifadeli ve üslup araçları yardımıyla zengin bir şekilde kullanma anlamına 

gelmektedir. Söz kültürünü doğru kullanmak için yazı dili/standart dil 

normlarının iyi bilinmesi ihtiyacı doğmaktadır. Çünkü söz kültürü, yazı dili 

kurallarıyla yakından bağlantılı olup yazı dili kuralları çerçevesinde 

biçimlenmekte ve gelişmektedir. Özetle, dil normları yazı dilinin başlangıç 

noktası olan norm kavramıyla bağlantılıdır. Normlar, söz ve söz kültürünü 

belirlemekte, söz kültürünün temelini ise dil normları yani yazı dili 

oluşturmaktadır. Başka bir deyişle dil normları, yazı dili ve söz kültürü 

birbiriyle iç içe geçmiş, birbirinden beslenen kavramlardır. Ve bu kavramlar 

temelinde normatif sözlükbilim ortaya çıkmıştır.  

“Normatif sözlük” (нормативный словарь), söz kültürünün 

gelişmesi amacıyla dilin normalleştirilmesi görevine uygun sözcüklerin 

seçildiği sözlüklerdir. Normatif sözlüklerde yer alacak sözcüklerin hacmi 

çağdaş dilin sınırlarının belirlenmesiyle ilgilidir (Ojegov, 1974: 241). 

Merkezinde yazı dilinin bulunduğu normatif sözlükler, yazı dilini ve onun 

kurallarını yansıtarak sözlük kullanıcılarına yazı dilini doğru bir şekilde 

aktarmaya çalışmaktadır. Normatif sözlükler; bir dilin sözcüklerinin 

anlamını, doğru kullanımını, vurgusunu, telaffuzunu, yazımını, dilsel 

etiketler aracılığıyla kullanım alanını gösteren kılavuzlardır. Özellikle bir 

sözcüğün kullanım alanını gösteren dilsel etiketlerin belirlenmesi, genel 

sözlükbilimin ve normatif sözlükbilimin hem kuramsal hem uygulamalı 

açıdan en güncel sorunlarından biridir.  

Birçok yeni sözcüğün oluştuğu, eski eğitim sisteminin yerine Sovyet 

eğitim modelinin oturtulmaya çalışıldığı Sovyet döneminde normatif 

sözlükbilime oldukça önem verilmiştir. Bu dönemde Sovyet bilim 

insanlarının tamamı, ders kitapları, imlâ kılavuzları, sözlükler hazırlama 
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işleriyle ilgilenmişlerdir. Bu bağlamda “sözbilim sözlükleri”nin26 

(ортологический словарь) türleri ve açıklamalı sözlükler her eğitim 

seviyesine göre oluşturulmuştur. Rus sözlükbiliminde sözbilim sözlükleri 

içerik açısından üçe ayrılmaktadır. İlk grubu, konuşma dilinin kurallarını 

belirten “vurgu ve telaffuz sözlükleri”; ikinci grubu, sözcük kullanımında 

anlam açısından karşılaşılan zorlukların işaret edildiği “sözün doğruluğu 

sözlükleri”; üçüncü grubu ise Rus dili gramerinin doğru kullanımını 

göstermeyi amaçlayan “Rus dili gramerinin doğruluğu sözlükleri” 

oluşturmaktadır (Artamonov, 2011: 28). Özetle, bu sözlüklerin kapsamına; 

yazı dili kuralları çerçevesinde doğru sözün kullanımını sözcük, dilbilgisi, 

yazım ve telaffuz açısından inceleyen imlâ kılavuzları ve vurgu sözlükleri 

gibi çeşitli sözlükler dâhil olmaktadır. Bu alanda Sovyet döneminde 

oluşturulan sözlükler ilk hazırlanış sırasına göre aşağıda verilmiştir. 

Rusça vurgu ve telaffuz sözlükleri: 

1. R. İ. Avanesov ve S. İ. Ojegov (Editörler), Rusça Yazı Dilinin 

Telaffuzu ve Vurgusu (Русское литературное произношение и ударение), 

Moskova, 1955.  

2. F. L. Ageyenko ve M. V. Zavra, Radyo ve Televizyon Çalışanları 

İçin Vurgu Sözlüğü (Словарь ударений для работников радио и 

телевидения), (Beşinci Baskı), Moskova, 1984. 

3. R. V. Hrislova, Rusça Vurgu Sözlüğü (Словарь ударений 

русского языка), Minsk, 1986. 

4. S. N. Borunova, V. L. Vorontsova, N. A. Eskova, Rusça Doğru 

Söyleniş Sözlüğü: Telaffuz, Vurgu, Gramer Biçimleri (Орфоэпический 

словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические 

формы), R. İ. Avanesov (Editör), Moskova, 1983, 1989. 

Rus sözünün doğruluğu sözlükleri: 

                                                             
26 Rusça “ортологический словарь” terimi Türkçeye “sözbilim sözlükleri” şeklinde tarafımızca 

önerilmiş olup tartışmaya açıktır. Sözbilim sözlükleri arasında yer alan “sözün doğruluğu 

sözlükleri” Türkiye’deki “yanılma, yanlış söz ya da ibare” anlamına gelen “galatât/galat 

sözlükleri”yle benzer özellikler taşımaktadır. 
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1. S. İ. Ojegov (Editör), Rus Sözünün Doğruluğu. Çağdaş Sözcük 

Kullanımının Zor Durumları: Sözlük/Danışma Kılavuzu Deneyimi 

(Правильность русской речи. Трудные случаи современного 

словоупотребления: опыт словаря – справочника), Moskova, Nauka, 

1962, 1965. 

2. Yu. A. Belçikov ve M. S. Panyuşeva, Rusça Kökteş Sözcük 

Kullanımının Zor Durumları (Трудные случаи употребления 

однокоренных слов русского языка), Moskova, 1968, 1994. 

3. K. S. Gorbaçeviç, G. A. Kaçevskaya, A. M. Nevşinskaya vd. Rus 

Yazı Dili Normlarının Varyantları ve Sözcük Kullanımlarının Zorluğu 

(Трудности словоупотребления и варианты норм русского 

литературного языка), Moskova, 1973, 1986. 

4. D. E. Rozental ve M. A. Telenkova, Rus Dilinin Zorluğu Sözlüğü 

(Словарь трудностей русского языка), Moskova, 1976, 1987, 2003, 2017. 

Rus dili gramerinin doğruluğu sözlükleri: 

1. L. K. Graudina, V. A. İtsekoviç ve L. P. Katlinskaya, Rus Sözünün 

Dilbilgisel Doğruluğu (Грамматическая правильность русской речи), 

Moskova, 1976. 

2. T. F. Efremova ve V. G. Kostomarov, Rusçanın Dilbilgisel 

Zorlukları Sözlüğü (Словарь грамматических трудностей русского 

языка), Moskova, 1986, 1994. 

3. İ. K. Sazonova, Rusça Fiil ve Sıfat Fiil Biçimleri. Açıklamalı – 

Dilbilgisel Sözlük (Русский глагол и его причастные формы. Толково – 

грамматический словарь), Moskova, 1989.   

Normatif açıklamalı sözlükler: 

1. D. N. Uşakov, Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü (Толковый словарь 

русского языка), 4 cilt, Moskova, 1935-1940. 

2. S. İ. Ojegov, Rus Dili Sözlüğü (Словарь русского языка), 

Moskova, 1949, 1952, 1953, 1960, 1963, 1964, 1968, 1970, 1972, 1973, 

1975, 1978, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991. 
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3. SSCB Bilimler Akademisi, Çağdaş Rus Yazı Dilinin Sözlüğü 

(Словарь современного русского литературного языка),27 (BAS), 17 cilt, 

Moskova, Leningrad, 1948-1965.  

4. SSCB Bilimler Akademisi, Rus Dili Sözlüğü (Словарь русского 

языка),28 (МАS), A. P. Yevgenyeva (Editör), 4 cilt, 1957-1961, 1981-1984, 

1985-1988. 

5. V. V. Rozanova (Editör), Rusça Küçük Açıklamalı Sözlük (Краткий 

толковый словарь русского языка), Moskova, 1978, 1979, 1982, 1985, 

1987, 1989. 

6. M. S. Lapatuhin, E. V. Skorlupovskaya, S. P. Snetova, Rus Dilinin 

Açıklamalı Okul Sözlüğü: Öğrenciler İçin El Kitabı (Школьный толковый 

словарь русского языка: пособие для учащихся), F. P. Filin (Editör), 

Moskova, 1981. 

7. M. M. Mahmutov, A. V. Tekuçev, N. M. Şanskiy, Rus Dilinin 

Küçük Açıklamalı Sözlüğü: Ulusal Okullardaki Öğrenciler İçin El Kitabı 

(Толковый словарь русского языка: пособие для учащихся 

национальных школ), Leningrad, 1982. 

8. K. B. Gabuçan, Rus Dilinin Açıklamalı Eğitimsel Sözlüğü 

(Учебный толковый словарь русского языка), Мoskova, 1983. 

9. V. Lopatina ve L. Lopatin, Rus Dilinin Küçük Açıklamalı Sözlüğü 

(Малый толковый словарь русского языка), Russkiy yazık, 1990. 

Sonuç olarak normatif sözlükbilim, yazı dili kurallarına göre 

hazırlanan açıklamalı sözlükleri, söz kültürünü yükseltmeyi hedefleyen 

sözbilim sözlüklerini, (imlâ kılavuzları, vurgu ve telaffuz sözlükleri ve Rus 

dilinin zorluğu sözlükleri) kapsayan geniş bir alandır. “Normatif 

Sözlükbilim” başlığı altında Rus dilini standart bir çizgiye oturtmak, ortak 

yazı dilini benimsetmek için uğraş veren bilim insanlarından D. N. Uşakov, 

                                                             
27 Adı geçen sözlük Büyük Akademi Sözlüğü (Большой академический словарь) olarak da 

bilinmektedir. 
28 Adı geçen sözlük Küçük Akademi Sözlüğü (Малый академический словарь) olarak da 

bilinmektedir. 
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V. V. Vinogradov ve S. İ. Ojegov’un normatif sözlükbilim alanındaki 

çalışmaları incelenecek ve değerlendirilecektir. 

5.2.5.1. D. N. Uşakov (1873 – 1942)  

1917-1918 Sovyet dönemi İmlâ Reformu’nun uygulanması, dile adeta 

yeni sözcüklerin akması ve Sovyetler Birliği çatısındaki halklardan özellikle 

Türk dillerinin Kiril kökenli alfabeye geçirilmesiyle Sovyet ideolojisinin 

yönergelerinden biri olan dil devrimi de gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde 

Sovyetler Birliği kurucusu Rusya’yı ve onun çatısı altında birleşen halkları 

Sovyet dilini içeren ortak bir dil paydasında buluşturmak önceliklidir. 

Dolayısıyla dilin doğru kullanımını göstererek yazı dilini odak alan normatif 

sözlüklerin oluşturulması ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla hem editör hem de 

sözlüğün hazırlayıcısı olarak Sovyet döneminin ilk normatif sözlüğünü 

1935-1940 yılları arasında Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü (Толковый 

словарь русского языка) başlığıyla yayımlayan bilim insanı Dimitriy 

Nikolayeviç Uşakov’dur. 

Rus sözlükbilimci, dilbilimci, Rus diyalektolojisi uzmanı, coğrafyacı 

ve bir pedagog olan D. N. Uşakov, Moskova Üniversitesinin Dil-Tarih 

Fakültesinde eğitim almıştır. Burada hocası F. F. Fortunatov’un 

danışmanlığında Homeros’un Eserlerinde İsim Çekimleri (Склонение у 

Гомера) adlı lisans tezini 1895 yılında tamamlayarak üniversiteden 

birincilikle mezun olmuştur. F. F. Fortunatov, öğrencisi D. N. Uşakov’un 

yüksek lisans eğitimi alması için üniversitede kalmasını istemiştir, ancak 

maddi koşullar sebebiyle Uşakov bu teklifi kabul edememiştir. Bir devlet 

okulunda öğretmenlik yapmaya başlamış, aynı zamanda da Rus 

etnografyasıyla ilgili araştırmalara yönelmiştir. Bu bağlamda bilim insanı, 

1892-1904 yılları arasında Etnografiçeskoye Obozreniye (Этнографическое 

Обозрение) adlı dergide düzenli olarak yayın yapmıştır. 1900 yılında 

yüksek lisans tez savunmasını Rus Dili ve Sözlü Eserler Bölümünde 

gerçekleştirerek yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1907 yılından 

itibaren hocası F. F. Fortunatov’un referansıyla Moskova Üniversitesinde 

özel öğretmen olarak “Rus halk edebiyatının incelenmesinde temel yönelim” 

ve “Rus yazı dilinin temeli olarak Moskova ağzı” adlı dersleri vermeye 
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başlamıştır (Bogatova, 2011: 232). Uşakov’un bilimsel hayatının ilk 

yıllarında pedagogluk ve öğretmenlik yönü ön plana çıkarken bilimsel 

araştırmalarına etnografya ve diyalektoloji yön vermektedir. 

Bilim insanı, devrim öncesi dönemde Rus diyalektolojisinin temel 

sorunları üzerinde çalışmıştır. 1904 yılında dilbilim çevresinden Nikolay 

Nikolayeviç Durnovo (1876-1937), Nikolay Nikolayeviç Sokolov (1875-

1923) ve diğer Moskovalı dilbilimcilerle birlikte Moskova Diyalektoloji 

Komisyonunu (Московская Диалектологическая Комиссиая (МДК)) 

kurmuştur. Bu çevre ilk başta resmî değilken Bilimler Akademisi tarafından 

desteklenmiş ve resmî olarak Moskova Diyalektoloji Komisyonu adını 

almıştır. 1918 yılında profesör unvanını alan D. N. Uşakov, 1919 yılından 

itibaren Diyalektoloji Komisyonunun başkanlığını yürüten üniversite hocası 

ve arkadaşı F. E. Korş’un ölümü üzerine 1931 yılına kadar başkanlık 

koltuğunu devralmıştır. Bilim insanının bu dönem çalışmaları arasında 

Moskova Diyalektoloji Komisyonunun diğer üyeleriyle birlikte oluşturduğu 

Avrupa’da Rus Dilinin Diyalektolojik Haritası (Диалектологическая карта 

русского языка в Европе) (1914) ve Rus Diyalektolojisi Hakkındaki 

Bilgilerin Eklenmesiyle Avrupa’da Rus Dilinin Diyalektolojik Harita 

Denemesi (Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с 

приложением очерка русской диалектологии) (1915) adlı çalışmalar yer 

almaktadır. Bu çalışmada Rusça konuşan halkların diyalektolojik haritası 

çıkarılmış, Rus dilinin lehçeleri: Büyük Rusya lehçeleri (Rusya’nın 

merkezinde ve kuzeyinde yaşayan halkların dili), Belarus lehçeleri ve Küçük 

Rusya lehçeleri (Ukrayna) olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bu lehçeler kendi 

içlerinde de gruplara bölünmüştür. Çalışmada Rus olmayan kabilelerle ilgili 

bilgiler de bulunmaktadır (Durnovo vd., 1915: 1-6). Rus dilinin lehçelerini, 

sınırlarını ve yayılışını göstermesi sebebiyle o dönemin resmî ideolojisinin 

de desteklediği önemli bir çalışmadır.  

D. N. Uşakov, Sovyet döneminin getirdiği siyasî, toplumsal, eğitimsel, 

dilsel değişiklikler nedeniyle 1920’li yıllarda yöntem çalışmalarına ağırlık 

vermiş ve ilkokul ders kitaplarının hazırlanmasına öncülük etmiştir. 

Öğretmenlere yönelik tavsiyeler, yöntemler gösteren çalışmalar ve ders 

kitapları oluşturmuştur. Bu alanda yayımlanan temel çalışmalar: Rus Dili. 
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Rus Dili Gramerinin Bilimsel Temelleri (Русский язык. Научные основы 

грамматики русского языка) (1909), Rus Dili Morfolojisi Dinleme Kursu 

Ders Kitabı (Пособие прислушании курса морфологии русского языка) 

(1916), Yeni Gramer Programı Öncesindeki Sözlük (Словесник перед 

новой программой грамматики) (1923), Yeni Gramer Programının 

Tartışmalı Sorunları (Спорные вопросы в новой программе грамматики) 

(1924), Rus Dili. Gramer, İmlâ ve Telaffuz İçin Küçük Sistematik Okul 

Rehberi (Русский язык. Краткое систематическое школьное руководство 

по грамматике, правописанию и произношению) (1926), İmlâ Çalışma 

Kitabı 1 (Рабочая книга по правописанию. Ч. 1.) (1926), Rusça Ders 

Kitabı. Gramer. İmlâ. Telaffuz. Sözün Gelişmeşi 3. Üçüncü Sınıf Öğrencileri 

İçin (Учебная книга по русскому языку. Грамматика. Правописание. 

Произношение. Развитие речи, ч. 3. Для третьегого да обучения) (1929), 

Rusça Ders Kitabı. 1, 2, 3 ve 4. Bölümlere Öğretmen İçin Talimatlar 

(Учебная книга по русскому языку. Указания для учителя к 1, 2, 3, и 4 

частям) (1929), İmla Alıştırma Kitabı 1. İlkokul Birinci ve İkinci Sınıf 

Öğrencileri İçin (Сборник упражнений по правописанию. Ч. 1. Для 

первого и второго классов начальной школы) (1935) adlı kitaplardır. 

1880’li yıllarda Almanya’da ortaya çıkan Yenidilbilgicilerin 

(Junggramatiker) düşünceleri Rusya’da da yansıma bulmuş ve F. F. 

Fortunatov (1848-1914) başkanlığında Moskova Üniversitesinde çalışan 

araştırmacılar tarafından Moskova Dilbilim Okulu (Московская 

Лингвистическая Школа) kurulmuştur. Bu okul, biçimci/formal 

yaklaşım/okul ya da Fortunatov Okulu (формальная 

школа/фортунатовская школа) olarak da bilinmektedir. D. N. Uşakov 

da hocası Fortunatov’un formal yaklaşımını benimseyenlerden biridir. 

Bununla birlikte A. A. Şahmatov, N. N. Durnova, M. N. Peterson, A. M. 

Peşkovskiy, A. İ. Tomson, G. O. Vinokur, A. A. Reformatskiy gibi bilim 

insanları Fortunatov Okulunun fikirlerini kabul edip, geliştirenler arasında 

yer almaktadırlar. Moskova Dilbilim Okulunun temsilcileri 

Yenidilbilgicilerin fikirlerini benimsemişler ancak onların dil felsefesinden 

uzaklaşarak, dili toplumsal bir olgu yani dil ve toplum ilişkisi çerçevesinde 

incelemeyi seçmişlerdir. Bununla birlikte Fortunatov, somut dillerin gerçek 
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tarihinin araştırılması gerektiğini bunun için de karşılaştırmalı tarihî 

dilbilgisi araştırmalarının en etkili araç olduğunu belirtmektedir (Özer, 2004: 

131). Bu görüşlerin etkisiyle Uşakov, Dilbilime Kısa Bir Giriş (Краткое 

введение в науку о языке) adlı kitabını yayımlamıştır. İki bölümden oluşan 

bu kitabın giriş bölümünde dilbilim, dilbilimin amacı, nesnesi, tarihi, dil, 

akraba diller ve lehçe; ilk bölümünde ses, vurgu, telaffuz, sözcüklerin 

oluşumu, anlamı ve türleri, cümle ve ögeleri; ikinci bölümde diller, dillerin 

yapısal özellikleri, kökenleri, dil aileleri, anlamların ve sözcüklerin biçiminin 

değişimi gibi konular ele alınmıştır. Uşakov’a göre “dil” özellikle düşünce 

olmak üzere her türlü duygunun bilinçli olarak ifade edilmesidir. Dilde, 

mimik, jest gibi farklı ifade etme yolları vardır. Ancak dilbilimde özellikle 

dilin sözcükleri incelenmektedir, sözcük ise bir ya da birden fazla anlama 

sahip olan sestir. Burada bilim insanı dilin iki yönlülüğüne dikkat çekerek 

ilkinin sözcüğün dışsal, somut yanı olan ses, ikincisinin ise sözcüklerin içsel, 

manevi tarafı olan anlam olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda dilin 

temel ögesi olan sözcük, sessel ve anlamsal yapıdan meydana gelen çift 

yönlü bir olgudur. Uşakov, dilleri; ölü dil, canlı dil, akraba diller vb. şeklinde 

tanımlamakta ve özelliklerini göstermektedir. Yazı dilini ve halk dilini 

kıyaslamakta, halk dilini, bir yerde yaşayan insanların ihtiyacını karşılayan 

canlı dil; yazı dilini ise büyük bir insan grubuna ve yazılı eser okuyucularına 

hitap eden sanatsal, genel dil şeklinde açıklamaktadır (Uşakov, 1928: 5-7). 

Söz konusu kitabın ilk baskısı 1913 yılında yayımlanmıştır ve günümüzde de 

baskıları devam etmektedir. 

D. N. Uşakov’un en önemli mirasını ise konuşmalarının, 

makalelerinin, eleştirilerinin az önce bahsedilen çalışmalarının bir kısmının 

yayımlandığı Rus Dili (Русский язык) adlı ders kitabı oluşturmaktadır. Bu 

kitap, dilbilimci, edebiyatçı M. V. Panov (1920-2001) tarafından 1995 

yılında derlenmiştir. Söz konusu çalışmada hemen yukarıda bahsedilen 

Dilbilime Kısa Bir Giriş adlı kitabın giriş bölümü, genel dilbilim, çağdaş 

dilbilim, Rusça doğru söyleniş, doğru telaffuz, dilbilgisi, Rus dili tarihi ve 

eleştirileri yer almaktadır (Uşakov, 1995). Özetle, bu eserde D. N. 

Uşakov’un çağdaş Rusçayla, onun normlarıyla ve dilbilimle ilgili 

yayımladığı seçilmiş çalışmaları toplanmıştır. 
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D. N. Uşakov 1920-1930’lu yıllarda Rus imlâsının sadeleştirilmesi ve 

iyileştirilmesi sorunuyla ilgili tartışmalara katılmış ve Bilimler Akademisinin 

İmlâ Komisyonunda görev almıştır. Uşakov’un bu alandaki en önemli 

çalışması, Rus sözlükbilimine büyük katkılar sağlayan 1934 yılında ilkokul 

ve ortaokul için hazırladığı İmlâ Kılavuzu (Орфoграфический 

словарь)’dur. Aydınlanma Bakanlığının onayını da alan bu çalışma 

okullarda önerilen bir imlâ kılavuzudur. Uşakov’un ölümünden sonra 

öğrencisi S. E. Kryuçkov 1944’ten itibaren ikinci yazar olarak bu sözlüğü 

yayımlamaya devam etmiştir. Güncelliğini hâlâ koruyan ve yayımlanmaya 

devam eden bu imlâ kılavuzunun 40. baskısı 1984, 41. baskısı 1990 yılında, 

62. baskısı ise 2020 yılında Drofa yayınevinden çıkmıştır. Sözlük 

maddelerinin alfabetik düzende yer aldığı İmlâ Kılavuzu yaklaşık 15.000 

sözcüğü kapsamakta, sözcüklerin vurguları ve doğru yazılışları 

gösterilmektedir. Fiillerin genellikle birinci tekil şahısta çekimi verilmekte, 

sözcüklerin ismin hallerine göre çekiminde istisnai durumlar varsa 

gösterilmektedir. Örneğin: yalın çoğul durumdaki лю́ди – lyudi (insanlar) 

sözcüğünün -ile/araç durumundaki isim çoğul çekimi istisna olduğu için 

sözlükte людьми́ – lyudmi şeklinde belirtilmektedir. Sözlüğün hedefleri 

arasında sözcüklerin anlamlarını açıklamak bulunmamaktadır, ancak eş sesli 

sözcüklerde anlam karmaşası yaşanmaması için bu sözcüklerin kısaca 

anlamları sunulmaktadır. Yine öğrencilerin karıştırabileceği göz önünde 

bulundurularak bazı sözlük maddelerinin gramer özellikleri belirtilmiştir. 

Çekimlenemeyen sözcüklerin yanında çekiminin bulunmadığı bilgisi 

verilmiştir. Sözlüğün sonunda ise yaklaşık otuz beş sayfa sıfatların, zarfların, 

edatların, bağlaçların, sayıların, isimlerin, öneklerin ve bazı harflerin vb. 

imlâ kuralları açıklanmıştır. Bu çalışma, sözlük görevinin yanında dilbilgisel 

özellik de içerdiği için ders kitabı niteliği de taşımaktadır. Aşağıda sözlükte 

yer alan madde başlarından birkaçı sunulmaktadır. 
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Resim 5. 15. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov ve Kryuçkov, 1973) 

Görüldüğü üzere D. N. Uşakov ve S. E. Kryuçkov’un (1973) imlâ 

kılavuzunda sözcüklerin vurguları (  ́ ) belirtilmekte, кало́ша – kaloşa ve 

гало́ша – galoşa (kaloş, galoş) gibi eş anlamlı sözcükler, kılavuzda yer 

ekonomisi yapmak amacıyla aynı madde başında verilmektedir. Söz konusu 

madde başının ismin hallerine (padej) göre çekimlenmesinde istisnai durum 

olduğu için -ile/araç durumunda (т.п.), -ло́шей – -loşey ekini aldığı 

belirtilmektedir. Normalde sözcüklerin anlamları açıklanmamakta ancak 

karmaşa yaşanacağı düşünülen sözcüklerin anlamları kısaca 

tanımlanmaktadır. Örneğin, кампа́ния – kampaniya (sefer/savaş, 

kampanya) ve компа́ния – kompaniya (şirket) sözcüklerinin birbirine 

karıştırılmaması gerektiği vurgulanmıştır. 

Uşakov “doğru telaffuz”la (орфоэпия) ilgilenmiş, hatta bu alanın 

kurucusu sayılmıştır. Ortak yazı dilinin telaffuzunu sözlü kültürün temeli 

olarak görmüş ve Moskova telaffuzunu özellikle eski Moskova telaffuzunu, 

doğru telaffuz normlarının temeli kabul etmiştir. Doğru telaffuz üzerine 

hazırladığı çalışmalar arasında: Rusça Doğru Yazım (Русское 

правописание) (1911), Rusça Telaffuz ve Görevleri (Русская орфоэпия и 

ее задачи) (1928), Doğru Rus Telaffuzu Sorunu Hakkında (К вопросу о 

правильном русском произношении) (1964), Moskova Telaffuzu 

(Московское произношениe) (1968), Doğru Telaffuz (Орфоэпия) (1972) 

adlı çalışmalar yer almaktadır. 

1930’lu yıllarda sözlükbilim çalışmalarına yönelen Uşakov, hayatının 

çalışması sayılan, kendisinden sonraki tüm sözlüklere öncülük eden ve 
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çağdaşlığını günümüzde de koruyan Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’nü 

(Толковый словарь русского языка) 1935-1940 yılları arasında dört cilt 

olarak yayımlamıştır. Sovyet döneminin siyasî, toplumsal ve dilsel yapısının 

sözlüklerde yansıtılması talebi 1920’li yıllarda V. İ. Lenin tarafından dile 

getirilmiştir. Lenin 18 Ocak 1920 tarihinde M. N. Pokrovskiy’e yazdığı 

mektubunda çağdaş Rus dilinin sözlüğünün hazırlanmasını istediğini, bu 

konuyu A. V. Lunaçarskiy’le de konuştuğunu ifade etmiştir. Fransa’nın 

Larousse sözlüğü gibi küçük, tek ciltlik bir sözlük hazırlanmasını talep eden 

Lenin, sözlüğün kapsamını Puşkin döneminden çağdaş döneme uzanan 

sözcükler olarak belirlemiştir. Sözlük, yeni yazım kurallarına uygun ve 

herkes için olmalıdır. Bu amaçla bir komisyon kurulmasını ve en iyi 

dilbilimcilerin bu komisyonda yer almasını bildirmiştir (Lenin LI, 1920a: 

192; Lenin LII, 1920b: 178,198-199). Lenin’in isteği üzerine sözlük 

çalışmalarına 1921 yılında hemen başlanmıştır ancak 1923 yılında Halk 

Komiserler Birliğinde (Совнарком) çıkan aykırı sesler yüzünden ara 

verilmiştir. Bunun ilk sebebi bu çalışmayı Halk Eğitim Komiserliğinin 

(Наркомпрос) çok önemli bulmamasıdır. İkinci sebep ise bu sözlüğün 

normatif olması planlanmaktaydı ancak o dönemde normlar hakkında bir 

kesinlik bulunmamaktaydı yani tamamıyla belirlenmemişti (Tseytlin, 1958: 

110-111). Bu gerekçeler neticesinde sözlüğe ara verilse de Lenin’in talebini 

yerine getirmek için 1928 yılında S. İ. Ojegov (1900-1964), V. V. 

Vinogradov (1894-1969), G. O. Vinokur (1896-1947), B. A. Larin (1893-

1964) ve B. V. Tomaşevskiy (1890-1957) gibi değerli dilbilimciler Uşakov 

editörlüğünde bir araya gelerek sözlüğü hazırlamaya başlamışlardır. 12 yıl 

süren çalışmanın ardından Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü, 1935-1940 yılları 

arasında 4 cilt olarak yayımlanmıştır. Yaklaşık 90.000 madde başından 

oluşan sözlüğün ilk cildinin önsözünde Lenin’in talepleri şu şekilde 

belirtilmiştir. Söz konusu sözlük, Puşkin’den Gorki’ye kadarki dönemin 

çağdaş Rus dilini ve edebiyatını temel alarak, başta kısaltmalar olmak üzere 

genel kullanıma giren yeni sözcükleri, sosyalizmin inşasıyla ilgili geniş 

kullanım çerçevesine sahip sözcükleri, teknik ve toplumsal-politik alana ait 

terimleri göstermelidir. Normatiflik çerçevesinde sözcüklerin doğru 

kullanımı, doğru yazımı, telaffuzu, vurgusu, dilbilgisel ve üslup özellikleri, 
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sözcüklerin anlamları ve anlam tonları belirtilmelidir. Sözlükte yabancı 

sözcüklerin etimolojisi verilmelidir (Uşakov, 1935). Sözlük incelendiğinde 

D. N. Uşakov’un imlâ ve telaffuz alanındaki ilmî çalışmalarının sözlüğün 

yapısında kendisini gösterdiği hemen fark edilmektedir. Bu bağlamda 

sözlükte yer alan tüm sözcüklerin vurguları işaretlenmiştir. Sözcüklerin 

ismin hallerine göre çekimi, fiillerin şimdiki ve geçmiş zamandaki çekimi, 

fiillerin tamamlanmış ve tamamlanmamış durumu belirtilmektedir. 

Uşakov’un sözlüğünü diğer sözlüklerden ayıran husus ise sözcüklerin üslup 

özelliklerinin verilmesidir. Sözlükte, sözcüklerin kullanım alanları 

gösterilmekte ve sözcükler açıklanırken hangi dilde (konuşma, yazı, kilise 

vb.) kullanıldığı belirtilmektedir. İmlâ, telaffuz, vurgu, gramer işaretleri, 

sözcüğün kullanımı ve anlamları, analizi, dilbilgisel ve üslup özellikleri 

verilmekte dolayısıyla sözcüğün hem teorik hem de pratik kullanımı 

açıklanmaktadır. Aşağıda sözlüğün 1935-1949 yılları arasında yayımlanan 

ilk baskısından örnek madde başları sunulmaktadır. 

 

Resim 5. 16. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov I, 1935: 98) 

Uşakov’un (I, 1935: 98), Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’nde 

башлык – başlık sözcüğünün tamlama durumunda -a ekini aldığı ve eril 

cins bir sözcük olduğu belirtilmektedir. Türk kökenli olan bu sözcüğün Tatar 

Türkçesinde “başlıq” şeklinde yer aldığı gösterilmektedir. Ardından 

“başlık” madde başı “sıklıkla şapkanın üzerine takılan, uzun uçlu bir kumaş 

kapüşon, sıcak tutan bir baş süsü” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu sözcük 

Türk giyim kuşam ve aksesuarlarının Rusça söz varlığına yansıdığının 

göstergesidir. 



Ümmügülsüm DOHMAN | 319 

 

Resim 5. 17. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov I, 1935: 98) 

Sözlükte (Uşakov I, 1935: 98), башмак – başmak sözcüğünün ismin 

tamlama durumunda -a ekini aldığı, eril cins bir sözcük olduğu, tamlama 

durumunun çoğulunda “başmak” şeklinde yanlış kullanıldığı ve Tatar 

Türkçesindeki “başmaq” sözcüğünden Rusçaya geçtiği bilgisi verilmektedir. 

Ardından bu sözcüğün iki anlamı belirlenmektedir. İlk anlamı “genellikle 

deriden yapılan kadın ya da çocuk için alçak ayakkabı” şeklinde 

tanımlanarak, eski bir kullanım olduğu, bu tanıma “özel bir alçak ayakkabı 

modeli tarzı” da eklenerek tarihî bir sözcük olduğu belirtilmekte ve 

Puşkin’in eserlerinden bir örnek verilmektedir. İkinci anlamı “bir ok başının 

muhafaza edilmesi, kalıbı ve desteklenmesi için kullanılan farklı araçlar” 

şeklinde açıklanmakta ve teknik alana ait bir terim olduğu gösterilmektedir. 

Bu tanıma “tekerleğin yuvarlanmaması için altına koyulan bir tür fren aleti” 

cümlesi eklenmektedir. Son olarak bu sözcükle ilgili “eşinin her dediğine 

uyan koca/eş” anlamında kullanılan başka bir deyişle “kılıbık” manasındaki 

под башмаком – pod başmakom deyimi, yanında разг. – razg. etiketiyle 

konuşma diline özgü olduğu belirtilerek verilmektedir. Dolayısıyla Türk 

kökenli bir sözcük olan “başmak”ın eski kullanıma ait olduğu belirtilse de 

Uşakov’un sözlüğünde yer almıştır. Bu kelimeyle kullanılan “kılıbık” 

deyimi ise konuşma dilinde varlığını sürdürmektedir. 

 

Resim 5. 18. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov I, 1935: 1277) 
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Sözcüklerin kökenlerinin gösterildiği sözcüklerden biri olan кавун – 

kavun (Uşakov I, 1935: 1277) madde başının da tamlama durumunda -a 

ekini aldığı ve eril cins olduğu belirtilmektedir. Ardından “kavun” 

sözcüğünün Türkiye Türkçesinden Rusçaya geçtiği, yerel dilde kullanıldığı 

ve ek bilgi olarak “kavun”un “Ukraynacada karpuza verilen ad” olduğu 

açıklaması yapılmıştır. Bu madde başı kısaca tanımlanmakta bununla birlikte 

etimolojik bilgileriyle ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda “kavun” 

sözcüğü Türk kültürüne özgü bir besinin Rusça söz varlığına alındığını 

göstermesi açısından önemlidir. 

 

Resim 5. 19. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov I, 1935: 1499) 

Uşakov’un sözlüğünde Sovyet döneminde sıklıkla kullanılan kısaltma 

sözcüklere de yer verilmiştir. Çünkü bu dönemde çalışmamızın “Sovyet 

Dönemi Dil Siyaseti” adlı başlığında da anlatıldığı üzere toplumsal, siyasî, 

ekonomik vb. birçok alanda kısaltmalarla yeni sözcükler oluşturulmuştur. 

Örneğin, краском – kraskom (Uşakov I, 1935: 1499) madde başı da Sovyet 

dönemini yansıtan yeni sözcüklerden biridir. “Kraskom” sözcüğünün üslup 

özelliği parantez içinde verilen нов. воен. офиц. – nov. voyen. ofits. 

etiketiyle, sözcüğün dile yeni eklendiği ve savaş söz varlığına ait resmî bir 

terim sözcük olduğu belirtilmektedir. Ardından “kızıl ordu komutanı” 

anlamına gelen kısaltma sözcüğün uzun hali красный командир – krasnıy 

komandir şeklinde verilmektedir. Dolayısıyla Sovyet dönemiyle dile dahil 

olan краском kısaltma sözcüğü Sovyet döneminin ilk sözlüğünde yerini 

almıştır. 

 

Resim 5. 20. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov I, 1935: 653) 

Дарохранительница – darohranitelnitsa (Uşakov I, 1935: 653) 

sözcüğünün tamlama durumunun -ы – -ı ekiyle yapıldığı ve dişil cins olduğu 

belirtildikten sonra parantez içinde церк. – tserk. kısaltmasıyla Kilise Slav 
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diline ait olduğu belirtilmekte ve anlamı “(kiliselerde) kutsal ekmeğin 

saklandığı kap” şeklinde kısaca tanımlanmaktadır. Sovyet iktidarı “din” 

olgusunu yasaklayan bir rejimdi. O nedenle dinî yaşama ait sözcüklerin 

yanına kiliseyle ilgili ya da dinî etiketleri konularak o sözcükler 

ötekileştirilmeye ve Sovyet yaşamından çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bu 

yaklaşım Sovyet ideolojisiyle ilgilidir. Bu örnek de bu ideolojinin ürünüdür. 

Uşakov’un sözlüğünde Ekim Devrimi’nden sonra ortak ulusal dile 

giren toplumsal – politik ve terim sözcüklere genişçe yer verilmiştir. 

Örneğin; белогвардеец – belogvardeyets (beyaz ordu için savaşan 

kişi/asker), большевизм – bolşevizm (Bolşeviklik), большевик – bolşevik, 

большевистский – bolşevistskiy (Bolşevik, Bolşeviğe ait olan), 

болшевичка – bolşeviçka (kadın bolşevik), колхозник – kolhoznik 

(kolektif erkek çiftçi), колхозница – kolhoznitsa (kolektif kadın çiftçi), 

колхозный – kolhoznıy (kolektif çiftliğe ait, sıfat sözcük), комсомолец – 

komsomolets (komünist, komsomol), красноармеец – krasnoarmeyets 

(Kızıl Ordu), краснофлотец – krasnoflotets (SSCB filosuna ait denizci), 

ленинец – leninets (leninist), ленинизм – leninizm, ленинский – 

leninskiy, политбюро – politbyuro (politbüro), недовыработка – 

nedovırabotka (düşük üretim) sözcükleri bunlardan bazılarıdır. Sözlükte, bu 

Sovyet sözcüklerinin yanında yeni sözcük anlamındaki нов. – nov. üslup 

etiketi verilmektedir.  

Yukarıda verilen örnek madde başlarına bakıldığında D. N. 

Uşakov’un 4 ciltlik Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’nün Sovyet döneminin 

ideolojisine ayna tutan bir sözlük olarak ortaya çıktığı fark edilmektedir. 

Sözlük, devrim sonrası Rus dilinde meydana gelen değişiklikleri görme 

olanağı tanımaktadır. Sovyet döneminin toplumunu, kültürünü, ideolojisini, 

dil dünya görüşünü gösteren ve kanıtlayan bir eserdir. Bununla birlikte 

Sovyet dönemi sona erdikten sonra yapılan baskıları tek cilt olup dönemi 

gereği Sovyet sözcüklerinin çoğundan arındırılmıştır. Mesela çalışmamızın 

“İdeoloji Aracı Olarak Sözlük” başlığında “vaftiz olmak, haç çıkarmak” 

anlamına gelen креститься – krestitsya örneğinde olduğu gibi sözlüğün 

1935 baskısında bu madde başının yanında религ. – relig. etiketi verilerek 

dinî yaşama ait olduğu belirtilirken 2008 yılına ait baskısında böyle bir 
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etikete rastlanmamaktadır. O halde sözlüklerin dönemin ideolojisini 

yansıttığı gerçeği bir kez daha gün ışığına çıkmaktadır.  

Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’nde görev alan S. İ. Ojegov, D. N. 

Uşakov’la sözlüğün oluşturulmasından yaklaşık 15 yıl önce Leningrad29’ta 

ilk kez bir araya gelmiştir. Ojegov, o günden itibaren özellikle son 8-9 yılın 

her günü yoğun bir şekilde birlikte sözlük üzerinde çalıştıklarını belirterek 

D. N. Uşakov’un sözlüğünün başarısını üç maddeye bağlamaktadır. 

Birincisi; D. N. Uşakov’un insan ve bilim insanı olarak sahip olduğu kişisel 

özellikler, ikincisi; Uşakov’un Rus eğitimini ve bilimin güncel problemlerini 

yakından takip ederek gerekli durumda çözüm bulma becerisi ve sonuncusu; 

Uşakov’un engin tecrübeleri ve sezgisi sayesinde Rusça sözcüklerin ruhunu 

iyi anlayabilmesidir (Ojegov, 1992). Böylece ilk cildinin 1935 yılında 

tamamlandığı sözlük, Sovyet döneminin ve Rus yazı dilinin ilk açıklamalı 

sözlüğüdür. D. N. Uşakov’un sözlüğü Rus imlâsının, telaffuzunun, 

morfolojisinin, söz diziminin ve üslubunun da gelişimini etkileyerek 

normatif sözlükbilime büyük katkı sağlamıştır. “E. İ. Hanpira, 

Dostoyevski’nin Gogol’ün ünlü eseri Palto için söylediği “Hepimiz 

Gogol’ün paltosundan çıktık” cümlesini anımsatarak “Hepimiz Uşakov’un 

sözlüğünden çıktık” cümlesini kuracak olursak herhalde kimse alınmaz” 

(Hanpira, 1984, Akt. İlagayeva, 2015: 24) diyerek sözlüğün önemini, diğer 

sözlükleri ne kadar etkilediğini ve onlara öncülük yaptığını göstermek 

istemiştir. Bu sözlüğün internette çevrimiçi sürümü30 de bulunmaktadır.  

D. N. Uşakov’un sözlüğü, S. İ. Ojegov’un Rus Dili Sözlüğü’ne 

(Словарь русского языка) de kaynaklık etmiştir. Uşakov, 1940 yılında 

Ojegov’un sözlüğünün editörlerinden biri olarak da belirlenmiştir ancak 

sağlık sebepleri ve II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Taşkent’e 

taşınmış ve orada 17 Nisan 1942’de hayata gözlerini yummuştur. Vefatından 

bir yıl önce 1941 yılında Rusça-Özbekçe sözlüğün editörlüğüne yardım 

etmiş ve bu çalışma için Özbekçe öğrenmiştir (İlagayeva, 2015: 22). 

                                                             
29 Bilindiği gibi I. Petro tarafından kurdurulan ve ilk adı St. Petersburg olan şehrin adı önce 

Petrograd, 1915 Ekim Devrimi’nden sonra Lenin tarafından Leningrad olarak değiştirilir. Sovyetler 

Birliği yıkıldıktan sonra ise yeniden St. Petersburg adını alır. 
30 Sözlüğün çevrimiçi sürümü için (bkz. Tolkovıy slovar Uşakova. Web: 

http://ushakovdictionary.ru/) 
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Yaşamının son günlerine kadar bilim için çalışan Uşakov, hazırladığı ve 

editörlüğünü yaptığı İmlâ Kılavuzu’yla, kendi adıyla özdeşleşen Rus Dilinin 

Açıklamalı Sözlüğü’yle ve Rusça – Özbekçe Sözlük’le Rus sözlükbilimine ve 

dünya sözlükbilimine sağladığı katkılar ortada olup bu alanda ilklere imza 

atan önemli bir sözlükbilimcidir. Rusçanın ortak bir telaffuzunun olması için 

çok çalışan bilim insanı dile, dilin sözcüklerine çok önem vermiş, onları 

korumak ve saklamak için çaba harcamıştır. Bu bağlamda onu “söz 

mirasının koruyucusu” (bkz. Dohman, 2018) olarak adlandırmak 

mümkündür. 

5.2.5.2. V. V. Vinogradov (1895 – 1969) 

A. A. Şahmatov ile L. V. Şçerba’nın öğrencisi ve temsilcisi olan 

Viktor Vladimiroviç Vinogradov ömrünün yarım asırdan fazlasını bilime 

adamıştır. Üslupbilim, deyimbilim, metinbilim, dilbilgisi, biçimbilgisi, 

sözcük yapımı, sözdizimi, sözcükbilim, sözlükbilim, dil tarihi gibi birçok 

alan üzerinde incelemelerde bulunan bilim insanının hem dilbilimci hem 

edebiyatçı olarak araştırmalarının yönü çok çeşitlidir. Özellikle Rus dilini 

tarihî bağlamda incelemesi onu diğer çağdaşlarından öne çıkaran unsur 

olmuştur. Rus dili üzerindeki hâkimiyeti ise onun sözlük çalışmalarının 

aranan ismi olmasını sağlamıştır. 

V. V. Vinogradov, 1917 yılında Petrograd şehrinde bulunan Tarih – 

Dil ve Arkeoloji Enstitülerinden eşzamanlı bir şekilde mezun olmuştur. 1918 

yılında, hocası A. A. Şahmatov’un tavsiyesi üzerine Rus dili ve filoloji 

alanında ilerlemek için Petrograd Üniversitesinde eğitimine devam etmiştir. 

1919 yılında Kuzey – Rus Lehçesinin Fonetiği Üzerine Araştırmalar. Kuzey 

– Rus Lehçesinde B Sesinin Tarihî Gelişimi Üzerine Denemeler 

(Исследования в области фонетики северно – русского наречия. Очерки 

из истории звука Б в северно – русском наречии) adlı yüksek lisans tezini 

savunmuştur. Kısa bir süre sonra ise doçent unvanını almıştır. Bir filolog 

olarak derin bir metin bilgisi bulunan Vinogradov bir konferansında, yüksek 

lisans sınavına hazırlanırken, XIX. yüzyılın ilk on yılına ait tüm dergileri ve 

edebiyat gazetelerini okuduğunu söylemiştir. Bunu duyan filolog, edebiyatçı 

A. P. Çudakov, “Gerçekten hepsini okudunuz mu?” diye tekrar 
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Vinogradov’a sormuştur. Vinogradov ise kesin bir dille “Elbette, hepsini 

okudum demiştir”. Çudakov, Vinogradov’u okurken ve dinlerken, onun tüm 

Rus kitaplarını okuduğu hakkında emin olduğunu, en azından XVIII. 

yüzyılın 50-60-70’li yıllarını ve XIX. yüzyılı okuduğu kesinlikle açıktır diye 

belirtmiştir. Vinogradov, araştırmasına konu olan sözcüğün herhangi bir 

metinde ortaya çıkabileceğinden hareketle gazeteler, almanaklar, dergiler, 

düzyazı, şiirler, tarih, kanunlar, koleksiyonlar, mahkeme ifadeleri, askerî 

tüzükler, botanik, tarım ve köpek avcılığı sözlükleri, mektup yazarları vb. 

karşılaştığı her şeyi incelemiştir (Çudakov, 1995: 9-11). Böylece her alanda 

yüzlerce metin okumuştur. Sözcüğü çalışmalarının merkezine alarak onu 

tarihî, leksik, gramer, üslup, biçimsel vb. açılardan incelemiştir. Sözcük 

üzerinde çalışırken onu geçmişinden koparmadan bugünü ve geleceğiyle bağ 

kurarak değerlendirmiştir. Tarihçilik onun tüm çalışmalarının çıkış 

noktasıdır.  

V. V. Vinogradov, 1920 yılından 1929 yılına kadar profesör unvanıyla 

Petrograd Üniversitesinin, Tarih-Filoloji Fakültesinde, Rus dili tarihi üzerine 

ders vermeye başlamıştır. 1930 yılında profesör olarak Moskova 

Üniversitesine atanmış, bu nedenle Moskova’ya taşınmıştır. Bilim insanı, 

1934 ve 1937 yılları arasında Vyatka, 1941-1944 yılları arasında Tobolsk’da 

geçirdiği sürgün yılları dışında, yaşamının son günlerine kadar, Moskova 

Devlet Üniversitesinin (MGU) Filoloji Fakültesinde Rus Dili Bölümünün 

yöneticiliğini yapmıştır.   

V. V. Vinogradov Moskova Üniversitesine atanmadan önce 1924-

1930 yılları arasında Sanat Tarihi Devlet Enstitüsünde, Sözlü Sanatlar 

Bölümünün asil üyesi ve başkanı olarak çalışmıştır. Bu dönemde, V. V. 

Vinogradov’un çevresinde, biçimcilik sanatı ve yazın tarihi alanındaki 

çalışmalarıyla Rus dilbilim tarihinde parlak bir sayfa açan ve aynı zamanda 

enstitüde çalışan B. M. Eyhenbaum, V. M. Jirmunskiy, Yu. N. Tınyanov gibi 

araştırmacılar bulunmaktadır (Melniçuk, 1970: 3). V. V. Vinogradov, V. 

Jirmunskiy’in Lirik Şiirlerin Kompozisyonu (Композиция лирических 

стихотворений) (1921) ve R. Yakobson’un Yeni Rus Şiiri (Новейшая 

русская поэзия) (1921) üzerine eleştiri yazılarıyla, Gogol’ün “Burun” Adlı 

Uzun Öyküsünün Suje ve Kompozisyonu (Сюжет и композиция повести 
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Гоголя “Нос”) (1921), Bir Petersburg Poeması “Öteki”nin Üslubu (Стиль 

Петербургской поэмы Ф. М. Достоевского “Двойник”) (1922) ve 

Üslupbilim Sorunları Üzerine (О задачах стилистики) (1923) gibi birçok 

çalışmasıyla biçimciliğe yakın örnekler vermiştir. Ancak, Vinogradov’un 

biçimci olup olmadığı sorunu tartışmalıdır (Parer, 2004: 133). Bununla 

birlikte 1960’lı yıllarda öğrencileriyle biçimcilik üzerine yaptığı sohbeti teyp 

bandına kaydedilmiş ve 1975 yılında Seriya Literaturı i Yazıka (Серия 

литературы и языка) adlı derginin üçüncü sayısında Poetika İnceleme 

Tarihinden (1920’li Yıllar) (Из истории изучения поэтики (20-е годы)) 

başlığıyla düzenlenerek yayımlanmıştır. Bu sohbette Vinogradov, 1920’li 

yılların temel problemleri arasında bulunan drama, şiir, düzyazı sorunlarına 

değinerek, bu kavramların incelenmesi sırasında ortaya çıkan yeni sorunların 

varlığından ve onlara karşı bulunan çözümlerden bahsetmektedir. Söz 

konusu sorunla ilgili L. P. Yakubinskiy, B. M. Eyhenbaum, V. Şklovskiy, 

Yu. N. Tınyanov gibi biçimcilerin görüşlerine ve incelemelerine yer 

vermiştir. 

Bilim insanı, 1925 yılından itibaren yazarların dili ve üslubu ile ilgili 

çalışmalara yönelmiştir. Başta, A. S. Puşkin, N. V. Gogol ve F. M. 

Dostoyevski olmak üzere M. Yu. Lermontov, L. N. Tolstoy, İ. A. Krilov gibi 

yazarların dilini ve üslubunu incelemiştir. Bu bağlamda Gogol ve Doğalcı 

Okul (Гоголь и натуральная школа) (1925), Anna Ahmatova’nın Şiirleri 

Üzerine (О поэзии Анны Ахматовой) (1925), Gogol’ün Üslubu Üzerine 

Etüdler (Этюды о стиле Гоголя) (1926), Rus Doğalcılığının Evrimi. Gogol 

ve Dostoyevski (Эволюция русского натурализма: Гоголь и 

Достоевский) (1929), Edebî Düz Yazı Üzerine (О художественной прозе) 

(1930), XVII – XIX. Yüzyıllar Arası Rus Edebiyat Dilinin Tarihi Üzerine 

Denemeler (Очерки по истории русского литературного языка XVII – 

XIX vv.) (1934), Puşkin’in Dili (Язык Пушкина) (1935), Puşkin’in Üslubu 

(Стиль Пушкина) (1941), “Maça Kızı”nın Üslubu (Стиль “пиковой 

дамы”) (1936), Gogol’ün Dili (Язык Гоголя) (1936), Tolstoy’un Dili 

Üzerine (О языке Толстого) (1939) adlı çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu 

çalışmalar ve özellikle XVII. – XIX. Yüzyıllar Arası Rus Edebiyat Dilinin 

Tarihi Üzerine Denemeler adlı kitabı, Rus edebiyat dilinin XVII. ve XIX. 
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yüzyıllardaki durumunu, gelişimini ve değişimini göstermesi, Puşkin, 

Lermontov ve Gogol’un dilini analiz etmesi bakımından önemlidir. Böylece 

Vinogradov, Rus dilbilim araştırmalarında, Rus edebiyat dilinin tarihsel 

açıdan incelenmesi yöntemini başlatmıştır. Araştırmalarını tarihsel bağlamda 

yaparak, çalışmalarının büyük bir kısmını Rus edebiyat dili tarihinin 

incelenmesine ayırmıştır. 

Vinogradov, 1927 yılında Leningrad Dilbilim Topluluğunda sunduğu 

dilin kısımları adlı raporuyla gramer araştırmalarının başlangıcını yapmıştır. 

Dilbilgisi kuramlarının teorik çözümünü dilbilgisinin nesnelerini inceleyerek 

bulmuştur. Bu bağlamda, dilbilgisinin temel birimlerini ve kavramlarını 

“sözcük ve cümle” şeklinde belirlemiştir (Melniçuk, 1970: 6). Sözcüğü bir 

bütün olarak görmüş ve onun dilbilgisel, leksik, sözdizimsel ve morfolojik 

açılardan incelenmesi yolunu açmıştır. Vinogradov’un sözcüğün irdelenmesi 

üzerine geliştirdiği yöntemler kuramsal dilbilgisinin gelişimine önemli 

katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda Çağdaş Rus Dili (Современный русский 

язык) (1938), Rus Dili. Sözcük Üzerine Dilbilgisel İnceleme (Русский язык. 

Грамматическое учение о слове) (1947) adlı kitaplar dilbilgisi üzerine 

hazırladığı çalışmalardır. Özellikle Vinogradov’un (2001) Rus Dili. Sözcük 

Üzerine Dilbilgisel İnceleme adlı eseri büyük oylumlu bir çalışmadır. Bu 

eserde sözcüğü, dilbilgisini oluşturan tüm temel kavramlarla olan bağı 

içerisinde irdelemektedir. Örneğin, sözcüğü ilk önce isim ve fiil olarak 

ayırmış, sözcük oluşumunu incelemiş, isimlerin tekil, çoğul durumunu, 

ismin hallerindeki şeklini, dilbilgisiyle sözlükbirimin bağını, sıfatları, 

sıfatların üstünlük derecelerini ve kısa biçimlerini, zamirleri, zarfları, fiilleri 

(şahıs, tür, zaman ve çatı bakımından) incelemiş, edatları, bağlaçları ve 

ünlemleri değerlendirmiştir. Dolayısıyla sözcüğü dilbilgisinden ayırmadan 

bir bütün olarak dilbilgisel bağıyla ele almıştır.  

Vinogradov’un 1930-1940’lı yıllarda sözcükbilimle ilgili yaptığı 

araştırmalar Sözcükbilim Notları (Лексикологические заметки) adıyla 1941 

yılında yayımlanmıştır. Bilim insanı, sözcüğü, sözcük öbeğini ve cümleyi 

belirleyebilmek için deyimlerle ilgilenmeye başlamıştır. Bu bağlamda 

Dilbilimsel Bir Disiplin Olarak Rus Deyimbiliminin Temel Kavramları 

(Основные понятия русской фразеологии как лингвистической 
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дисциплины) (1946), Rus Dilindeki Deyimbirimlerin Temel Türleri (Об 

основных типах фразеологических единиц в русском языке) (1947) adlı 

çalışmalarda deyimbilimin, sözcükbilimle ilişkilendirildiğini, amaçlarının ve 

temel kavramlarının incelenmediğini belirterek deyimbilimle ilgili sorunları 

ortaya koymuştur. Deyim türlerini belirleyerek onları, deyim kaynaşmaları 

(фразеологические сращения), deyim birlikleri (фразеологические 

единство) ve deyim birleşmeleri (фразеологические сочетания) olmak 

üzere üç grupta toplamıştır. Burada, deyim çeşitlerini açıklamış ve Gogol, 

Dostoyevski, Turgenyev, Çehov gibi yazarların eserlerinden örnekler 

sunarak deyim türlerinin özelliklerini anlatmıştır. Dil olguları arasında yer 

alan deyimlerin çok hareketli, canlı ve çeşitli olduklarını ifade ederek yazı 

dilinin üslubuyla, dilbilgisiyle ve sözcükbilimle bağlantılı şekilde 

araştırılması gerektiğini açıklamıştır (Vinogradov, 1977: 118-139). 

Vinogradov, deyimbilimin sınırlarını, temel ilkelerini, amaçlarını ve 

problemlerini somut bir şekilde ortaya çıkardığı için deyimbilimin kurucusu 

olarak kabul edilmektedir.  

Bilim insanının deyimbilim incelemeleri onu kavrambilim adlı yeni 

bir konuya yönlendirmiştir. Kavrambilimle ilgili 1953 yılında Sözcüklerin 

Leksik Anlamlarının Temel Türleri (Основные типы лексических 

значений слова) adlı çalışması ilk kez Voprosı Yazıkoznaniya (Вопросы 

языкознания) adlı dergide yayımlanmıştır. Bu çalışmada Vinogradov, 

dilbilimde sözcüklerin anlamı sorununun anlambilim ve kavrambilim 

problemlerinin doğru çözümüne bağlı olduğunu belirtmiştir. Sözcüğün ve 

kavramın anlamının doğru açıklanabilmesi için sözcüklerin anlam tarihinin, 

deyim sözcüklerin tarihiyle yakından ilintili olduğunu aktarmaktadır. Çünkü 

eski ya da arkaik ifadeler ile sözcüklerin yeni bireysel kullanımları deyim 

birleşmelerinde ortaya çıkmaktadır (Vinogradov, 1977: 162, 180, 183). Bu 

bağlamda sözcüğün anlamını tanımlayabilmek için deyimbirimler tarihsel 

açıdan incelenmeli ve anlam sınırları iyi saptanmalıdır. Sözlüklerde, 

özellikle sözcüklerin temel ve yan anlamlarının belirlenmesinde sorunlar 

yaşandığından sözcüğün ve deyimlerin anlamının tespiti, uygulamalı ve 

kuramsal sözlükbilim çalışmaları için de son derece önemlidir. 
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Sözcüğü çalışmalarının merkezine alarak detaylı bir şekilde irdeleyen 

V. V. Vinogradov, aynı zamanda bir sözlükbilimcidir. Edebiyat dilini ve 

onun tarihî gelişimini çok iyi bilmesi, ayrıntılı dilbilgisi çalışmalarıyla 

sözcüğü incelemesi ve Rus diline olan hâkimiyeti sebebiyle 1926-1927 

yıllarından itibaren D. N. Uşakov’un editörlüğünde hazırlanan Rus Dilinin 

Açıklamalı Sözlüğü’nün (Толковый словарь русского языка) çalışmalarına 

katılmıştır. Vinogradov’un bu sözlük çalışmasındaki görevi Rus yazı dilinin 

söz varlığının tespiti, sözcüklerin anlamlarının, dilbilgisel ve üslup 

özelliklerinin belirlenmesidir. Bu sözlükte hazırladığı birçok sözlük 

maddesinin yanı sıra, yardımcı sözcükler içerisinde yer alan edatların, 

bağlaçların ve kiplerin tanımlanması işini de üstlenmiştir (Galkina-Fedoruk, 

1956: 6). Söz konusu sözlük, 1935-1940 yılları arasında dört cilt olarak 

basılmıştır. Ancak bu sözlük için büyük emek veren V. V. Vinogradov, 

1934-1937 yılları arasında Vyatka’da sürgünde olduğu için sözlüğün ilk 

cildinden adı çıkarılmıştır.  

Vinogradov, kendisinin de içinde bulunduğu bir çalışmayı eleştirecek 

düşünceye sahip bir bilim insanıdır. Bu bağlamda Rusça sözlüklerde yer alan 

sözcüklerin anlamlarının belirlenmesinde netlik olmadığını ifade etmekte ve 

bu görüşünü D. N. Uşakov’un editörlüğünde hazırlanan Rus Dilinin 

Açıklamalı Sözlüğü’nden ve Rusya Akademisi Sözlüğü’nden verilen 

örneklerle desteklemektedir. Bununla birlikte bu sorunun çağdaş Rus dilinin 

sözlüklerinin birçoğunda bulunduğunu dile getirmekte ve bu durumu 

Uşakov’un (I, 1935: 27) Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’nde geçen 

безголовый – bezgolovıy (kafasız) madde başında somut bir biçimde 

göstermektedir. 

 

Resim 5. 21. Sözlükten örnek görüntü (Uşakov I, 1935: 27) 
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Yukarıda görüldüğü üzere безголовый sözcüğünün ikinci anlamı 

“çok dalgın veya unutkan” şeklinde tanımlanmakta ve “Ah, ne kadar 

dalgınım, sobayı yaktım, bacasını ise açmadım. Artık çok dalgınım” cümlesi 

örnek verilmektedir. Sözlükte, bu maddenin anlamının konuşma diline ait 

olduğu belirtilmektedir. İşte Vinogradov bu bilgiyi eleştirerek söz konusu 

ikinci anlamın konuşma dili olarak değil de yan anlam şeklinde 

etiketlenmesi gerektiğini ifade etmektedir (Vinogradov, 1977: 170). Başka 

bir deyişle Vinogradov’a göre ikinci maddenin anlamıyla ilgili etiketleme 

hatalıdır. 

1941 yılının Ağustos ayında II. Dünya Savaşı’nın başlaması sebebiyle 

Vinogradov toplumsal açıdan tehdit oluşturan kişiler arasında görülmüştür. 

Bu nedenle Moskova’yı terk etmesi ve Sibirya’dan bir şehir seçerek 

yerleşmesi istenmiştir. O da Tobolsk’u tercih etmiş ve ailesiyle birlikte 

taşınmıştır (Malışeva-Vinogradova, 1989: 87). Oradaki açlık, soğuk ve 

konforsuz yaşam standartlarına rağmen Omsk Pedagoji Enstitüsünde ders 

vermeye başlamıştır. Yine aynı dönemde Büyük Sovyet Ansiklopedisi 

(Большая советская энциклопедия) ve Küçük Sovyet Ansiklopedisi’ndeki 

(Малая советская энциклопедия) Rus Dili (Русский язык) adlı sözlük 

maddelerini yazmıştır (Nikitin, 2015: 115). Söz konusu çalışmayla bilim 

insanının unvanlarına ansiklopedist özelliği de eklenmektedir. 

Vinogradov, editörlüğünü O. Yu. Şmidt’in gerçekleştirdiği Büyük 

Sovyet Ansiklopedisi’nde, Rus dilinin tarihî gelişimini başlangıçtan çağdaş 

döneme kadar ayrıntılarıyla ve örneklerle 30 sayfada anlatmıştır. Rus dili 

tarihini XI. yüzyılda Kiev Prensliği’nin kurulmasıyla başlatarak, Rus dilinin 

oluşmasına ve gelişmesine etki eden kültürleri, düşünürleri ve yazarları 

açıklamıştır. Bu bağlamda Doğu Slavları olan Büyük Rusya, Ukrayna ve 

Belarus üzerinde Yunan etkisi dışında, Kafkas ve Orta Asya halklarının ve 

dillerinin güçlü tesirinin görüldüğünü belirtmektedir. Baltık halklarıyla, 

Almanlarla, Finli kabilelerle, Keltlerle, Hun, Avar, Bulgar, Hazar gibi Türk 

kabileleriyle olan iletişim ve ilişkilerin de Doğu Slavların diline etki 

bırakmamasının imkânsız olduğunu vurgulamaktadır. Kilise Slav dilinin 

temelinde kadim Bulgar dilinin bulunduğunu belirtmiştir. XV.-XVII. 

yüzyıllarda Moskova’nın merkezileşmesiyle Moskova devlet dilinin 
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oluşmaya başladığı ve Kilise Slav dili ögelerinin yavaş yavaş arka plana 

geçtiğini ifade etmektedir. Rusya’da XVIII. yüzyılın ortasına kadar çok 

dilliliğin hâkim olduğunu, yazı dilinin ise XIX. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren oluşmaya başladığını aktarmaktadır (Şmidt XLIX, 1941: 746-780). 

Dolayısıyla dil tarih uzmanı olan Vinogradov, söz konusu madde başında, 

Rus dilinin oluşumunu, gelişimini ve çağdaş Rus dilinin durumunu detaylı 

bir şekilde açıklamıştır. 

Vinogradov, editörlüğünün yine O. Yu. Şmidt tarafından yapıldığı 

Küçük Sovyet Ansiklopedisi’ndeki Rus Dili adlı sözlük maddesini Ya. Loya 

ile ortak hazırlamıştır. Ansiklopedi’deki “Rus dili” adlı madde başı “Rus 

dili, büyük Rus halkının ulusal dili, Sovyetler Birliği halklarının iletişim dili 

ve önemli bir dünya dilidir” cümlesiyle başlamaktadır (Şmidt, 1941: 337-

342). Kısaca söz konusu madde başında Rus dilinin yakın tarihinden 

bahsedilerek çağdaş Rus dilinin yüceliği ve sosyalist kültürün önemli bir 

iletişim aracı konumunda bulunduğu üzerinde durulmaktadır. Lenin’in, 

mükemmel bir üslupçu olduğu, Rusçanın güzelliğinin ve arılığının 

korunması sorunlarıyla ilgilendiği vurgulanmakta, Lenin ve ideolojisi 

övülmektedir. Özellikle bu madde başıyla Küçük Sovyet Ansiklopedisi 

Sovyet ideolojisini yücelten bir eser olarak öne çıkmaktadır. Vinogradov, bu 

madde başını muhtemelen sürgündeyken yazmıştır, dolayısıyla içinde 

bulunduğu şartlar gereği Rus dilini, Lenin’i ve ideolojisini övmekten başka 

çaresi bulunmamaktadır. 

1940’lı yıllar Vinogradov’un sözlükbilim çalışmalarına özellikle 

kuramsal alanda çokça zaman ayırdığı yıllardır. 1941 yılında XVIII.-XX. 

Yüzyıllar Rus Edebiyat Dilinin Tarihsel Sözlüğü Sorunu Üzerine (Вопрос об 

историческом словаре русского литературного языка XVIII-XX вв.) adlı 

makalesini kaleme almıştır. Bu çalışmada tarihsel anlambilimin kurulması 

gerektiğini öne süren Vinogradov (1977: 192-195), tarihsel dilbilgisinin ve 

sözcükbilimin acınacak durumda olduğunu ifade etmektedir. Bu meselelerin 

çözümü için Rus edebiyat dilinin tarihsel sözlüğüne ihtiyaç duyulduğunu 

dile getirmektedir. Tarihsel sözlüğün hazırlanması aynı zamanda Rus dilinin 

incelenmesini de sağlayacağından Rusçanın tarihsel üslubunun oluşturulması 

yolunu da açacaktır. Vinogradov’a göre tarihsel sözlükle birlikte XIX. yüzyıl 
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şairi ve yazarı A. S. Puşkin’in dilinin incelenmesi de tarihsel üslubun 

gelişimine katkı sağlayacaktır. Edebiyat dilinin kurucusu sayılan Puşkin’in 

dili aracılığıyla edebiyat dilinin gelişim evrelerini ve eğilimlerini izlemenin 

mümkün olacağını bir örnekle açıklamaktadır. Söz gelimi, Puşkin’in erken 

dönem şiirlerinde позор – pozor sözcüğü arkaik, Kilise Slav dilinde 

kullanılan “manzara” anlamındadır. 1820’li yıllardan itibaren ise “pozor” 

sözcüğü bu arkaik anlamını Puşkin’in dilinde kaybetmekte ve bu yıllardan 

itibaren güncel kullanımdaki “rezillik, utanç verici, yüz karası, ayıp” 

anlamlarını kazanmaktadır (Vinogradov, 1977: 204). Bilim insanı 4-5 yıl 

gibi kısa bir sürede anlam değişimi yaşayan позор örneğiyle edebiyat 

kaynaklarının sistematik analiz takibinin gerekliliğini ve önemini de 

göstermek istemiştir. Özetle Vinogradov, XVIII.-XX. Yüzyıllar Rus Edebiyat 

Dilinin Tarihsel Sözlüğü Sorunu Üzerine adlı makalesiyle Rus edebiyat 

dilinin tarihsel sözlüğünün hazırlanmasının, tarihsel materyallerin 

incelenmesi yolunu açacağını, böylelikle Rusların uluslararası ilişkilerini, 

Rusça söz varlığıyla deyimler arasındaki bağı, toplumsal-tarihî nedenleri ve 

anlamsal ilişkileri göstermesi açısından önemli olacağını vurgulamaktadır. 

Rus dilinin tarihsel sözlüğüne duyulan ihtiyacın arttığından bahseden bilim 

insanı böyle bir çalışma yapılmasının tarihsel üslup vb. sorunların çözüm 

yolunu açacağını ifade etmektedir. Aynı zamanda oluşturulması planlanan 

tarihsel sözlük için yöntem göstermekte, Puşkin’in dilinin de henüz 

tamamıyla incelenmediği hususuna değinmekte ve Puşkin dili sözlüğünün 

hazırlanması gerektiğini vurgulamaktadır. 

1941 yılına ait sözlükbilim alanındaki bir diğer çalışma Rus Dilinin 

Açıklamalı Sözlükleri (Толковые словари русского языка) adlı makaledir. 

Bu çalışmada Doğu Slavların kardeş dilleri olan Ukraynaca ve Belarusçanın 

Rus yazı dilinin gelişiminde rolünün büyük olduğunu ifade etmekte ve Kiev 

kültürünün yükseldiği X-XI. yüzyılların tüm Doğu Slavların tarihinde derin 

izler bıraktığını belirtmektedir. Vinogradov’a göre Rusçada yazı dili ve sözlü 

dil arasındaki fark hemen belirlenmediği için yazı dili ve konuşma dili tek 

bir sistemde birleşememekte ve tüm ağızlar yazı diline yansımaktadır. 

Bunun sebebini ise edebiyat dilinin, genel kullanımda olan yerel sözcüklerin 

birçoğunu almasına dayandıran bilim insanı, Rus yazı dili ile halk ağızları 
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arasındaki canlı etkileşimin Rus yazı dilinin korunmasına ve ifadelerin 

standart bir şekilde kalmasına izin vermediğini aktarmaktadır. Bununla 

birlikte Sovyet dönemi, Rus millî diline daha önce hiç olmadığı kadar tesir 

etmekte, Rus yazı diline Sovyet döneminin yaşamını yansıtacak birçok yeni 

sözcük ve ifade sürekli girmektedir (Vinogradov, 1977: 208). Anlaşıldığı 

üzere Rus dili, kadim dönemlerden itibaren farklı dillerin etkisinde kalmakta, 

yazı dili ve sözlü dil ayrımı hemen oluşmadığı için ortak bir yazı ve 

konuşma dili bulunmamaktadır. Sovyet dönemiyle birlikte de Rus dili çeşitli 

değişimler yaşamakta ve yazı dilinin hâlâ tek bir standardı 

sunulamamaktadır.  

Vinogradov, Rus Dilinin Açıklamalı Sözlükleri adlı makalesinin 

ilerleyen sayfalarında Rus dilinin zenginliğinin gösterilebilmesi için sözlük 

hazırlamanın gerekliliğini vurgulamaktadır. Bilim insanına göre, açıklamalı 

sözlükler gerekli ve önemli olup yazı dilinin sözlükleridir, sözcüğün 

işaretlerini ve üslup özelliklerini vermektedir. Bu çerçevede herhangi bir 

madde başının bilimsel, hukuk, şiir vb. türü hakkında üslup özellikleri 

gösterilerek anlamın daha iyi açıklanmasına olanak sağlamaktadır. 

Açıklamalı sözlüklerde, sözcüklerin yazı dilindeki vurguları, temel 

dilbilgisel biçimleri doğru bir şekilde sunulmaktadır. Vinogradov, sözlükteki 

en önemli hususun, sözcüğün anlamının belirlenmesi olduğunu ileri sürerek, 

çok anlamlı sözcüklerin farklı anlamlarının örneklerle ve kullanımlarıyla 

gösterilmesi gerektiğini açıklamaktadır. Son olarak sözlükte o sözcükle ilgili 

deyimler, deyişler ve atasözleri yer almalıdır diyerek açıklamalı sözlüğün 

genel tanımını “Sözcük ve anlamların içeriğini belirleyen sözlük türlerine 

verilen addır” şeklinde yapmaktadır (Vinogradov, 1977: 209). Bilim insanı, 

söz konusu makaleyle açıklamalı sözlük nedir ve nasıl olmalıdır sorularını 

da açıklığa kavuşturmaktadır. 

Vinogradov’un Rus Dilinin Açıklamalı Sözlükleri başlıklı çalışmada 

eğildiği bir diğer konu sözlükbilim tarihidir. Rus sözlükbilim tarihinin Orta 

Çağ’ın başında “glossari, leksikon, azbukovnik ya da alfavit” türündeki 

sözlüklerle başladığını belirtmekte ve bu türün özellikleri hakkında bilgi 

vermektedir. “Açıklamalı” anlamına gelen толковый teriminin ilk kez V. İ. 

Dal’in sözlüğünde kullanıldığını ve Rus yazı dilinin açıklamalı sözlük 
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tarihinin ancak XVIII. yüzyılda Rusya Akademisi Sözlüğü’yle resmî olarak 

başladığını ifade etmektedir. Vinogradov’a göre 1847 yılında A. H. 

Vostokov editörlüğünde yayımlanan Kilise Slav Dili ve Rus Dili Sözlüğü 

(Словарь церковнославянского и русского языка), Rus sözlükbilim 

tarihinde yeni bir dönem açmıştır. Bu sözlük 1820-1840’lı yılların normatif 

bir sözlüğü değil de Rusça söz varlığının farklı dönemlerindeki gelişimini 

gösteren bir hazinedir (Vinogradov, 1977: 221). Vinogradov, Dal’in 

sözlüğünü de değerlendirmekte, sözlüğün her aşamasının Dal’in kendisine 

ait olduğunu vurgulayarak sözlüğün oluşturulma ilkelerinin, sözcükleri 

yerleştirme yönteminin muazzam bir derleme işi olduğuna değinmektedir. 

“Rus sözlükbiliminde büyük etnografın kahramanlık çalışmasının eşi benzeri 

yoktur” cümlesiyle sözlüğün değerini vurgulamaktadır (Vinogradov, 1977: 

225). Vinogradov, Ya. K. Grot’un editörlüğünde hazırlanan Rus Dili Sözlüğü 

(Словарь русского языка) adlı çalışmayı da incelemiştir. Bu sözlükte Kilise 

Slav dili ve kadim Rus diline ait sözcüklerden yalnızca Rus dilinde hâlâ 

kullanılmakta olan sözlükbirimlere yer verildiğini, lehçelere ait sözcüklerden 

ise yazı dilinde geniş bir kullanıma sahip sözcüklerin sözlüğe dâhil edildiğini 

açıklamaktadır. Karamzin, Gogol, Gonçarov, Dostoyevski, Tolstoy gibi en 

iyi Rus yazarların eserlerinden örneklerle zenginleştirilen sözlüğün, Grot’un 

vefatı sebebiyle 1891-1895 yılları arasında (A-D) harflerine kadar olan 

kısmının tamamlandığını belirtmektedir. Sözlüğün editörlüğüne A. A. 

Şahmatov geçmiş ve sözlüğe birtakım yenilikler getirmiştir. Bu bağlamda A. 

A. Şahmatov, sözlüğün hacmini genişletmek, sadece normatif olmamasını, 

ağızlarda kullanılan sözcüklerin ve Kilise Slav diline ait sözcüklerin de 

sözlükte yer almasını önermiş, Rusya Bilimler Akademisi de bu öneriyi 

kabul etmiştir. Sözlük 1929 yılına kadar Şahmatov’un planına göre 

yayımlanırken bu yıldan itibaren Sovyet dönemi dilinin yansıtılması görüşü 

ağır basmıştır. Bu nedenle Vinogradov, sözlüğün profilinin oldukça 

belirsizleştiğini ve sözlüğün ne tarihsel-açıklamalı ne de normatif türe dâhil 

edilebileceğini ifade etmiştir. D. N. Uşakov’un sözlüğünü de eleştiren 

Vinogradov, sözlükte anlamların açıklanmasında ve dil etiketlerinde sorun 

olduğunu aktarmakla birlikte yine de onun çağdaş Rus dilinin çok değerli bir 

danışma kılavuzu olduğunu belirtmektedir. Uşakov’un sözlüğüyle de 
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normatif sözlük meselelerinin çözülemediğini ve Bilimler Akademisinin 17 

Ciltlik Akademi Sözlüğü (Семнадцатитомный академический словарь) 

olarak da telaffuz edilen Çağdaş Rus Yazı Dilinin Sözlüğü’nü (Словарь 

современного русского литературного языка) hazırlamak için çalışmaya 

başladığını anlatmaktadır. Vinogradov cümlelerine Puşkin, Gogol, Gorki 

gibi yazarların da sözlük oluşturulmasının önemine her daim dikkat çektiğini 

belirterek devam etmekte ve sözlüklerin yazarlar ve gazeteciler için önemini 

şu cümlelerle vurgulamaktadır: “Bir yazar ve gazeteci sözlüğün sadece en 

dikkatli ve en özel okuyucusu değil aynı zamanda sözlüğün aktif yazarı ve 

kullanıcısıdır. Sözlük, yazarın ve gazetecinin yaratım laboratuvarının 

vazgeçilmez bir aracıdır” (Vinogradov, 1977: 224-242). Özetle, 

Vinogradov, bu çalışmada Rus sözlükbilim tarihinin gelişim evrelerini 

dönemin toplumsal ve siyasî yapısı bağlamında hazırlanan sözlükler 

aracılığıyla açıklamıştır. Her sözlük hakkında detaylı incelemeler yapmış ve 

hangi sözlüğün normatif, hangisinin normatif olmadığını ayrıntılı bir şekilde 

göstermiş, sözlük eleştirilerinde bulunmuş ve açıklamalı, normatif 

sözlüklerin oluşturulması gerekliliği üzerinde durmuştur.  

Vinogradov (1977: 243-264), 1956 yılında Rus Sözlükbiliminin Bazı 

Kuramsal Sorunları Üzerine (О некоторых вопросах теории русской 

лексикографии) adlı makalesini yayımlamıştır. Bu çalışmada da bilim 

insanı açıklamalı sözlüklerin öneminden bahsetmekte ve farklı türlerde 

oluşturulan millî dilin açıklamalı sözlüklerinde Rusya’nın büyük bir 

deneyim kazandığını belirtmektedir. Bununla birlikte sözlükbilim ve 

kavrambilim alanındaki sorunların çözülememesinin Rusça açıklamalı 

sözlüklerdeki noksanlıklarla yakından bağlantılı olduğunu vurgulamaktadır. 

Sözlükbilimin ilk sorununun sözcüklerin semantik yapısıyla ilgili olduğunu 

çünkü sözcüklerin anlamını ayırma ve belirleme yönteminin çok fazla 

incelenmediğini ifade etmektedir. Bu durumun, Rus dilinin açıklamalı 

sözlüklerinde, sözcüklerin anlamlarının belirlenmesinde, anlamların 

sınırlandırılmasında, deyimlerin ve onların üslup özelliklerinin analizinde 

çok sayıda hataya ve eksikliğe sebebiyet verdiğinin altını çizmektedir. 

Vinogradov, son yıllarda sözcük problemine değinen makalelerin de 

yazıldığını ancak bunların somut bilimsel araştırma deneyiminin uzağında 
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kaldığını cümlelerine eklemektedir. Dolayısıyla sözcüğün semantik 

yapısının; kullanım, birleşik öge, dilin leksik yapısındaki anlamsal bağları 

gibi her yönüyle incelenmesi ve sözcüklerin anlamlarının belirlenmesinde 

kullanılan yöntemler üzerinde çok çalışılması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Ayrıca çağdaş Rus dilinin semantik açıdan incelenmesinde derin özgün 

araştırmaların yokluğunun sözlükbilimcilerin çalışmalarına trajik bir şekilde 

yansıdığına değinmektedir. Bu konuda sözlükbilimciler için yönlendirici 

kılavuzlar bulunmadığından, açıklamalarda ve ilgili sözcüklerin ikincil 

anlamlarında standart tekrarların, hataların ve anlamsızlıkların görüldüğünü 

ifade etmektedir. Vinogradov, bu değerlendirmesini Akademi Sözlüğü’nde 

yer alan жанр – janr madde başı üzerinden tanıklamaktadır. Bilim insanı 

жанр sözcüğünün ikinci anlamının “tarz, sitil” olarak tanımlandığını, “basit 

bir tarz” sözcük öbeğiyle ve Saltıkov Şçedrin’in Golovlev Efendi (Господа 

Головлевы) adlı eserinde geçen bir cümleyle örneklendirildiğini 

belirtmektedir. Bu tanımın D. N. Uşakov’un ve S. İ. Ojegov’un da 

açıklamalı sözlüklerinde aynı şekilde yer aldığına değinmekte ve böylece 

sözcük tanımlarında tekrara düşüldüğünü kanıtlamaktadır (Vinogradov, 

1977: 243, 251, 252). 

Vinogradov (1977: 255), Rus Sözlükbiliminin Bazı Kuramsal 

Sorunları Üzerine adlı makalesinde sözlükbilimin temel kuramsal 

sorunlarından en önemlisinin eş sesli sözcükler olduğunu ve farklı açıklamalı 

sözlüklerle karşılaştırıldığında bu durumun kolayca fark edilebileceğini ifade 

etmektedir. Uygulamalı Rus sözlükbiliminde eş sesli sözcüklerin 

sınırlandırılmasında da problem olduğunu belirterek, eş sesli sözcüklerin 

araştırılmasında 3 yöntem göstermektedir. Bunlardan “ilki tarihsel 

sözcükbilim (tarihsel etimoloji de buraya dâhil edilebilir); ikincisi, 

biçimbirim-sözcük oluşumu; üçüncüsü ise yapısal-anlamsal (dilbilgisel 

yöntem de buraya dâhil edilebilir)” inceleme yöntemleridir. Eş sesli sözcük 

sorunu dışında üslup normlarının sözlüklerde hatalı bir şekilde yer alması 

meselesine değinen Vinogradov, leksik alandaki edebî üslup normlarının, 

üslup değerlerinin ve birçok sözcüğün değerinin Puşkin döneminden sonra 

değişime maruz kaldığını açıklamaktadır. Sovyet döneminde çağdaş yazı 

dilinin üslubunda farklı türde hareketlenmeler, tarihsel değişiklikler ve 
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sözlükbirimlerde anlambilimsel değişimler gerçekleştiğini aktarmaktadır. Bu 

hususlar ise Akademi Sözlüğü’nü hazırlayanlar tarafından düşünülmemiştir. 

Vinogradov, bu zor durumdan çıkabilmek için iki uzlaştırıcı yöntem 

belirlemiştir. “İlki, sözlüklerde üslup özelliklerine daha az yer verilmelidir. 

İkincisi, üslubun çağdaşlaşma algısına daha da yakınlaşılmalıdır” 

(Vinogradov, 1977: 262). Özetle üslup değişimleri tam yansıtılamıyorsa 

gereksiz kullanımından kaçınılmalıdır. Başka bir ifadeyle yanlış bilgi 

vermektense hiç yer almaması daha yeğdir. Çünkü üslup özellikleri zamanla 

değişime uğramakta ve sözlüklerde yansıtılmasında da geç kalınmaktadır. 

Bu nedenle, kuramsal sözlükbilimin geliştirilmesi için farklı dillerin belirli 

materyallerinden yararlanarak ana konuların derinlemesine geliştirilmesi 

gerekmektedir. Vinogradov, Rus dilinin açıklamalı sözlüklerinin kalitesini 

artırmak için eş seslilik, kelimelerin ifade birleşimleri, kelime anlamlarının 

çeşitli problemleri, sözcük yapım sistemi, dilbilgisel formların ve ek 

sözcüksel ilişkilerin sorunları üzerine net bir fikir sağlamaya yönelik 

araştırmaların yapılmasını önermektedir. Vinogradov, söz konusu makalede 

sözcüklerin anlamlarının belirlenmesi, sınırlandırılması ve eş sesli 

sözcüklerin kapsamı gibi sözlükbilimin temel meseleleri üzerinde durmakta 

ve bu sorunlara çözümler sunmaktadır. 

Vinogradov, eş seslilik sorununa odaklandığı Rus Sözlükbilim 

Geleneğinde Eş Seslilik Üzerine (Oб омонимии в русской 

лексикографической традиции) adlı çalışmasını 1967 yılında 

tamamlamıştır. Bu makalede eş sesli sözcüklerle birlikte çok anlamlılığı da 

incelemiştir. Bilim insanı 1847 yılında A. H. Vostokov editörlüğünde 

yayımlanan Kilise Slav Dili ve Rus Dili Sözlüğü’nden itibaren eş seslilik 

sorunlarının keyfi olarak çözüldüğünü belirtmektedir. Vinogradov’a göre bu 

keyfilik üç ana eğilim tarafından belirlenmektedir. İlk eğilimde Dal’in 

Açıklamalı Sözlüğü ve Akademi Sözlüğü gibi bazı sözlüklerde ortak bir ses 

kompozisyonu (veya ses kompleksi) tarafından birleştirilen tüm kelimeler, 

Rus dilinin tek bir sözcükbirimi olarak (hem tarihsel hem de diyalektik 

bağlamda) kabul edilmektedir. İkincisinde S. İ. Ojegov’un sözlüğü gibi tek 

ciltli sözlüklerin çok anlamlı sözcükleri eş sesli sözcüklere parçalama eğilimi 

bulunmaktadır. Bu bağlamda ilk yöntemde tüm eş sesli sözcükler aynı 
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madde altında farklı anlamları açıklanarak verilirken sözlükte niceliksel 

bakımdan azalmaya yol açmakta, ikinci yöntemde eş sesliler birden fazla 

madde başında gösterilmekte ve bu da kelime dağarcığının mantıksız bir 

şekilde genişlemesine ve anlambilimsel perspektifin bozulmasına yol 

açmaktadır. Ya. K. Grot’un editörlüğünde hazırlanan Rus Dili Sözlüğü ve D. 

N. Uşakov editörlüğünde yayımlanan Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü için 

tipik olan üçüncü eğilimde ise Rusça yazı dili sözlüğünün ortalama 

niceliksel sözlükbiriminden keskin sapmalar olmamış, standart sınırlar 

içinde kalınmış ve bu da eş seslilik olgusunun temel ilkelerinin açıklığa 

kavuşturulmasına herhangi bir katkı sağlamamıştır (Vinogradov, 1977: 288-

289). Başka bir deyişle üçüncü eğilimde standart değerler izlenerek eş 

seslilik sorununun çözümüne yönelik herhangi bir yöntem ya da gelişim 

kaydedilmemiştir. 

Vinogradov, eş seslilik sorununun, sözlükbilim ve genel kavrambilim 

teorilerinin sorunlarını çözmekten çok uzak ve kafa karıştırıcı bir durum 

olduğunu vurgulayarak, eş seslilik kavramının yapısal-anlamsal türdeşlik 

bağlamında incelenerek, temel özelliklerinin ve işaretlerinin belirlenmesi 

gerektiğine dikkat çekmiştir. Eş sesliliğin sıklıkla çok anlamlılıkla 

karıştırıldığını da belirten Vinogradov, onun kendi anlambilimsel ve sessel 

biçimsel yapısıyla çok anlamlılıktan kesin olarak ayrılabileceğini de 

aktarmaktadır. “Eş sesli sözcüklerin anlamı, temel, türemiş, yan anlam gibi 

birbiriyle ilişkili anlamlardan ayrılabilir. Eş sesli sözcüklerde genel olarak 

nesneyi ya da olguyu adlandıracak tek içsel yapısal işaretler 

bulunmamaktadır. Bu özellikleriyle eş seslilik çok anlamlılığa karşı olup 

ayırt edilebilir” (Vinogradov, 1977: 289-290). Söz konusu makalede eş sesli 

sözcüklerin artzaman-eşzaman, yapısal-anlamsal çizgide incelendiğinde, 

doğasının ve içeriğinin açıklığa kavuşacağı ve böylece sözlüklerde de eş 

seslilik sorununun çözüleceği anlatılmaktadır. 

Puşkin’in dili sözlüğünün hazırlanması hususuna sıklıkla değinen 

Vinogradov, Puşkin’in dili üzerine detaylı çalışmalar yapmış ve 1956-1961 

yılları arasında Puşkin’in Dili Sözlüğü’nü (Словарь языка Пушкина) 4 cilt 

olarak yayımlamıştır. Bu sözlüğün tarihsel planına bakılacak olursa 1870’li 

yıllardan itibaren Puşkin’in Dili Sözlüğü projesi bulunmaktadır. 1920 yılına 
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kadar planları yapılmış ve birçok toplantıda konuşulmuştur. Ancak 1933 

yılında Puşkin’in dili sözlüğünün oluşturulması fikri M. A. Tsyavlovskiy’in 

başkanlığında geliştirilen bir toplantıda gündeme tekrar gelmiştir. Bu 

toplantıya V. V. Vinogrodov ve G. O. Vinokur da katılmıştır. Toplantıdan 

kısa bir süre sonra Vinogradov, Puşkin’in eserlerinin bir araya getirildiği 6 

ciltlik esere ek olarak anlaşılmayan sözcüklerin açıklanarak örnekleriyle 

gösterildiği küçük bir sözlük hazırlamıştır. G. O. Vinokur ise kendi 

öğrencilerinden oluşan küçük bir toplulukla Puşkin’in eserlerini incelemeye 

başlamıştır. 1938 yılında Puşkin sözlüğünün başına G. O. Vinokur geçmiştir. 

1941 yılında başlayan II. Dünya Savaşı sebebiyle sekteye uğrayan çalışma 

1945 yılında tekrar başlamıştır. 1947’de Vinokur’un vefatı nedeniyle 

sözlüğün başına V. İ. Sidorov getirilmiştir. 1949 yılında Puşkin’in Dili 

Sözlüğünün Projesi (Проект словаря языка Пушкина) yayımlanmıştır. 

1956’da sözlüğün ilk cildi çıkmıştır. Bu süreçte sözlük üzerine çalışanların 

arasına yeni kişiler dâhil olmuştur. Vinogradov, baş editör olarak atanmış, S. 

G. Barhudarov, D. D. Blagoy ve B. V. Tomaşevskiy de sözlük çalışmasına 

katılmıştır. Böylece, diğer 3 cilt üzerindeki çalışma hızlı ve başarılı bir 

şekilde gerçekleşmiştir. 20.000’den fazla sözcüğün dahîl olduğu sözlükte, 

XVIII. ve XIX. yüzyılların ilk çeyreğindeki Rus edebiyat dilinin canlı ve 

aktif kelime hazinesi yer almaktadır. Sözlük, XIX. yüzyıl Rus edebiyat dili 

tarihini detaylı bir şekilde incelemektedir. 1937-1949 yılları arasında 

Puşkin’in eserlerinin 16 cilt olarak yayımlandığı derleme, Puşkin’in Dili 

Sözlüğü’nün kaynağını oluşturmaktadır. Bu derlemenin ilk 3 cildinde 

Puşkin’in şiirleri yer almaktadır. 10. cildin 3-291 numaralı sayfalarında yer 

alan Petro Tarihi (История Петра), yine 10. cildin 343-367 numaralı 

sayfalarda bulunan S. P. Kraşeninnikov’un “Kamçatka Topraklarının 

Tasvirleri”nin Okunması Sırasında Tutulan Notlar (Заметки при чтении 

«Описания земли Камчатки” С. П. Крашенинниковa) ve 5. cildin 153-

159 numaralı sayfalarında yer alan Şiirlerin Planları ve Ana Hatları 

(Наброски и планы поэм) adlı eserleri ise sözlüğe dâhil edilmemiştir. 

Puşkin’in metinlerinde geçen yabancı kökenli sözcüklere, tırnak ve parantez 

içinde yapılan alıntılara da sözlükte yer verilmemiştir. Dilbilgisine ait, 

zarflar, yardımcı sözcükler, bağlaç vb. kavramlar ise sözlükte gösterilmiştir. 
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Sözlük maddesinin özellikleri şu şekildedir: madde başı sözcüğün kaç kez 

kullanıldığı, birden fazla anlamı olan sözcüklerin anlamı ve yine kaç kez 

kullanıldığı, ilgili madde başının anlamına ya da anlamlarına örnekler ve son 

olarak Puşkin’in sözcüklerinin tüm kullanım durumlarının listesi 

verilmektedir. Puşkin’in Dili Sözlüğü açıklamalı ya da ansiklopedik bir 

sözlük olmadığı için bir kelimenin anlamının kapsamlı bir tanımı 

aranmamalıdır. Sözlüğün hedefi, sözcükleri yorumlamak değildir ancak 

birden fazla anlama sahip sözcüklerin farkının ortaya koyulabilmesi için 

kısaca tanımı verilmektedir. (Vinogradov I, 2000: V-XX). Sözlükte (I, 2000: 

42) yer alan байран – bayran madde başına inceleyelim:  

 

Resim 5. 22. Sözlükten örnek görüntü (Vinogradov I, 2000: 42) 

Türkçe “bairam” (Fasmer I, 1986: 108) şeklinden Rusçaya geçen 

“bayram” sözcüğü байран, байрам, баиран – bayran, bayram, bairan 

olarak Puşkin’in eserlerinde 3 kez geçmektedir. “Fıtır bayramı, Ramazan, 

Müslüman orucu” örneği verilerek “bayran” sözcüğünün Kafkas Esiri 

(Кавказский пленник) adlı eserin 11. kıtasının 1. mısrasına verilen dipnotta 

ve 1. bölümünün 325. mısrasında geçtiği belirtilmektedir. Son olarak da Эд. 

И. Байран – Ed. İ. Bayran ile başlayan kısımda “bayram” sözcüğünün 

kullanım sıklığı eserler bazında tekrardan sunulmaktadır. “Bayram” sözcüğü 

Puşkin’in eserlerine yerleşen Türk İslam kültürüne özgü motiflerin 

yansıtılması açısından da önemlidir. Puşkin’in Yüzbaşının Kızı 

(Капитанская дочка), Kırcali (Кирджали), Erzurum’a Yolculuk 

(Путешествие в Арзрум) vb. adlı eserleri incelendiğinde Türk İslam 

kültürüne ait unsurları görmek mümkündür (bkz. Kaynak, 1976). Sözlükten 

ikinci bir örnek olarak позор – pozor sözcüğünü inceleyelim (Vinogradov 

III, 2000: 494). 
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Resim 5. 23. Sözlükten örnek görüntü (Vinogradov III, 2000: 494) 

3. cildin 494. sayfasında yer alan позор sözcüğü hakkında 

Vinogradov’un XVIII.-XX. Yüzyıllar Rus Edebiyat Dilinin Tarihsel Sözlüğü 

Sorunu Üzerine adlı çalışmasının değerlendirilmesinde de bahsetmiştik. Söz 

konusu sözcük Puşkin’in erken dönem şiirlerinde arkaik olup Kilise Slav 

dilinde kullanılmakta ve “manzara” anlamındadır. 1820’li yıllardan itibaren 

ise позор sözcüğü “manzara” anlamını Puşkin’in dilinde kaybederek, 
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güncel kullanımdaki “rezillik, utanç verici, yüz karası, ayıp” anlamlarını 

kazanmaktadır. Puşkin’in Dili Sözlüğü’nün özelliklerini açıklarken 

sözcüklerin anlamlarının verilmediğini belirtmiştik. Ancak, karışıklığa sebep 

olmaması için позор gibi birden fazla anlama sahip sözcüklerin tanımları 

kısaca yapılmaktadır. Позор sözcüğü Puşkin’in eserlerinde 29 kez 

geçmektedir. Bunlardan 25’i “yüzkarası, rezillik, ayıp” anlamında 4’ü 

“manzara” anlamında kullanılmıştır. İlgili madde başının geçtiği metinlerin 

örnekleri ve hangi metinlerde yer aldığı da gösterilmiştir. 

Rus edebiyat dilinin gelişiminde önemli bir rol oynayan A. S. Puşkin, 

Rus edebiyat dilinin kurucusu sayılmaktadır. Bu nedenle Puşkin’in diliyle, 

millî dilin oluşumunda da bir paralellik görülmekte ve Puşkin’in Dili 

Sözlüğü’nün hazırlanmasına özellikle önem verilmektedir. Ayrıca yazar dili 

sözlüğü genel sözlükler için de kaynak oluşturması bakımından büyük önem 

taşımaktadır. Hazırlanan bu sözlük, XVIII. yüzyılın ve XIX. yüzyılın ilk 

çeyreğinin Rus edebiyat dilinin söz varlığını, anlam ve üslup değişimlerini 

göstermesi bakımından Rus edebiyat dili tarihinde önemli bir yere sahiptir. 

Sözlük, XVIII.-XIX. yüzyıl Rus edebiyat dilinin ve Puşkin’in sanat 

eserlerinin dilinin derinlemesine incelenmesine hizmet eden bir başvuru 

kılavuzu olma özelliği de taşımaktadır. 

Vinogradov, Çağdaş Rus Yazı Dilinin 17 Ciltlik Sözlüğü ve Sovyet 

Dilbilimi Açısından Önemi (Семнадцатитомный академический словарь 

современного русского литературного языка и его значение для 

советского языкознания) başlıklı değerlendirme çalışmasını 1966 yılında 

yayımlamıştır. Bu çalışmada 17 Ciltlik Akademi Sözlüğü’nün ilk iki cildinin 

aldığı ağır eleştiriler sebebiyle dördüncü cildinden itibaren yeni ilkeler 

belirlendiği ifade edilmektedir. Dördüncü ciltle birlikte alfabetik düzene 

geçilen Çağdaş Rus Yazı Dilinin Sözlüğü’nü Vinogradov, XX. yüzyılın diğer 

tüm (D. N. Uşakov ve S. İ. Ojegov’un) Rusça açıklamalı sözlüklerinden 

kesinlikle daha üstün bulmakta ve çağdaş Rus dilinin en önemli 

sözlüklerinden biri olduğunu belirtmektedir. Kısa adıyla Çağdaş Rus Yazı 

Dilinin Sözlüğü (Словарь современного русского литературного языка) 

olarak da bilinen 17 ciltlik çalışmada 120.480 madde başı yer almaktadır. 

Sözlüğün hacminin Puşkin döneminden başlayarak çağdaş döneme kadar 
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gelmesi, açıklamalı, normatif ve tarihsel olması planlanmaktadır. 

Vinogradov, tarihsel sözcükbilimle ilgili çok az bilgi içermesi sebebiyle 

sözlüğün tarihsel olmadığını vurgulamakta ve zaman aralığı geniş 

olduğundan sözlükte hatalar çıkacağının altını çizmektedir. Vinogradov’a 

göre çağdaş Rus dilinin zamanlaması XIX. yüzyılın 90’larından başlayarak 

günümüzü kapsayan dönemdir. Çünkü normatif sözlükte zaman kavramı çok 

önemlidir. Puşkin döneminden Sovyet dönemine kadar olan süreç uzundur, 

doğal olarak dilde, üslupta değişiklikler meydana gelmekte ve norm 

değişimleri yaşanmaktadır (Vinogradov, 1966: 8-9). Bilim insanı 17 Ciltlik 

Akademi Sözlüğü’nün de çağdaş Rus dilinin normatif-üslup sorunlarını tam 

olarak çözemediğini belirtmekle birlikte sözlükteki örneklerin seçiminin 

tartışmasız çok iyi olduğunu ifade etmektedir. Sözcüklerin anlamlarının 

açıklanmasında, temel, yeni, eski, argo vb. anlamların yerleştirilmesinde, 

deyimsel ve terminolojik ifadelerin düzenlenmesinde iyileşme görüldüğünü 

eklemektedir. Ancak Akademi Sözlüğü’ndeki sözcüklerin anlamlarının 

açıklanmasında eski ve yeni prensipleri tartışmanın bir anlamının 

olmadığını, çünkü birkaç yeni fikir ve bazı faydasız görüşler dışında 

semantik alanda somut, detaylı ve ikna edici bir çalışma yapılmadığının 

altını çizmektedir. Bununla birlikte Akademi Sözlüğü’nün normatif-tarihsel-

üslup sözlüklerinin hazırlanması görevini ortaya çıkardığını belirtmektedir 

(Vinogradov, 1966: 20, 25). Sonuç olarak Akademi Sözlüğü hacim, verilen 

örnekler, sözcüklerin ve deyimlerin tanımlanması bakımından kendisinden 

önceki sözlükleri aşsa da sözlüğün önsözünde değinilen tarihsel-açıklamalı-

normatif olma hedefini gerçekleştirememiştir. Bu bağlamda semantik, 

kavrambilim, sözcükbilim, üslupbilim alanlarında detaylı, faydalı fikirler 

sunulmalı ve Rus yazı dilinin normatif, üslup ve tarihsel sözlükleri 

hazırlanmalıdır. 

Vinogradov, Kadim Rusça Metinlerin ve Tarihsel Etimolojik 

Cinasların Okunması (Чтение древнерусского текста и историко 

этимологические каламбуры) adlı makalesini 1968 yılında tamamlamıştır. 

Söz konusu makale, kadim Rusça ve çağdaş Rusçadaki yapısal olgular 

üzerine gözlemler sunan genişletilmiş bir çalışmanın bulunmadığından 

hareketle hazırlanmıştır. Vinogradov, İ. İ. Sreznevskiy’in sözlüğü dışında 
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Rusya’da tam bir tarihsel sözlüğün bulunmadığının altını çizmektedir. Bilim 

insanı, öncelikle kadim Rusça ile çağdaş Rusçanın ayrıldığı noktaların neler 

olduğu, hangi şartlarda kadim Rusçadan çağdaş Rus dilinin doğduğu ve bir 

dilden başka bir dile geçiş sürecinin nasıl ortaya çıktığı gibi soruların 

cevabının bilinmesi gerekliliği üzerinde durmaktadır. Bu sorular, 1966 

yılında ilk cildinin yayımlandığı XI-XIV. Yüzyıllar Kadim Rusça 

Sözlüğü’nün (Словаря древнерусского языка XI-XIV вв.) çıkışı sırasında 

kaçınılmaz problemlere yol açmıştır (Vinogradov, 1977: 265-266). Çünkü 

Kadim Rusça Sözlüğü’nün ögeleri ve çağdaş Rusçanın sözlüğü prensipte 

aynıdır, yalnızca dilin farklı dönemlerindeki gelişiminden ibarettir. Burada 

her şeyin karanlık, belirsiz ve tarihsiz olduğunu vurgulayan Vinogradov, 

kadim Slav dilinin ve kelime dağarcığının Doğu Slav dil fenomenleri ile 

ilişkisi ve etkileşimi sorununun, kadim dönem Rus yazı dili ve edebiyat dili 

tarihinin temel meselelerinden biri olduğunu cümlelerine eklemektedir. 

Dolayısıyla, kadim Rus dilinin sözlüğünün oluşturulmasında tarihsel bakış 

açısını reddetmek ve eşzamanlı bir incelemeye girmek uygun değildir. 

Kadim Rus dili ve çağdaş Rus dili gerçeklerinin farklı dönemlerle bağlantısı 

hesaba katılmalıdır. Bunların kendi yapısında ve sözlük kompozisyonunda 

farklı sistemler ve farklı diller olduğu gözden kaçırılmamalıdır diyen 

Vinogradov’a göre, kadim Rusça sözlüğün hazırlanabilmesi noktasında 3 

dilin varlığı söz konusudur. Bu bağlamda ilk iki dil kadim Rusça ve çağdaş 

Rusçadır çünkü sözlükte yer alacak kadim Rusça sözcükler çağdaş Rusçaya 

çevrilecektir. Üçüncü dil ise kadim Rusçanın düzenlenmiş şekli olan Kilise 

Slav dilidir. Kadim Rusça Sözlüğü’nü hazırlayanlar için kadim Rusçanın 

redaksiyonu olan Kilise Slav dili hakkında ne anladıkları ve sınırlarını 

nereden çizdikleri muammadır. Sözlüğe kaynak olan eserlerin ve metinlerin 

adı verilmiştir. Bununla birlikte Kadim Rus Dili Sözlüğü, kadim Rus dilinin 

ve Kilise Slav dilinin anıtlarını, İncil’i, kadim Ahit kitaplarını, vaazları gibi 

her türlü yazılı belgeyi geniş ölçüde kapsamalıdır (Vinogradov, 1977: 267).  

Vinogradov, kendi yapılarıyla ve sözlük oluşumlarıyla kendilerini 

farklı birer sistem ve farklı diller biçiminde sunan XI.-XIV. yüzyıllar kadim 

Rusçanın gerçekleri ile çağdaş Rusçanın gerçekleri tezi üzerinde 

durmaktadır. Dilbilimci, kadim Rusça sözcüklerin yarıdan fazlasının 
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anlamının çağdaş Rus diline çok yakın olduğunu ve onların çoğunun çağdaş 

Rus yazı dilinin söz varlığı sisteminde kolaylıkla anlaşıldığını 

vurgulamaktadır. Söz konusu makalede Vinogradov, kadim Rusçanın 

kökeniyle ilgili farklı dilbilimcilerin görüşlerine de yer vermektedir. Bu 

bağlamda A. A. Şahmatov, “Çağdaş Rus yazı dilinin kadim Bulgarca kitap 

dilinin sözcüklerinin yarısını içerdiğini” belirtmektedir. N. N. Durnova, 

“Çağdaş Rus yazı dilinin söz varlığının ve sözcük oluşumunun yarısının 

Kilise Slav diline ait olduğunu” savunmuştur. L. V. Şçerba da “Sözlü 

sohbetlerinde tarihsel anlambilimden destek alındığı takdirde çağdaş Rus 

yazı dilinin yüzde elliden fazlasında kadim Slavca ya da Kilise Slav dili 

ögelerine rastlanacağını” ifade etmiştir (Vinogradov, 1977: 267-269). Bu 

görüşlere A. İ. Sobolevskiy, L. A. Bulahovskiy, S. K. Buliç, B. G. Unbegaun 

ve diğer birçok Slavist katılmaktadır. Bu görüşe karşı çıkanlar da vardır.  

M. N. Peterson, çağdaş Rus dilinden rastgele seçtiği çok az bir 

malzeme temelinde istatiksel bir analizle (500 sözcük ki bunun 100’ü 

Puşkin’in eserlerinin çeşitli yerlerinden alınma) çağdaş Rus dilinde 
yüzde 8,5 oranında Kilise Slav dili sözcüğü olduğu sonucuna 

varmıştır. S. P. Obnorskiy, Kilise Slav dili ögelerinin kadim Rus yazı 

dilinin oluşmasında çok sınırlı olduğunu ve kadim dönemlerdeki Rus 
yazı dilinin tüm yapısal elementleriyle öz Rusça olduğunu kanıtlamaya 

çalışmıştır (Vinogradov, 1977: 269-270). 

Vinogradov (1977: 272) ise kadim Rus yazı dili oluşumundaki Doğu 

Slav dilleri ve kadim Slavca arasındaki ilişkileri kabul etmekte ve bu 

ilişkinin Kadim Rusça Sözlüğü’nde daha derin, ayrıntılı bir somut-tarihsel 

çalışması sunulabilseydi çağdaş Rus dilinin kökeni sorununa önemli bir 

yardımcı malzeme olarak hizmet edebileceğini öngörmektedir. Dil ve 

edebiyatın birbirinden ayrılamayacağını belirten Vinogradov, kadim Rus 

dilinin sözlüğünü oluşturmak için kadim edebiyat kaynaklarının okunması 

hususuna dikkat çekmektedir. Kadim Rus dilinin tarihi içindeki 

dönemlerinin, değişimlerinin ve günümüz Rusçasına olan yakınlıklarının ve 

uzaklıklarının özenle incelenmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Tarihsel 

sözlüklerde yer alacak madde başlarının kökeni de bilinmelidir. Ayrıca 

Kadim Rusça Sözlüğü projesinde verilen örnekler doğrultusunda cinaslı 

sözcüklerin miktarının arttırılmasına gerek yoktur. Vinogradov, bu sorunun 
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derin ve ciddi olduğunu belirterek, onun sözlükbilimin genel kuramsal 

sorunları arasında yer aldığını ifade etmektedir. Cinaslar sorununun sadece 

tarihsel sözlüklerin hazırlanmasında değil, kılavuz sözlüklerde de gündeme 

geldiğini belirtmektedir. Vinogradov, çalışmasını Kadim Rusça Sözlüğü’nün 

oluşturulabilmesi için tarihsel-yazı dili temelinde hazırlanan tarihsel 

sözcükbilimle derinlemesine bir tanışma ve geniş bir etimolojik görüş 

gerektiğini ileri sürerek bitirmektedir (Vinogradov, 1977: 280, 287). Sonuç 

olarak Vinogradov Kadim Rusça Metinlerin ve Tarihsel Etimolojik 

Cinasların Okunması adlı çalışmada, Kadim Rusça Sözlüğü’nün 

hazırlanmasında kadim Rusça, Kilise Slav dili ve çağdaş Rusça olmak üzere 

3 dilin varlığından bahsetmekte ve bu dillerin yapı ve sistem açısından farklı 

olsa da aynı dil olduğunu, sınırlarını çizmenin güçlüğünü belirtmektedir. Bu 

nedenle kadim Rus dilinin sözlüğünün hazırlanabilmesi için öncelikle Rus 

dilinin kökeniyle ilgili sorunların çözülmesi ve Rus dili tarihinin iyi 

bilinmesi gerekmektedir. Vinogradov bu çalışmayla Kadim Rusça Sözlüğü 

hazırlanırken dikkat edilecek noktaları açıklayarak sözlükbilimcilere yol ve 

yöntem göstermektedir.  

Bilim insanının son çalışması ise Tobolsk’ta sürgündeyken yazmaya 

başladığı ölümünden sonra yayımlanan Sözcüklerin Tarihi (История слов) 

adlı oylumlu çalışmasıdır. Bu eser Vinogradov’un eşi N. M. Malışeva’nın, 

Vinogradov’un ölümünden sonra onun incelediği sözcükleri kaydettiği her 

türlü notu toparlaması sonucunda ortaya çıkmıştır. Hayat arkadaşına her 

daim destek olan, Sibirya sürgünündeyken ona istediği kitapları getiren, 

Tobolsk sürgünündeyken yanında bulunan N. M. Malışeva, eşi 

Vinogradov’un ölümünden sonra da bu çalışmanın hazırlanmasında rol 

almıştır. Çok büyük bir çalışma olduğu için bazı notların çözümünde G. F. 

Bagov’un ve L. M. Radkeviç’in destekleri alınmıştır. Bunun sonucunda 

1977 yılında Filologiçeskiye Nauki (Филологические науки) adlı derginin 

5. sayısında incelenen yaklaşık 130 sözlük maddesi yayımlanmıştır. Bu 

yayının ardından 1980’li yıllarda Vinogradov’un öğrencileri de sözlük 

maddelerinin hazırlanmasına katılmış ve Vinogradov’un belirlediği plana 

göre eser yayımlanmıştır. Sözcüklerin Tarihi adlı eser 3 bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölüm daha önce yayımlanmış ya da yayımlanmamış ama 
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tamamlanmış sözlük maddelerinden (kapsadığı sayfa numaraları 39-745); 

ikinci bölüm Vinogradov’un incelediği etütlerde, notlarda ve kopyalarda 

karşılaşılan sözcüklerden (747-823); üçüncü bölüm ise Vinogradov’un 

çalışmalarında inceleyip tarihsel gelişimini gösterdiği sözcük ve deyimlerden 

(824-1057) meydana gelmektedir (Vinogradov, 1999: 3). Çalışmanın 

sonunda bu üç bölümde yer alan sözcüklerin alfabetik sıralaması 

sunulmaktadır. Eser bir sözlük gibi hazırlanmıştır. Aşağıda çalışmada yer 

alan ералаш – yeralaş madde başı örnek olarak gösterilmektedir. 

 

Resim 5. 24. Eserden örnek görüntü (Vinogradov, 1999: 760) 

Ералаш, Vinogradov’un (1999: 760), Sözcüklerin Tarihi adlı 

çalışmasında tuttuğu notların ikinci kısmında yer almaktadır. Ералаш 

madde başının Türk dillerinde bulunan аралаш – aralaş sözcüğüyle 

bağlantılı olduğu ve “düzensizlik, karışık, karmaşa” anlamlarını taşıdığı 

açıklanmaktadır. Ardından sözcüğün geçtiği eserlerden örnek cümleler 

verilmiştir. Son olarak da bu incelemenin daha önce hiç yayımlanmadığı 

belirtilmektedir. Ералаш sözcüğü Rusya’da 1974 yılından itibaren 

yayımlanan ünlü bir çocuk programına da adını vermiştir. Çağdaş Rusçanın 

söz varlığında aktif bir şekilde kullanılan bir sözcüktür. İncelenen bu sözlük 

maddesine bakıldığında değerli dil tarihçisi, sözcükbilimci Vinogradov’un 

bu eserde sözcüklerin tarihini, kökenini, semantik gelişimini irdeleyerek söz 

konusu sözcüğün geçtiği kaynakları sunduğu görülmektedir.  

Sonuç olarak Vinogradov, dil tarihi, üslupbilim, sözcükbilim, 

biçimbilim gibi çok çeşitli çalışma alanlarında emek vermiş bir bilim insanı 
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olarak, derinlemesine bir metin bilgisine sahiptir. Sözcüğü tam ve açık bir 

şekilde tanımlayabilmek için sözcükbilim, deyimbilim, üslupbilim, 

kavrambilim, kökenbilim ve sözlükbilim araştırmalarına yönelmiştir. 

Bilimsel yöntem açısından eleştirel düşünceyi benimsemiştir. Sözlüklerde 

madde başlarını tanımlama sorununa eğilmiş, sözcüklerin anlamının 

kavrambilim ve anlambilim temelinde belirlenerek tarihsel bağlamda 

incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bunun için de yine deyimlere 

başvurmanın önemi üzerinde durmuştur. Rus yazı dilinin normlarını 

standartlaştırmak için Rus dili tarihini araştırmış, metinbilimle ve 

üslupbilimle ilgilenmiştir. Bu bağlamda da Uşakov’un Rus Dilinin 

Açıklamalı Sözlüğü’nde görev almış, Puşkin’in Dili Sözlüğü’ne baş editör 

olarak hizmet etmiş, sözlük eleştirilerinde bulunmuş ve normatif 

sözlükbilime büyük katkılar sağlamıştır. Farklı alanlardaki yaptığı sayısız 

çalışmalar ve çeşitli kurumlarda üstlendiği görevler onun “tek kişilik bir 

enstitü” (bkz. Ataklı-Saçak, 2018) gibi unvanlar almasını sağlamıştır. Söz 

konusu çalışma alanlarında verdiği gayretler, Vinogradov’un Rus ve dünya 

dilbilimine derin izler bırakmasını sağlamıştır. 

5.2.5.3. S. İ. Ojegov (1900 – 1964) 

Sergey İvanoviç Ojegov, uygulamalı sözlükbilim faaliyetlerinin yanı 

sıra kuramsal sözlükbilim alanında da değerli çalışmalara imza atmıştır. 

Hocası V. V. Vinogradov’un bilimsel fikirlerini benimseyen Ojegov tıpkı 

onun gibi sözlükbilim, sözcükbilim, söz kültürü, deyimbilim ve dil tarihi 

alanları üzerinde çalışmıştır. Bilimsel çalışmalarının odağında ise 

sözlükbilim bulunmaktadır. S. İ. Ojegov gerek hazırladığı sözlüklerle gerek 

yazdığı makalelerle uygulamalı ve kuramsal sözlükbilimin gelişmesine 

önemli katkılarda bulunmuştur. Bununla birlikte S. İ. Ojegov adı, hazırladığı 

Rus Dili Sözlüğü’yle (Словарь русского языка) ünlenmiştir. Sözlük kendi 

başlığından çok Ojegov sözlüğü olarak bilinmekte ve telaffuz edilmektedir.  

XX. yüzyılın değerli bilim insanlarından biri olan S. İ. Ojegov, 

çocukluk yıllarından itibaren Rus diline ve Rus dilbilimine ilgi duymuş, 

Petrograd Devlet Üniversitesinin Dilbilim Bölümünde öğrenim görmüştür. 

Ülke içindeki iç karışıklıktan dolayı üniversite eğitimine ara vererek 1918 
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yılında Kızıl Ordu’ya katılmıştır. 1922 yılına kadar Rusya ve Ukrayna’nın 

bazı cephelerinde savaşmış ve savaşın ardından Petrograd’a giderek yarıda 

bıraktığı lisans eğitimini 1926’da tamamlamıştır. Hocaları V. V. 

Vinogradov, L. V. Şçerba, B. M. Lyapunov tarafından Leningrad Devlet 

Üniversitesi bünyesindeki Edebiyat Tarihi Enstitüsünün Batı ve Doğu Dilleri 

doktora programına tavsiye edilmiştir. Ojegov, değerli dilbilimci V. V. 

Vinogradov’un danışmanlığında doktora tezini hazırlamıştır. Bu iki önemli 

bilim insanı aynı zamanda çok iyi arkadaştır. S. İ. Ojegov, savaş öncesi 

dönemde, arkadaşı ve hocası V. V. Vinogradov Vyatka’da sürgündeyken 

bilimsel çalışmalar yapabilsin diye ona düzenli olarak çok sayıda kitap 

göndermiştir. Bu arkadaşlık S. İ. Ojegov’un yaşamının son gününe kadar 

devam etmiştir. 

Rus sözlükbiliminin önde gelen isimlerinden S. İ. Ojegov ilk 

sözlükbilim çalışmalarına 1920’li yıllarda başlamıştır. Bu yıllarda D. N. 

Uşakov editörlüğünde hazırlanan Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü 

(Толковый словарь русского языка) adlı çalışmada aktif rol almıştır. 1934-

1936 yılları arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bilimler 

Akademisi bünyesinde yer alan Dil ve Düşünce Enstitüsünün Sözlük 

Bölümünde çalışmıştır. Uşakov’un editörlüğünde hazırlanan sözlükle 

yakından ilgilenebilmek için 1936 yılında Leningrad’tan Moskova’ya 

taşınmış ve sözlüğünün II., III. ve IV. cildinde aktif bir şekilde görev 

almıştır. Toplamda 435 sayfadan oluşan sözlüğün 150 sayfasından fazlasını 

bizzat Ojegov oluşturmuştur (Skvortsov, 2000: 86). S. İ. Ojegov ve D. N. 

Uşakov ilk kez 1924 yılında Leningrad’da bir araya gelmiş ve o günden 

itibaren özellikle 1931-1940 yıllarının neredeyse her gününü birlikte 

geçirerek sözlük üzerinde yoğun bir şekilde çalışmışlardır. Dolayısıyla bu 

dönemlerde S. İ. Ojegov’un uygulamalı ve kuramsal sözlükbilimin yapısı ile 

ilgili görüşleri oluşmaya ve gelişmeye başlamıştır. 

Sovyet döneminin ilk açıklamalı sözlüğü olan D. N. Uşakov’un 

sözlüğü 1935-1940 yılları arasında 4 cilt şeklinde tamamlanmıştır. Hemen 

ardından bu dönemin söz varlığındaki değişikliklerin, ortak dil ve telaffuzun 

tüm topluma benimsetilmesi için Rus dilinin küçük bir sözlüğünün 

oluşturulması düşünülmektedir. Bu amaçla 10 Haziran 1940 tarihinde bir 
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toplantı yapılmış ve bu toplantıda sözlüğün editörleri D. N. Uşakov, S. İ. 

Ojegov, G. O. Vinokur ve N. L. Meşçeryakov olarak belirlenmiştir. 1940 

yılının sonbaharında S. İ. Ojegov, sözlüğün planını hazırlamıştır. Bu planın 

ana hatları şu şekildedir: Küçük açıklamalı sözlük geniş bir okuyucu 

kitlesine hitap etmeli, normatif yapıda ve çağdaş Rus yazı dilini doğru 

şekilde sunan bir kılavuz olmalıdır. Rusça temel söz varlığını, sözlü ve yazılı 

konuşmanın özelliklerini edebiyat dili çerçevesinde kapsamalıdır. Tek cilt 

olmalı, yaklaşık 60.000 sözcüğü içermeli ve sayfa sayısı 120’yi 

geçmemelidir. Bu sözlük D. N. Uşakov’un sözlüğünü kaynak alacak ve 1942 

yılında 40-45 sayfası tamamlanmış olacaktı (Bogatova, 2011: 325-326). II. 

Dünya Savaşı’nın başlaması, ardından sözlük komisyonunda yer alan 

kişilerin birer birer vefat etmesi tüm planları bozmuştur. D. N. Uşakov, 1942 

yılında Taşkent’te, N. L. Meşçeryakov 1942’de Kazan’da, G. O. Vinokur 

1947’de Moskova’da vefat etmiştir. Bu nedenle sözlüğün baş editörü olan D. 

N. Uşakov’un yerine S. P. Obnorskiy geçmiştir. Rus Sözlükbilim Tarihi 

Üzerine Kısa Bir Deneme (Краткий очерк истории русской 

лексикографии) (1958) adlı kitabın yazarı R. M. Tseytlin de sözlüğün 

bilimsel editörü olarak büyük katkılar sağlamıştır. Savaş bittikten 4 yıl sonra 

1949 yılında S. İ. Ojegov tarafından hazırlanan Rus Dili Sözlüğü (Словарь 

русского языка) adlı eser tek cilt olarak yayımlanmıştır. Bu sözlüğün 

oluşturulma ilkeleri dört cilt şeklinde basılan D. N. Uşakov’un sözlüğüyle 

yakından ilgilidir. Ancak ondan hacim olarak daha küçüktür. Çağdaş Rus 

dilini incelemek, öğrenmek ve anlamak isteyen kişilerin söz kültürünü 

yükseltmek için hazırlanmıştır. Bu sözlük Rus yazı dilinin normları netlik 

kazandıktan sonra oluşturulmuştur. Dolayısıyla, Sovyet döneminde oluşan 

Rus yazı dilinin ve sözünün normlarını doğrulamak ve yansıtmak amacı 

taşımaktadır. Bu durum sözlükte; sözcüklerin oluşumu, örnekler, deyimler, 

çok anlamlı sözcüklerde anlamların seçimi, vurgu ve telaffuzun ortak bir 

biçimi olması gibi birçok özelliğe dokunmuştur. Sözlükte; meslekî, bilimsel 

ve teknik alanlarda dar ve az kullanılan terim sözcüklere, yazı dilinde 

geçmeyen lehçe sözcüklere, halk konuşmasına ait kaba sözcüklere, kadim ya 

da eski, kısaltılmış, az kullanılan sözcüklere, kişi, yer, halk ve kurum 

adlarına ise yer verilmemiştir. Madde başlarının anlamı kısa ve öz 
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açıklanarak vurguları işaretlenmiştir. Sözlükte Rusça söz varlığının güncel 

kullanımını yansıtmak temel hedef olduğu için madde başları kısaca 

açıklanmış ve her sözcüğe örnek verilmemiştir (Ojegov, 1949: III-XIV). Rus 

Dili Sözlüğü’nün ilk baskısı olan 1949 basımındaki madde başlarında söz 

konusu özellikleri inceleyelim. 

 

Resim 5. 25. Sözlükten örnek görüntü (Ojegov, 1949) 

Кенаф – kenaf madde başı isim türünde bir sözcüktür. İlk olarak 

“kenaf”ın tamlama durumunda -a ekini aldığı ve eril cins bir sözcük olduğu 

belirtildikten sonra Türk dillerinden Rusçaya geçtiği тюрк. – tyurk. 

etiketiyle gösterilmiştir. Bu sözlüğün etimolojik bilgilere yer verme hedefi 

yoktur. Ancak Ojegov, sözlüğün yapısını anlattığı sayfalarda, Rusça söz 

varlığına çok önceden alıntılanan ve artık (“kenaf” madde başında olduğu 

gibi) Rusça bir sözcük gibi düşünülen madde başlarının kökenin 

gösterildiğini açıklamıştır. Sözlükte “алтын – altın, алый – alıy (al, 

kırmızı), алмаз – almaz (elmas), башмак – başmak (ayakkabı), башлык – 

başlık (şapka, başlık)” gibi birçok Türk kökenli sözcük yer almakta ancak 

yanlarında etimolojisi verilmemektedir. O halde Ojegov’un görüşüne göre 

“kenaf” madde başı Rusça kökenli sözcük gibi algılandığı için kökeni 

gösterilmekte, “altın” ve diğer sözcüklerin ise yabancı kökenli olduğu zaten 

anlaşıldığı için verilmemektedir. Son olarak “kenaf” sözcüğünün anlamı 

“bir yıllık otsu bitki, çuval bezi vb. ürünlerin yapımında kullanılan hasır 

lif/iplik” şeklinde açıklanmış ve herhangi bir örnek gösterilmemiştir. 

 

Resim 5. 26. Sözlükten örnek görüntü (Ojegov, 1949) 

Доломан – doloman madde başının da tamlama durumunda -a ekini 

aldığı ve eril cins bir sözcük olduğu belirtilmiştir. Ardından, sözcüğün Türk 

kökenli olduğu ve Macarca aracılığıyla Rusçaya geçtiği венг. с тюрк. – 

veng. s. tyurk etiketiyle gösterilmiş ve anlamı “kısa husar ceketi” şeklinde 
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tanımlanmıştır. Bu sözcük aynı zamanda Türk savaş söz varlığının Rusçaya 

olan etkisini de göstermektedir. 

 

Resim 5. 27. Sözlükten örnek görüntü (Ojegov, 1949) 

Sözcük anlamı “ekim ayı” октябрь – oktyabr olan bu madde başının 

ilk anlamı “yıllık takvimin onuncu ayı” olarak tanımlanırken, ikinci anlamı 

parantez içinde büyük bir olay olduğu belirtilerek “büyük sosyalist Ekim 

Devrimi aynı zamanda onun yıl dönümü” şeklinde açıklanmaktadır. Söz 

konusu madde başı yalnızca bir ay ismiyken Sovyet dönemiyle birlikte her 

yıl ekim ayında kutlanan önemli bir olay olarak sözlüğe geçmiştir. Bu 

bağlamda октябрь sözcüğü Sovyet döneminde yeni bir anlam kazanmış 

olup Sovyet sözcüklerini yansıtan madde başlarından biridir. Ancak bu 

sözcük Sovyet rejiminin yıkılmasından sonra yayımlanan Ojegov 

sözlüğünün 2005 yılına ait baskısıyla karşılaştırıldığında октябрь madde 

başı “Rusya’da 1917 yılının Ekim ayında gerçekleşen devrim” şeklinde 

tanımlanmakta ve tarihî bir olay olarak sözlükte yer almaktadır. Başka bir 

deyişle, sözlüğün 2005 baskısında “büyük” vb. sosyalizmi öven sözcükler 

bulunmamaktadır. Çünkü artık Sovyet ideolojisi geride kalmıştır. 

 

Resim 5. 28. Sözlükten örnek görüntü (Ojegov, 1988) 

Айда – ayda madde başı ise Ojegov’un sözlüğünün 1988 baskısına 

aittir. Bilindiği üzere Ojegov’un sözlüğü o hayattayken onun kontrolünde 

altı baskı yapmıştır. Onun ölümünden sonra sözlük, 1972’den itibaren N. 

Yu. Şvedova editörlüğünde yayımlanmış ve bu baskılarda Ojegov’un 

planının dışına çıkılmıştır. N. Yu Şvedova’nın eklediği sözcükler sebebiyle 

2005 yılındaki baskısıyla birlikte Şvedova ikinci yazar sayılmış ve sözlüğün 
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başlığında adı da görülmeye başlanmıştır. Ayrıca sözlüğün başlığına 

“açıklamalı” (толковый) sözcüğü eklenmiş ve adı Rus Dilinin Açıklamalı 

Sözlüğü (Толковый словарь русского языка) olarak değişmiştir. “Ayda” 

madde başı da Şvedova’nın editörlüğünde hazırlanan sözlükten bir örnektir 

ve Ojegov’un ilk baskısında yer almamaktadır. Türk kökenli bu sözcüğün 

межд. – mejd. etiketiyle ünlem türünde ve halk diline özgü olduğu 

gösterilmektedir. Ardından fiil türünde ilk anlamı “gitmek” ikinci anlamı da 

“herhangi bir yere hızla yönelme” şeklinde tanımlanmaktadır. Özetle 

Türkçedeki, teşvik etme, eyleme hız kazandırma amacıyla söylenen “haydi, 

hayda” ünlem sözcüğünün Rusçadaki karşılığıdır. Ünlemler dilden dile 

nadiren geçen sözcüklerdir. Айда ünlemi Türk dillerinin Rusça üzerindeki 

yoğun etkisini gösteren bir madde başı olarak öne çıkmaktadır.  

S. İ. Ojegov bu sözlükle kuramsal ilkelerini kendisinin oluşturduğu 

küçük sözlük türünün ilk örneğini vermiştir. Sözlüğün birinci baskısında 

50.000 sözcük yer almıştır. Sözcüklerin doğasını çok iyi bilen bir dilbilimci 

tarafından hazırlanan bu sözlüğün güncel ve normatif olması toplumun 

gözünde onu güvenilir bir başvuru kaynağı kılmıştır. S. İ. Ojegov’un sözlüğü 

kendinden sonra gelen açıklamalı sözlüklere ve iki dilli sözlüklere de 

öncülük etmiştir. Sözlük başka dillere de çevrilmiştir. 1992 yılında Pekin’de 

Li Şa tarafından Ojegov’un sözlüğünün aynen çevrildiği Yeni Rusça – Çince 

Sözlük (Новый русско – китайский словарь) yayımlanmıştır (Skvortsov, 

2000: 87). S. İ. Ojegov hayattayken 6 kez basılan sözlük gerek yurt içinde 

gerek yurt dışında defalarca yayımlanmıştır ve çok popüler olmuştur. 1949-

1991 yılları arasında sözlük yirmi üç baskı yapmakla kalmamış yaklaşık yedi 

milyonun üstünde baskı sayısına ulaşmıştır. 

S. İ. Ojegov, uygulamalı sözlükbilim çalışmalarının yanı sıra kuramsal 

sözlükbilim sorunlarının çözümüyle de ilgilenmiştir. 1940’lı yılların 

sonundan itibaren sözlükbilimin kuramsal sorunlarıyla ilgili bir dizi çalışma 

yapmıştır. Bu dönem aynı zamanda onun en üretken dönemleridir. 1946 

yılında Sovyet Sözlükleri (Советские словари) adlı makaleyi kaleme 

almıştır. Bu çalışmada ulusal gelişimin sosyalist şartları hakkında yazmış ve 

Sovyetler Birliği çatısı altındaki tüm halkların dil kültürü alanında yeni 

talepleri olduğunu belirtmiştir. Sovyet dönemindeki dilsel gelişim sebebiyle 
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Sovyet halklarının yazı dillerinde de değişimler gerçekleşmesinden hareketle 

dillerinin normatiflik kazanabilmesi için sözlüklerinin hazırlanması 

gerekliliği üzerinde durmuştur (Ojegov, 1974: 15).  

S. İ. Ojegov, 1952 yılında yayımladığı Çağdaş Rus Dilinin Açıklamalı 

Sözlüklerinin Üç Türü Hakkında (О трёх типах толковых словарей 

современного русского словаря) adlı makalesinde çağdaş Rus dili 

sözlüklerinin yöntemlerinin ve çağdaş Rus edebî dilin söz varlığının 

sınırlarının belirlenmesini temel sorun olarak görmüş, sözlük türlerini ve 

çağdaş Rus yazı dilinin sınırlarını tespit etmiştir. Çağdaş Rus dilinin 

sınırlarının Puşkin’den günümüze kadar uzanan dil, ortak telaffuzun ise 

Moskova telaffuzu şeklinde belirlenmesini önemli gelişmeler olarak 

saymıştır. Bu gelişmelerin, hazırlanması planlanan çağdaş Rusçanın büyük 

sözlüğünün sınırlarının çizilmesi açısından çok yararlı olacağını dile 

getirmiştir (Ojegov, 1974: 168). Puşkin’in dili XIX.-XX. yüzyıllara ait dilin 

temeli olup çağdaş dile en yakın dildir. O nedenle çağdaş sözlüklerin 

sınırlaması, türüne ve amacına bağlı olmakla birlikte genellikle Puşkin 

döneminden başlatılmaktadır.  

Bilim insanının Çağdaş Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüklerinin Üç Türü 

Hakkında’ki makalesinde değindiği bir diğer önemli husus, sözlük türleridir. 

S. İ. Ojegov, 1940 yılında ilk sözlük tipolojisini hazırlayarak Rus 

sözlükbiliminin kuramsal temellerini atan L. V. Şçerba’dan sonra sözlük 

sınıflandırmasıyla ilgili çalışma yapan ikinci kişi olmuştur. Ojegov, genel 

normatif sözlükleri büyük, orta ve küçük sözlük şeklinde üç türe 

ayırmaktadır. Ardından bu türlerin kapsayacağı söz varlığı ve hacmi 

hakkında: “Büyük sözlükte, çağdaş yazı dili geniş bir tarihsel perspektifte 

sunulurken; orta sözlükte, çağdaş yazı dilinin üslup özellikleri tarihsel 

açıdan detaylı bir şekilde incelenir ve popüler bir tür olan küçük sözlüklerde 

ise standart, aktif ve çağdaş yazı dilinin yansıtılması amaçlanır” ifadelerine 

yer vermektedir (Ojegov, 1974: 165-166). Ojegov, önerdiği bu 3 sözlük 

türünün hacimlerinin nasıl olması ve hangi sözcükleri içermesi gerektiğini 

detaylandırmıştır. Bu bağlamda büyük sözlükler, dilin tarihsel gelişimini 

gösterecek şekilde hazırlanmalı, yazı dili, lehçeleri, terimleri, konuşma dili 

vb. gibi XIX. ve XX. yüzyıllara ait sanatsal ve toplumsal eserlerin söz 
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varlığını eksiksiz bir şekilde sunmalıdır. Orta ve küçük sözlüklerde ise 

çağdaş dil ön planda olduğundan sadece güncel söz varlığıyla 

sınırlandırılarak çağdaş toplumun ihtiyacı için gerekli dil araçları 

verilmelidir. Ojegov bu üç sözlük türünün söz varlığını oldukça 

detaylandırmıştır. Büyük sözlüklerde türemiş sözcüklerin tarihsel 

gelişimleriyle birlikte verilmesi gerekirken, küçük sözlükte aktif kullanımda 

olanlar gösterilebilir, orta sözlükte ise biraz daha genişletilebilir. Büyük 

sözlük türünde terim sözcükler, alıntı sözcükler, jargon sözcükler ve 

sözcüklerin kökeni genişçe yer almalıyken, küçük ve orta sözlüklerde terim 

sözcükler bulunmamalı, sözcüklerin kökeni, alıntı sözcükler ve jargon 

sözcükler ise kısmen gösterilmelidir. Yukarıda da bahsedildiği üzere 

sözcüklerin üslup özellikleri tarihsel açıdan çok değişken olduğu için büyük 

sözlüklerde yer almayabilir. Orta ve küçük sözlükler gibi çağdaş dili 

kapsayan sözlüklerde madde başlarının anlam sıralaması da güncel 

kullanımla başlamalıdır (Ojegov, 1974: 169-170, 176-180). Bu üç tür 

sözlüğe içerik ve hacim bakımından somut bir biçimde örnek vermek 

gerekirse 1948 yılında yayımlanmaya başlayan ve 17 cilt olarak hazırlanması 

planlanan Çağdaş Rus Yazı Dilinin Büyük Akademi Sözlüğü (Большой 

академический словарь современного литературного русского языка) 

büyük türe, D. N. Uşakov’un editörlüğündeki 4 ciltlik Rus Dilinin 

Açıklamalı Sözlüğü orta türe, S. İ. Ojegov tarafından hazırlanan tek ciltlik 

Rus Dili Sözlüğü ise küçük türdeki sözlüğe girmektedir. Görüldüğü üzere 

Ojegov, 1952 yılında yazdığı ancak güncelliğini koruyan bu makaleyle 

kuramsal sözlükbilimin birçok problemine değinmiş ve sözlüklerin türleri, 

hacimleri, kapsayacak sözcük türü ve sözcük sayısı gibi önemli meselelerine 

somut ve bilimsel çözümler sunarak normatif sözlüğün hazırlanma ilkelerini 

belirlemiştir. 

S. İ. Ojegov’un sözlükbilimin ve sözcükbilimin temel araştırma 

nesnesi olan sözcük kavramının özelliklerinin belirlenmesi sorunu üzerinde 

durduğu bir diğer önemli makalesi Sözcükbilim ve Sözlükbilim Sorunları 

(Вопросы лексикологии и лексикографии) (1953) adlı çalışmadır. Bu 

makalede Rus dilinde sözcük oluşturma yolları gösterilmiştir. Ojegov, eş 

sesli sözcüklerin kimi zaman aynı sözcükler olarak düşünüldüğünü, bazı 
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durumlarda isim türünde, bazı durumlarda da kullanıma göre 

değerlendirildiğini belirtmektedir. Bunların sözlükte nasıl yer alacağının ise 

daha büyük bir çalışma gerektirdiğini vurgulayan bilim insanı, eş sesli 

sözcükler sözlüğünün oluşturulması ihtiyacını dile getirmektedir (Ojegov, 

1974: 238). Sözlükbilim çalışmalarında sözcükbilimin kuramsal yapısından 

destek alınmalıdır. Sözcük yalnızca leksik, semantik, gramer gibi tek bir 

açıdan değil birbiriyle bağlantısı içerisinde bir bütünsel yapı olarak 

incelenmelidir. Ancak, o zaman sözcüğün anlamının belirlenmesiyle ilgili 

doğru bir yöntem bulunabilir (Ojegov, 1974: 228). Dolayısıyla sözcük 

morfolojik, sesbilimsel, gramer, semantik vb. alanlarla ilintili şekilde 

irdelenmelidir. Böylece sözcükbilim vasıtasıyla alınan veriler sözlükbilim 

çalışmalarının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.  

Sözcükbilim ve Sözlükbilim Sorunları adlı makalede değinilen bir 

diğer sorun sözlüklerde ölçüsüzce ve yöntemsizce yer verilen alıntı 

sözcüklerdir. Ojegov’a göre sözcükbilim, alıntı sözcükleri incelemeli ve 

alıntı sözcüklerin sözlüklere dâhil olabilmesi için bir yöntem belirlemelidir. 

Her yabancı sözcük açıklamalı sözlüklerde bulunmamalı ancak ortak halk 

dilinde sıkça kullanılanlar dikkate alınmalıdır (Ojegov, 1974: 241-242). 

Dolayısıyla Ojegov, belirli bir yöntem ekseninde, ortak dilde kullanım 

kazanmış alıntı sözcüklerin açıklamalı sözlüklere yerleştirilmesi gerekliliği 

üzerinde durarak, sözlüklere sınırsızca alınmaması için fikirler öne 

sürmektedir. 

Ojegov’a (1974: 242) göre dilin genel sözlüklerinin oluşturulması 

sözlükbilimin ilk vazifesidir. Sözlükbilim ve sözcükbilim sorunlarının 

çözülmesine yardımcı olacak sözlüklerin önemli bir bölümünü “yazar dili 

sözlükleri” oluşturmaktadır. Bilim insanı, bu alanda çok az sözlük 

hazırlandığını, Rus dilinin temel söz varlığının özelliklerinin açıklanabilmesi 

için yazar dili sözlükleri türünün oluşturulması gerekliliği üzerinde 

durmaktadır. Bu bağlamda Ojegov, çalışmamızın V. V. Vinogradov adlı 

başlığında da bahsedildiği üzere 1956-1961 yılları arasında Vinogradov’un 

baş editörlüğünde hazırlanan Puşkin’in Dili Sözlüğü’nün (Словарь языка 

Пушкина) oluşturulmasına katılmıştır. Ojegov, Griboyedov’un Akıldan Bela 

(Горе от ума), Lermontov’un düzyazıları, Nekrasov’un uzun şiirleri, 
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Çernişevskiy’in Ne yapmalı? (Что делать?) adlı eserlerinin de sözlükleri 

hazırlanmalı diyerek dilbilimcileri, sözlükbilimcileri yazar dili sözlükleri 

hakkında çalışma yapmaları için yönlendirmektedir. 

Diyalektoloji sözlüklerinin oluşturulmasının önemine dikkat çeken 

sözlükbilimci, diyalektoloji sözlüklerinin hazırlanma prensiplerinin hiç 

çalışılmadığını bu nedenle ilk işin bu sözlüklerin yöntemlerinin araştırılması 

ve geliştirilmesi olduğunu ifade etmektedir. Bu tür sözlükler dilbilimsel 

öneminin yanında Rusça söz varlığının tarihini göstermesi açısından da 

büyük değer taşımaktadır. Ojegov, lehçelerin araştırılmasının, çoğunluğunun 

alıntı sözcüklerden oluştuğu Rusça terimler sorununa katkıda bulunacağını 

ve yabancı kökenli terimlerden arındıracağını ön görmektedir. Halk 

konuşması temelinde kurulan terimlerin daha başarılı olduğunu ifade ederek, 

matematikçi, mühendis, Profesör A. N. Krılov’un “metalde delik açma 

işlemi”ni ifade eden “havşa, matkap ucu” зенковка – zenkovka terimini 

örnek olarak vermektedir. Ojegov’a göre halk söz varlığının terimlere 

girmesi lehçe sözlükler için büyük hizmet olacaktır. Diyalektoloji 

sözlükleriyle birlikte terim sözlükleri de hazırlanmalıdır (Ojegov, 1974: 243-

244). Böylece Ojegov, diyalektoloji ve terim sözlüklerinin oluşturulması için 

yabancı sözcükler yerine ilk önce halk dilinin irdelenmesi ve bu konu 

üzerine yoğunlaşılması gerektiğini vurgulamaktadır.  

Rusya’da Sovyet dönemine geçilmesiyle birlikte okuryazar oranı 

artmış ve eğitim, halkın her kesimi için ulaşılır hale gelmiştir. Durum böyle 

olunca yazı dilinin sözcükleri geniş bir halk topluluğuna hitap etmiştir. S. İ. 

Ojegov (1974: 277), Sovyet döneminde belirlenmesi gereken temel yöntem 

sorununun yazı dilinin kurallarının tanımıyla ve onların nasıl meydana 

geldiğiyle ilgili olduğunu ifade etmektedir. Bu konuyu Söz Kültürü Üzerine 

Çalışmalar (Работы по культуре речи) (1949) ve Söz Kültürü. Üslupbilim. 

Söz Kültürünün Öncelikli Sorunları (Культура речи. Стилистика. 

Очередные вопросы культуры речи) (1955) adlı makalelerinde işlemiştir. 

Bununla birlikte 1955-1965 yılları arasında bilimsel-popüler bir seri olan 

Voprosı Kulturı Reçi (Вопросы культуры речи) dergisinin yöneticiliğini 

yapmıştır. İlk cildinin 1967 yılında Ojegov’un vefatından sonra çıktığı 

Russkaya Reç (Русская речь) adlı derginin hazırlıkları da bizzat Ojegov 
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tarafından gerçekleştirilmiştir. Dil tarihiyle yakından ilgilenen ve dildeki 

değişiklikleri yakından takip eden S. İ. Ojegov’un söz kültürüne uzak 

duracağı düşünülemezdi. Dili değişken bir olgu olarak görmekte ve 

toplumdan ayırmamaktadır. Özellikle Sovyet döneminde ortak dil ve ortak 

telaffuz oluşturmak çok önemlidir. Dil herkes için ortak ve anlaşılır 

olmalıdır. Bu nedenle toplumun söz kültürünü yükseltmek, dilin doğru 

şekilde kullanılmasını benimsetmek amacıyla dilin kurallarını 

standartlaştırmak büyük önem arz etmektedir. Çalışmamızın “Normatif 

Sözlükbilim” adlı başlığında da belirtildiği üzere, söz kültürü: yazı dilinin 

gramer, üslup, vurgu, telaffuz vb. açılardan doğru kullanılması anlamına 

gelmektedir. Bu bağlamda dilin gereksiz yabancı sözcüklerden de 

arındırılması söz konusudur. Bilindiği üzere I. Petro döneminden itibaren 

Rus diline büyük miktarda yabancı kökenli sözcük girmiş olup toplum içinde 

de sıklıkla kullanılmaktadır. Ojegov, yabancı sözcüklerin ihtiyaç 

duyulmaksızın kullanılmakta olduğunu belirterek Rus diline özgü “eksiklik, 

kusur, hata” anlamını ifade eden недостаток – nedostatok, изъян – izyan, 

недочет – nedoçet, пробел – probel sözcükleri varken neden yabancı bir 

sözcük olan дефект – defekt kullanıyoruz sorusunu yöneltmektedir. Bilim 

insanı, дефект sözcüğünden genellikle teknik eksikliklerde 

yararlanılabileceğini, günlük konuşmada ona yer verilmemesi gerektiğini 

belirtmektedir (Ojegov, 1962: 49). Ojegov’a (1974: 275-276) göre söz 

kültürünü geliştirebilmek için yabancı kökenli ögelerin kullanımında bir 

terim temizliğine gidilmelidir ve söz kültürünün yükseltilmesi toplumla 

birlikte yazı dilinin gelişimi doğrultusunda ve tarihî kuralların incelenmesi 

temelinde gerçekleştirilmelidir. 

S. İ. Ojegov (1974: 285-291), Sözcük Kullanımının Kuralları Üzerine 

(О нормах словоупотребления) adlı çalışmasını 1965 yılında 

yayımlamıştır. Bu çalışma ilerleyen sayfalarda bahsedeceğimiz Rus Sözünün 

Doğruluğu (Правилность русской речи) adlı eserin ikinci baskısı olan 1965 

basımının önsözüdür.  

S. İ. Ojegov, dilin en parlak ifade araçları olarak gördüğü deyimleri, 

atasözlerini ve deyimler sözlüğünün oluşturulma ilkelerini Deyimbilimin 

Yapısı Üzerine (О структуре фразеологии) (1957) adlı makalesinde 
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anlatmıştır. Bu çalışmada deyimin içeriği, deyimbilim alanına giren 

ifadelerin hacimleri ve sorunları üzerine eğilmiştir. İdeal bir deyim 

sözlüğünün yeterli ölçüde deyimbirimlere ait olan kalıp ifadelere, cümlelere, 

kalıplaşmış sözcük gruplarına yer vermesi gerektiğini belirterek özlü 

sözlerin, vecizelerin, atasözlerinin ve deyişlerin de deyim sözlüklerine dâhil 

olabileceğini ifade etmiştir. İlk sözlük denemesinin ise daha çok 

deyimbirimlerden oluşabileceğini ve bir deyim sözlüğünün deyimbirimlerin 

tüm somut işlevlerini yansıtması gerektiğini ileri sürmüştür. Somut 

işlevlerle; deyimlerin, gramer biçimlerinin tespiti, kullanımı, söz dizimsel 

işlevleri, kullanım sıklığı, sözcük düzenlerinin kalıplaşması ya da 

bağımsızlığı ve üslup özellikleri gibi noktalar işaret edilmektedir (Ojegov, 

1974: 217-218). 

S. İ. Ojegov’un deyimlerin hacminin belirlenmesine dair yaptığı 

makalelerden bir diğeri ise Özlü Sözler Üzerine (О крылатых словах) 

(1957) adlı çalışmadır. Bu makalede özlü sözlerin dilin hangi alanına ait 

olduğu kesinleştirilerek deyimlerle ilişkilendirilmiştir. Ojegov, hocası V. V. 

Vinogradov’un deyimbilimin odak nesnesini ayrıntılı şekilde incelediğini 

ancak V. V. Vinogradov’tan sonra yapılan çalışmaların deyimbilime 

kuramsal açıdan yeni bir katkıda bulunmadığını belirtmektedir. Dolayısıyla 

deyimbilim sorunları açıklığa kavuşmamış ve büyük bir belirsizlikle karşı 

karşıya kalmıştır. Ojegov’a göre deyimbilimle ilgili sorunlardan bir diğeri 

kuramsal çalışmaların temelini oluşturmaya yarayan deyim malzemelerinin 

eksik toplanmasıdır (Ojegov, 1977: 219-220). Ojegov deyimbilimin 

sorunlarına değindikten sonra devrim öncesi ve devrim sonrası bu alanda 

oluşturulan sözlüklerin ve çalışmaların kaynakçasını sunmaktadır. Özetle 

Vinogradov sayesinde deyimbilim alanındaki sorunların çözümünde 

ilerlenmiş, ancak onun çalışmalarının ardından pek bir gelişme 

kaydedilemediği için ortaya çıkan kuramsal belirsizlikler sözlükbilim 

çalışmaları önünde bir engel teşkil etmiştir. 

Ojegov’un söz kültürünü yükseltmek için yaptığı çalışmalardan biri de 

Rusça Yazı Dilinin Vurgusu ve Telaffuzu (Русское литературное 

произношение и ударение) adlı sözlüktür. Söz konusu çalışma 1955 

yılında vurgu ve telaffuz alanında hazırlanan sözlüklerden ilkidir. Ojegov, 



Ümmügülsüm DOHMAN | 359 

sözlüğün editörlüğünü R. İ Avanesov ile paylaşmıştır. 52.000 sözcük içeren 

sözlüğün 1959’da yayımlanan ikinci baskısına Ojegov editörlük yapmış 

ancak üçüncü baskısından itibaren Ojegov’un vefatı sebebiyle R. İ. 

Avanesov editörlüğü yalnız başına yürütmüş ve sözlüğün başlığı da Rusça 

Doğru Söyleniş Sözlüğü (Орфоэпический словарь русского языка) 

şeklinde değişmiştir. Sözlüğün adından da anlaşıldığı üzere bu çalışma Rus 

yazı dilinin vurgu ve telaffuzuna yöneliktir.  

Rusça Yazı Dilinin Vurgusu ve Telaffuzu sözlüğünün ardından 1962 

yılında Rus Sözünün Doğruluğu (Правилность русской речи) adlı çalışma 

S. İ. Ojegov’un editörlüğünde, öğrencileri L. P. Krısin’in, L. İ. Skvortsov’un 

ve N. İ. Tarabasova’nın katılımıyla yayımlamıştır. Sözlük, sözcüklerin ve 

ifadelerin doğru kullanımını gösteren bir danışma kılavuzu niteliğinde olup 

alfabetik düzene göre hazırlanmıştır. Sovyet toplumunun ortak dile, ortak 

telaffuza sahip olması öncelikli sorundur ve bu bağlamda sözcüklerin doğru 

kullanımı gereklidir. Rus dilinde aynı kökten gelen sözcüklerin ya da anlam 

açısından birbirine yakın sözcüklerin kullanımında hatalara 

rastlanılmaktadır. Yine burada da yabancı sözcüklerin gereksiz ve yanlış 

kullanılmasına dikkat çekilmektedir. Sözlükte, çağdaş Rus dilinin sözcük 

kullanımında karşılaşılan tipik sorunlar temelinde yaklaşık 400 sözlük 

maddesi bulunmaktadır. Sözlüğün temel kaynağını son yıllarda yayımlanan 

gazetelerde, dergilerde, almanaklarda, edebiyat eserlerinde, bilimsel popüler 

yayınlarda ve yaşayan konuşma dilinde geçen sözcük kullanımları 

oluşturmaktadır. Sözlükte, fiillerin tamamlanmış ve tamamlanmamış türü, 

yazılışta farklı gibi görünse de anlam açısından aynı sözcük olduğu için tek 

sözlük maddesinde verilmektedir. Sözcüklerin vurguları belirtilmiştir. 

Sözcüklerin hepsinin tanımlanması yapılmamakla birlikte yalnızca yazı dili 

normlarına uymayan sözcüklerin anlamları sunulmaktadır. Kullanımında 

hata olan sözcüklerin yanlışı ve doğrusu gösterilmektedir. Edatların ismin 

hangi halinde kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Madde başı verilen her 

sözcüğün vurgusu gösterilmemekte, kullanımında tereddüt olan ya da sık 

hataya rastlanan sözcüklerin vurgusu belirtilmektedir. Sözcüklerin anlamları 

genellikle açıklanmamakta sadece yazı dili kurallarına uymayan sözcüklerin 

anlamları verilmektedir. Sözlükte yabancı kökenli sözcüklerin hangi dilden 
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alıntılandığı belirtilmektedir (Ojegov, 1962). S. İ. Ojegov’un editörlüğünü 

üstlendiği Rus Sözünün Doğruluğu adlı çalışma topluma sözcüklerin, 

deyimlerin, edatların vb. doğru kullanımını ve doğru telaffuzunu göstermeyi 

amaçlamıştır. Bu sözlüğün ikinci ve son baskısı 1965 yılında çıkmış olup, 

hazırlanış amacı Sovyet dönemiyle birlikte birçok alanda değişim yaşayan 

Rus toplumunun söz kültürünü yükseltmek ve Rus toplumunu ortak dil ve 

telaffuzda buluşturmaktır. Dönemin sorunlarını çözmeye yönelik bir adım ve 

değerli bir başvuru kaynağıdır. Şimdi de Rus Sözünün Doğruluğu adlı 

sözlükte yer alan bir örnek madde başını inceleyelim. 

 

Resim 5. 29. Sözlükten örnek görüntü (Ojegov, 1962) 

Педaго́г – pedagog madde başının söz konusu sözlükte vurgusu 

belirtilmekte ve anlamı “eğitim ve öğretim işiyle ilgilenen kişi” olarak 

açıklanmaktadır. “Pedagog” sözcüğü yanına ek ya da ilave bir sözcük 

almamaktadır. Ancak bu sözcük, “öğretmen” anlamındaki учитель – uçitel 

sözcüğüyle aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu nedenle “Rusça öğretmeni” 

anlamını taşıyan учитель или преподаватель русского языка – uçitel 

ili prepodavatel russkogo yazıka sözcük öbeğiyle bağlantılı görüldüğü ve 

педагог русского языка – pedagog russkogo yazıka şeklinde hatalı 

uygulamalara rastlandığı sözlükte açıklanmaktadır. Dolayısıyla педaго́г 

sözcüğünün учитель sözcüğüyle aynı şekilde kullanıldığı düşünüldüğünden 

hatalı bir şekilde yazılmakta ve telaffuz edilmektedir. 

1917-1918 yılında uygulanan Rus İmlâ Reformu, birçok tereddüt ve 

karışıklığı beraberinde getirmiştir. Zaman ilerledikçe ve Rus yazı dilinin söz 

varlığı geliştikçe bu tarz tereddütlerin ve karışıklıkların miktarı da artmıştır 

(Ojegov ve Şapiro, 1956: 3). S. İ. Ojegov 1956 yılında Rusça İmlâ 

Kılavuzu’nu (Орфографический словарь русского языка) tamamlamıştır. 

110.000 sözlük maddesi bulunan çalışma, Rus yazı dili temelinde 

hazırlanmış olup sadece doğru telaffuzu ve imlâyı gösterme amacını 
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taşımaktadır. Sözlükte, yazımında zorluklarla karşılaşılan türemiş, bileşik, 

bileşik kısaltılmış sözcükler, ifadeler ve sözcük öbekleri yer almaktadır. 

Sözlük maddelerinin anlamları normalde verilmemekte ancak yazılışları 

farklı, telaffuzları aynı sözcüklerin anlamları gösterilmektedir. Değişebilen 

sözcüklerin gramer biçimleri belirtilmektedir. Sözlük, sözcüğün ve 

biçimlerinin doğru yazımı için tek kılavuz olma yolunda atılmış önemli 

adımlardan biridir. Aşağıda Rusça İmlâ Kılavuzu’ndan bir örnek 

sunulmaktadır.   

 

Resim 5. 30. Sözlükten örnek görüntü (Ojegov ve Şapiro, 1956) 

Görüldüğü üzere Ojegov ve Şapiro’nun (1956) Rusça İmlâ Kılavuzu 

iki sütuna ayrılmış ve sözcükler anlamları açıklanmadan alfabetik düzende 

verilmiştir. Örnekteki ilk madde başı olan адапта́ция, -и 

(приспособление) – adaptátsiya, -i (prisposobleniye) sözcüğünün 

“adaptasyon, uyum” anlamına geldiği sözcüğün yanında parantez içinde 

gösterilmektedir. Çünkü sağdaki son maddede yer alan адопта́ция, -и 

(принятие) – adoptátsiya, -i (priyatiye) sözcüğünün telaffuzu da aynıdır, 

anlamı ise “kabullenme, benimseme”dir. Hemen yukarıda da belirtildiği 

üzere söylenişleri aynı yazılışları farklı sözcüklerin anlamları kısaca parantez 

içinde verilmektedir. Bununla birlikte tekil durumda verilen sözcüklerin 

tamlama durumunda aldığı ek yazılmaktadır. Örneğin: адвока́т, -а – 

advokát, -a. Sözlükte yer alan fiillerin I. ve II. tekil şahısta çekimi 

verilmektedir. Örneğin: адапти́ровать, -рую, -руешь – adaptírovat, -
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ruyu, -ruyeş. Eril cins durumunda sonu -ий – -iy ile biten sözcüklerin dişil 

cins ve orta cins sıfat çekimi verilmektedir. Örneğin: администра́торский, 

-ая, -ое – administrátorskiy, -aya, -oye. 

Ojegov, birçok sözlük çalışmasında yer almıştır. Örneğin, 1948-1965 

yılları arasında 17 ciltlik Çağdaş Rus Yazı Dilinin Büyük Akademi 

Sözlüğü’nün (Большой академический словарь современного 

литературного русского языка) 6. cildinden 17. cildine kadar 

hazırlanmasına katılmıştır. N. S. Aşukin ve A. V. Filippov ile A. N. 

Ostrovskiy’in Piyeslerinin Sözlüğü’nü (Словарь к пьесам А. Н. 

Островского) tamamlamıştır. Bu sözlüğün hedef kitlesi oyuncular, 

tiyatrocular, yönetmenler ve çevirmenlerdir. 1949’da basıma neredeyse hazır 

olan sözlük basılamamış, ancak 1993 yılında yayımlanabilmiştir. Sözlüğün 

dilbilimsel kısmının ve Ostrovskiy’in piyeslerinden alınan metinlerin 

sözlükbilimsel açıdan incelenmesiyle Ojegov ilgilenmiştir (Bogatova, 2011: 

331). 

S. İ. Ojegov’un çalışmaları değerlendirildiğinde normatif 

sözlükbilimin gelişimine büyük katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Bilim insanı 

sözlükbilim çalışmaları için hem kuramsal hem uygulamalı açıdan 

yöntemler, kuramlar sunarak araştırmacılara yol göstermiş, hazırladığı 

sözlüklerle de uygulamasını gerçekleştirmiştir.  

5.2.6. Etimolojik Sözlükbilim  

Etimolojik sözlükbilimin (этимологическая лексикография) 

temelini etimoloji, kökenbilim ya da kökenbilgisi (этимология) adı verilen 

disiplin oluşturmaktadır. Etimoloji, sözcüğün kökenini inceleyen bir dilbilim 

dalıdır. Etimoloji terimi Yunancadan (ἐτυμολογία) Rusçaya geçen bir sözcük 

olup, manası “sözcüğün gerçek, yani ilk anlamı”dır (Fasmer IV, 1987: 523). 

Etimoloji; sözcüğün ilk, gerçek halini, anlam ve fonetik değişimlerini 

açıklayarak sözcüğün varlığını tarihsel bağlamda incelemektedir 

(Otkupşçikov, 2005: 12). O halde etimoloji bir sözcüğün ilk anlamını, ilk 

halini, anlam ve ses değişimlerini araştırarak ortaya koyan bir dilbilim 

dalıdır. Bu bağlamda etimoloji dil tarihine başvurmalı, sözcükler ve diller 

arası ilişkileri incelemelidir. 
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Etimolojinin ana nesnesi, bir dilin ya da dil grubunun söz varlığıdır. 

Etimolojik analizin başlıca görevi dilin sözcüklerinin sessel, biçimbirimsel 

ve anlamsal gelişim kurallarını kayıt altına almaktır (İnfantova vd., 2010: 

193). Etimolojik yöntemin temelini farklı dil birimlerinin karşılaştırmalı dil 

tarih yöntemiyle incelenmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda karşılaştırmalı 

dil tarih yönteminin fonetik, biçimbilimsel fonetik, biçimbirimsel, sözcük 

oluşumu, sözdizimsel gibi alanlardan ve leksik düzeydeki değişim 

kurallarından destek alması gerekmektedir. Etimolojik yöntemde analiz 

edilen kelime aynı dilde veya ilgili dillerde bağlantılı olabileceği kelimeyle 

karşılaştırılır. Bazı sözcüklerin etimolojisinin tespiti ise sözcüklerin geçirdiği 

tarihsel değişiklikler ve alakalı olduğu sözcüklerle ilişkisi ekseninde çeşitli 

yapısal unsurların veya kelimenin anlamlarının analizine bağlı olarak 

yapılmaktadır (Yartseva, 1998: 596). 

Bilimsel Rus etimolojisinin gelişimini Rus dilbiliminde karşılaştırmalı 

dil tarih yöntemini başlatan A. H. Vostokov’un çalışmaları sağlamıştır. 

Rusça söz varlığının etimolojik analizi XIX. yüzyılın ilk yarısında F. İ. Reyf 

ve F. S. Şimkeviç tarafından başlatılmıştır. F. S. Şimkeviç (1802-1843), Tüm 

Temel Slav Şivelerinin ve Yirmi Dört Yabancı Dilin Karşılaştırmalı Rusça 

Köken Bilgisi Sözlüğü’nü (Корнеслов русского языка, сравненного со 

всеми главнейшими славянскими наречиями и с двадцатью четырьмя 

иностранными языками) 1842 yılında tamamlamıştır. Türkolojinin ilk 

etimolojik sözlüğü olarak bilinen A. Vambery’in Türk-Tatar Dillerinin 

Etimolojik Sözlüğü 1877 yılında Macarca, 1878’de ise Alman dilinde 

Etymologisches Wörterbuch der Turkotatarischen Sprachen adıyla 

yayımlanmıştır. Rusça bilimsel etimolojik çalışmalar ise Ya. K. Grot ve F. F. 

Fortunatov’un incelemeleriyle başlamıştır. XIX. yüzyılın sonu, XX. yüzyılın 

ilk yarısında A. A. Şahmatov, G. A. İlinskiy, B. M. Lyapunov, A. İ. 

Sobolevskiy, N. V. Goryayev ve A. G. Preobrajenskiy gibi bilim insanları 

etimolojik bilimsel çalışmaların öncüsü olmuştur. Sözlükbilimciler V. V. 

Dubiçinskiy (2008: 212) ve M. L. Apajev’e (2005: 194) göre N. V. 

Goryayev tarafından 1892 yılında hazırlanan Rus Yazı Dilinin 

Karşılaştırmalı Etimolojik Sözlüğü Deneyimi (Опыт сравнительного 

этимологического словаря литературного русского языка) etimolojik 
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sözlükbilim alanındaki ilk bilimsel çalışmadır. A. G. Preobrajenskiy 

tarafından hazırlanan Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nün 

(Этимологический словарь руссского языка) ilk iki cildi 1910-1914 

yılları arasında yayımlanmıştır. Telo ve Yaşçur arası sözcükleri kapsayan son 

cildi 1949’da, sözlüğün ikinci baskısı ise 1958 yılında yayımlanmıştır. 

1950’li yıllardan itibaren genel dilbilimin, tarihsel dilbilimin ve 

diyalektolojinin gelişmesi V. V. Vinogradov, N. M. Şanskiy, G. P. 

Tsıganenko, P. Ya. Çernıh gibi bilim insanlarının çalışmalarına yansımış, bu 

durum da etimolojik araştırmaların ilerlemesini sağlamıştır.  

Rusça etimolojik sözlükbilim alanı için en değerli çalışma M. 

Fasmer’in hazırladığı 4 ciltlik Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü 

(Этимологический словарь русского языка) (1964-1973)’dür. Ardından 

bugüne kadar 10 cildi tamamlanmış olan N. M. Şanskiy’in Rus Dilinin 

Etimolojik Sözlüğü (Этимологический словарь русского языка) (1963-

2007) ve E. N. Şipova’nın Rusçadaki Türk Kökenli Sözcükler Sözlüğü 

(Словарь тюркизмов в русском языкe) (1976) adlı eserleri gelmektedir. 

Türk dillerinin etimolojik sözlüğü olarak öne çıkan çalışmalar arasında V. G. 

Yegorov’un 1964’te hazırladığı Çuvaş Dilinin Etimolojik Sözlüğü 

(Этимологический словарь чувашского языка); A. I. Iskakov, R. 

Sızdıkova, Ş. Sarıbayev tarafından 1966 yılında Almatı’da oluşturulan 

Kazak Dilinin Küçük Etimolojik Sözlüğü (Kazak Tilinin Kıskaşa 

Etimologiyalık Sözdigi) ve E. V. Sevortyan’ın Moskova’da yayımlanan Türk 

Dillerinin Etimolojik Sözlüğü (Этимологический словарь тюркских 

языков) (C.1. 1974, C.2. 1978, C.3.1980, C.4. 1989, C.5. 1997, C.6. 2000, 

C.7. 2003) yer almaktadır. 

Etimolojik sonuçlar, etimolojik sözlüklerde işlenmekte, 

genişletilmekte ve kaydedilmektedir. Etimolojik sözlük (этимологический 

словарь), sözcüklerin diğer sözcüklerle ve diğer dillerle olan bağını tespit 

ederek kökenini açıklamaktadır (Apajev, 2005: 193). Etimolojik sözlük, “Bir 

dilin ya da bir grup akraba dilin söz varlığının kökeniyle ilgili bilgiler içeren 

özel danışma kılavuzudur” (Dubiçinskiy, 2008: 209-210). “Etimolojik 

sözlüklerin asıl hedefi sözcüklerin ve biçimbirimlerin kökenini ve tarihini 

açıklamaktır” (Krısin, 2007: 223). Bize göre etimolojik sözlük, bir dilin söz 
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varlığını kendi dil yapısı ve diğer dillerle bağlantısı içerisinde inceleyerek 

kökeni ve tarihi hakkında bilgiler veren tarihî bir eserdir. 

Etimolojik sözlükler, bilimsel ve bilimsel popüler (kısa) olmak üzere 

iki türe ayrılmaktadır. Herhangi bir sözcüğün kökenini araştırarak ayrıntılı 

bibliyografyasını sunan tam ve yetkin sözlükler, bilimsel etimolojik 

sözlükler grubuna girmektedir. Söz gelimi M. Fasmer’in 4 ciltlik Rus Dilinin 

Etimolojik Sözlüğü (Этимологический словарь русского языка) bu türde 

yer almaktadır. Güncelliğini ve nüfuzunu koruyan bir sözlüktür. Bilimsel-

popüler etimolojik sözlükler ise basit bilimsel bir dille, az sayıda referans 

kaynakla hazırlanan küçük sözlüklerdir. N. M. Şanskiy, V. V. İvanov ve T. 

V. Şanskaya tarafından hazırlan Rus Dilinin Küçük Etimolojik Sözlüğü 

(Краткий этимологический словарь русского языка) (1961) ve G. P. 

Tsıganenko’nun Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Этимологический 

словарь русского языка) (1989) adlı çalışmalar bilimsel-popüler sözlük 

türüne dâhil olmaktadır. Bu tür sözlüklerde Rus dilinde sık kullanılan 

sözcüklerin kökeni verilmektedir (Kozırev ve Çernyak, 2015: 260-262). 

Bilimsel-popüler etimolojik sözlükler, sözcüklerin kökenini basit ve kısaca 

açıklama yöntemini izlemektedir. 

Etimolojik sözlüklerde bir halkın tarihi, maddi ve manevi kültürü ve 

diğer halklarla olan bağı yansıtılmaktadır. Özetle, etimolojinin amacı 

sözcüğü analiz ederek, ne zaman, nasıl oluştuğunu, hangi dil malzemesi 

temelinde, hangi biçimde, hangi anlamla ortaya çıktığını, ilk halinden farklı 

olarak ne gibi tarihsel, biçimsel, anlamsal değişiklikler yaşadığını tespit 

etmektir. Etimolojik sözlükbilim, etimolojik verilerden ve etimolojik 

araştırma yöntemlerinden yararlanarak bir dilin sözcüklerinin diğer 

sözcüklerle ya da dillerle olan bağlantısını ortaya çıkaran bilimsel bir 

alandır. Etimolojik sözlükbilimin ulaştığı veriler, etimolojik sözlüklerde 

alfabetik ya da kökteş dizim yöntemine göre sıralanarak kaydedilir. Sovyet 

döneminde etimolojik sözlükbilimin ürünleri olarak ortaya çıkan etimolojik 

sözlüklerin bibliyografyası ilk hazırlanış sırasına göre aşağıda 

sunulmaktadır. 
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Biz de “Etimolojik Sözlükbilim” başlığında Sovyet döneminde bu 

disiplinin bilimsel alanda ilerlemesine büyük katkılar sağlayan M. Fasmer, 

N. M. Şanskiy, E. V. Sevortyan ve E. N. Şipova adlı bilim insanlarının bu 

alandaki çalışmalarını ve sözlüklerini inceleyeceğiz. 

5.2.6.1. M. Fasmer (1886 – 1962) 

Maks Fasmer, henüz 18 yaşındayken Kilise Slav dilindeki ve 

Rusçadaki Yunanca sözcükleri incelediği Yunan – Slav Çalışmaları’yla 

(Греко – славянские этюды), ilk sözlükbilim çalışmasını gerçekleştirmiş ve 

64 yaşındayken Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nü (Этимологический 

словарь русского языка) hazırlayarak Rusçanın o güne, hatta günümüze 

kadar yapılan en iyi etimoloji sözlüğünü sözlükbilim dünyasına 

kazandırmıştır.  

1886 yılında St. Petersburg’da doğan bilim insanı, köken olarak 

Alman olduğu için ailesi Max Julius Friedrich Vasmer adını vermiştir. 

Rusya’da ise Maksimilian Romanoviç Fasmer adıyla tanınmaktadır. Alman 

bir ailenin çocuğu olarak Rusya’da doğup büyüdüğü ve eğitim aldığı için 

Rusçayı ve Almancayı çok iyi bilmektedir. Dilbilimci, Slavist, etimolog O. 

N. Trubaçyov, Maks Fasmer’in “Doğduğu yere, çocuklukta aldığı kültüre ve 

eğitime bakıldığında onun hayatının sonuna kadar Rus temasına sadık kalan 

bir Rus insanı, bir bilim insanı ve Rus okulunun filoloğu olduğu aşikârdır” 

cümleleriyle onu her bakımdan bir Rus olarak gördüğünü vurgulamaktadır 

(Bogatova, 2011: 250). Lisans öncesi eğitimini St. Petersburg’da 

tamamlayan Maks Fasmer, üniversiteye de 1903 yılında yine aynı şehirde 

başlamıştır. Hocaları arasında Boduen De Courtenay ve A. A. Şahmatov gibi 

çok önemli dilbilimciler yer almaktadır.  

M. Fasmer, üniversite ikinci sınıfta Yunanca-Slavca ilişkiler üzerine 

önemli çalışmalar yayımlamıştır. Bu çalışmalarda Rusça ve Kilise Slav 

dilindeki Yunanca alıntıları incelemektedir. Söz konusu yayınları bir 

üniversite öğrencisi olarak gerçekleştiren M. Fasmer’in bu çalışmayla ilgili 

ilk makalesi Yunanca – Slavca Çalışmalar. Bölüm I (Греко-славянские 

этюды. I) başlığını taşımakta olup 1906 yılında İmparatorluk Bilimler 

Akademisinin Rus Dili Bölümünde yayımlanmıştır. Söz konusu çalışmanın 
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ikinci kısmı 1907 yılında Kadim Slav Dilinde Yunanca Alıntılar. Bölüm II. 

(Греческие заимствования в старославянском языке. II) ve üçüncü kısmı 

1909 yılında Rusçadaki Yunanca Alıntılar. Bölüm III. (Греческие 

заимствования в русском языке. III) başlıklarıyla yayımlanmıştır. 

Çalışmanın üçüncü kısmı olan Rusçadaki Yunanca Alıntılar adlı eserde 

Fasmer, Rusçadaki Yunanca alıntıların kitap/edebiyat ve halk alıntıları 

olmak üzere iki yolla gerçekleştiğini ifade etmiş ve çalışmasında daha çok 

edebiyat diline ait olanları incelemiştir. Yunancadan Rusçaya çeviri 

yapılırken doğrudan alıntılanan edebiyat alıntılarına; апостроф – apostrof 

(kesme işareti), вар – var (zift), иконостас – ikonostas (ikonostasis), 

диалект – dialekt (diyalekt), хор – hor (koro), хронограф – hronograf 

(kronograf); kadim Slavca aracılığıyla Rusçaya alıntılananlara ангел – 

angel (melek), аромат – aromat (güzel koku), грамматика – grammatika 

(gramer), астрология – astrologiya (astroloji), астрономия – 

astronomiya (astronomi), декабрь – dekabr (aralık ayı) sözcükleri örnek 

olarak verilebilir. Fasmer’e göre kadim Slavca vasıtasıyla çağdaş Rusçaya 

geçen sözcükler, Kilise Slav dilinin Rusçaya tesirini göstermektedir (Fasmer 

III, 1909: 2-4). Rusçadaki Yunanca Alıntılar. Bölüm III. adlı çalışmada yer 

alan sözlük maddelerinden iki örnek aşağıda sunulmaktadır. 

 

Resim 5. 31. Sözlükten örnek görüntü (Fasmer III, 1909) 

“Astroloji”  anlamına gelen madde başının 

Yunancadan kadim Rusçaya alıntılanan bir sözcük olduğu belirtilmektedir. 

Ardından, Büyük Knez Svyatoslav Yaroslaviç’in 1073 yılına ait el yazması 

derlemeleri ve İ. İ. Sreznevskiy’in Yazılı Eserler Temelinde Kadim Rusça 

Sözlüğü İçin Malzemeler (Материалы для словаря древнерусского языка 

по письменным памятникам) adlı sözlüğünün ilk cildi bu sözcük için 

kaynak gösterilmiştir. 

 

Resim 5. 32. Sözlükten örnek görüntü (Fasmer III, 1909) 
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“Okyanus” anlamını taşıyan окианъ – okian madde başının yine 

Büyük Knez Svyatoslav Yaroslaviç’in 1073 yılına ait el yazması 

derlemesinde ve Sreznevskiy’in sözlüğünün II. cildinde yer aldığı 

belirtilmektedir. Çağdaş Rusçada океан – okean şeklinde olduğu ve Dal’in 

sözlüğünün II. cildinde geçtiği gösterilmektedir. Ayrıca, İ. İ. Nosoviç’in 

Belarus Lehçesi Sözlüğü’nde (Словарь белорусского наречия) (1870) 

кiянъ – kiyan, Żelechowski Eugen’in Rutence31 – Almanca Sözlük 

(Ruthenisch – Deutsches Wörterbuch) adlı çalışmasında окенка – okenka 

olarak yer aldığı ve “pteroceras oceani” (okyanus salyongozu) örneğiyle 

tanıklandığı ifade edilmektedir. Bu sözcükle ilgili son kaynak ise N. V. 

Goryayev’in Rus Yazı Dilinin Karşılaştırmalı Etimolojik Sözlüğü’nün 

(Сравнительного этимологического словаря литературного русского 

языка) 1896 tarihli ikinci baskısıdır. Fasmer’in ilk sözlük çalışmalarından 

biri olan bu esere Sreznevskiy’in, Goryayev’in, Dal’in sözlüklerinin yanında, 

Slav çalışmalarıyla ilgili yabancı eserler de kaynaklık etmiştir. Kaynakların 

çeşitliliği, Fasmer’in kimi madde başlarında yaptığı yorumlar ve genç yaşta 

böyle önemli bir çalışma hazırlamış olması sözlüğün değerini arttıran 

unsurlardır. 

Maks Fasmer, bilimsel hayatının henüz başındayken kendi 

çalışmalarını yönlendirdiği tarihsel ve etimolojik araştırma alanı için gerekli 

ilkeleri tespit etmiştir. Bu ilkeleri:  

1. Rus dilini etkileyen dillerin tarihî dilbilgisine iyi bir aşinalık,  

2. Rus, Slav ve Hint-Avrupa geçmişiyle birlikte doğal bilimleri, 

etnografyayı vb. bilmek,  

3. Etimolojisi şüpheli durumların sadece fonetiğinin değil, aynı 

zamanda semantiğinin de dikkatli bir analizi,  

4. Etimolojik literatür bilgisine sahip olunması  

şeklinde 4 maddede formüle etmiştir (Kurkina, 1990: 104). Böylece 

Fasmer, ilk çalışmalarından itibaren kendi analiz yöntemini belirleyerek, 

etimolojik incelemelerde izlenmesi gereken hususları sunmuştur. 

                                                             
31 Rutenler: Bir Doğu Slav kavmidir. 
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Fasmer, 1909 yılında üniversiteden mezun olmuş ve aynı yıl 

Yunanistan’a Yunan lehçelerini öğrenmeye gitmiştir. Burada Arnavutça gibi 

diğer Balkan dillerini de öğrenme fırsatı yakalamıştır. Aynı yıl Romence-

Slav dilleri arasındaki ilişkileri, Romencedeki Slavca alıntıları incelemiştir 

(Bogatova, 2011: 242). Yunanistan’da sıtmaya yakalanan bilim insanı tedavi 

için Finlandiya’ya gitmiş, orada Fince ve lehçelerini öğrenmeye başlamıştır. 

1910 yılında ise yukarıda da bahsettiğimiz Yunanca – Slavca Çalışmalar adlı 

üç kısımdan oluşan tezini savunmuş ve bu tezle ödül almıştır. 1914 yılında 

Kadim Yunanca Fonetiği Üzerine İnceleme (Исследование в области 

древнегреческой фонетики) adlı kitabını yayımlayarak, 1915 yılında bu 

incelemeyle karşılaştırmalı dilbilim alanında doktora savunmasını yapmıştır. 

Doçentliği alınca St. Petersburg Üniversitesinde ders verme hakkına da sahip 

olmuştur. 1917-1918 yılları arasında Saratov Üniversitesinde ders verirken 

Kalmukçayı öğrenmiş, bununla birlikte “Sarı Dağ” anlamına gelen 

Саратов – Saratov şehir adının Türk kökenli olduğunu da bu dönemlerde 

incelemiştir (Kurkina, 1990: 105).  

1919-1921 yılları Fasmer’in farklı ülkelerde dersler verdiği dönemdir. 

1919 yılında Boduen De Courtenay’ın tavsiyesi üzerine Estonya’da bulunan 

Tartu Üniversitesine ordinaryüs profesör olarak gitmiştir. Burada Fince ve 

Estoncayı öğrenmiştir. 1920’de Estonya ve Rusya arasında imzalanan barış 

antlaşması üzerine Rusya’ya dönmüş, 1921 yılında Lepzig’e profesör olarak 

gitmiştir. 1922 yılında Rusça – Bizans Konuşma Kılavuzu (Ein Russisch – 

Byzantinisches Gesprächbuch) adlı çalışmasını yayımlamıştır. 1923’te 

İskitler ve Sarmatların eski Kuzey sınırlarındaki yerleşim nüfusunu 

belirlediği ve Sarmat dilinden İskit diline kalanları incelediği Güney 

Rusya’daki İranlılar (Иранцы на Юге Руси) adlı çalışmasını yayımlamıştır 

(Çernışeva, 2000). 1924 yılında yayınları günümüzde de devam eden 

Zeitschrift für Slavische Philologie (bkz. https://zsph.winter-verlag.de/) adlı 

dergiyi kurmuştur. 1925 yılında Berlin Üniversitesinden ordinaryüs 

profesörlük teklifi almış ve oraya taşınmıştır. Burada Fasmer, 90 ciltlik Slav 

filolojisi ve kültür tarihi üzerine bir dizi hazırlamak istemiştir ve Grundrisse 

der Slavischen Philologie und Kulturgeschichte adlı bu dizinin 12 cildini R. 

Trautman ile Berlin’de ve Leipzig’de 1925-1933 yılları arasında 
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yayımlamayı başarmıştır. 1928 yılında SSCB Bilimler Akademisine yabancı 

üye olarak seçilmiştir.  

1930-1949 yılları arasında zaman zaman Berlin’e dönmekle birlikte 

başka ülkelerde ders ve konferanslar vermesi için de davet edilmiştir. 1930-

1931 yılları arasında İsveç Üniversitesinde, 1937-1938 yılları arasında 

Columbia Üniversitesinde ders vermiştir. 1937 yılında Amerika’dayken 

Rusça etimolojik sözlüğünü hazırlamaya başlamıştır. 1938 yılında Berlin’e 

dönmüştür. 1932-1936 yılları arasında kadar Berlin’de Doğu Avrupa’nın 

Tarihsel Etnolojisi Üzerine Denemeler (Beiträge zur historischen 

völkerkunde – Очерки исторической этнологии восточной европы) adlı 4 

ciltlik çalışmasını yayımlamıştır. 1940-1941 yılları arasında Sofya, 

Budapeşte, Bükreş, Helsinki gibi şehirlerde konferanslar gerçekleştirmiştir 

(Suprun ve Brısina, 2019: 259-261). Kısaca, Fasmer, dünyanın birçok 

ülkesinde dersler, konferanslar vermiş, bulunduğu yerlerin dillerini kendi 

başına öğrenmiştir.  

M. Fasmer’in Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Russisches 

Etymologisches Worterbuch) adlı eseri ilk başta Almanya’nın Heidelberg 

şehrinde 1950-1958 yılları arasında Alman dilinde yayımlanmıştır. Üç ciltten 

oluşan bu sözlük, yaklaşık 40-50 yıllık bir emeğin meyvesidir. Fasmer’in, 

Rusçanın etimolojik sözlüğünü oluşturma fikri, 1906-1909 yılları arasında 

Yunanca – Slavca çalışmalarına başladığında doğmuştur. Sözlük 

muhtemelen 1950 yılından daha önce hazırlanmış olacaktı ancak, 1944’te 

bilim insanının Berlin’deki evine bomba düşmesi sözlüğün kartoteklerinin 

önemli bir kısmının yanmasına sebep olmuştur. Fasmer, tekrar çalışmaya 

başlamış, Berlin Kütüphanesinden yararlanacağını düşünmüş ancak işler 

düşündüğü gibi gitmemiştir. Stockholm’deki kütüphanelerde çalışabileceği 

düşüncesiyle ders vermesi için gelen teklifi kabul etmiştir. 1947-1949 yılları 

arasında Stockholm Üniversitesinde hem ders vermiş hem de sözlük için 

çalışmıştır. Ancak daha önce net bir şekilde incelemesini yaptığı sözlük 

maddelerinin bazılarında boşluklar oluşmasını engelleyememiştir. 

Öğrencilerinden ve meslektaşlarından sözlüğü oluşturmak için yardım 

almıştır. Sözlüğün hazırlanmasında O. Brok, D. Çijevskiy, Ya. Kalima, V. 

Kiparskiy, B. Unbegaun gibi meslektaşları ve E. Dikenman, U. Fayer, R. 
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Oleş, H. Şreder, M. Voltner, G. Broyer adlı öğrencileri yardım etmiş ve 

Fasmer, sözlüğünün önsözünde onlara minnetini sunmuştur. Sözlüğün 

önsözünü 1950 yılında yazan bilim insanı, sözlükte güncel sözcüklere örnek 

verirken XIX. yüzyılın en iyi yazarlarının eserlerinde karşılaşılan sözcükleri 

yansıtmak için çabalamıştır (Fasmer I, 1986). 

M. Fasmer II. Dünya Savaşı’ndan sonra Moskova’ya ilk ziyaretini 

1956’da gerçekleştirmiştir. 1958 yılında ise ikinci defa gelmiş ve IV. 

Uluslararası Slavist Kongresine (IV. Международный съезд славистов) 

katılmıştır. 72 yaşındaki Fasmer’in bu gelişinden sonra Almanca hazırladığı 

Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nün Rusçaya çevirisi fikri söz konusu 

olmuştur. Sözlüğünün Rusçaya çevrileceğini öğrenen Fasmer, bununla ilgili 

SSCB Bilimler Akademisinin üyesi ve sekreteri olan dilbilimci, 

sözlükbilimci V. V. Vinogradov’a memnuniyetini bildiren bir mektup 

yazmıştır. 1959 yılında dilbilimci, etimolog ve bir Slavist olan O. N. 

Trubaçyov’a sözlüğün Rusçası için yayınevinden teklif gelmiştir. Teklifi 

kabul eden O. N. Trubaçyov hemen çalışmalara başlamış ve 1961 yılında 

çeviriyi tamamlamıştır. Almanca aslı 3 cilt olan sözlüğün, 3200 basılı 

sayfasına ek olarak 160 sayfa Trubaçyov’un kendisinin yazdığı etimolojik 

düzeltmeler ile çevirmenin notlarını kapsayan sayfalar sayesinde Rusça 

çevirisi 4 cilde çıkmıştır. Dolayısıyla, sözlüğün Rusça basımı 1964-1973 

yılları arasında 4 cilt olarak Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü 

(Этимологический словарь русского языка) başlığıyla yayımlanmıştır.  

Dilbilimci, etimolog O. N. Trubaçyov (1978: 18) Fasmer’in Rusçası 

Üzerine Çalışmalar: Çeviri Teorisi ve Uygulama Sorunları (Из работы над 

русским Фасмером: к вопросам теории и практики перевода) adlı 

makalesinde Fasmer’in sözlüğünü Almancadan Rusçaya çevirirken izlediği 

yolu üç maddede belirtmiştir:  

1. Eklemeler ve yeni literatür,  

2. Tamamen yeni etimolojiler,  

3. Yeni sözlük maddeleri.  
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Bu sözlük maddeleri çok sayıdadır ve sözlükteki yazım hataları da 

düzeltilmiştir. Trubaçyov, sözlüğün lehçelere, Ukraynacaya ve Belarusçaya 

ait sözcükler içermesinin henüz kendi etimoloji sözlüğü olmayan bu diller 

için önemini vurgulamakta, sözlükte, zengin bir kaynakçanın, gerçekçi bir 

etimolojik incelemenin ve açık fikirliliğin hâkim olduğunu sözlerine 

eklemektedir (Trubaçyov, 1978: 17). 

M. Fasmer, Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nde halklar arasındaki 

ilişkilerin hem eski hem daha geç dönemdeki temaslarını incelemiş ve 

sözlüğün kelime hazinesinin kaynağını oluşturmuştur. Fasmer’in sözlüğü 

incelendiğinde Türk kökenli sözcüklerin miktarının fazlalığı dikkat 

çekmektedir. Örneğin sözlükte; аба – aba (aba, kalın bir kumaş türü), 

айран – ayran, айва – ayva, алтын – altın, арба – arba (araba), бардак 

– bardak (geniş ağızlı çömlek, bardak), баткак – batkak (bataklık, çamur), 

домбра – dombra, евшан – yevşan (pelin/yavşan otu), емурлук – 

yemurluk (yağmurluk), имам – imam, калкан – kalkan, камыш – kamış, 

курган – kurgan, сабан – saban, саман – saman, тюфяк – tyufyak (top, 

tüfek türü, birden fazla ok fırlatmak için kullanılan alet, tüfek), изюм – 

izyum (üzüm), изумруд – izumrud (zümrüt), ям – yam (posta istasyonu), 

ястык – yastık (mersin balığı ve küçük balıklardan yapılan havyar, yastık), 

ятаган – yatagan (yatağan) adlı madde başları Türk kökenli sözcüklerden 

birkaçıdır. Fasmer’in sözlüğünde kişi adları ve yer adlarına da bolca yer 

verilmiştir. Kişi adları kapsamında, Murza – Мурза (knez vb. yüksek unvan 

sahibi kişi), Сартак – Sartak, (Rusların destansı düşmanı olup Çar 

Kalina’nın damadının adı), Тараканчик Корабликов – Tarakançik 

Korablikov (Tatar Türklerinin destansı kahramanı Kalin ya da Galin Çar 

olarak bilinen Batıga Batıgoviç’in damadının adı); Yer adları olarak da 

Азов – Azov (Azak, Don Nehri deltasında Antik Tanais kenti üzerine 

kurulan şehir), Алатырь – Alatır (Ala Ev, Çuvaşistan’da bir şehir adı), 

Аралское море – Aralskoye more (Aral Gölü/Denizi), Дон – Don (Don 

Nehri), Елабуга – Elabuga (Alabuga, Kama Nehri’nin kenarında bulunan 

şehrin adı), Самара – Samara (Volga Nehri’nin bir kolu, aynı zamanda 

Rusya’da bir şehir), Саратов – Saratov (Sarı Dağ, Rusya’da bir şehir adı), 

Саркел – Sarkel (Aşağı Don Nehri üzerine kurulmuş Hazar Devleti’nin 
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başkenti), Яман-Тау – Yaman Tau, (Yaman Dağ, Başkurdistan’daki Güney 

Ural tepelerinde yer alan dağın adı) madde başları sözlükte bulunan Türk 

dillerinden Rusçaya alıntılanan yer ve kişi adlarından bazılarıdır. Şimdi bu 

madde başlarından birkaçının Fasmer’in etimolojik sözlüğünde nasıl yer 

aldığına bakalım ve aynı zamanda sözlükten örnek madde başları sunalım. 

 

Resim 5. 33. Sözlükten örnek görüntü (Fasmer I, 1986: 83) 

Fasmer’in (I, 1986: 83) sözlüğünde bulunan арба – arba madde 

başının ilk anlamı Güney Rusya’da kullanılan, “uzun dört tekerli araba” 

şeklinde açıklanmaktadır. İkinci anlamının “iki tekerlekli araba” olduğu ve 

Kırım, Orta Asya, Kafkas dillerinde kullanıldığı belirtilmektedir. Ardından 

Türkiye Türkçesinden, Kırım-Tatar Türkçesinden, Kıpçak, Azerbaycan ve 

Çağatay Türkçelerinden Rusçaya geçtiği, bu dillerde ve lehçelerde “araba” 

şeklinde yer aldığı gösterildikten sonra sözcüğe kaynaklık eden eserler 

sunulmuştur. Örneğin, bu sözcüğe F. Mikloşiç’in Slav Dillerinin Etimolojik 

Sözlüğü’nün (Etymologisches Wörterbuch der Slavischen Sprachen) (1886) 

I. cildinin, 248 sayfası, V. V. Radlov’un Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi 

(Опыт словаря тюркских наречий) adlı eserinin I. cildinin 261. sayfası 

kaynaklık etmektedir. Ayrıca Fasmer, Radlov’un “arba” sözcüğünün 

kökeninin Tatar Türkçesine dayandığını belirttiğini ifade etmektedir.  

 

Resim 5. 34. Sözlükten örnek görüntü (Fasmer I, 1986: 134) 

Баткак – batkak (Fasmer I, 1986: 134) sözcüğünün “bataklık, 

çamur” anlamında Volga (Povolje) ile Astrahan lehçelerinde kullanıldığı ve 

kaynağın V. İ. Dal’in sözlüğü olduğu belirtilmiştir. Ardından Çağatay, 

Kazak, Tatar Türkçelerinde “bataklık” anlamında “batkak”, Türkiye 

Türkçesinde “batak, bataklık, su birikintisi, batmak” sözcüklerinin 



Ümmügülsüm DOHMAN | 375 

bulunduğunu ve bu sözcüklerin Radlov’un sözlüğünün IV. cildinde yer 

aldığı bilgisi eklenmiştir. İlgili sözcüğün F. Korş’un İgor Bölüğü 

Destanı’nda ve F. Mikloşiç’in Slav Filolojisi Arşivi’nde geçtiği 

belirtilmektedir. 

 

Resim 5. 35. Sözlükten örnek görüntü (Fasmer II, 1986: 13) 

Елабуга – Elabuga (Fasmer II, 1986: 13) madde başı bir şehir adıdır. 

Kama Nehri’nin kenarında bulunan şehrin Tatar Türkçesindeki adının 

“Alabuga”, kaynağının ise Radlov’un sözlüğü olduğu belirtilmiştir. Fasmer 

bu sözcüğün, Türk dillerinde muhtemelen bir kişi adı şeklinde bulunan 

“kaplan”dan geldiğini, birebir çevirisinin ise “ala boğa” olduğunu 

göstermektedir. Sözcüğün geçtiği kaynak için Keleti Szemle’nin Revue 

orientale (1900) adlı eserini işaret etmektedir. 

 

Resim 5. 36. Sözlükten örnek görüntü (Fasmer III, 1987: 12) 

Murza – Мурза (Fasmer III, 1987: 12), Tatar Türkçesinde “Rus 

kanunlarına göre özel ayrıcalıkları olmayan en yaşlı kişinin varisi, knez” 

anlamında kullanılan bir unvandır. “Murza” sözcüğünün Tatar Türkçesinden 

alıntılanan “Basurmanin”le aynı anlamda olduğu belirtildikten sonra kadim 

Rusçaya “Murza” şeklinde geçtiği, kaynağının ise Afanasiy Nikitin’in Üç 

Deniz Ötesine Seyahat (Путешествие за три моря) adlı eseri olduğu 

belirtilmektedir. Sözcüğün Türk dillerinden alıntılandığı ve Kazak 

Türkçesinde “Murza” (bey, ağa, misafirperver), Teleüt Türkçesinde 

“Murza” (yüksek unvan sahibi), Tatar Türkçesinde “Myrza” şeklinde yer 

aldığı ve kaynağının Radlov’un sözlüğünün dördüncü cildi olduğu 

gösterilmektedir. Fasmer, “Murza” sözcüğünün E. Litman’ın, F. Mikloşiç’in 

ve K. Lokotsch’un eserlerinde “knezin/prensin oğlu” anlamında Arapça-
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Farsçadan Rusçaya alıntılandığının öne sürüldüğünü de belirtmektedir. 

Ancak Fasmer’in görüşünün Türk dillerinden alıntılandığı yönünde olduğu 

açıktır. 

 

Resim 5. 37. Sözlükten örnek görüntü (Fasmer III, 1987: 564) 

Сартак – Sartak (Fasmer III, 1987: 564), “Rusların destansı 

düşmanı olup Çar Kalina’nın damadının adı” şeklinde açıklanmakta ve P. 

V. Kirevskiy’in Rus Halk Şarkıları (Русские народные песни) adlı eserinin 

I. cildinde bu şekilde yer aldığı ifade edilmektedir. Türk dillerinden 

alıntılandığı belirtilen “Sartāk” sözcüğü; “Batu Han Devleti’nin batı 

sınırlarını korumakla görevlendirilen Batu Han’ın oğlunun adı” olarak 

açıklanmaktadır. Sözcüğün Bartold’un eserinde, İslam Ansiklopedisi’nin I. 

cildinde ve Fasmer tarafından kurulan Zeitschrift für Slavische Philologie 

adlı derginin I. sayısında geçtiği belirtilmektedir. 

 

Resim 5. 38. Sözlükten örnek görüntü (Fasmer IV, 1987: 556) 

Яман-Тау – Yaman-Tau (Fasmer IV, 1987: 556) sözcüğü için 

“Başkurdistan’daki Güney Ural tepelerinde yer alan dağın adı” 

tanımlaması yapılmıştır. Söz konusu madde başı Başkurt Türkçesinde 

“jaman” (kötü, yaman) ve “tau” (dağ) sözcüklerinin birleşmesiyle 

oluşmuştur. M. Fasmer, “Yaman Tau” (Yaman Dağ) madde başıyla ilgili 

herhangi bir kaynak göstermeden “Saratov” (Sarı Dağ) madde başına 

yönlendirme yapmıştır. Bilim insanı, muhtemelen daha önce incelediği 

“Saratov” (Saratau) şehrinin adından yola çıkarak “Yaman Tau” 

sözcüğünün Türk kökenli olduğunu tespit etmiş ve kendi sonucunu ortaya 

koymuştur. 
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Resim 5. 39. Sözlükten örnek görüntü (Fasmer IV, 1987: 555) 

Sözlükte “posta istasyonu” olarak açıklanan ям – yam (Fasmer IV, 

1987: 555) sözcüğü eski bir sözcüktür ve St. Petersburg’da bulunan ямская 

улица – yamskaya ulitsa (Posta Sokağı) adını bu sözcükten almıştır. Kadim 

Rusçada “yam”dan türeyen “postacı, posta taşıyıcısı” anlamını taşıyan 

ямская повинность – yamskaya povinnost sözcük öbeğinin XIV. yüzyılda 

sıklıkla kullanıldığı ifade edilmekte ve kaynağının İ. İ. Sreznevskiy’in 

sözlüğünün III. cildi olduğu belirtilmektedir. “Yam”dan türeyen bir başka 

sözcük öbeği “postane” anlamında kullanılan ямской приказ – yamskoy 

prikaz olup, kaynağı G. Kotoşihin’in Aleksey Mihayloviç’in Çarlığı 

Dönemindeki Rusya Hakkında (О России в царствование Алексея 

Михайловича) (1884) adlı eseridir. “Yam” sözcüğünün Türk dillerinden 

alıntılandığını, bu bağlamda Türkiye Türkçesinde, Uygur ve Çağatay 

Türkçelerinde “posta istasyonu, posta atları” anlamında “jam” sözcüğünün 

bulunduğunu ve kaynağının da Radlov’un sözlüğünün III. cildi olduğu 

belirtilmektedir. Bununla birlikte F. Mikloşiç’in, E. Berneker’in eserleri ve 

P. Ya. Çernıh’ın Rusça Tarihsel Sözcükbilim Üzerine Deneme (Очерк 

русской исторической лексикологии) adlı eseri “jam” sözcüğünün geçtiği 

kaynak olarak işaret edilmektedir. Ayrıca Fasmer, ям sözcüğüyle bağlantılı 

olan “postacı, posta taşıyan araç” anlamındaki ямщик – yamşçik madde 

başına da yönlendirme yapmaktadır. 

M. Fasmer’in etimolojik sözlüğü üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiş, 

eleştiriler yapılmıştır. Türkolog, etimolog E. V. Sevortyan, M. Fasmer’in 

sözlüğündeki Türk kökenli unsurların analizinin genel olarak başarılı bir 

şekilde gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. Bu başarının ana unsurunun 

Türk dillerinin öğrenilmesinde ve anlaşılmasında yeni bir çağ açan ve Türk 

dillerinin temelini atan V. V. Radlov’un Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi 

adlı eserinin Fasmer’in çalışmasının temel kaynaklarından biri olmasıyla 
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açıklanabileceğini sözlerine eklemektedir (Sevortyan, 1962: 11). Rus 

Türkolojisinin kurucusu sayılan V. V. Radlov’un 1893-1899 yılları arasında 

4 cilt şeklinde yayımlanan sözlüğünün kendisinden 50 yıl sonra hazırlanan 

bir başvuru eserinin temel kaynağı olması Radlov’un sözlüğünün başarısını 

göstermektedir. Türk lehçeleriyle ilgili Radlov’un çalışmasını aşan bir 

sözlük hâlâ hazırlanamamıştır. Bununla birlikte Radlov’un eserinin Rus 

dilinin en başarılı etimolojik sözlüğü olan Fasmer’in sözlüğüne kaynaklık 

etmesi her iki sözlüğün de başarısını ve önemini arttırmaktadır. 

Slavist, dilbilimci S. B. Bernşteyn (2011: 360-361), Slavistik Tarihi 

Üzerine Çalışmalar (Труды по истории славистики) adlı kitabında 

Fasmer’in en iyi Slavca etimoloji sözlüğünü oluşturduğunu ifade etmiştir. 

Bununla birlikte onun Slav dillerinin ve Slav etnogenezinin sorunlarının 

somut çözümünde İran dil materyallerini geniş bir şekilde kullanan ilk kişi 

olduğunu vurgulamıştır. Etimolog, sözlükbilimci L. V. Kurkina (1990: 103), 

Maks Fasmer ve Onun Etimolojik Sözlüğü (Макс Фасмер и его 

этимологический словарь) adlı makalesinde Fasmer’in etimolojik 

sözlüğünün Rus sözcüğünün kaderiyle ilgilenen herkes için bir başucu kitabı 

olduğunu ifade ederek, Rus dilinin en yetkin en nüfuz sahibi etimolojik 

sözlüğü olduğunu belirtmektedir. 

Sonuç olarak M. Fasmer, 1906-1909 yılları arasında üç bölüm 

şeklinde yayımladığı Slavca – Yunanca Çalışmalar adlı eserleri üzerinde 

incelemeye başladığı andan itibaren Rus dilinin etimolojik sözlüğünü 

hazırlama planı yapmıştır. Bu planı, Berlin’deki evine düşen bomba 

sonucunda sözlüğün kartoteklerinin büyük bir kısmının yok olması 

nedeniyle yaklaşık 40-50 yıl sonra gerçekleştirebilmiştir. Almanca 

hazırlanan ve ilk olarak 1950-1958 yılları arasında Almanya’da basılan 

sözlük, O. N. Trubaçyov tarafından Rusçaya çevrilmiş, bazı düzenlemeler ve 

eklemeler yapılarak 1964-1973 yılları arasında Rusya’da yayımlanmıştır. 

Sözlük hem kadim Rus halkının hem çağdaş Rus halkının maddi ve manevi 

yaşamını, sosyal ilişkilerini gösteren sözcükleri içermektedir. Sözlükteki 

Türk kökenli sözcüklerin, kişi ve yer adlarının zenginliği Rusların kadim 

dönemlerden itibaren Türk halklarıyla olan ilişkisinin ve Türk halklarının 

Ruslar üzerindeki tesirinin kanıtıdır. Özellikle Tatar Türkçesinden birçok 
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sözcük Rusça söz varlığına geçmiştir. Aynı zamanda sözlükte lehçelere ve 

arkaik sözcüklere yer verilmesi Rus halkının tarihine ışık tutmaktadır. 

Dahası sözlüğe kaynaklık eden eserlerin zenginliği ve Fasmer’in objektif 

inceleme tarzı sözlüğün güvenilirliğini arttırmaktadır. “Saratov” (Sarı Dağ), 

“Yaman Tau” (Yaman Dağ) gibi bazı madde başlarının ise yalnızca Fasmer 

tarafından incelenmesi sözlük yazarının kendi incelemelerini ve sonuçlarını 

sunması bakımında heyecan vericidir. Bu sözlük, sadece Rus halkının değil, 

Türk, Alman, Yunan vb. halklarının da tarihine ayna tutmaktadır. Böylece 

M. Fasmer, XX. yüzyılın ikinci yarısında Rus dilinin ilk kapsamlı ve çok 

ciltli etimolojik sözlüğünü hazırlayarak dünya sözlükbilim tarihine çok 

değerli bir miras bırakmıştır. 

5.2.6.2. E. V. Sevortyan (1902 – 1978) 

Ervand Vladimiroviç Sevortyan, tarihî ve çağdaş Türk dillerini içine 

alan Türk Dillerinin Etimolojik Sözlüğü’nün (Этимологический словарь 

тюркских языков) ilk cildini 1974’te tamamlayarak Türkoloji alanına 

değerli bir miras bırakan önemli bir Türkolog olarak öne çıkmıştır. 

Morfoloji, fonetik, gramer, sentaks, sözcük yapımı, söz varlığı, sözlükbilim 

üzerine araştırmalarda bulunmakla birlikte temel çalışma alanları tarihsel 

sözcükbilim ve etimolojidir. 

1901’de Yalta’da işçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Sevortyan, 1921 

yılında Taurida Üniversitesinin Matematik Fakültesine başlamıştır. 1925’te 

ise M. V. Frunze Kırım Pedagoji Enstitüsünün (Eski adı Taurida 

Üniversitesi) Doğubilimleri Bölümüne girmiş ve 1930 yılında mezun 

olmuştur. 1931 yılında Moskova Dilbilim Araştırma Enstitüsüne yüksek 

lisans eğitimi için başlamıştır. 1935 yılında N. K. Dimitriyev’in 

danışmanlığında Çağdaş Anadolu Türkçesi Yazı Dilinde Cümle Ögelerinin 

Dizilişi (Расположение частей распространенного предложения 

современного анатолийско-турецкого литературного языка) adlı tezini 

tamamlamıştır. Ardından SSCB Bilimler Akademisinde Türk dili uzmanı 

olarak göreve başlamıştır. 1957 yılında da yine N. K. Dimitriyev’in 

danışmanlığında Azerbaycan Yazı Dilinin Fiil Yapım Ekleri (Аффиксы 

глаголообразования в азербайджанском языке) konulu doktora tezini 
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savunmuştur. 1969 yılında ise akademik unvan olarak profesörlüğe 

yükselmiştir. 

E. V. Sevortyan, Türkoloji alanında çalışmalarını çok yönlü 

yürütmüştür. Türk dilleri üzerine yazdığı kitap, makale gibi çalışmaların 

yanında, SSCB’deki Türk yazı sistemlerinin oluşmasıyla ve iyileştirilmesiyle 

ilgili konferans, sempozyum ve toplantılara katılmıştır. Hocası N. K. 

Dimitriyev’in Türkiye Türkçesi (Турецкий язык) (1960), Ekim Devrimi 

Sonrasında Türkolojide Diyalektolojik Araştırmaların Ana Eğilimleri 

(Основные направления диалектологических исследований в 

послеоктябрьской тюркологии) (1966) adlı kitaplarının editörlüğünü 

yapmış ve N. K. Dimitriyev’in çalışmalarını anlattığı N. K. Dimitriyev ve 

Sovyet Türkolojisi (Н. К. Дмитриев и советская тюркология) (1956), N. K. 

Dimitriyev’in Dilbilimsel Mirası ve Çağdaş Sovyet Türkolojisi 

(Лингвистическое наследие Н. К. Дмитриева и современная советская 

тюркология) (1971), N. K. Dimitriyev ve Tarihî Türkoloji (N. К. Дмитриев 

и историческая тюркология) (1974) adlı makaleleri kaleme almıştır. 

E. V. Sevortyan, çocukluğundan itibaren Ermeniceye ve Türkiye 

Türkçesine hakimdir. N. A. Baskakov (1978: 107), E. V. Sevortyan’ı 

anlattığı makalesinde onun özellikle Türkiye Türkçesi, Kırım-Tatar ve 

Azerbaycan Türkçesi alanında uzman olduğunu belirtmektedir. 

Sevortyan’ın, değerli Türkologlar V. V Radlov’un, P. M. Melioranskiy’in ve 

N. K. Dimitriyev’in tarihsel inceleme yöntemleri temelinde tarihsel 

yöntemin ana inceleme metotlarını geliştirdiğini ifade etmektedir. Bu 

bağlamda somut diller ve eserler arasındaki tarihsel bağların saptanarak, elde 

edilen bulguların hangi dil grubuna (Oğuz, Kıpçak vb. diller) ait olduğunun 

tespit edilebileceğini belirtmiştir. Böylece somut Türk dilleri ve eserleri 

arasındaki genetik ilişkilerin ortaya çıkarılabileceğini öne sürmüştür. 

E. V. Sevortyan Türk dillerinin dilbilgisi, morfolojisi, sentaksı, 

fonolojisi gibi birçok dilbilim alanı üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Konumuz gereği bizim için en önemli hususu bilim insanının sözlükbilim 

alanında yaptığı çalışmalar oluşturmaktadır. Bu alandaki ilk çalışması Türk 

Sözlükbiliminin Bazı Sorunları Üzerine (О некоторых вопросах тюркской 
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лексикографии) adlı makalesidir. E. V. Sevortyan (1958: 114-132), bu 

makalede Türk dilleri üzerine hazırlanan sözlüklerin artılarını ve eksilerini 

değerlendirmiştir. Türk dilleri alanında çok sayıda sözlük bulunsa da 

bilimsel analiz açısından yeterli olmadığını belirtmektedir. Türkologların da 

diğer dilbilimciler gibi sözlükbilim alanındaki genel kuramsal araştırmaların 

eksikliğini hissettiklerini ifade etmektedir. Hazırlanan sözlüklerde eş 

seslilerin ayırt edilememesi, sözcük yapım biçimiyle fiil yapım eklerinin 

karıştırılması, türemiş fiillerin temel ve yan anlamlarının belirlenememesi 

gibi sorunlarla karşılaşıldığını açıklamakta, bu sorunları incelemekte ve 

özellikle temel ve yan anlamların sınırlandırılması üzerine çözümler 

sunmaktadır. Bununla birlikte mecaz ve yan anlamların da ayrıntılı bir 

şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çizmektedir. 

E. V. Sevortyan’ın (1962: 11-29), sözlük eleştirisi üzerine yazdığı 

makalelerinden biri M. Fasmer’in Rusça Etimolojik Sözlüğü’ndeki Türk 

Kökenli Ögeler Hakkında (О тюркских элементах в “Русском 

этимологическом словаре” М. Фасмера) adlı çalışmasıdır. Çalışmamızın 

“M. Fasmer (1886-1962)” adlı başlığında da belirttiğimiz üzere Sevortyan 

bu makalede Fasmer’in etimolojik sözlüğündeki Türk kökenli sözcükleri 

değerlendirmiş ve M. Fasmer’in sözlüğündeki Türk kökenli unsurların 

analizinin genel olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. 

Bu başarının ana unsurunun Türk dilleri üzerinde çalışarak Türkoloji 

alanının temellerini atan V. V. Radlov’un Türk Lehçeleri Sözlüğü 

Denemesi’yle bağlantılı olduğunu vurgulamaktadır. Bilindiği üzere 

Radlov’un sözlüğü Fasmer’in sözlüğünün temel kaynakları arasındadır. 

Bununla birlikte Sevortyan, Fasmer’in Türk dillerinin en kadim sözlüğü 

DLT’den ve Türk dillerini konu alan çağdaş sözlüklerden yararlanmadığını, 

güncel sözlüklerden de kontrol sağlayabilseydi daha başarılı olacağını 

vurgulamaktadır. Her sözlüğün eksiklikleri bulunabileceği gibi Fasmer’in 

sözlüğü genelde başarılıdır ve günümüzde de Rusçanın en iyi etimolojik 

sözlüğü olarak görülmektedir.  

E. V. Sevortyan Türk Dillerinin Etimolojik Sözlüğü 

(Этимологический словарь тюркских языков) adlı çalışmasının 

oluşturulmasına 1950’li yıllarda başlamıştır. Sözlüğün önsözünde de 



382 | Rus Sözlükbilimi 

belirtildiği üzere Sevortyan, Türk dillerinin sesli harflerini tarihsel bağlamda 

kendi içerisinde birbiriyle ilişkili gördüğü için sözlükte sesli harflerden 

başlayan alfabetik bir sıralama gözetmiştir. Başka bir ifadeyle tüm sesli 

harfler sözlüğün ilk cildinde toplanmıştır. Çağdaş Türk dilleri, lehçeleri ve 

eserleri temelinde hazırlanan doğubilim alanındaki ilk çalışmadır. E. V. 

Sevortyan’ın editörlüğünde hazırlanan bu sözlüğün oluşturulmasında A. A. 

Koklyanova, L. İ. Lebedeva, L. S. Levitskaya, L. A. Pokrovskaya, A. A. 

Yuldaşev ve F. D. Aşnin çalışmıştır. Sözlüğün hazırlanmasındaki en büyük 

pay ise Sevortyan’a aittir. Birçok kaynağı incelemesinin yanı sıra sözlük 

maddeleri de kendisi tarafından belirlenmiştir. İlk cildi 1974’te çıkan Türk 

Dillerinin Etimolojik Sözlüğü’nün bugüne kadar ancak yedinci cildi 

yayımlanabilmiştir, sekizincisi ise hazırlanmaktadır (C.1. 1974, C.2. 1978, 

C.3.1980, C.4. 1989, C.5. 1997, C.6. 2000, C.7. 2003). İlk cildinin “ünlü 

harfleri”, ikinci “B”, üçüncü “V, G, D”, dördüncü “C, J, Y”, beşinci “K, Ḳ”, 

altıncı “Ḳ” harfinin devamı, yedinci cildinin “L, M, P, N, S” harflerini 

kapsadığı bu çalışmada “T, Ç, Ş, H” harflerini içeren sekizinci cilt 

hazırlanmakta olup veriler hem artzamanlı hem de eşzamanlı açılardan 

değerlendirilmektedir. Çalışmalarını Ervand Vladimiroviç Sevortyan’ın 

başlattığı, ilk ciltlerini yine Sevortyan’ın yayımladığı sözlük, Sevortyan’ın 

ölümünden sonra 1989’dan itibaren başta L. S. Levitskaya olmak üzere A. 

V. Dıbo, V. İ. Rassadin, G. F. Blagova adlı dilbilimciler tarafından 

sürdürülmektedir. A. V. Dıbo’yla görüşme imkânı bulan Ş. H. Akalın (2020: 

10-11), L. S. Levitskaya’nın sözlüğün son cildi olan sekizinci cildini 2007 

yılında tamamladığını, sözlüğün bilgisayarda yazımı ve sayfa tasarımı işinin 

yavaş gerçekleşmesi ve baskıyla ilgili maddi sorunlar nedeniyle geç 

kaldığını ancak 2021’de basılmasının planlandığını aktarmaktadır.  

Sözlüğün kaynaklarına bakıldığında malzemesinin zenginliği dikkat 

çekmektedir. Madde başları biçimbirimsel ve anlamsal açıdan sunulmakta, 

genel ve Türk dilleri arası ilişkiler gösterilmektedir. Sözlüğün amaçları 

arasında eklerin kökenini incelemek yer almamaktadır. Sevortyan, daha çok 

kadim fonetik durumlara odaklanmıştır. Sözlüğün temel amaçları önsözde 5 

maddede belirtilmektedir (Sevortyan I, 1974: 25): 
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1. Farklı zamanlara ait sözcük katmanları arasındaki kronolojik 

boşluğu olabildiğince aza indirgemek,  

2. Genel ve tarihsel açıdan daha üretken modelleri ve yöntemleri Türk 

dillerinin söz varlığı temelinde açıklamak,  

3. Ortak ya da Türk dilleri arasındaki kadim homojen sözcük 

dizilerinin özelliklerini tespit etmek, 

4. Daha eski dönemlerdeki alıntı sözcükleri açıklamak,  

5. Başta SSCB topraklarında konuşulan Türk dilleri olmak üzere farklı 

Türk dilleriyle ilgili hazırlanacak etimolojik sözlüklere temel oluşturmaktır. 

Sözlükteki madde başları genellikle Türkmen Türkçesinde 

gösterilmektedir (Tekin, 1976: 279; Yılmaz, 2007: 622). Türk Dillerinin 

Etimolojik Sözlüğü’nde madde başlarının diğer Türk dillerinde de yer alışı ve 

kaynakları belirtildiği için madde başlarının açıklanması sayfalar 

sürmektedir. Biz en kısa olanlarından birini seçerek sözlük maddelerinin 

yapısını göstermeyi amaçladık. Şimdi, sözlükte (Sevortyan I, 1974: 552-553) 

bulunan ѳс – ös madde başını inceleyelim. 
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Resim 5. 40. Sözlükten örnek görüntü (Sevortyan I, 1974: 552-553) 

Ѳс – ös sözcüğünün Türkmen ve Türkiye Türkçelerinin lehçelerinde, 

Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü’nde, Karaim Türkçesinde ve 

Karaim Türkçesinin Kırım lehçesinde, Kumuk, Kırgız, Kazak, Nogay, 

Karakalpak ve Özbek Türkçelerinin lehçelerinde bulunduğu, kaynağının F. 

A. Abdullayev’in Uzbek Tilining Horazm Şevaları (1961); Uygur, Lobnor, 

Altay, Hakas, Karagas (Tofa) Türkçelerinde kullanıldığı, kaynaklarının M. 
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A. Kastren’in Versuch Einer Koibalischen Und Karagassischen 

Sprachlehre; K. Grønbech’in Komanisches Wörterbuch, DTS, Kıpçak 

Türkçesiyle yazılan Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi'l-lugâti’t-Türkiyye, M. Pavet de 

Courteılle’nin Dictionnaire Turk-oriental, A. Vambery’in Çağatayca 

sözlüğü, L. Z. Budagov’un Türk ve Tatar Lehçelerinin Karşılaştırmalı 

Sözlüğü (Сравнительный словарь турецко – татарских наречий) (1869) 

adlı çalışmaları olduğu dolayısıyla ѳс – ös sözcüğünün hangi dillerde ve 

lehçelerde bulunduğu gösterilmiştir. Bu çerçevede, Karaim Türkçesinde ös, 

Kırım Tatar ve Kumuk Türkçelerinin lehçelerinde os Tatar, Lobnor, Çuvaş 

Türkçelerinde üs, Karaim Türkçesinde, Batı Karaim lehçesinde ve 

muhtemelen Türkiye Türkçesinde es şeklinde olduğu açıklanarak farklı Türk 

dilleri ve lehçelerindeki biçim değişiklikleri belirtilmiştir. Ardından 4 

anlamı, hangi Türk dillerinde ve lehçelerinde bulunduğu ve kaynağı 

gösterilmiştir. 1. “Büyümek, çabuk büyümek, çoğalmak” (Özbek, Hakas, 

Nogay Türkçelerinde, Türkiye Türkçesi lehçelerinde, Kumuk, Kazak, 

Nogay, Karakalpak, Tuva Türkçelerinde). 2. “Yükselmek” (Türkiye Türkçesi 

lehçelerinde, Karaim Türkçesinde, Batı Karaim Lehçesinde ve Karaim 

Türkçesinin Kırım lehçesinde). 3. “Şişmek, şişirmek” (Kaynak: Et-

Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-lugâti’t-Türkiyye, Budagov’un sözlüğü). 4. Alışmak 

(Kaynak: M. Pavet de Courteılle, Dictionnaire Turk-oriental). Sevortyan, G. 

Ramstedt’in ve Vambery’in önerilerini de sunmaktadır. Bu bağlamda -ös’ten 

türeyen sözcüklerin aldığı ekler arasında -(a, i, ü) m eklerinin yer aldığı ve 

“ösüm, ezüm, özüm, usim” türemiş biçimleri gösterilmektedir. -Mar (mür, 

mir) ekiyle “ösmür, üçmir, osmir” ve -(a)k ekiyle “ösük, ösek” gibi 

türemiş sözcüklerin olduğu belirtilmektedir.   

Bu kökle ilgili bilgiler veren O. Süleymenov (2002: 18-20), 

Sevortyan’ın ös, fiilinin farklı biçimlerini verdiğini ancak Kıpçak kökenli 

olduğunu belirtmeden yalnızca Oğuz-Karluk kökenine işaret ettiğini dile 

getirmektedir. Oysaki “ösik” sözcüğünün Slav dillerindeki “osika” 

sözcüğünün ön şekli olduğunu, oradan da Sevortyan’ın Kıpçak 

Türkçesindeki “öspa, öskir” (çabuk büyüyen) ile yakınlığını fark etmesine 

çok az kaldığını belirtmektedir. Oğuz-Karluk Türkçesine dahil olan Kıpçak 

son ekleri -mа -bа, -pа eklerinin -m, -b, -p eklerine dönüştüğünü 
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bildirmekte, örneğin “ösma” sözcüğünün “ösim” olduğunu söylemektedir. 

Bu bilgiler ışığında Rusçada da bulunan “-ös” sözcüğünün Slav dillerinde 

bulunan “osika” (büyüyen) ile bağlantılı olduğu ve Kıpçak Türkçesinden 

Slav dillerine geçtiği anlaşılmaktadır.  

Şimdi de Sevortyan’ın (II, 1978: 189-192) sözlüğünün ikinci cildinde 

yer alan бор – bоr sözcünü inceleyelim. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere 

madde başının sözlükteki şekli çok uzun olduğu için görseli verilmeyecek 

yalnızca sözlükteki açıklamalar ışığında değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Sözlükte бор – bоr köküne I numara verilmiş, Uygur Türkçesinde 

bulunduğu ve kaynağının K. H. Menges’in Doğu Türkistan Halk Metinleri 

Sözlüğü II (Glossar zu den Volkskundlichen Texten aus Ost-Türkistan II) 

olduğu belirtilmiştir. Bor sözcüğüyle bağlantılı ikinci sözcük бора – 

bоrа’dır. Türkmen Türkçesinde, Karaim Türkçesinde ve Batı Karaim 

lehçesinde, Kumuk, Kazak Nogay, Karakalpak Türkçelerinde bulunduğu, 

kaynaklarının Radlov’un sözlüğünün IV. cildi ve Budagov’un sözlüğü 

olduğu; Kırgız Türkçesinde боро – boro ve бурха – burha biçimlerinin 

bulunduğunu, burha sözcüğünün “tipi, kar fırtınası” anlamındaki burhan 

sözcüğünden geldiğini, bu sözcüğün de “duman, sis, bulanık” anlamlarını 

taşıyan boran, boragan, boruk, buranç, buran şekillerinde, Özbek 

Türkçesinde ise kişi adı Buran olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Sevortyan’ın sözlüğünde бор – bоr sözcüğünün türetme ekleri ve sözcük 

yapım modelleri de gösterilmektedir. Söz konusu tüm sözcüklerin bor- 

sözcüğüyle ilgili olduğu bunun asıl biçiminin bor fiili olduğu ve bora 

sözcüğüyle fonetik açıdan bağlantısı belirtilmektedir. Bora sözcüğünün 

Türkiye Türkçesi ve Gagavuz Türkçesinde de “fırtına, kasırga, kar fırtınası” 

ardından “yağmur getiren sert rüzgâr, sağanak yağmur” anlamlarında 

kullanıldığı ifade edilmektedir. Radlov’un Türkçede ve Gagauz Türkçesinde 

bulunan bora sözcüğünün Yunanca kökenli olduğunu belirttiğini, Türkçe 

açıklamalı sözlükte ise İtalyancadan alındığının gösterildiğini söylemektedir. 

Türk dillerindeki biçiminin Moğol Türkçesinde de boran (kötü hava, karlı 

ya da yağmurlu fırtına), boragan (fırtına, kasırga), büron (sağanak 

yağmur), burugan (yağmur), burkan (bora, kar fırtınası), burku (ilk kar), 

buran (fırtına, kasırga) şekillerinde bulunduğunu belirtmektedir. Son olarak 
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Türk dillerindeki bor, bora sözcüğünün Hint Avrupa dillerindeki “hızlı 

gitmek/yağmak, dalgalanmak, titremek, vurmak, atmak” anlamlarındaki bur- 

sözcüğüyle ilintili olabileceğinden bahsetmektedir. Boran, buran 

sözcüklerinin “tipi, kar fırtınası” anlamıyla Farsça sözlüklerde de 

bulunduğunu ifade etmektedir. Türkiye Türkçesindeki buran şeklinin 

Rusçaya da geçtiği bilgisi verilmiştir. Dolayısıyla Rusçadaki buran sözcüğü 

Türkiye Türkçesinden alıntılanmış olup biçimsel ve anlamsal açılardan 

herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Sevortyan buran sözcüğünün Tatar 

ve Başkurt Türkçelerinde bulunan “hızla çevirmek, döndürmek” 

anlamındaki bur- sözcüğünden geldiğini N. K. Dimitriyev’i kaynak 

göstererek belirtmektedir. 

Örneklerden de anlaşıldığı üzere E. V. Sevortyan, sözlükte 

karşılaştırmalı tarihî yöntem kullanarak sözcüklerin oluşum modellerini, 

Türk dillerindeki temel biçimlerini kıyaslamış ve biçimbirimsel açıdan 

incelemiştir. Bununla birlikte Sevortyan sözcük köklerini, biçim 

değişikliklerini Türk dilleri ve lehçelerinde karşılaştırmalı olarak göstermiş 

ancak kökenini belirten herhangi bir sonuç sunmamıştır. Özetle Sevortyan’ın 

sözlüğü, sözcüklerin farklı Türk dillerinde ve lehçelerinde bulunuşunu bir 

arada göstermesi bakımından karşılaştırmalı yönü ağır basan bir çalışmadır.  

E. V. Sevortyan’ın Türkoloji alanında gerçekleştirdiği sayısız çalışma, 

1957 yılında Türk Dil Kurumu üyesi seçilmesini sağlamıştır. Sovyet 

Türkolojisinin gelişmesine sağladığı bilimsel çalışmalardan dolayı onur 

nişanı ve birçok madalya ile ödüllendirilmiştir. 100’den fazla uzman 

Türkolog yetiştirmiştir. Azerbaycan, Başkurt, Gagavuz, Kazak, Tatar, Tuva, 

Kırım-Tatar, Özbek, Türkmen, Çuvaş, Türkiye Türkçelerinde 50’den fazla 

yüksek nitelikli yüksek lisans ve doktora mezunu bilim insanı hazırlamıştır 

(Musayev ve Levitskaya, 1981: 103). Gerçekleştirdiği sözlük eleştirileriyle 

ve oluşturduğu Türk Dillerinin Etimolojik Sözlüğü’yle sözlükbilim alanına 

değerli katkılar sağlamıştır. 

5.2.6.3. E. N. Şipova (1909/1915 – ?) 

Dilbilimci Yelizaveta Nikolayevna Şipova’nın etimolojik sözlüğü 

Rusçadaki Türk kökenli sözcükler konusu araştırıldığında ilk başvurulacak 
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kaynaklar arasında yer almaktadır. Rusçadaki Türk kökenli sözcükler 

üzerine çalışan N. A. Baskakov, N. K. Dimitriyev gibi değerli 

Türkologlardan sonra E. N. Şipova’nın yaklaşık 2000 sözcükten oluşan 

Rusçadaki Türk Kökenli Sözcükler Sözlüğü (Словарь тюркизмов в русском 

языкe) (1976) kendinden önce hazırlanan çalışmalara nazaran oldukça 

geniştir.  

Sayısız atıf alan etimoloji sözlüğünün yazarı E. N. Şipova hakkında 

maalesef çok az bilgiye ulaşabildik. Muhtemelen 1909 ya da 1915 yılında 

Leningrad’ta doğan bilim insanı Leningrad Devlet Üniversitesini bitirmiş ve 

1933 yılında SSCB Dil ve Düşünce Enstitüsünde çalışmaya başlamıştır. II. 

Dünya Savaşı sebebiyle 1941’de Kazakistan’a genç bir araştırmacı olarak 

tahliye edilmiştir. Tekrar Leningrad’a dönüp dönmediği belli değildir. 60-65 

yaşlarında emekli olduğu, Rusçadaki Türk Kökenli Sözcükler Sözlüğü’nü de 

Sovyet sansüründen daha az etkileneceğini düşündüğü emeklilik döneminde 

yayımlattığı varsayılmaktadır. Dönemi için 3500 adet gibi küçük bir tirajla 

basılan sözlüğün ünü yayımlandığı günden itibaren artmış, N. A. Baskokov 

gibi dilbilimcilerin, Türkologların övgüyle söz ettiği bir başvuru kaynağı 

haline dönüşmüştür. Söz konusu sözlüğü incelemeden önce E. N. Şipova’nın 

katıldığı bir kitap çalışmasından da söz etmek uygun olacaktır. Bu kitap N. 

A. Baskakov ve A. K. Hasenova’nın editörlüğünde E. N. Şipova, A. 

İsengaliyeva, Z. Abeltayeva, S. V. Şkuridin, İ. E. Mamanov, Ş. 

Muhamedjanov gibi yazarların katılımıyla 1966 yılında Rus Dilinin ve Kazak 

Türkçesinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi. Biçimbilim (Сопоставительная 

грамматика русского и казахского языков. Морфология) adıyla 

yayımlanmıştır. Bu çalışmada E. N. Şipova “isim” (имя 

существительное) bölümündeki isim türleri, ismin cinsleri ve isimlerin 

oluşumu üzerine hazırlanan başlıkları tamamlamıştır.  

E. N. Şipova’nın Rusçadaki Türk Kökenli Sözcükler Sözlüğü II. Dünya 

Savaşı’nın çocuğu olarak görülmektedir. Çünkü az önce de belirtiğimiz 

üzere Şipova, 1941 yılında savaş nedeniyle Kazakistan’a tahliye edilmiş 

burada Kazak Türkçesiyle tanışma fırsatı yakalamış ve etimolojik sözlüğünü 

hazırlamaya başlamıştır. Rus dili ve tarihinin Türk dili ve tarihiyle olan 

bağlantısı çok önceden fark edildiğinden Şipova’nın tamamladığı sözlük, 
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aslında yaklaşık 150 yılı aşkın bir süredir planlanmaktadır. Türk kökenli 

unsurların Rusça söz varlığında zengin bir şekilde yer almasıyla birlikte 

Türkçenin Rusya’da konuşulan ikinci dil konumunda olması böyle bir 

sözlüğü gerekli kılmıştır.  

Rusçadaki Türk kökenli sözcükler her zaman araştırmacıların 

dikkatini çekmiştir. N. A. Baskakov, Rusçadaki Türk Kökenli Alıntı 

Sözcükler Üzerine (О тюркских лексических заимствованиях в русском 

языке) (1985), N. K. Dimitriyev, Rusça Sözlükteki Türk Kökenli Ögeler 

Hakkında (О тюркских элементах русского словаря) (1958) adlı 

çalışmalarında Rusçadaki Türk kökenli unsurlar üzerine incelemeler 

gerçekleştirmişler ve etimolojilerini göstermişlerdir. Ancak söz konusu planı 

daha geniş bir çerçevede gerçekleştiren E. N. Şipova olmuştur. 

Temel amacı Türk ve Slav dilleri arasındaki tarihî-dilsel etkileşimi 

göstermek olan Rusçadaki Türk Kökenli Sözcükler Sözlüğü (Словарь 

тюркизмов в русском языкe), 1976 yılında Türkolog, dilbilimci A. N. 

Kononov’un editörlüğünde E. N. Şipova tarafından Alma-Ata’da 

hazırlanmıştır. E. N. Şipova öne çıkan temel Rusça filolojik kaynakları 

titizlikle araştırmıştır. Sömürü olarak yanlış bir şekilde adlandırılan Moğol-

Tatar boyunduruğu dönemini, resmî-terminolojik literatürü, bilim insanları 

tarafından maruz bırakıldıkları önyargılı durumları ve mantıksız ifadeleri 

incelemiş ve gerçekleri objektif bir şekilde Codex Cumanicus gibi temel eski 

Türkçe kaynaklara dayandırarak göstermiştir. E. N. Şipova’nın (1976) 

sözlüğünün önsözünde Rus dili ve Türk dillerinin etkileşim tarihiyle ilgili 

bilgiler de verilmektedir. Çok eski dönemlerden itibaren var olan bu 

etkileşimin ilk evreleri birkaç tarihi döneme ayrılmaktadır. İlk etkileşim 

Kiev Rus Devleti oluşmadan önceki VI.-VII. yüzyıllarda başlamaktadır. Bu 

dönemde Slavlar, Türk-Avarlarıyla, Hazarlarla, Volga Bulgarlarıyla ve diğer 

Türk boylarıyla ticarî ilişkilerde bulunmuşlar, yerleşim yeri bakımından 

komşu olmuşlardır. X-XII. yüzyıllar arasında Rus-Kıpçak kabilelerinin 

etkileşimi başlamıştır. Dönemin en önemli eseri İgor Bölüğü Destanı’dır 

(Слово о полку Игореве). XII.-XIV. yüzyıllar Rusya tarihinde Moğol-Tatar 

etkisinin yoğun bir şekilde görüldüğü dönemdir. Bu süreçte Rusçaya dahil 

olan Türk kökenli sözcüklerin sayısı da artmıştır. XVI. yüzyılda Kazan, 
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Astrahan ve Kırım Hanlıklarının Rusya tarafından işgal edilmesiyle bu 

etkileşim şiddetlenmiştir. 1917 Ekim Devrimi’nden itibaren de Türk 

halklarının SSCB altında birleşmesiyle Rusça-Türk dilleri etkileşimi 

şiddetinden bir şey kaybetmemiştir. Anlaşıldığı üzere henüz Kiev Rus 

Devleti kurulmadan oldukça uzun bir süre önce Türk ve Slav kabileleri 

toplumsal ve ticarî etkileşim içinde bulunmuşlardır.  

E. N. Şipova, sözlüğünde Türk kökenli sözcüklerin etimolojisini ve 

Rus diline dâhil olma tarihini açıklamaktadır. Eski Rusça yazılı 

kaynaklardan itibaren Türk kökenli sözcüklerin Rusçaya geniş bir şekilde 

alıntılandığı sözlükte görülmektedir. Sözcüklerin büyük bir kısmının 

konuşma diline ve halk diline özgü olup, Rus lehçelerinde korunduğu 

anlaşılmaktadır. Şipova, ağızlardaki birçok sözcüğü göstermiştir. Sözlüğün 

hazırlanma döneminin Sovyet iktidarına rastlaması sebebiyle Şipova ancak 

2000 sözcüğe yer verebilmiştir. Bunlardan 520’si Rusçanın gündelik 

yaşamında kullanılan sözcüklerdir. Dikkatli araştırıldığında bu sayının 

artacağı açıktır. Çünkü Rusça söz varlığında çok sayıda gizli Türk kökenli 

sözcük bulunmaktadır. Rusçanın morfolojik sisteminin esnekliği yabancı 

kökenli bir sözcüğün kökenini gizlemekte oldukça başarılıdır. Bu durum da 

Rusça sözcüklerin temelindeki yabancı kökenli sözcükleri belirlemeyi 

zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda E. N. Şipova’nın (1976), Rusçadaki Türk 

Kökenli Sözcükler Sözlüğü’ndeki (Словарь тюркизмов в русском языкe) 

“koyunların yününü kırkmak” anlamında kullanılan джульма – culma 

madde başını inceleyelim.   

 

Resim 5. 41. Sözlükten örnek görüntü (Şipova, 1976) 

Sözlükte “kırkılmış yün” şeklinde açıklanan джульма sözcüğü, 

Kazak Türkçesindeki джул – jul sözcüğüne Türk kökenli isim fiil eki -ма 

getirilmesiyle oluşmuştur. Şipova’nın sözlüğünde bu sözcüğün kaynağının 

Radlov’un sözlüğü olduğu джул+ма şeklinde alıntılanarak belirtilmiştir. 

Ardından anlamı “elle koparılan her şey” şeklinde verilmiş ve son olarak 

Şipova, söz konusu sözcüğün Kazak Türkçesindeki “koparmak, yolmak” 
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anlamını taşıyan жулу – julu sözcüğünden alıntılandığını belirterek kendi 

sonucunu sunmuştur. Sözcük M. Fasmer’in etimolojik sözlüğünde yer 

almamaktadır. Her sözcük her sözlükte bulunmayabilir. Bu durum джульма 

sözcüğünün Türk kökenli olmadığını ispatlamaz. Ancak Türk lehçelerinin 

sözlüğünü oluşturan Radlov’un bu sözcüğü biçimbirimlerine ayırarak 

göstermesi, Şipova’nın bizzat Kazakistan’da bulunduğu dönemde bu sözlüğü 

hazırlaması sözcüğün Türk kökenli olduğunu kanıtlamaktadır.  

Özellikle tarihsel ve etimolojik sözlüklerde sözcüklerin izi 

sürülmektedir. Bu çok zor bir iştir. Araştırmalar, araştırma yöntemleri, 

kaynaklar gün geçtikçe artmakta ve bilgiler güncellenmektedir. Bu hususta 

Z. B. Özer’in (2004: 32) de belirttiği üzere birçok sözcüğün kökeni yeniden 

incelenmeli ve sözlüklerdeki madde başları tekrar gözden geçirilmelidir. 

Türk kökenli sözcüğün gizlendiği, tespitinin zor olduğu başka bir örnek 

Şipova’nın incelediği лошад – loşad (at) sözcüğüdür. 

 

Resim 5. 42. Sözlükten örnek görüntü (Şipova, 1976) 

E. N. Şipova, Sreznevskiy, Polikarpov, Veysman, Dal, Uşakov gibi 

önemli sözlük yazarlarının eserlerini kaynak göstererek лошад – loşad 

sözcüğünün Türk dillerinden, Kazak Türkçesindeki alaša sözcüğünden 

alıntılandığını belirtmektedir. Лошад sözcüğünün “kısa bir at türü, midilli” 

anlamındaki Türkçe küçültme olarak kullanılan alaşa sözcüğünden geldiği 

ifade edilmektedir. Melioranskiy at sözcüğünün Moğol dönemi öncesinde 

Türk dillerinden alıntılandığını belirtmiştir. Muhtemelen алаша+ат – 

alaşa+at sözcüğünün birleşimiyle oluşmuştur. Tatar Türkçesindeki ilk harf -

a düşmüştür, kadim Rusça döneminde alıntılanmış ve лоша+-адь – loşa+ad 
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şeklinde korunmuştur. Kökenin ise “alaşa at” sözcük öbeği olduğu 

gösterilmiştir. Fasmer (II, 1986: 526) de лошад sözcüğünün Çuvaş 

Türkçesinde laša, Türkiye, Kırım-Tatar, Tatar ve Karaçay-Balkar 

Türkçelerinde alaša şeklinde bulunduğunu Radlov’un sözlüğünü de kaynak 

göstererek Türk dillerinden Rusçaya alıntılandığını belirtmektedir. Sonuç 

olarak лошад (at) sözcüğü Türk dillerindeki alaşa, laşa, at sözcükleri 

alıntılanarak alaşa at şeklinde birleşmiştir. Alaşa at sözcük öbeğinin baş 

harfi olan -a Rus fonetik sistemine uygun olarak düşmüştür. Böylece çağdaş 

Rus dilinde bu sözcüğün fark edilmesi zorlaşmıştır. Rusçada sesli harfle 

başlayan sözcük sayısının çok az bulunmasıyla birlikte bulunanların da 

yabancı kökenli (Özer, 2004: 35) olması -a harfinin düşüş nedeni 

göstermektedir. 

Türkler ve Rusların çok eski dönemlerden itibaren etkileşime 

girmeleri neticesinde Rus halkı, ticarî, siyasî, askerî, giyim-kuşam, mutfak 

kültürü gibi birçok alanda Türklerin tesirinde kalmış ve söz konusu 

alanlardaki birçok Türk kökenli sözcüğü alıntılamıştır. Sözlük 

incelendiğinde her konuyla ilgili Türk kökenli sözcüklere rastlanmaktadır. 

Bu bağlamda sözlüğün söz varlığını belirli temalar altında inceleyerek Türk 

dillerinden ve lehçelerinden Rusçaya alıntılanan sözcükleri göstermeyi 

amaçladık32. Aşağıda incelenen sözcüklerden bazıları biçimsel ve anlamsal 

hiçbir değişiklik yaşamadan alıntılandığı için sadece okunuşları verilmiştir.   

Askerî ve savaş terimleriyle bağlantılı sözcükler33: аскер – asker, 

атаман – ataman, баскак – baskak (cesur), башибузук – başibuzuk 

(başıbozuk), богатырь/батырь – bogatır/batır (bahadır, kahraman, 

kumandan), делибаш – delibaş (cesur asker, delibaş), доломан/долиман 

– doloman/doliman (kısa husar ceketi), есаул/ясаул – yesaul/yasaul 

(Kazak ordusunda bir subay unvanı), караул – karaul (karakol, nöbet, 

silahlı muhafız), кинжал – kinjal (hançer, kama), кистень – kisten 

(vurmalı hareketlerde kullanılan bir soğuk silah türü), нукер – nuker (özlük 

                                                             
32 M. A. Esen (2008), Rus Dilindeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bir Tasnif adlı makalesinde E. N. 

Şipova’nın sözlüğündeki sözcükleri incelemiştir.  
33 Rusçadaki askerî ve savaş terimleri üzerine sözcükler ve değişimleriyle ilgili H. Erdoğan’ın 

Rusçada Savaş Söz Varlığı (2019) ve Rusça Savaş Söz Varlığında Anlam Değişmeleri (2020) adlı 

çalışmalarına bakınız. 
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muhafızı, hizmetli), орда – orda (birkaç göçmen kabilenin toplamı, ordu), 

палаш – palaş (pala, kısa her tarafı keskin bir kılıç türü), 

саадак/сагадак/сагайдак/сайдак – saadak/sagadak/sagaydak/saydak 

(sadak), сабля – sablya (kılıç), сераскир – seraskir (serasker), сердар – 

serdar (serdar, ordu komutanı), темник – temnik (on bin kişilik ordu 

komutanı), табор – tabor (askeri kamp, ordugah tabur), тюфяк – tyufyak 

(top, tüfek türü, birden fazla ok fırlatmak için kullanılan alet), ханджар – 

handjar (hançer), чауш – çauş (çavuş), чикчиры/чихчиры – çikçirı, 

çihçirı (dar süvari pantolonu), шерешир – şereşir (mancınık), ятаган – 

yatagan (yatağan).  

Yönetici, görevli kişiler, hitap ve unvanlarla bağlantılı sözcükler: ага 

– aga (ağa, büyüklere hitap için kullanılan söz), баранчук – barançuk 

(çocuk), баскак – baskak (Altın Orda Valisi, mühür basan memur/görevli, 

бей/бек – bey/bek (bey), визирь – vizir (vezir), каган/хаган – 

kagan/hagan (kağan), мелик – melik (hükümdar, padişah), мирза/мурза 

– mirza/murza (knez, prens), падишах – padişah, паша – paşa, 

салтан/султан – saltan/sultan (doğu ülkelerinde üst yönetici unvanı, 

sultan), сан – san (yüksek unvan), хан – han (bazı doğu ülkelerde yönetici 

adı), ханша – hanşa (hanın karısı), халиф/калиф – halif/kalif (halife), 

углан – uglan (oğlan, delikanlı), эфенди – efendi. 

Ticarî yaşama ait sözcükler: алмаз – almaz (elmas), алтын – altın, 

атлас – atlas (ipek), буян – buyan (ticaret için açık alan, pazar), деньги – 

dengi (para), жемчуг – jemçug (inci), базар – bazar (pazar), барыш – 

barış (kar, kazanç), духан – duhan (dükkan), изумруд – izumrud (zümrüt), 

магазин – magazin (dükkân, mağaza), майдан – maydan (pazar meydanı), 

сара – sara (para), тамга – tamga (damga, mühür), тенька – tenka 

(madeni para), товар – tovar (mal, davar, her türlü ticarî mal), топаз – 

topaz (değerli bir taş, topaz), таможня – tamojnya (gümrük). 

Dinî terimlerle ilgili sözcükler: Аллах – Allah, 

басурман/басурманин/басурманка – 

basurman/basurmanin/basurmanka (Müslüman, Müslüman için kötü bir 

şekilde kullanılan ad), дервиш – derviş, имам – imam, коран – koran 
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(Kur’an), курбан-байрам – kurban bayram, мезгит/мизгить/мечеть – 

mezgit/mizgit/meçet (cami, mescit), минарет – minaret (minare), мулла – 

mulla (imam, molla), мусульман/мусульманин – 

musulman/musulmanin (Müslüman), муфтий/муфти – muftiy/mufti 

(müftü), намаз – namaz, рамазан – ramazan, ураза – uraza (oruç), 

хаджи – hadji (Hacı), шайтан – şaytan (şeytan), шаман – Şaman, шейх 

/шейк – şeyh/şeyk (şeyh), шейх-уль-ислам – şeyhülislam. 

Meslek adlarıyla bağlantılı sözcükler: баскак – баскак (vergi 

toplayan kimse), толмач – tolmaç (tercüman), драгоман – dragoman 

(çevirmen), кади – kadi (kadı), муэдзин – muedzin (müezzin), чабан – 

çaban (çoban), ямщик – yamşçik (postacı). 

Yaşam tarzı ve yerleşim hayatıyla bağlantılı sözcükler: балаган – 

balagan (yüksek ev, derme çatma ev, balkon), баштан/бахча/бакча – 

baştan/bahça/bakça (bahçe, bostan), жайлау/жайляу/яйла – 

jaylau/jaylyau/yayla (yayla), кент – kent, кишлак – kişlak (Orta Asya ve 

Türkistan’da küçük yerleşik birimi, köy), кыр – kır, сарай – saray (kapalı 

büyük alan), ambar, kiler), терем – terem (saray, kale), улус – ulus 

(göçebelerin konaklama yeri, oba, köy, bölge), чайхана – çayhana 

(çayhane, çayevi), чердак – çerdak (çardak), чихта – çihta (çiğ), юрт – 

yurt (yerleşim yeri, yurt). 

Giyim kuşam ve süslenme ile bağlantılı sözcükler: аба /габа – 

aba/gaba (aba, kalın bir  kumaş türü), бязь – byaz (bez), башлык – başlık, 

емурлук – yemurluk (yağmurluk), ермолка – yermolka (kipa, takke gibi 

bir başlık türü), калпак/колпак – kalpak/kolpak (kalpak), кафтан – 

kaftan (bir tür uzun erkek üst giysisi), клобук – klobuk (keşişlerin 

kullandıkları uzun örtülü bir şapka), кушак – kuşak, ортьма – ortma 

(örtü), сарафан – sarafan (1. uzun erkek giysisi, 2. kolsuz kadın elbisesi), 

серьга – serga (küpe), татаур – tataur (genellikle kumaştan geniş kemer), 

тафта – tafta (ipek kumaş), такья – takya (takke), терлик – terlik (terlik, 

ter çekmesi için giyilen kıyafet), туманы – tumanı (şalvar), фес – fes, 

шаль – şal, чалма – çalma (türbana benzeyen baş süsü), штаны – ştanı 

(kumaş pantolon). 



Ümmügülsüm DOHMAN | 395 

Ev eşyalarıyla bağlantılı sözcükler: балта – balta, бардак – bardak 

(geniş ağızlı çömlek, bardak), диван – divan, казан – kazan, 

келим/килим – kelim/kilim (kilim), ковёр – kovyor (halı), кошма – 

koşma (koyun tüyünden yapılan keçe), кумган – kumgan (sürahi, güğüm, 

testi), мангал – mangal, миндёр – mindyor (minder), мутака – mutaka 

(divan yastığı), очаг – oçag (ocak, ateş yakmak/yemek pişirmek için yapılan 

yer), софа – sofa (divan, kanepe, sofa), стакан – stakan (bardak), сундук 

– sunduk (sandık), таз – taz (tas), текеметь – tekemet (tekemet, keçeden 

yapılan bir tür halı), утюг – utyug (ütü), харал – haral (haral, çuval), 

чанак/чинак – çanak/çinak (çanak), чемодан – çemodan (valiz). 

Müzik aletleriyle bağlantılı sözcükler: балалайка/балабойка – 

balalayka/balaboyka, дутар – dutar (iki telli saz), домбра/домра – 

dombra/domra (dombra, yaylı bir çalgı türü), кяманча – kyamança 

(kemençe), кобза/кобыз/кобу – kobza/kobız/kobu (kopuz), курай – kuray 

(nefesli bir çalgı türü), сааз/саз – saaz/saz (saz), тулумбас – tulumbas (bir 

çeşit büyük davul), тамбур/танбур – tambur/tanbur, сурна – surna 

(zurna). 

Bitki, sebze ve meyve adlarıyla bağlantılı sözcükler: айва – ayva, 

алыча – alıça (alıç), арбуз/гарбуз – arbuz/garbuz (karpuz, kavun, kabak), 

баклажан – baklajan (patlıcan), вишня – vişnya (vişne), гардал – gardal 

(hardal), зетин/зитин – zetin/zitin (zeytin), изюм – izyum (üzüm), 

ильм/ильма – ilm/ilma (elma), инжир – injir (incir), кизил – kizil (kızıl), 

лимон – limon, кабак – kabak, кавун/каун – kavun/kaun (kavun, 

karpuz), мушмула – muşmula. 

Yiyecek ve içecek adlarıyla bağlantılı sözcükler: айран/урень – 

ayran/uren (ayran), баклава – baklava, бекмес – bekmes (pekmez), буза – 

buza (boza), булгур – bulgur, йогурт – yogurt (yoğurt), каймак – 

kaymak, кебаб/кебав – kebab/kebav (şiş kebap), куймак – kuymak, 

кумыс/кумыз – kumıs/kumız (kımız), колбаса – kolbasa (salam), курник 

– kurnik (etli börek), лаваш – lavaş, манты – mantı, нохот/нут – 

nohot/nut (nohut), пилав/плов – pilav/plov (pilav), сирка – sirka (sirke), 

сюзьма – syuzma (süzme yoğurt), таратор – tarator (bir tür salata), 
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чебурек – çeburek (çiğ börek/çibörek), чай – çay, шашлык/шешлык – 

şaşlık/şeşlık (şiş kebap), шербет – şerbet. 

Hayvan adlarıyla bağlantılı sözcükler: баран – baran (koyun), барс – 

bars (pars), башмак – başmak (bir yaşındaki bir adet/bir baş buzağı), 

газель – gazel (bir geyik türü), джейран – ceyran (ceylan), ишак – işak 

(eşek), карга – karga (karga), лошад – loşad (at), мамона – mamona 

(maymun), марал – maral, тюэ/тюя – tyue/tyuya (deve), тюлька – tyulka 

(tilki). 

Renklerle bağlantılı sözcükler: алый – alıy (al, kırmızı), бурый – 

burıy (kahverengi, esmer), карий – kariy (kahverengi), каурый – kaurıy 

(kahverengi), карамазый – karamazıy (kara, siyah), таусинный – 

tausinnıy (koyu mavi), чубарый – çubarıy (alaca). 

Doğa olayları, yeraltı zenginlikleri ve coğrafi terimlerle bağlantılı 

sözcükler: арык/ерик – arık/erik (arık, su kanalı), балчуг – balçuk 

(balçık, bataklık), баткак – batkak (bataklık), буран/буря – buran/burya 

(boran, kar fırtınası), влага – vlaga (nem), мазут – mazut (mazot), нефть 

– neft (petrol, gaz yağı), овраг – ovrag (yar, dere), сель – sel, сиуган – 

siugan (soğuk, ayaz), сырт – sırt (tepe, sırt), урман/урмань – urman 

(orman, iğne yapraklı ağaç ormanı), туман – tuman (duman, sis), басмар 

– basmar (sis), чамур – çamur, чагир – çagir (çayır), ураган – uragan 

(kasırga), тайга – tayga (iğne yapraklı orman). 

Gösterilen bu sözcüklerden daha fazlası Rusça sözlüklerde, Rus 

halkının konuşma dilinde, lehçelerinde ve ağızlarında varlığını 

sürdürmektedir. Yukarıda verilen sözcüklerden hareketle çok eski 

dönemlerden itibaren özellikle Hristiyanlığın kabulünden önceki devirlerde 

Türklerin ve Slavların birlikte dostça yaşadıkları, birlikte hayvan otlatıp 

toprak sürdükleri, halı kilim dokudukları, ticaret yaptıkları ve düşmana karşı 

birlikte savaştıkları, aynı alfabeden yararlandıkları, aynı yiyecek ve 

içecekleri tükettikleri, aynı kıyafetleri giydikleri, aynı müzik aletlerini çalıp, 

aynı Tanrı’ya inandıkları anlaşılmaktadır. Hristiyanlıkla birlikte kilise, 

Rusların Deşt-i Kıpçak halkıyla olan ilişkisini koparmaya çalışmıştır. 

Bununla birlikte Ruslar, Türklerin toplumsal, siyasî, ticarî, askerî gibi maddi 
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manevi birçok zenginliğini XIII. yüzyıla kadar benimsemişlerdir. Rus dili 

incelendiğinde yalnızca yazı diline geçen sözcüklerin Türk kökenli olduğu 

(gizli Türk kökenli değilse) tespit edilmektedir. Oysaki, Rusça söz varlığında 

birçok Türk kökenli sözcük bulunmakta ama sezilmesi neredeyse 

imkânsızlaşmaktadır (Süleymenov, 1975/1992: 180-181). Daha önce de 

belirttiğimiz üzere Rus morfolojik sisteminin esnekliği Türk kökenli 

sözcükleri tanınmaz hale getirmektedir. Dikkatli incelendiğinde özellikle 

etimolojik ve morfolojik incelemeler bir arada kullanıldığında doğru sonuca 

ulaşmak mümkündür. Sözlükler bu konuda en büyük yardımcıdır. Tarihî 

bilgilerin kaynağı, sözcükleri koruyan sözlükler aracılığıyla bir dilin söz 

varlığının özellikleri, kökeni ve kullanımı saptanabilir. Ağızlarda yaşayan 

sözcüklerin tespiti için de diyalektoloji sözlüklerinin hazırlanmasına önem 

verilmelidir.  

Sonuç olarak E. N. Şipova, Pantürkizm ile mücadelenin en üst 

seviyede olduğu Sovyet döneminde, Kazakistan’da bulunduğu süreyi 

Rusçadaki Türk kökenli sözcüklerin incelenmesi ve tespitiyle geçirerek 

Rusçadaki Türk Kökenli Sözcükler Sözlüğü’nü hazırlamıştır. Sözlükte 2000 

madde başı bulunmaktadır ancak Sovyet dönemi bu sayının azlığına 

muhtemelen tesir etmiştir. Bu çalışma daha da genişletilebilir. Bu konuda 

diyalektoloji, etimoloji ve morfoloji çalışmalarına önem verilmeli, 

sözlüklerdeki kelimeler tekrar gözden geçirilmelidir. 

5.2.6.4. N. M. Şanskiy (1922 – 2005) 

Etimolojik analiz “Bizi sözcüğün geçmişiyle tanıştırır” cümlesini 

ifade eden Nikolay Maksimoviç Şanskiy (1959a: 28), dilbilimci, etimolog ve 

Rus dili pedagogu olarak sözlükbilim alanında önemli çalışmalara imza 

atmıştır. Bununla birlikte çalışmalarının yönü çok çeşitli olup morfoloji, 

fonoloji, imlâ, sözcük oluşumu, söz kültürü, sözcükbilim, deyimbilim gibi 

birçok disiplinle ilgilenmiştir. 

N. M. Şanskiy, 1940-1945 yılları arasında Moskova Üniversitesinin 

Edebiyat Fakültesinde öğrenim görmüştür. Burada ilk öğretmenleri arasında 

G. O. Vinokur, R. İ. Avanesov ve V. V. Vinogradov yer amaktadır. 1945’de 

mezun olduktan hemen sonra aynı üniversitede yüksek lisansa başlamıştır. 
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1948 yılında etimoloji alanında hazırladığı Rus Yazı Dilinde -ost ile Biten 

İsim Sözcüklerin Tarihi Üzerine (Из истории имён существительных на -

ость в русском литературном языке) başlıklı yüksek lisans tezini 

savunmuştur. 1957’de Rusça Söz Varlığı ve Deyimbilimi (Лексика и 

фразеология русского языка), 1963 yılında Çağdaş Rus Dilinde 

Deyimbilim (Фразеология современного русского языка) ve 1964’te 

Çağdaş Rus Dilinde Sözcükbilim (Лексикология современного русского 

языка) adlı kitapları yayımlamıştır. 1966 yılında Rusça Sözcük Yapımı 

Üzerine Notlar (Очерки по русскому словообразованию) başlıklı doktora 

tezini savunmuştur. Söz konusu çalışmalarında sözcük üzerine yoğunlaşmış, 

sözcüklerin etimolojisini, özelliklerini ve deyimleri incelemiştir.  

Şanskiy çalışmalarında etimolojiye ayrı bir önem vermiştir. 1956 

yılında okul derslerinde etimolojik analizin yeri ve önemi üzerine 

odaklandığı Sözcüğün Etimolojik Analizi (Этимологический анализ слова) 

adlı makalesini Russkiy Yazık v Şkole (Русский язык в школе) adlı dergide 

yayımlamıştır. Şanskiy bu çalışmaya Rusça Sözcük Yapımı ve Sözcükbilimi 

Üzerine Gözlemler (Очерки по русскому словообразованию и 

лексикологии) adlı kitabında da yer vermiştir. Hazırladığı çalışmaların 

eğitimsel boyutuna da eğilen Şanskiy, etimolojik analizin okullarda çok 

amaçlı kullanıldığını, derslerde yazım ve leksik amaçlarla birlikte hedefinin 

okuryazar oranını yükseltmek, dili hissetmek ve genel söz kültürünü 

arttırmak olduğunu belirtmektedir. 5. ve 7. sınıflarda türemiş ya da 

türememiş sözcüklerin morfolojik ve tarihsel boyutunun sözcük yapım 

sistemi araçlarıyla açıklanması gerektiğini ifade etmektedir. Başka bir 

deyişle okullarda etimolojik incelemenin hangi sınıflarda ve nasıl 

işleneceğini de göstermektedir. Sözcük yapım analiziyle etimolojik analizi 

karşılaştırmaktadır. Sözcük yapım analizinin sözcüğün çağdaş dildeki yerini 

ve yapısını belirlerken, etimolojik analizin sözcüğün çok daha önceki 

morfolojik yapısını ve onun geçmiş sözcük yapım bağlarını incelediğini 

belirtmektedir (Şanskiy, 1959a: 29). Bu bilgiler ışığında etimolojik analiz 

sözcüğün geçmişini, sözcük yapım sistemi ise şu anki durumunu ortaya 

koymaktadır.  
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Şanskiy, Sözcüğün Etimolojik Analizi adlı makalede etimolojik 

analizin amaçlarını: 

1. Sözcüğün yerli ya da alıntı olup olmadığını anlamsal ve yapısal 

açıdan belirlemek, 

2. Bir olguyu adlandırmak için verilen sözcüklerin temelini açıklamak, 

3. Sözcüğün yapım yöntemini ve hangi kökten türediğini tespit etmek, 

4. Eski anlamının yeniden düzenlenişini göstermek  

şeklinde 4 ana maddede açıklamaktadır. Ardından bu 4 ana maddeye 

eklemeler de yapmaktadır:  

1. Dilin yerli ve öyküntü sözcüklerini net bir şekilde belirlemek,  

2. Sözcüğün Rusçaya doğrudan o dilden mi yoksa başka diller 

aracılığıyla mı geçtiğini göstermek,  

3. Sözcüğün başka bir şekilde değil de neden böyle adlandırıldığını 

tespit etmek, 

4. Kullanım sürecinde anlamları değişen sözcüklerin eski anlamlarını 

saptamak (Şanskiy, 1959a: 30-33). 

Şanskiy’e göre etimolojik analiz; unutulan sözcükleri yeniden ortaya 

çıkaran, sözcüğün nasıl oluştuğuna ve o sözcüğe kaynaklık eden temele ışık 

tutan bir yöntemdir. Şanskiy, bir sözcüğü etimolojik yönden incelerken 

öncelikle yapısının, fonolojisinin, morfolojisinin ve anlamlarının tarihî 

açıdan irdelenmesi görüşündedir. Böyle detaylı bir inceleme sonucunda elde 

edilen veriler ise çağdaş yazı dili, kadim Rusça, diyalektoloji ve farklı 

dillerin sözlüklerinde karşılaştırılmalıdır (Şanskiy, 1959a: 33). Verilen 

bilgiler ışığında Şanskiy’in etimolojik analiz sırasında kullanılmasını 

önerdiği yöntemlerin tarafımızca tespiti aşağıda verilmektedir:  

1. Morfolojik analiz, 

2. Sözcük yapım sistemi, 

3. Fonolojik analiz, 
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4. Tarihsel yöntem, 

5. Karşılaştırmalı yöntem. 

Şanskiy, 1959 yılında Sözcük Yapımı ve Tarihsel Nitelik Çerçevesinde 

Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğünü Oluşturma İlkeleri (Принципы 

построения русского этимологического словаря словообразовательно-

исторического характера) adlı makalesini Voprosı Yazıkoznaniya 

dergisinde yayımlamıştır. Şanskiy, bu makalede etimolojik analizin temel 

hedefini “Yerli ya da alıntı sözcüğün ne zaman, hangi sözcük temelinde, 

hangi sözcük yapım yöntemi aracılığıyla oluştuğu sorusuna cevap vermek” 

şeklinde açıklamaktadır. “Sözcüğün etimolojisinin gerçek, tarihî bir nitelik 

taşıması” ve etimolojik analizin “Tarihî sözcük oluşumu ve tarihsel 

sözcükbilim verileri üzerine kurulması” gerektiğini ifade etmektedir. 

Etimolojik analizin temel kuralının ise sözcük yapım dizilerinin 

belirlenmesiyle ilgili olduğunu, sözcük yapım sistemi vasıtasıyla dilde 

meydana gelen değişikliklerin görülebildiğini ve sözcüğün etimolojisinin 

açığa çıkarıldığını aktarmaktadır (Şanskiy, 1959b: 37, 39-40). Şanskiy, 

etimolojik analiz yöntemi hakkında bilgi verdikten sonra etimolojik 

sözlüğün hazırlanmasında izlenilecek hususları ayrıntılı bir şekilde 

açıklamıştır: 

1. Madde başı sözcüğün etimolojisinin verilmesi, 

2. Sözcüğün temel anlamı, gerekliyse eş sesli, arkaik, lehçe 

sözcüklerinin belirtilmesi, 

3. Sözcüğün yerli ya da alıntı olduğunun gösterilmesi, 

4. Sözcüğün Rus dilinde ne zaman ortaya çıktığının belirtilmesi,  

5. Açıklanan sözcüğün hangi sözcükler vasıtasıyla oluştuğunun ve 

alıntıysa Rusçada nasıl belirdiğinin tasviri, 

6. Madde başıyla ilgili neden böyle bir tanımlama yapıldığına dair 

kısa bir tartışma sunulması, 

7. Güncel anlamından keskin bir şekilde ayrılıyorsa eski anlamının da 

eklenmesi,  



Ümmügülsüm DOHMAN | 401 

8. Eğer bir kelime genel kabul görmeyen bir etimolojiye sahipse, ilgili 

bibliyografik referanslarla (hatalı ya da eski olanlarla birlikte) kayda değer 

etimolojik bilgilerin verilmesi,  

9. Aynı sözcüğün ya da aynı kökten gelen sözcüklerin açıklandığı 

sözlük maddelerine gerekli yönlendirmelerin/referansların yapılması gibi 

özelliklerdir (Şanskiy, 1956b: 40-41).  

N. M. Şanskiy, yukarıda değerlendirilen makalelerde etimoloji, 

etimolojik yöntem ve etimolojik sözlükbilim üzerine kuramsal ve 

uygulamalı incelemelerde bulunduktan sonra çok ciltli yeni etimolojik 

sözlük için çalışmalara başlamıştır. 10 ciltlik etimoloji sözlüğünün 

materyallerinin toplanmasında ve işlenmesinde N. M. Şanskiy’in 

başkanlığında Moskova Devlet Üniversitesinin Etimoloji Sözlüğü Ofisinin 

araştırmacılarından N. S. Şapoşnikova, M. V. Merkulova, İ. P. Petleva, P. S. 

Kimyagarova, A. S. Yastrebova gibi genç araştırmacılar yer almıştır. 

Sözlüğün hazırlanmasında sözlüğün ilk cildini de okuyan V. V. 

Vinogradov’un görüşlerinden yararlanılmıştır. Şanskiy, A G. 

Preobrajenskiy’in Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Этимологического 

словаря русского языка) (1910-1914) ve M. Fasmer’in Rus Dilinin 

Etimolojik Sözlüğü (Russisches Etymologisches Worterbuch) (1953-1958) 

adlı çalışmalarını çağdaş Rusçanın yazı ve konuşma dilinin ortak 

kullanımındaki tüm sözcükleri içermediğinden hareketle yeni bir etimoloji 

sözlüğü hazırlanması gerekliliğinin altını çizmektedir (Şanskiy, 1959b: 32). 

Yeni etimolojik sözlüğün ilkelerini ise Sözcük Yapımı ve Tarihsel Nitelik 

Çerçevesinde Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğünü Oluşturma İlkeleri adlı 

makalesinde 8 maddede belirlemektedir:  

1. A. G. Preobrajenskiy’in ya da M. Fasmer’in sözlüğünün yeniden 

çalışılmış ya da genişletilmiş halinin olmaması,  

2. Sözcük oluşumunu gösteren tarihsel nitelikli özellikler içermesi,  

3. Yerli sözcüklerin ve kadim dil kaynaklarından miras kalan 

sözcüklerin sözcük yapım yuvaları ve sistemi belirlenmiş olduğu için 

etimolojik analizinin yapılmaması,  
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4. Sözcüklerin etimolojisi açıklanırken çağdaş morfolojik yapısının da 

gösterilmesi,  

5. Sözlükte, yalın köke (türememiş) sahip tüm yerli Rusça sözcüklere 

yer verilmesi,  

6. Daha önceki etimolojik bağlarını kaybeden ya da morfolojik 

yapısında değişim geçiren türemiş köke sahip tüm yerli Rusça sözcüklerin 

sözlükte bulunması, 

7. Alıntı sözcüklerin, sözcük yapımı ve anlamsal çerçevedeki 

doğrudan çevrilen tüm sözcüklerin sözlüğe dâhil edilmesi,  

8. Kökteş sözcük yöntemine göre hazırlanması  

hususları üzerine temellenmiştir (Şanskiy, 1959b: 34). Şanskiy, söz 

konusu çalışmasında yeni etimolojik sözlüğe doğan ihtiyaçtan bahsederek, 

planlanan yeni sözlüğe çağdaş Rus yazı dilinin aktif kullanımındaki tüm 

sözcüklerin dâhil edileceğini ve kendisinden önce hazırlanan etimolojik 

sözlüklerin tekrarının olmayacağını vurgulamaktadır. İlkelerinin verildiği 

sözlüğün “A-K” harflerinin sözcüklerini kapsayan 8 cildi Rus Dilinin 

Etimolojik Sözlüğü (Этимологический словарь русского языка) adıyla 

1963-1982 yılları arasında çıkmıştır. Post-Sovyet döneminde 1999 yılında 

“L” harfini içeren 9. cilt, 2007 yılında “M”, 2014’te “N” harflerinin yer 

aldığı 11. cilt basılmıştır. Şanskiy’le birlikte 2002 yılından beri Rusya 

Bilimler Akademisinin Rus Dili Enstitüsünün Etimoloji ve Adbilim 

Bölümünün yöneticiliğini yapan etimolog, dilbilimci, Slavist A. F. Juravlyov 

de sözlüğün 9., 10. ve 11. cildinin editörlüğüne ve sözlük maddelerinin 

hazırlanmasına katılmıştır. Şimdi bahsi geçen özellikleri, Şanskiy’in 

etimolojik sözlüğünde yer alan madde başları üzerinden görelim. 
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Resim 5. 43. Sözlükten örnek görüntü (Şanskiy I, 1963: 147) 

Артель – artel (Şanskiy I, 1963: 147) madde başının Türk dillerinden 

muhtemelen Tatar ya da Başkurt Türkçelerinden alıntılandığı, kaynağının ise 

N. K. Dimitriyev’in Rusça Sözlükteki Türk Kökenli Ögeler Hakkında (О 

тюркских элементах русского словаря) adlı çalışmasının 43. sayfası 

olduğu işaret edilmektedir. Madde başıyla ilgili A. G. Preobrajenskiy’in Rus 

Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Этимологический словарь руссского языка) 

(1910), Ya. K. Grot’un Rus Dili Sözlüğü (Словарь русского языка) (1891) 

ve N. Yanovskiy’in Yeni Açıklamalı Alfabetik Sözlük (Новый 

словотолкователь, расположенный по алфавиту) (1803) adlı 

çalışmalarının ilk ciltlerinde Türk kökenli bir sözcük olarak Türkiye 

Türkçesindeki “orta (topluluk içinde, arasında), topluluk” sözcüğüne 

dayandığını belirten benzer açıklamaların yapıldığı ifade edilmektedir. Tatar 

ve Başkurt Türkçelerinde артил – artil sözcüğünün “geride duran halk, 

rezerv” anlamlarına geldiği açıklandıktan sonra арт – art (art, arka kısım) 

ve ил – il (halk) sözcüklerinin birleşmesiyle oluştuğu belirtilmekte ve az 

önce de bahsi geçen N. K. Dimitriyev’in kaynağına bakılması 

önerilmektedir. Fasmer, артел sözcüğünün muhtemelen İtalyanca artieri 

(işçiler) sözcüğünün yeniden biçimlenmesiyle ortaya çıktığını belirtmiştir. 

Ardından ilgili sözcüğün diğer dillerdeki karşılıkları gösterilmektedir. 

Ukraynaca артíл – artil, Belarusça арцел – artsel, Lehçe artel, Çekçe 

artěl, Slovakça artel, Bulgarca артель/артел – artel şeklinde olduğu 

belirtilmektedir. Şanskiy, Rusça артель (işçi birliği, işçi kooperatifi) 

anlamına gelen madde başını zengin bir kaynak çerçevesinde sunmuş ve 
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morfolojik inceleme üzerinden Türk kökenli bir sözcük olduğunu 

göstermiştir. 

 

Resim 5. 44. Sözlükten örnek görüntü (Şanskiy I, 1963: 262) 

Ерик – yerik (Şanskiy I, 1963: 262) madde başı “küçük su yolu, arık” 

olarak tanımlanmaktadır. XVIII. yüzyılın sonunda Tatar Türkçesinden 

alıntılandığı, Çağdaş Rus Yazı Dilinin Sözlüğü’ne (Словарь современного 

русского литературного языка) göre sözcüğün ilk kez 1789 yılında 

yayımlanan Rusya Akademisi Sözlüğü’nün (Словарь академии российской 

(SAR)) II. cildinde kaydedildiği belirtilmektedir. Sözcüğün Tatar 

Türkçesinde yer alan “jaryk, arık ve yaruga” sözcükleriyle aynı anlama ve 

köke sahip olduğu gösterilmekte ve kaynağı için Fasmer’in sözlüğünün I. 

cildine yönlendirme yapılmaktadır. Ukraynacasının єрик – erik, Çekçesinin 

jiřík şeklinde olduğu belirtilmektedir. Anlaşıldığı üzere Şanskiy’in 

sözlüğünde yer alan ерик madde başı Tatar Türkçesinden Rusçaya geçmiş 

olup, “jaryk, arık ve yaruga” şekilleri de bulunmaktadır. Türkolog, etimolog 

E. V. Sevortyan da (I, 1974: 187-189) Türk Dillerinin Etimolojik Sözlüğü 

(Этимологический словарь тюркских языков) adlı çalışmasında A. 

Vambery, S. E. Malov, J. Zenker, Kâşgarlı Mahmud, C. Brockelmann, A. K. 

Borovkov gibi araştırmacıların çalışmalarında “arik, arık, aruk, erik” gibi 

biçimlerinin bulunduğunu belirterek Türk kökenli olduğunu açıklamıştır. 

Ayrıca M. Fasmer’in ve A. G. Preobrajenskiy’in etimolojik sözlüklerini 

referans göstererek söz konusu sözcüğün Türk dillerinden Rusçaya geçtiğini 

ifade etmiştir. Daha da eskiye gidersek Türklerin anavatanı Altay’da Ruslar 

daha görülmeden önce Altaylıların tarlalardaki ekinleri sulamak için su 

kanalları inşa ettikleri, Altay’da ve Sayan Dağları’ndaki kurak ovalarda bu 

arıkların hâlâ korunduğu bilinmektedir (Azadovskiy I, 1929: 160). Bu 

çerçevede “arık”ların özellikle tarım için kullanılan küçük su kanalları 

şeklinde inşa edildiği ve Türklerin kadim dönemlerden itibaren bu sistemden 
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yararlandığı anlaşılmaktadır. “Arık” sözcüğünün Rusça söz varlığında da 

bulunması Rusların tarımda Türklerden etkilendiğinin göstergesidir.  

N. M Şanskiy’in etimolojik sözlüğü, çağdaş Rusçanın yerli ve alıntı 

sözcüklerini çeşitli kaynaklar ve sözcük yapım sistemindeki yeri bakımından 

gösteren değerli bir kaynaktır. Sözlük irdelendiğinde Türk kökenli 

sözcüklerin yer aldığı anlaşılmakta, yukarıda verilen örnekler dışında ага – 

aga (ağa), айва – ayva, айда – ayda (haydi), Аллах – Allah, алмаз – 

almaz (elmas), алтын – altın, алый – alıy (al, kırmızı), аул – aul (köy, köy 

yeri), базар – bazar (pazar), бай – bay (zengin), бадья – badya (kova, 

leğen), баклажан – baklajan (patlıcan), безмен – bezmen (tartı, terazi, 

ölçer), бей – bey (bey, müdür, efendi, misafir), бек – bek (bey, müdür, 

efendi, misafir), бельмес – belmes (bilmeyen, bilmez), буза – buza (içeçek, 

boza), войлок – voylok (keçe) madde başları sözlükte bulunan Türk kökenli 

sözcükler arasındadır. Sözlükte, I. Petro döneminde Batı dillerinden Rusçaya 

dahîl olan sözcükler de belirtilmektedir. Bu sözcüklere: армада – armada 

(donanma), арматура – armatura (donanım, iskelet), армия – armiya 

(ordu), артерия – arteriya (atardamar), брешь – breş (gedik, patlama, 

yarılma), вакантный – vakantnıy (boş, açık) madde başları örnek olarak 

verilebilir. Şanskiy’in sözlüğü hazırlanmaya devam edilen, geniş kapsamlı 

bir sözlüktür. Bilim insanının 2005’te vefat etmesi muhtemelen çalışmaları 

zayıflatmış ve 2014 yılından sonra yeni bir cildi henüz çıkmamıştır. 

N. M. Şanskiy, 1951 yılında Moskova’da eğitimsel-pedagojik 

yayınların editörlüğü görevini üstlenmiştir. 1963-1988 yılları arasında İmlâ 

Komisyonunda çalışmıştır. 1970 yılında SSCB Pedagojik Bilimler 

Akademisi bünyesinde kurulan ulusal okullarda Rusçanın öğretimi ve 

Bilimsel Araştırma Enstitüsünün başkanlığını yürütmüştür. 1974’ten itibaren 

Rusya Eğitim-Öğretim Akademisinin üyesi seçilmiştir. Eğitim Bakanlığının 

danışmanlığını yapmış, eğitim öğretim üzerine tavsiyeler, kitaplar ve 

sözlükler hazırlamıştır. Bu bilgilere bakıldığında eğitim-öğretim alanındaki 

çalışmalarının fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmalardan biri 1978 

yılından yayımlanan Sözcüklerin Dünyasında (В мире слов) adlı ders 

kitabıdır. Öğretmenler için ders kitabı şeklinde hazırlanan bu çalışmada 

sözcükler açıklanmakta ve Rus dilinin yapısını oluşturan malzemeler farklı 
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açılardan incelenmektedir. Söz konusu çalışma, sözcükler ve deyimsel 

birimler hakkında kısa hikâyeler sunmakla birlikte, modern ve tarihsel 

sözcük oluşum teorisi, etimoloji, deyimbilim ve semantik kuramlar 

çerçevesinde edebiyat eserlerinin dilbilimsel analizini sunan ve sorunlarını 

tespit eden bir el kitabıdır. Eserde, sözcüklerin yazımı, kökeni vb. hakkında 

bilgi verilmektedir. Bu bağlamda Şanskiy, ünlemleri, anlam ve üslup 

farklılıkları sebebiyle dilin en orijinal sözcükleri olarak görmekte ve bu 

sözcüklerden cümle yapılamayacağını ifade etmektedir. Ancak bazı 

ünlemlerin bazı sözcüklerden türediğini göstermektedir. Örneğin, айда – 

ayda ve гайдамаки – gaydamaki ünlemleri farklı anlamlara sahiptir ancak 

айда sesletim açısından, гайдамаки sözcüğünün içinde geçmektedir. Aynı 

kökten gelen bu sözcüklerden айдамак – aydamak fiili “sürüleri meraya 

sürmek, sürüye seslenmek” anlamındadır. Emir kipi olan “gel, yürü, haydi” 

anlamındaki айда sözcüğü айдамак’tan türemiş olmakla birlikte Rusçaya 

Tatar Türkçesinden geçmiştir. Гайдамак sözcüğü ise Rusçaya 

Ukraynacadan, Ukraynacaya da yine Tatar Türkçesinden geçmiştir. Türk 

dillerinden alıntılandığı için sözcük, başına г – g harfini almıştır. Bu sözcük 

ilk başta “hayvanı güden, süren kişi” anlamlarını taşırken zamanla “haydut, 

soyguncu” anlamını kazanarak negatif bir kullanıma sahip olmuştur 

(Şanskiy, 1978: 189-190). O. Süleymenov (2005: 160), Az i Ya34 (Аз и я) 

adlı eserinde, айда sözcüğünün artık Rusça sözlüklerde yabancı bir sözcük 

gibi algılanmadığını, yüzyıllar boyunca kullanılarak tamamen Ruslaştığını, 

bu bakımdan gizli Türk kökenli bir sözcük olduğunu belirtmektedir. 

Dolayısıyla Sözcüklerin Dünyasında adlı kitap, sözcüklerin oluşum, köken, 

sesletim ve yazım dünyasına ışık tutmaktadır. 

1960’lı yıllardan sonra öğretmenlere ve öğrencilere yönelik 

eğitimsel/pedagojik sözlükbilim alanında etimolojik ve deyim türünde 

sözlükler hazırlamıştır. Bunlardan biri N. M. Şanskiy’in, V. V. İvanov ve T. 

V. Şanskaya ile birlikte oluşturduğu Rus Dilinin Küçük Etimolojik Sözlüğü 

(Краткий этимологический словарь русского языка) ’dür. 1961 yılında 

yayımlanan bu kılavuz okullar için bilimsel popüler etimolojik sözlük 

                                                             
34 Az i Ya adlı eser 1992 yılında Natık Seferoğlu tarafından Rusça aslının birinci baskısından 

Türkçeye çevrilmiştir. 
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temelinde hazırlanan ilk çalışmadır. Sözlük, okullarda Rus dili ve edebiyatı 

öğretmenlerinin sözcüğün doğru yazımını, anlamını derinlemesine idrak 

etmeleri, öğrencilerde sözcüklere ilgi uyandırmak ve sözcüğün etimolojik 

analizine yönelmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bununla birlikte 

öğrencinin öz Rusça sözcüğü, onun biçimini, anlamını, doğru ve uygun 

kullanımını anlamasını öğreterek bu temelde öğrencinin yazı dilinin, yazılı 

ve sözlü kullanımını güzel ve doğru bir şekilde geliştirmesine yardımcı 

olmaktır. Sözlüğün hedeflerinden bir diğeri de yabancı sözcüklerin Rus 

diline sadece hangi dilden alındığını değil nerden geldiğini de açıklamak ve 

okuyucuya sözcüğün kökenini dil kaynağı temelinde sunmaktır. Çağdaş Rus 

yazı dilinin genel kullanımındaki sözcükler açıklanmakla birlikte yabancı 

olup da yabancı gibi anlaşılmayan öz Rusça sanılan sözcükler 

gösterilmektedir. Yabancı sözcüklerden de İ. V. Lehin’in ve F. N. 

Petrova’nın Yabancı Sözcükler Sözlüğü’nde (Словарь иностранных слов) 

bulunmayan sözcükler açıklanmaktadır (Şanskiy vd., 1971). Şimdi sözlüğün 

1971 yılında yayımlanan 2. baskısından örnek madde başları inceleyelim.  

 

Resim 5. 45. Sözlükten örnek görüntü (Şanskiy, İvanov ve Şanskaya, 1971) 

Амбар – ambar madde başının Türk dillerinden, muhtemelen Tatar 

Türkçesinden alıntılandığı belirtilmiştir. Ardından Rusçada nasıl ortaya 

çıktığı kısaca açıklanmıştır. Sözcük, Farsçadaki “mağaza, ambar” 

anlamlarını taşıyan “anbār” sözcüğünün Tatar Türkçesine, buradan da 

Rusçaya alıntılanmasıyla oluşmuştur. Sözlük, okul öğrencilerine yönelik 

hazırlandığı için sözlükte yer alan sözcükler kısa ve net bir şekilde 

tanımlanmaktadır. Ayrıca bu örnekte olduğu gibi yabancı kökenli 

sözcüklerin Rusça söz varlığına nasıl dahil olduğu sözlükte açıklanmaktadır. 

 

Resim 5. 46. Sözlükten örnek görüntü (Şanskiy, İvanov ve Şanskaya, 1971) 
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Вежды – vejdı madde başı da Rus Dilinin Küçük Etimolojik 

Sözlüğü’nde bulunmakta olup anlamı parantez içinde “göz kapakları, 

gözler” şeklinde açıklanmaktadır. Sözcüğün kadim Slav dilinden 

alıntılandığı ve “görmek” anlamını taşıyan вежда – vejda sözcüğündeki son 

ek yardımıyla oluştuğu belirtilmektedir. Sözlükte, bu örnek madde başı gibi 

çağdaş Rus yazı dilinin genel kullanımında olan sözcükler dışında okullarda 

şiir diline ait söz varlığına ve sanatsal edebiyat metinlerinde de çokça geçen 

bazı sözcüklere ayrıcalık tanınmıştır. Çünkü yukarıda da bahsedildiği üzere 

bu sözlük, okul sözlüğü kapsamında hazırlanmıştır. 

Şanskiy’in 1978 yılında yayımlanan Rusçanın En Sık Kullanılan 4000 

Sözcüğü (4000 наиболее употребительных слов русского языка), 

yazarlığını ve editörlüğünü yaptığı ortak bir sözlük çalışmasıdır. Rus dilinin 

Sovyetler Birliği’ne bağlı milletler için iletişim dili olması ve dünyada 

yaygınlık kazanmasından hareketle sözlük, Rusçayı yabancı dil olarak 

öğrenen öğrenciler için hazırlanmıştır (Şanskiy vd., 1981). Sözlükte alfabetik 

ve tematik düzen sistemi birlikte kullanılmıştır. Sözlüğün temelini oluşturan 

sözlük maddeleri alfabetik düzende listelenmiştir. Tematik düzene göre 

oluşturulan grupta SSCB Cumhuriyetleri’nin adı, uyrukları, okul derslerinin 

adı, edebiyat ve dilbilim terimleri, sayılar, bitki, hayvan, ay adları, haftanın 

günleri, ölçü birimi yer almaktadır. Sözlükte eş sesli sözcükler farklı sözlük 

maddelerinde numaralandırılarak verilmiştir. Sözcüklerin vurgusu 

belirtilmekte, bir sözcük iki eşit vurguya sahipse ikisi de gösterilmektedir. 

Sözlük maddesi, sözcüğün anlamı, dilbilgisel biçimleri, kökü, vurgusu, 

değişimleri ve sözcüğün kullanımını içeren sözcük öbeği ya da cümle 

örneklerinden oluşmaktadır. Şimdi bu özellikleri Rusçanın En Sık Kullanılan 

4000 Sözcüğü adlı sözlüğün 1981 yılına ait 2. baskısındaki örnek sözlük 

maddeleri üzerinden görelim. 

 

Resim 5. 47. Sözlükten örnek görüntü (Şanskiy, 1981) 
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Sözlükte yer alan богатырь – bogatır madde başının tamlama 

durumunda -a ekini aldığı ve eril cins bir sözcük olduğu gösterilmektedir. 

Sözcüğün 2 anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı “güçlü bahadır” şeklinde 

kısaca açıklanmakta ve “Ressam Vasnetsov’un ünlü tablosunda üç Rus 

bahadırı tasvir edilmektedir” örneğiyle tanıklanmaktadır. İkinci anlamı 

“kahraman olarak yetişmek” sözcük öbeğiyle tanımlanmakta ve “Bu sporcu 

gerçek bir kahraman” cümlesiyle örneklendirilmektedir. Anlaşıldığı üzere 

Türk kökenli bir sözcük olan богатырь sözcüğü çağdaş Rusçanın en sık 

kıllanılan 4000 sözcüğü arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bu sözcük, 

Türk savaş sanatının Ruslar ve Rusça üzerindeki etkisini göstermektedir. 

 

Resim 5. 48. Sözlükten örnek görüntü (Şanskiy vd., 1981) 

Sözlükte ilk olarak читать – çitat madde başının şimdiki zaman I. ve 

II. tekil şahısta çekimi verilmiş ve tamamlanmamış fiil türünde olduğu 

belirtilmiştir. Sıfat fiil durumu читанный – çitannıy, tamamlanmış durumu 

прочитать – proçitat şeklinde gösterilmiştir. Yani, ilk olarak sözcüğe ait 

dilbilgisel özellikler sunulmuş, ardından ilgili sözcüğün anlamları örnekler 

aracılığıyla 3 maddede verilmiştir. İlk anlamı “kitap, gazete, dergi okumak”, 

“Lermontov’u, Puşkin’i, Mayakovskiy’i okumak”, “gezi hakkında okumak”, 

“zorlukla okumak” vd.; ikinci anlamı “şiir okumak, sahnede masal 

okumak”, “ifadeli okumak”, üçüncü anlamı “konferans vermek, raporu 

okumak” örnekleriyle tanımlanmıştır. Söz konusu sözlük, özellikle bu 

madde başıyla, Rusçayı yabancı dil olarak öğrenenlere Rusça cümle yapısını 
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ve Rusça konuşmayı daha kolay benimsetebilmek için hazırlanmış olduğunu 

göstermektedir. 

E. A. Bıstrova, A. P. Okuneva ve N. M. Şanskiy (1984) tarafından 

Eğitimsel Amaçlı Rusça Deyim Sözlüğü: Ulusal Okullarda Okuyan 

Öğrenciler İçin Ders Kitabı (Учебный фразеологический словарь 

русского языка: пособие для учащихся национальных школ) başlığıyla 

bir okul sözlüğü daha hazırlanmıştır. Bu sözlük, ulusal okulların lise 

öğrencileri ve Rusçayı uluslararası iletişim dili olarak kullananlar için bir 

danışma kılavuzu niteliğindedir. Sözlük, eğitim programının gereksinimleri 

dikkate alınarak derlenmiştir. Nesnelerin, olguların, olayların, durumların, 

kişilerin özellikleriyle ilgili deyimlere sözlükte yer verilmiştir. Alfabetik 

düzende hazırlanan sözlüğün 1984 yılına ait ilk baskısından bir örnek madde 

başı sunalım. 

 

Resim 5. 49. Sözlükten örnek görüntü (Bıstrova, Okuneva ve Şanskiy, 1984) 

Deyim sözlüğünde мерит (мерят) на свой аршин – merit (meryat) 

na svoy arşin madde başının anlamı “kendine göre ölçmek” şeklinde 

açıklandıktan sonra kullanım özellikleri gösterilmektedir. Ardından çeşitli 

örnekler sunulmuştur. Bunlardan ilki “Övünmeyi sevdiğini biliyorum ancak 

her şeyi kendine göre ölçemezsin” cümlesidir. Sonrasında аршин 

sözcüğünün kökeni ve anlamı verilmektedir. Bu bağlamda sözcüğün “Tatar 

Türkçesinden alıntılandığı, metrik sisteme geçene kadar uzunluk ölçüsü 

olarak kullanıldığı ve Rus ölçüsüne göre yaklaşık uzunluğunun 0,711 

olduğu” açıklanmaktadır. Bu çalışma deyim sözlüğü türünde hazırlanmış 
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ancak deyimlerdeki ana sözcük аршин gibi yabancı kökenliyse etimolojisi 

gösterilmiştir. Anlaşıldığı üzere Türk kökenli sözcükler, Rusça söz 

varlığındaki deyimlerde de bulunmaktadır. 

N. M. Şanskiy ve T. A. Bobrova tarafından ilk baskısı 1997 yılında 

gerçekleştirilen Okullar İçin Rusça Etimolojik Sözlük: Sözcüklerin Kökeni 

(Школьный этимологический словарь русского языка: происхождение 

слов) adlı kılavuz hazırlanmıştır. Bilimsel popüler türde oluşturulan sözlük, 

Rus etimolojisiyle ilgilenen bilim insanından dilbilimciye ya da hiçbir 

uzmanlık alanı olmayan geniş bir kitleye hitap etmektedir. Ancak ilk başta 

öğretmenler ve üst sınıflardaki öğrenciler hedef kitlesidir. 10.000 sözcük 

içeren sözlükte, sözcükler basit bir şekilde açıklanmıştır. Sözcüğün Rusçaya 

nereden geçtiği ve bu adı neden aldığı belirtilmiştir. Şimdi, sözlüğün 2001 

yılında çıkan 4. baskısından örnek sunulacaktır. 

 

Resim 5. 50. Sözlükten örnek görüntü (Şanskiy ve Bobrova, 2001) 

Балаган – balagan (Şanskiy ve Bobrova, 2001) madde başı XVI. 

yüzyılda Türk dillerinden Rusçaya doğrudan alıntılanmıştır. Türk dillerine 

ise бала – bala (yüksek) ve хана – hana (ev) sözcüklerinin birleşmesinden 

oluşan Farsça балахана – balahana sözcüğünden geçmiştir. Sözcük 

“yüksek ev, derme çatma ev, balkon” anlamlarını taşımaktadır. Ardından 

чайхана – çayhana (çayhane, çayevi) örneği verilmekte, böylece Şanskiy, 

kendi araştırmalarının sonucunu da sunmaktadır. Bununla birlikte балаган 

sözcüğünün Rusçaya nasıl geçtiği de gösterilmektedir. 

 

Resim 5. 51. Sözlükten örnek görüntü (Şanskiy ve Bobrova, 2001) 
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Карий – kariy madde başının kadim Rusça zamanında Türk 

dillerinde bulunan кара – kara sözcüğünden alıntılandığı sözlükte 

belirtilmektedir. Aynı kökten gelen Türk kökenli sözcüklere örnek olarak 

карга – karga, каракуль – karakul (karakol, nöbet, silahlı muhafız), 

карандаш – karandaş (kurşun kalem) sözcükleri verilmektedir. Bu sözlük, 

okullar için hazırlandığından sözlük maddeleri kısa ve öz şekilde 

açıklanmaktadır. 

Bir diğer sözlük N. M. Şanskiy, V. İ. Zimin ve A. V. Filippov (2001) 

tarafından hazırlanan Rusça Deyimler Okul Sözlüğü: Sözcük Öbeklerinin 

Anlamı ve Kökeni (Школьный фразеологический словарь русского 

языка: Значение и происхождение словосочетаний) adlı çalışmadır. 

Sözlüğün hedef kitlesi; okul öğrencileri, üniversite öğrencileri, filologlar, 

okul ve üniversite öğretmenleridir. Yaklaşık 1500 deyimbirim bulunan 

sözlüğün, hacim açısından okul sözlükleri için en alt sınırda hazırlandığı 

anlaşılmaktadır. Sözlüğün başlığından anlaşıldığı üzere Şanskiy burada da 

deyimlerin kökenine yer vermektedir. Bu sözlükten bir deyim inceleyelim. 

 

Resim 5. 52. Sözlükten örnek görüntü (Şanskiy, Zimin ve Filippov, 2001) 

Баш на баш – baş na baş madde başı deyiminin hemen yanında 

eskidiği, arkaik bir sözcük ve halk diline özgü olduğu bilgisi verilmektedir. 

Ardından anlamı “başa baş, değiş tokuşta denk” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Tatar Türkçesine ait bir deyim ve kısmen öyküntü olduğu полукалъка – 

polukalka terimiyle gösterilmektedir. Böylece баш – baş sözcüğünün Türk 

dillerinden, на – na edatının ise Rusçadan alıntılanmasıyla “başa baş” 

anlamındaki баш на баш deyimi oluşmuştur. Son olarak bu deyimin ilk 

başta tüccarların (sığır toptancılarının) konuşmalarında ortaya çıktığı 

açıklanmaktadır. Anlaşıldığı üzere sözlükte, söz konusu madde başının 

kullanım özellikleri, tanımı, etimolojisi ve nasıl ortaya çıktığı kısaca tasvir 

edilmektedir.  
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Sonuç olarak, N. M. Şanskiy etimolojik analizin ve etimolojik 

sözlükbilimin yöntemlerini kuramsal ve uygulamalı açıdan çalışmalarında 

göstermiştir. Hem Sovyet hem de Post-Sovyet döneminde yaşayan bir bilim 

insanı olarak yukarıdaki çalışmalarında verildiği üzere sözlüklerinin bir 

kısmı Sovyet döneminde bir kısmı Post-Sovyet döneminde yayımlanmıştır. 

Bölüm başlığımız Sovyet dönemi olsa da sonrasında hazırlanan sözlüklerden 

de bahsetmeyi gerekli gördük. Şanskiy, etimolojik, deyimbilimsel ve 

eğitimsel sözlükbilim alanlarına değerli sözlükler bırakmıştır. Bu 

sözlüklerde bazen deyimlerle, etimolojiyi birleştirmiştir. Hatta eğitimsel 

sözlüklerde de bunu gerçekleştirmiştir. Şanskiy etimolojik sözlükleri her 

eğitim seviyesine göre hazırlamıştır. Araştırmacılar, filologlar, öğretmenler, 

okul öğrencileri için çeşitli ve seviye seviye etimolojik sözlükler oluşturarak, 

onları sözcüklerin kökeniyle, geçmişiyle ve dünyasıyla sıcak bir şekilde 

tanıştırmıştır.  

5.2.7. Adbilimsel Sözlükbilim 

Genel sözlükbilimin bir dalı olan “adbilimsel sözlükbilim” 

(ономастическая лексикография), adların incelenmesi ve sözlüklerde 

bir araya getirilmesiyle ilgilenmektedir. Adbilimsel sözlükbilim kuramsal 

açıdan ortaya çıkmadan çok önce, adları konu alan sözlüklerin oluşturulduğu 

bilinmektedir. L. S. Kovtun (vd., 2001: 40-49), V. A. Kozırev ve V. D. 

Çernyak (2015: 14) gibi araştırmacılar bu sözlükleri “özel isim ve yer adları 

sözlükleri” (ономастиконы) şeklinde tanımlamakta ve XV. yüzyılın 

ortalarından önceki dönemlerde hazırlanan sözlük türleri arasında 

göstermektedirler. Söz konusu sözlükler Orta Çağ sözlükbiliminin en eski 

türü olup, kutsal kitapta geçen kişi adlarını ve kutsal yer adlarını 

içermektedirler. Örneğin, XIII. yüzyılda hazırlanan Yahudice Sözler (Речь 

жидовськаго языка) ve Yahudice Özel İsimler (О именах, глаголемых 

жидовьским языком) başlıklı sözlükler adları açıklamaktadır. XVI. 

yüzyılda dilbilimci, yazar Maksim Grek tarafından oluşturulan Alfabetik 

Düzende Yunan, Yahudi ve Roma İsimlerinin Açıklanması (Толкование 

имен греческих, и еврейских и римских по алфавиту) ve XVII. yüzyılda 

Pamva Berinda tarafından hazırlanan Slavca – Rusça Sözlük ve Adların 
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Açıklanması (Лексикон славеноросский и имен толкование) başlıklı 

eserler ad sözlüklerinin öncüleridir. 

Adbilimsel sözlükbilimin içeriğini açabilmek için 

“adbilim/onomastik” (ономастика) kavramlarının tanımına bakmak 

gerekmektedir. Adbilim en genel tanımıyla kişi, yer, hayvan, gökcisimleri 

gibi tüm adların incelenmesiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Dilbilimci Saim 

Sakaoğlu (2001: 9), Türk Ad Bilimi I adlı kitabında adbilimi; “Canlıların, 

nesnelerin ve kavramların, kısacası çevremizde gördüğümüz ve algıladığımız 

her şeyin adıyla ilgilenen bilimin adı” olarak tanımlamaktadır. E. G. Şimçuk 

(2009: 61), Rus Sözlükbilimi (Русская лексикография) adlı çalışmasında 

adbilimin, “isim verme sanatı” olduğunu belirterek, “Özel adları ya da 

genel adları inceleyen bir dilbilim dalı” şeklinde tanımlamaktadır. Ş. Aktay 

ve S. Aktay (2021: 45), Rus Adbilimi adlı çalışmalarında adbilimi, 

“Çevremizde bulunan soyut ve somut bütün adların tarihini, kökenini, 

oluşum sürecini araştırma konusu edinen bilim dalı” olarak açıklamışlardır. 

Yu. N. Karaulov (1997: 290), Rus Dili. Ansiklopedi (Русский язык. 

Энциклопедия) adlı sözlük çalışmasında adbilimi, “Özel adları irdeleyen 

bir dilbilim dalı” şeklinde niteleyerek Şimçuk’a benzer bir tanımlama 

yapmıştır. Bununla birlikte Karaulov, bazı çalışmalarda adbilim teriminin 

“kişiadbilim/antroponimi” için de kullanıldığını belirtmektedir. Ancak, 

adbilimin kuramsal çerçevesi oluştuktan sonra yapılan çalışmalarda 

antroponimi, adbilimin kollarından biri olarak belirlenmiştir. Adbilim, 

incelediği nesnelerin kategorisine göre birkaç bölüme ayrılmaktadır: kişi 

adlarını inceleyen “antroponimi” (антропонимика), yer adlarını araştıran 

“toponimi” (топонимика), gök cisimleriyle ilgilenen “astronomi” 

(астронимика) gibi her bilim dalı için bir onomastik sunulmuştur. 

Onomastik, adların ortaya çıkışı, verilmesi ve oluşumu temelinde adların 

fonolojisini, morfolojisini, sözcük oluşumunu, semantiğini, etimolojisini ve 

diğer benzeri boyutlarını incelemektedir (Karaulov, 1997: 290-291).  

Adbilimin dalları içerisinde en yaygın olan bizim de çalışmamızda yer 

vereceğimiz kişiadbilim/antroponimi ve yeradbilim/toponimidir. 

Kişiadbilim, “Adbilimin bir dalı olarak kişi adlarını/antroponim, baba 

adı/patronim, soyadları, takma ad, unvan, halk adları ve lakaplar gibi 
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kişilere özgü isimleri aynı zamanda folklor, mit ve hikâyelerdeki 

kahramanları araştırmaktadır” (Karaulov, 1997: 32). Rus adbilim uzmanı 

V. D. Bondaletov (1983: 84), Rus Adbilimi (Русская ономастика) adlı 

çalışmasında sözlüklerde antroponimlerin önemli bir yer teşkil ettiğini 

belirtmektedir. Antroponim sözlüklerine benzeyen ilk çalışmaların ise 1867 

yılında yayımlanan M. Ya. Moroşkin’in Slav Ad Listesi veya Alfabe Sırasına 

Göre Hazırlanmış Slav Kişi Adları Derlemesi (Славянский именослов, или 

собрание славянских личных имен в алфавитном порядке) ve 1903 

yılında Rus tarihçisi N. M. Tupikov’un hazırladığı ancak kendisinin 

vefatından sonra yayımlanan Kadim Rus Kişi Adları Sözlüğü (Словарь 

древнерусских личных собственных имен) adlı eserler olduğunu ifade 

etmektedir.  

Kişiadbilim araştırmaları bilimsel bir alan olarak XIX. yüzyılda ortaya 

çıkmış ve XX. yüzyılda A. M. Selişçev, S. İ. Zinin, B. A. Uspenskiy, V. D. 

Bondaletov, O. N. Trubaçyov, A. V. Superanskaya, N. A. Baskakov gibi 

araştırmacıların çalışmalarında geliştirilmiştir. Böylelikle bahsi geçen 

araştırmacılar sayesinde kişiadbilim, XX. yüzyılda kişi adlarını bilimsel 

açıdan ele alan bir dilbilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Kişi adlarının 

açıklandığı sözlük türlerine “kişiadları sözlüğü/antroponim sözlüğü” 

(антропонимический словарь) adı verilmektedir. Bu sözlükler, kişi 

adlarını etimolojik, tarihsel ve kültürel açıdan sunan kılavuzlardır. Sovyet 

döneminin öne çıkan kişi adları sözlükleri/antroponim sözlükleri ilk 

hazırlanış sırasına göre aşağıda gösterilmektedir: 

1. İ. F. Masanova, Rus Yazarların, Bilim İnsanlarının ve Kamu 

Çalışanlarının Takma Adları Sözlüğü (Словарь псевдонимов русских 

писателей, ученых и общественных деятелей), 4 Cilt, Moskova, 1958-

1960.  

2. N. A. Petrovski, Rus Kişi Adları Sözlüğü (Словарь русских 

личных имен), Moskova, 1966, 1980… 

3. Yu. Fedosyuk, Rus Soyadları: Popüler Etimolojik Sözlük (Русские 

фамилии: популярный этимологический словарь), Moskova, 1972.  
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4. G. S. Sabirzyanova, (Editör), Rus ve Tatar Dillerinde Tatar Kişi 

Adları Kılavuzu.   (Справочник татарских личных имен. На русском и 

татарском языках), Kazan, 1973.  

5. A. V. Suslova ve A. V. Superanskaya, Rus Adları Üzerine (О 

русских именах), Leningrad, 1978. 

6. N. A. Baskakov, Türk Kökenli Rus Soyadları (Русские фамилии 

тюркского происхождения), Bakü, 1979.   

7. G. F. Sattarov, Tatar Kişi Adları Sözlüğü (Словарь татарских 

личных имен), Kazan, 1981. 

8. A. Gafurov, Ad ve Tarih: Arapların, Perslerin, Taciklerin ve 

Türklerin Adları Üzerine. Sözlük (Имя и история: Об именах арабов, 

персов, таджиков и тюрков. Словарь), Moskova, 1987. 

Adbilimin bir diğer alt dalı olan “yeradbilim/toponimi, yer adlarının 

araştırılmasıyla ilgilenmektedir. Yeradbilim, “Adbilimin dallarından biri 

olup yer adlarının ortaya çıkışını, kuruluş kanunlarını, üstlendikleri 

görevleri ve onların tarihî gelişimlerini araştırmaktadır” (Şahin, 2013: 49). 

Yu. N. Karaulov, yeradbilimi, “Yer adlarını, onların işlevlerini, anlamını, 

kökenini, yapısını, zaman içerisinde bölgesel yayılımını, gelişimini ve 

değişimini gösteren bir adbilim dalı” şeklinde tanımlamaktadır. “Bir 

bölgenin yer adlarının tamamı o bölgenin toponimisini oluşturmaktadır”. 

Yer adları da kendi içerisinde alt dallara ayrılmaktadır. Bunlar; ev türleri, 

yaşam yerleri gibi yerleşim birimlerini inceleyen “orunadbilim/oykonimi” 

(ойкомия), nehirler, göller gibi her türlü su varlığını inceleyen 

“suadbilim/hidronimi” (гидрономия), dağ adlarını ele alan 

“dağadbilim/oronimi” (оронимия) dir (Karaulov, 1997: 565-566). 

Anlaşıldığı üzere yeradbilimde de her bilim dalı için bir onomastik 

sunulmuştur. 

Rusya’da yeradbilimin gelişmesi 1845 yılında St. Petersburg’da 

kurulan “Rus Coğrafya Topluluğu”yla (Русское географическое 

общество) ilgilidir. Bu topluluğun ilk üyeleri arasında V. İ. Vernadskiy, V. 

İ. Dal ve Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit de bulunmaktadır. “Rus Coğrafya 
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Topluluğu”, Ural, Sibirya, Uzak Doğu, Orta Asya, Kafkas, İran, Hindistan 

gibi ülkelerin ve bölgelerin incelenmesine büyük katkılar sağlamıştır. 

Bölgelere geziler ve incelemeler düzenleyen bu topluluk günümüzde de 

varlığını sürdürmektedir. Yeradbilim araştırmaları, bilimsel bir alan olarak 

XIX. yüzyılda ortaya çıkmış ve XX. yüzyılda A. İ. Sobolevskiy. E. M. 

Murzayev, V. A. Nikonov, V. N. Toporov, A. M. Selişçev, A. V. 

Superanskaya, E. M. Pospelov, V. D. Bondaletov, İ. A. Vorobyeva, A. İ. 

Popov, V. A. Juçkeviç, N. V. Podolskaya, O. N. Trubaçyov gibi 

araştırmacıların çalışmalarıyla gelişmiştir. 

Dil ve kültür etkileşimiyle oluşan yer adları geçmişte ve günümüzde 

ortaya çıkmamış birçok bilgiyi korumakta ve başta dilbilim olmak üzere 

coğrafya, sosyoloji, tarih, antropoloji, arkeoloji gibi farklı bilimlerden 

yararlanmaktadır (Aktay, 2018: 21). Toponimlerin yok olması çok zordur. 

Bu bağlamda V. A. Nikonov’un (2011: 12), “Bazı yok olan dillerden yer 

adları dışında hiçbir şey kalmamıştır, şehirler yıkılır, devletler çöker, 

halklarıyla birlikte diller yok olur, adlar ise hayatta kalır” cümleleriyle 

toponimlerin asla kaybolmayacağını vurgulamaktadır. Toponimler bir halkın 

yaşadığı yerin doğası, tarihi, maddi ve manevi kültürü hakkında bilgiler 

içermektedir. Bu nedenle “Toponimi halkların yaşadığı bölgelerin 

bugününün ve geçmişinin tabiat özelliklerini, tarihî gelişimini, dil 

özelliklerini, maddi ve manevi kültürünü incelemelidir” (Murzayev, 1996: 

3). Dil tarihi, diyalektoloji, etimoloji ve dilbilimsel coğrafya gibi birçok alan 

için değerli bir araştırma ögesi olan toponimler vasıtasıyla geçmiş halkların 

tarihine ait özellikler, yerleşim birimlerinin sınırı, kültürel ve ekonomi 

merkezlerinin, ticaret yollarının haritasını çıkarmak mümkündür. Yer 

adlarının derlendiği sözlük türlerine “yer adları sözlüğü/toponim sözlüğü” 

(топонимический словарь) adı verilmektedir. Bu sözlükler, yer adlarını 

etimolojik, tarihsel, coğrafî ve kültürel açılardan sunan kılavuzlardır. Sovyet 

döneminin öne çıkan yer adları sözlüklerinin bibliyografyası ilk hazırlanış 

sırasına göre aşağıda listelenmektedir: 

1. S. M. Bondarskiy, Coğrafî Adlar Sözlüğü (Словарь 

географических названий), Moskova, Uçpedgiz, 1954. 
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2. E. M. Murzayev, Yerel Coğrafî Terimler Sözlüğü (Словарь 

местных географических терминов), Moskova, 1959. 

3. V. A. Nikonov, Küçük Yer Adları Sözlüğü (Краткий 

топонимический словарь), Moskova, Mısl, 1966. 

4. V. P. Kuskov, Kamçat Bölgesinin Küçük Yer Adları Sözlüğü 

(Краткий топонимический словарь Камчатской области), Petropavlovsk-

Kamçatskiy, 1967. 

5. S. K. Buşmakin, Udmurtya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 

Coğrafî Adlar Sözlüğü (Словарь географических названий Удмуртской 

АССР), Moskova, Nauka, 1980. 

6. A. K. Matveyev, Ural’ın Coğrafî Adları: Küçük Yer Adları Sözlüğü 

(Географические названия Урала: краткий топонимический словарь), 

Sverdlovsk, 1980.  

7. F. L. Ageyenko, Moskova Sokak Adlarının ve Moskova Bölgesinin 

Coğrafî Adlarının Vurguları: Sözlük-Danışma Kılavuzu (Ударения в 

названиях улиц Москвы и географических названиях Московской 

области: словарь-справочник), Moskova, 1980.   

8. E. M. Murzayev, Ulusal Coğrafî Terimler Sözlüğü (Словарь 

народных географических терминов), Moskova, Mısl, 1984. 

9. E. M. Pospelov, Okullar İçin Yer Adları Sözlüğü (Школьный 

топонимический словарь), Moskova, Proşveşçeniye, 1988. 

Kişi adları ve yer adları bir milletin tarihini, dünya görüşünü, maddi 

ve manevi kültürünü sunan ve aydınlatan dil birimleridir. Kişi ve yer adları 

kolay kolay yok olmamaktadır. Dolayısıyla sözlüklerde yansıtılmaları çok 

önemlidir. Çalışmamızın “Adbilimsel Sözlükbilim” başlığı altında 

kişiadbilimin öne çıkan isimlerinden N. A. Baskakov ve yeradbilimin önde 

gelen temsilcilerinden E. M. Murzayev adlı bilim insanlarının bu alanda 

hazırladığı çalışmaları ve sözlükleri değerlendirilecektir. 



Ümmügülsüm DOHMAN | 419 

5.2.7.1. Kişiadbiliminde N. A. Baskakov (1905 – 1995)  

Nikolay Aleksandroviç Baskakov, Sovyet döneminin siyasî 

baskısından ve sansüründen uzak kalabilmek için kendisini nadiren 

araştırılmış bir alan olan Türkoloji’ye adamıştır. Az incelenen Türk dilleri 

üzerine yoğunlaşarak, Karakalpak, Nogay, Hakas gibi birçok Türk dilinin ilk 

sözlüklerini ve gramer kitaplarını hazırlamıştır. Türk halklarının dilleri, 

kültürü, etnografyası, yazıları, dilbilimi, etimolojisi gibi birçok alanı detaylı 

bir şekilde araştırmış ve Türkoloji alanında sayısız çalışmaya imza atmıştır. 

Türk Kökenli Rus Soyadları (Русские фамилии тюркского 

происхождения) (1979) ve İgor Bölüğü Destanı’nda Geçen Türk Kökenli 

Söz Varlığı (Тюркская лексика в “Слове о полку Игореве”) (1985) 

başlıklı eserler adbilim konusunda öne çıkan temel çalışmalarıdır.  

N. A. Baskakov, 1905 yılında Vologda vilayetinin (güncel adı 

Arhangelsk) Solvıçegodsk şehrinde memur bir ailenin çocuğu olarak 

dünyaya gelmiştir. 1922’de Gryazovets Lisesinden mezun olmuştur. 1919-

1923 tarihleri arasında Tüketiciler Topluluğunda sekreterlik, Sağlık 

Bakanlığının Gryazovets ilinin eski hastane planlarının çizimi gibi çeşitli 

görevlerle farklı eğitim kurumlarında çalışmıştır. 1922’de Gryazovets 

Pedagoji Teknik Üniversitesine kaydolmuş ancak Doğu dillerine duyduğu 

ilgi gerçekleşmeyi bekleyen bir plan olarak zihnin bir köşesinde hep 

beklemiştir. Baskakov’un Türk dillerine merakı lise yıllarında, babasının 

eski bir Rus arkadaşının evlerine misafirliğe gelmesiyle başlamıştır. Söz 

konusu kişi Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğinde bulunan Cidde’de 

diplomatlık yapmaktadır. Rus diplomatın Doğu ülkeleri hakkında anlattıkları 

Baskakov’da Doğu’ya, özellikle Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bir merak 

uyandırmıştır. O yıllarda Osmanlı Devleti hakkında okumaya başlamış ve 

kendi başına Türkçe öğrenmeye çalışmıştır. Böylelikle, Baskakov lise 

yıllarında uzmanlık alanını seçmiştir. Türk kökenli Baskakov bu durumu 

“Belki de kan çekti” cümlesiyle açıklamaktadır (Tenişev, 1997: 6). 

N. A. Baskakov, üniversitelerin Doğu Bilimleri Bölümünde öğrenim 

görmek için 1923 yılında Moskova’ya gitmiştir. Bu uğurda 2 yıl 

çabaladıktan sonra 1925’te Moskova Devlet Üniversitesinin Tarih ve 
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Etnoloji Fakültesinin Etnografya Bölümüne kaydolmuştur. Baskakov’un 

üniversitedeki hocaları V. V. Bartold ve V. V. Gordlevskiy gibi önemli 

doğubilimcilerdir. Onların ve kendi ilgisi sayesinde Türkolojiye dair detaylı 

bir bilgi birikimine sahip olmuştur. 1926 yılında üniversite birinci sınıf 

öğrencisiyken Karakalpakistan’a staj için gönderilmiştir. Böylece 

Türkoloğun çalışmalarının yönü tayin edilmiştir. İkinci sınıfta da 

Kazakistan, Kırgızistan, Harezm bölgesindeki Türk Filolojisi Bölümünde 

Uygur, Kırgız, Kazak Türklerinin dilleri, etnografyası ve Karakalpak 

Türklerinin folkloru gibi konular üzerine kaynak toplaması için 

görevlendirilmiştir. 1929’da eğitimini tamamlayarak, Moskova Devlet 

Üniversitesinin Türkoloji Bölümüne atanmıştır. Bir doğubilimci, bir 

Türkolog sıfatıyla Türk dillerinin tarihi, sınıflandırılması, karşılaştırılması, 

grameri ve Türk halklarının kültürü üzerine yoğunlaşan çalışmalarına 

başlamıştır.  

Baskakov, 1930 yılının Şubat ayında Karakalpakistan’a tekrar staja 

gönderilmiştir. Burada 1931 yılının Ekim ayına kadar Karakalpak İlim 

Araştırma Enstitüsünün Etnografya Dilbilim Bölümünü yönetmiştir. Aynı 

zamanda SSCB’ye bağlı Türk halklarının alfabesinin inşası üzerine siyaset 

yürütüldüğünden Karakalpak Türkçesine hâkim Baskakov Karakalpak Özerk 

Cumhuriyeti’nin yeni alfabe komitesinin sekreteri olarak da 

görevlendirilmiştir. 1931 yılında Baskakov, Karakalpak Dilinin Kısa 

Grameri’ni (Краткая грамматика каракалпакского языка) kaleme alarak 

Türkoloji alanındaki ilk bilimsel kitabını tamamlamıştır. 1930’lu yıllarda 

Altay, Nogay, Hakas vb. Türk dilleri üzerine birbiri ardına çalışmalar 

yapmıştır. 1935’te Oyrot/Altay Okullarında Ana Dil (Родной язык в 

ойротской школе), 1940’ta Ana Dili Öğretim Yöntemleri. Altay 

Okullarındaki Öğretmenler İçin Ders Kitabı (Методика преподавания 

родного языка. Пособие для учителей алтайских школ), 1940 yılında 

Nogay Dili ve Lehçeleri (Ногайский язык и его диалекты) adlı çalışmaları 

hazırlamıştır. 1950 yılında Karakalpak Dili. Sözün Bölümleri ve Sözcük 

Oluşumu (Каракалпакский язык. Части речи и словообразование) adlı 

doktora tezini savunmuştur. 1960’ta Türk Dilleri (Тюркские языки), 

1962’de Türk Dillerinin İncelenmesine Giriş (Введение в изучение 
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тюркских языков), 1979’da Türk Dillerinin Tarihî-Tipolojik Morfolojisi 

(Историко-типологическая морфология тюркских языков), 1981’de 

Altay Dil Ailesi ve İncelenmesi (Алтайская семья языков и ее изучение) ve 

1988’de Türk Dillerinin Tarihi-Tipolojik Fonolojisi (Историко-

типологическая фонология тюркских языков) başlıklı çalışmaları 

yayımlamıştır. 1930-1994 yılları arasında 32’sinin kitap olduğu yaklaşık 640 

çalışma gerçekleştirmiştir (Tenişev, 1997: 5). Baskakov, çalışmalarını 

tarihsel yaklaşım çerçevesinde yürüterek, bir Türk dilinin ya da Türk 

dillerinin incelenmesinde izlenecek yöntemleri de sırasıyla belirlemiştir. 

Bunlar:  

1. Somut malzemelerin toplanması, 

2. Tüm Türk halklarını ilgilendiren tarihî kaynakların tam olarak 

öğrenilmesi, 

3. İlk önce ve sadece şahsî malzemelerin derlenmesi ve ardından daha 

önceki araştırmacılar tarafından yapılan tüm çalışmaların incelenmesi, 

4. Şahsî ve önceki araştırmalara dayalı kaynaklarla karşılaştırmalı-

tarihî ve karşılaştırmalı artgörümlü (ретроспективный) tipolojik 

yöntemlerden yararlanılarak dilin tüm aşamalarının irdelenmesidir (Yüce, 

1995: 23).  

Baskakov, dil malzemesinin analizinin bu yöntemler aracılığıyla 

yapıldığında doğru sonuca ulaşmanın mümkün olacağını ifade etmektedir. 

Bilim insanı, ana hatlarını çizdiği yöntemiyle Türk dillerinin planını, 

sınıflandırılmasını, gramer ve sözlük çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 

N. A. Baskakov, yukarıda da değindiğimiz üzere Türk dillerinin yazı 

sisteminin oluşturulmasında aktif görev almıştır. Sovyet döneminde Türk 

halklarının dilleri üzerinde imlâ reformlarının gerçekleştirilmesi 1940 yılında 

tamamlanmıştır. Ardından tüm okullarda dil birliğinin Rusça sağlanabilmesi 

için Rusça – Türk dilleri üzerine karşılıklı iki dilli sözlükler yoğun bir 

şekilde hazırlanmıştır. Bu bağlamda Türk dillerine ve lehçelerine hâkim olan 

Baskakov, Türk dilleri – Rusça ve Rusça – Türk dilleri üzerine iki dilli 

sözlükler oluşturmuştur. Baskakov’un hazırladığı sözlükler arasında: 
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1939’da V. M. Nasilov’la birlikte Uygurca – Rusça Sözlük (Уйгурско – 

русский словарь), 1940’da Nogay Dili ve Lehçeleri: Gramer, Metinler, 

Sözlük (Ногайский язык и его диалекты: грамматика, тексты и словарь), 

1941’de Rusça – Uygurca Sözlük (Русско – уйгурский словарь), 1947 

yılında T. M. Toşçakova ile Oyrotça – Rusça Sözlük (Ойротско – русский 

словарь), 1953’te A. İ. İnkijekova-Grekul ile Hakasça – Rusça Sözlük 

(Хакасско – русский словарь), 1967’de 4 ciltlik Rusça – Karakalpakça 

Sözlük (Русско – каракалпакский словарь), 1972 yılında Altay (Oyrot) 

Dilinin Kuzey Lehçeleri: Kuman Lehçeleri: Gramer Notları, Metinler, 

Çeviriler ve Sözlük (Северные диалекты алтайского (ойротского) языка: 

диалект кумандинцев (куманды-кижи): грамматический очерк, тексты, 

переводы и словарь), 1973’te A. Zayonçkovskiy, S. M. Şapşal ile 

Gagavuzca – Rusça – Moldovca Sözlük (Гагаузско – русско – молдавский 

словарь), 1974’te ise yine aynı isimlerle Karaimce – Rusça – Lehçe Sözlük 

(Караимско – русско – польский словарь), 1989 yılında Altay Dili, 

Karakalpak Dili, Nogay Dili: Dilbilimsel Ansiklopedik Sözlük (Алтайский 

язык, каракалпакский язык, ногайский язык: лингвистический 

энциклопедический словарь) adlı çalışmalar yer almaktadır. Baskakov’un 

girişimiyle, Leh Bilimler Akademisinin katılımıyla Karaim Türkçesinin 

Sözlüğü (Словарь караимского языка) başarılı bir şekilde oluşturulmuştur 

(Yuldaşev ve Tenişev, 1970: 147). Özetle Baskakov’un hem yurt içinde hem 

yurt dışında bizzat kendisinin ya da ortak yazarlarla hazırladığı sözlükleri 

bulunmakla birlikte, Gagavuzca – Rusça – Moldovca Sözlük’te olduğu gibi 

sözlük editörlüğünü yaptığı çalışmalar da mevcuttur. Yukarıda adı geçen 

çalışmalardan Rusça – Karakalpakça Sözlük (Русско – каракалпакский 

словарь) (1967) ve Hakasça – Rusça Sözlük’te (Хакасско – русский 

словарь) (1953) geçen madde başlarından örnekler çalışmamızın “İdeoloji 

Aracı Olarak Sözlük” adlı başlığında sunulmuştur. 

Türk halklarının bulunduğu farklı bölgelerde yaşayarak Türk dillerini 

uzun yıllar araştıran Baskakov, kişi adları ve soyadları konusunda fazlasıyla 

kaynak toplamıştır. 1960’lı yıllardan itibaren yavaş yavaş yeradbilim ve 

kişiadbilim çalışmaları ile Slav dillerindeki Türk kökenli söz varlığı üzerine 

yoğunlaşan çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1979 yılında yayımlanan Türk 
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Kökenli Rus Soyadları (Русские фамилии тюркского происхождения), 

Baskakov’un adbilim alanında ürettiği değerli eserlerden biridir. Bu çalışma 

Altın Orda Hanlığı’ndan öncesine ve Altın Orda’nın çöküşünden sonra 

ortaya çıkan Kazan, Astrahan, Kırım ve Sibir Hanlıkları dönemindeki Türk 

dilini konuşan devlet ve topluluklardaki Doğu kökenli Rus isimlerini ortaya 

çıkarmayı amaçlamaktadır. Eserin başlangıç kısmında Türk dillerini konuşan 

SSCB halkları ile Ruslar arasında yaşanmış olan uzun süreli ilişkilerin yanı 

sıra, ele alınan soyadların temelinin dayandırıldığı Türk kökenli lakapların 

tasnifi ve etimolojik analizi yapılmıştır. Baskakov, soyağacının bir ailenin 

atalarını işaret eden önemli bir gösterge olduğundan hareketle çalışmasının 

temel kaynağı için soy kütükleriyle ilgili önemli listelerin bulunduğu Rusya 

İmparatorluğu Asilzadelerine Ait Soyağacı Kitabı (Общий гербовник 

дворянских родов Всероссийской империи) adlı 21 ciltlik eseri 

belirlemiştir. Çalışmasında soyadların incelenmesinde takip edilecek 

hususları sıralayarak bu tür bir araştırmanın kuramsal çerçevesini de 

belirlemiştir. Soyadların bilimsel bir köken analizini yapabilmek için gerekli 

olan noktalar şunlardır:  

1. Mümkün oldukça, incelenen soyadının ilgili sülaleyle olan bağını, 

atalarının lakapları ve diğer akraba adlarıyla olan tarihsel ilişkiler 

çerçevesinde tespit etmek, 

2. Armalarda tasvir edilen özellikleri ortaya çıkararak, sahibinin Doğu 

(Türk) kökenli olduğunu belirlemek, 

3. Bir adın ya da lakabın en doğru transkripsiyonunu bulmak için 

soyağacında kullanılan fonetik varyasyonlardan ilk başta en eskileri olmak 

üzere tümünü dikkate alarak sonuca ulaşmak, 

4. Sözcüğün kökeninin incelenmesini sunmak, o sözcükle ilgili farklı 

Türk dillerindeki bilgileri toplayarak söz konusu lakabın ve soyadın 

etimolojisini tespit etmektir (Baskakov, 1979: 9-10).  

Baskakov (1979: 10), Türk Kökenli Rus Soyadları adlı çalışmasında 

Rus ailelerinin büyük bir bölümünün atalarının Türk kökenli olduğunu, bu 

bağlamda XIV-XV. yüzyıllara ait soyadların Altın Orda asıllı, bazen de 

Oğuzlardan ve Peçeneklerden kalma daha eski Türk soyadlarının 
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bulunduğunu aktarmaktadır. Çalışmasında Türk kökenli soyadlarını 

irdeleyeceğini, sülalenin soyağacı ve o soyağacını devam ettiren ailelerin ise 

göz önünde bulundurulmayacağını belirtmektedir. Sözlükteki soyadı 

incelemelerine geçmeden önce kendi soyadı başta olmak üzere örnekler 

vermektedir. Söz konusu eser 1997 yılında Prof. Dr. Samir Kazımoğlu 

tarafından Türkçeye çevrilerek TDK yayınlarından da çıkmıştır. Şimdi 1979 

yılında yayımlanan Türk Kökenli Rus Soyadları (Русские фамилии 

тюркского происхождения) adlı Rusça orijinal eserde yer alan madde 

başlarından örnekler sunalım: 

 

Resim 5. 53. Sözlükten örnek görüntü (Baskakov, 1979) 

Rus tarihçisi Карамзин – Karamzin’in soyadına, şeceresinde ilk kez 

7114 kütük numarasıyla 1606 yılında ilk yurtlukla ödüllendirilmesinde 

rastlanmaktadır. Bu bilginin kaynağı olarak Rusya İmparatorluğu 

Asilzadelerine Ait Soyağacı Kitabı’nın V. cildi işaret edilmektedir. Karamzin 

soyadının Türk dillerinden, yüksek ihtimal Kırım-Tatar Türkçesi ya da 

Türkiye Türkçesinden geldiği çok açıktır. Özellikle “qara (kara)” ve “mirza 

(tanınmış bir kişinin oğlu/asilzade)”, (“mirza” sözcüğü “knez, prens” 

anlamına gelen Arapça “amir” ve “oğul” anlamındaki Farsça “zade” 

sözcüklerine dayanmakta olup Türk dillerine geçmiştir) sözcükleri bunu 

kanıtlamaktadır. Baskakov, Karamzin soyadının Karahan, Karamurza 

soyadlarının yaygın kullanıldığı Ermeniler vasıtasıyla Rusçaya girmiş 

olabileceğini ancak soyağacı armasına bakıldığında Karamzin soyadının 

Doğu’yla bağlantısının kanıtlandığını ifade etmektedir. Armalarında mavi 
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bir alanda, boynuzları yukarıyı gösteren gümüş bir hilal vardır. Onun altında 

haç şeklinde yerleşmiş iki altın kılıç bulunmaktadır. Bu doğudan gelenlere 

özgü bir sandır. Dolayısıyla Karamzin soyadının Türk kökenli olduğu 

Baskakov tarafından tespit edilmektedir. 

 

Resim 5. 54. Sözlükten örnek görüntü (Baskakov, 1979) 

Толмачев – Tolmaçev soyadının Rusya İmparatorluğu 

Asilzadelerine Ait Soyağacı Kitabı’nda 1873 yılında kayıt altına alındığı 

belirtilmektedir. Bu soyadın temelinde Rusçaya alıntılanan Türk kökenli 

“tercüman, çevirmen” anlamındaki “tolmac” sözcüğü bulunmaktadır. 

Baskakov, bu bilgiye kaynak olarak M. Fasmer’in etimolojik sözlüğünün IV. 

cildini göstermektedir. Bu sözcüğün temeli “dil” anlamındaki “-til, -dil, -tyl, 

-dyl” morfemlerinden ve sözcük yapımında kullanılan “-mac, -mec” son 

eklerinden oluşmaktadır. Söz konusu sözcük CC’de (Argunşah ve Güner, 

2015: 216, 575, 847), “tolmaç, tilmaç”, günümüz Türkiye Türkçesinde ise 

“dilmaç” şeklinde bilinmektedir. İlk tercümanların/tolmaçların ortaya 

çıkması VI. yüzyıla rastlamaktadır. Rus ve Türk halkları arasındaki bölgesel 

yakınlık, toplumsal, ticarî, ekonomik ilişkiler ve Rus knezlerinin Altın 

Orda’ya sık seyahatleri iletişim ihtiyacını zaruri hale getirmiş ve ilk 

tercümanların ortaya çıkmasını sağlamıştır (Şipova, 1976: 7). Dolayısıyla 

Türk kökenli “Tolmaçev” soyadı dönemin toplumsal ve ticarî yaşamına ışık 

tutatan bir sözcüktür.  
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Resim 5. 55. Sözlükten örnek görüntü (Baskakov, 1979) 

Баскаков – Baskakov soyadının kökeni XIII. yüzyılın ikinci 

yarısında Vladimir’de valilik yapan Tatar baskağı Amırhan’dan gelmektedir. 

Baskakov soyunun ataları 1598 yılında saray hizmetlerinde bulunmuşlar, 

Smolensk şehrine boyar çocukları gibi malikâne ve maaş ile bağlanmışlardır. 

Bu soyu devam ettirenler de atalarının soyadlarını Kaluga ve Tula 

Valiliklerinde koruyarak, Rus Devleti’ne savaş hizmetinde bulunmuşlardır. 

Bu bilginin kaynağı yine Rusya İmparatorluğu Asilzadelerine Ait Soyağacı 

Kitabı’nın XII. cildidir. Türk kökenli bu soyadı “mühür basan, Altın Orda 

Valisi” anlamlarında olan “baskak” sözcüğünden gelmektedir. Armalarının 

ortasında ise yay şeklinde bir kılıç ve elinde kırmızı kavisli bir kılıç tutan 

Tatar tasviri bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında “Baskakov” soyadı o 

dönem toplumunun sosyal, siyasî ve tarihî yaşamına ışık tutan bir sözcük 

olarak öne çıkmaktadır. 

Sözcükbilim, sözlükbilim, etimoloji gibi birçok bilimde olduğu gibi, 

kişiadbiliminde de etimolojik incelemeyle birlikte morfolojik analiz 

yönteminin kullanılması doğru sonuç açısından önemlidir. Baskakov da 

incelemelerinde morfolojik yöntemi kullanarak soyadlarını biçimbirimlerine 

ayırmıştır. Bu bağlamda Baskakov (1979: 44-45), Türk Kökenli Rus 

Soyadları adlı sözlük çalışmasında Türk kökenli sözcüklerin Rusça 

soyadlarına uygunluğunun ve biçiminin sağlanabilmesi için sözcük sonlarına 

genellikle “-ov, -ev, -ın, -in” ekinin, nadiren de “-iç, ıh/ih, -sk-iy” ve “-oy” 

eklerinin, iki kök sözcükten oluşanlarda “-bey, -bek” biçimbirimlerinin 
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getirildiğini belirtmektedir. Söz konusu Ruslaştırma eklerinin eserde 

bulunduğu madde başlarından örnekler şu şekildedir:  

-ov eki → Baskak+ov, Uşak+ov, Bulgak+ov, Tarakan+ov, Butak+ov, 

Murat+ov, 

 -ev eki → Kuşel+ev, Bayuş+ev, Tyut+çev, Şişmar+ev, Şeremet+ev,  

-ın, -in eki → Tyufyak+in, Kalit+in, Baçur+in, Sur+in, Tişin+in, 

Apraks+in, Baht+in, 

-iç eki → Murz+iç, Kazan+ov+iç, Karan+ov+iç, Assan+ov+iç, 

-sk-iy eki → Meşçer+sk+iy, Çerkas+sk+iy, Baklan+ov+sk+iy, 

-oy eki → Kolt+ov+sk+oy, 

-bey, -bek eki → Kazem+bek, Hudayar+bey Koçu+bey.  

Baskakov, Türk Kökenli Rus Soyadları adlı eseri için Rusya 

İmparatorluğu Asilzadelerine Ait Soyağacı Kitabı başta olmak üzere, M. 

Fasmer, L. Z. Budagov gibi bilim insanlarının sözlüklerinden, iki dilli 

sözlüklerden, makaleler ve çeşitli eserlerden yararlanmıştır. Rus tarihî 

soyadlarının kökenlerini derinden ve ayrıntılı bir şekilde incelemiş, 

kökenlerini, soyağacı ve diğer kaynaklar çerçevesinde analiz etmiştir. 

Kökeni açık olan soyadlarının oluşumunu göstermiş, net olmayanları ise 

Soyağacı Kitabı ve diğer etimolojik, tarihî kaynaklar çerçevesinde 

karşılaştırarak kendi sonucunu sunmuştur. Böylelikle Baskakov, 300 adet 

soyadının kökenini, akrabalık ilişkilerini, zaman içerisindeki gelişimini, 

hangi kökten ve soydan türediğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 

Rusça söz varlığındaki Türk kökenli kişi adları 300 adet ile sınırlı değildir, 

Baskakov bu alandaki malzemelerin sürekli olarak incelenmesi gerektiğinin 

ve az araştırıldığının altını çizmektedir. 

Baskakov’un İgor Bölüğü Destanı’nda Geçen Türk Kökenli Sözcükler 

(Тюркская лексика в “Слове о полку Игореве”) adlı çalışmasını 

değerlendirmeden önce İgor Bölüğü Destanı (Слове о полку Игореве) 

üzerine bilgi vermek gerekmektedir. İgor Destanı’nın bulunuşu en geç 1792 

yılına rastlamaktadır. 1791 yılında devlet adamı, tarihçi, koleksiyoner A. İ. 
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Musin-Puşkin, XVI. yüzyıla ait olan bir eserde, İgor Destanı’nın bir 

nüshasını bulmuştur (Süleymenov, 2005: 10). XII. yüzyılda yazıldığı bilinen 

bu eser, eski Rus ve Türk-Kıpçak kavimleri arasında 1185 yılında 

gerçekleşen ve Türk-Kıpçak kavminin galibiyetiyle sonuçlanan savaşı 

anlatmaktadır (Efendiyeva, 2003: 45).  

XIX. yüzyılın ilk yarısında Rusya’da ortaya çıkan “Şüpheci Ekol” 

(скептическая школа) birçok yanlış uygulamalı sonuca ulaşmasına 

rağmen, Rus “tarih yazıcılığı”nın gelişiminde olumlu bir etki yaratmıştır. 

Şüpheci Ekol aracılığıyla bilimin ilk ve temel özelliği olan ahlakî ortamın 

oluşması yolunda adım atılmıştır. 1852 yılında Zadonşçina (Задонщина) ya 

da Büyük Knez Dimitriy İvanoviç Destanı (Слова о великом князе 

Дмитрии Ивановиче) olarak bilinen eserin bulunmasıyla İgor Bölüğü 

Destanı’nın incelenmesinde yeni bir dönem açılmıştır. Zadonşçina, İgor 

Bölüğü Destanı ile karşılaştırılmış ve ortak özelliklerinin olduğu 

görülmüştür. Bu durum Şüpheci Ekolü zor bir duruma düşürmüş ve söz 

konusu mesele uzun süre bulanık bir şekilde kalmıştır. Bununla birlikte iki 

eseri karşılaştırdıklarında İgor Bölüğü Destanı’nı dilsel ve şiirsel açıdan 

Zadonşçina’dan daha zayıf bulmuşlardır. Dilbilimci, dil tarihçisi Olcas 

Süleymenov, 1975 yılında yayımlanan Az i Ya (Аз и Я) adlı eseriyle tarihî 

gerçekleri kendine göre değiştirerek yorumlayan başta A. Mazon, K. S. 

Aksakov olmak üzere birkaç bilim insanını eleştirerek tarih yazıcılığına 

dikkat çekmiştir (Süleymenov, 2005: 11-12). Böylece İgor Bölüğü 

Destanı’nın yanlış kopyalandığına dair düşünceler artmış ve destanın 

incelenmesinde farklı bir boyuta geçilmiştir. Ukraynalı gazeteci A. İ. 

Jeleznıy (2010: 141-142) da İgor Bölüğü Destanı Üzerine Yeni Sözler 

(Новое слово о полку Игореве) adlı çalışmasında O. Süleymenov’un 

görüşüne katılmaktadır. Jeleznıy söz konusu çalışmada, İgor Bölüğü 

Destanı’nı bulan A. İ. Musin-Puşkin’in eski eserlere yabancı olmayan ancak 

Türk dillerinden hiçbirini bilmeyen A. F. Malinovskiy, N. N. Bantış-

Kamenskiy, N. M. Karamzin gibi tarihçi, yazar ve arkeologlara 

başvurduğunu belirtmektedir. Bu müstensihlerin de destandaki Türk kökenli 

sözcükler yerine o dönemin Rusçasında bulunan benzer Rusça sözcükleri 

seçerek İgor Bölüğü Destanı’nı yanlış kopyaladıklarını ifade etmektedir. 
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Dilbilimci Z. B. Özer (2018: 462), Kaybolan Milletin Sesi: Murad Adji adlı 

makalesinde Rus vakayinamelerinin XVII.-XVIII. yüzyıllarda siyasî 

hedefler uğruna asıllarının yok edilerek yeniden yazıldığına ancak imha 

edilemeyen ya da özensizlik sonucu gözden kaçan tarihî kaynakların ve 

resimlerin varlığına dikkat çekmektedir. İgor Bölüğü Destanı üzerinde de 

bahsedilen türde oynamalar olmuştur. Bu durum eserin dil yapısını ve 

sözcüklerin ahengini bozduğu için gerek Türk kökenli sözcüklerin 

tahribatına gerekse metnin yanlış anlaşılmasına sebebiyet vermiştir.  

Baskakov’un İgor Bölüğü Destanı’nda Geçen Türk Kökenli Sözcükler 

(Тюркская лексика в “Слове о полку Игореве”) adlı eseri 1985 yılında 

kadim Rus diliyle, Doğu Avrupa’daki Moğol dönemi öncesi kadim Türk 

kavimlerinin dillerinin etkileşimini ortaya çıkarmak amacıyla yazılmıştır. 

Baskakov, bu eserde Türk kavimleri arasında yer alan Hazar Hanlığı, Oğuz, 

Peçenek, Kıpçak kavimleri üzerinde durmakta ve İgor Bölüğü Destanı’ndaki 

kadim Türk söz varlığının Doğu Avrupa’daki Türk dilleriyle, kısmen de 

Oğuzlar ve Kıpçakların dilleriyle bağlantılı olduğunu söylemektedir. 

Baskakov da Şüpheci Ekolün, İgor Bölüğü Destanı’nın daha geç bir tarihte 

yazıldığını belirten ifadelerine rağmen eserin XII. yüzyıla ait olduğunu 

doğrulamaktadır. Baskakov, MS I. yüzyılda Slav dilleriyle Türk dillerinin 

etkileşime geçtiğini, Türk kavimlerinin Rusça, Ukraynaca ve Belarusçadan 

meydana gelen Doğu Slav dillerinin söz varlığına, deyimlerine ve 

dilbilgisine tesir ettiğini belirtmektedir. Hun, Sabir, Hazar ve Bulgar 

halklarının kendi yazılı eserlerini koruyamadıklarını, ancak bazı cümlelerin, 

sözcüklerin ve en önemlisi kişi, unvan, halk ve yer adlarının Yunan, Ermeni, 

Arap vakayinamelerinde, Rus el yazmalarında ortaya çıktığını ve bu 

verilerin Türk halklarının dillerine özgü çıkarımların yapılmasını sağladığını 

ifade etmiştir (Baskakov, 1985: 5). Dolayısıyla bazı kadim Türk eserleri 

korunamamışsa bile başka kavimlerin eserlerinde yaşamaya devam etmiş, 

özellikle yer ve kişi adları devletler yıkılsa, diller kaybolsa da varlığını 

sürdürmüştür. 

Baskakov’un İgor Bölüğü Destanı’nda Geçen Türk Kökenli Sözcükler 

adlı eserinde ilk olarak Doğu Avrupa’daki kadim Türklerin Ruslarla tarihî 

ilişkisi ve bölgedeki kadim Türk halk adları ile kişi adları açıklanmaktadır. 
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Ardından İgor Bölüğü Destanı’ndaki Türk söz varlığı; doğa olayları, halk ve 

kişi adları, mitolojik adlar, sosyal terminoloji, savaş terminolojisi ve günlük 

yaşamla ilgili başlıklar altında incelenmiştir. İgor Bölüğü Destanı’nda yer 

alan Türk kökenli halk adları içerisinde Baskakov, “Hinovi/Hinova, 

Tolkovin, Ovarı (Avar), Ugor, Mogutı, Tatranı/Tatarı, Şelbirı, Topçakı, 

Revugı, Olberı” etnonimlerine, mitolojik ve destansı adlarda “Veles, Boyan” 

sözcüklerine yer vermiştir. Kişi adlarında ise “Şarokan, Konçak, Gzak, 

Kobyak, Ovlur/Vlur” adlarından söz etmektedir. Bu kişi adları Kıpçak 

liderlerinin adları olup “Ovlur/Vlur” Hint Avrupa kökenli, diğerleri ise Türk 

kökenlidir. Baskakov çalışmasında bu adların öncelikle farklı kaynaklarda 

nasıl incelendiğini göstererek ayrıntılı bir şekilde irdelemiş ve son olarak 

adla ilgili kendi sonucunu ortaya koymuştur. Bu incelemeler kimi zaman 1-3 

sayfayı bulmaktadır. Kısa şekilde değerlendirilenlerden bir kişi adının nasıl 

sunulduğunu görelim:  

 

Resim 5. 56. Eserden örnek görüntü (Baskakov, 1985: 153) 

Кобякъ – kobyak (Baskakov, 1985: 153) ismi İgor Bölüğü 

Destan’ında karşılaşılan bir Kıpçak Hanının adıdır. Baskakov, çok açık bir 

etimolojiye sahip olan bu adın Kıpçak Türkçesinde “köpek” anlamını 

taşıyan “köbäk” sözcüğüne dayandığını ifade etmektedir. Bu sözcüğün 

Türkiye ve Türkmen Türkçelerinde “köbäk”, “köpek”, Tatar Türkçesinde 

“kübäk”, Altay Türkçesinde ise “köbök” biçiminde fonetik varyasyonlarına 

rastlandığını açıklamaktadır. Dolayısıyla bir Kıpçak Hanı adı olan “Köpek” 

antroponimi çağdaş Türk dillerinde farklı fonetiklerde varlığını sürdüren 

Türk kökenli bir sözcüktür.  



Ümmügülsüm DOHMAN | 431 

Sonuç olarak Baskakov, çalışmalarıyla Rusçadaki Türk söz varlığını 

irdeleyerek Türk halklarının geçmişine ışık tutmuştur. Yurt içi ve yurt 

dışında birçok ödüle layık görülmüştür. Kendisine 1971’de Ankara Türk Dil 

Kurumunun fahri üyeliği verilmiştir. 1974’de Belçika’da Onomastik 

Komitesi üyeliğine seçilmiştir. Çeşitli sempozyum, konferans ve kongrelere 

katılmıştır. İsviçre’nin Bern şehrinde “XII. Uluslararası Onomastik 

Kongresi”ne, Leningrad’da “Sözcükbilim ve Sözlükbilim Konferansı” 

çalışmalarına katılmıştır. 1975’te Kiev, Kuzey Novgorod ve Çernigovo’da 

düzenlenen “İgor Bölüğü Destanı” hakkındaki konferansta yer almıştır. 

1979’da İstanbul’da “III. Milletlerarası Türkoloji Kongresi”nde 

bulunmuştur. Aynı yıl emekli olmuş ancak bilimsel çalışmalarına devam 

etmiştir. Türk dillerinin tarihi, diyalektolojisi, Türk dillerinin grameri, 

sözlükleri, adbilim, alfabe, imlâ konularında yaptığı çalışmalar ile “dil 

kuruculuğu” gibi çeşitli projelerde yer alarak Türkolojiye hizmet etmiştir. 

Eserlerine ve kendisine Türkiye’de de değer verilmekte, hayatı ve 

çalışmaları üzerine yapılan çeviriler, kitaplar, makaleler, tez bölümleri 

bulunmaktadır. Değerli dilbilimci, Türkolog, sözlükbilimci, adbilimci, 

eğitim uzmanı N. A. Baskakov, 1930-1990 yıllarına ait bibliyografyasını 

anlattığı eserin başlığına verdiği ad gibi (Yapabildiğim Her Şeyi Yaptım – Я 

сделал все, что мог) bilimsel çalışmalarında yapabildiği her şeyi yapmıştır.  

5.2.7.2. Yeradbiliminde E. M. Murzayev (1908 – 1998)  

Coğrafya ile yeradbilim üzerine kuramsal ve uygulamalı çalışmalar 

gerçekleştiren Eduard Makaroviç Murzayev’in dille ve adbilimsel 

sözlükbilimle ilişkisi coğrafî adları açıklama çabasıyla başlamaktadır. Bir 

coğrafyacı ve yeradbilimci olarak kuramsal çerçevede yeradbilimin 

tarihçesini, sınırını, konusunu, analiz yöntemlerini belirlemiş, uygulamalı 

kısımda ise özellikle SSCB topraklarındaki Türk halklarının yaşadığı 

bölgelerin coğrafî terimleri ve yer adları üzerine odaklanarak coğrafî terim 

ve toponim sözlükleri oluşturmuştur.  

E. M. Murzayev, 1908’de Simferopol’de memur bir ailede dünyaya 

gelmiş ve küçüklüğünden itibaren doğanın, coğrafyanın büyülü dünyasına 

merak sarmıştır. İlköğrenim yıllarında okul tarafından düzenlenen doğa 
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yürüyüşlerine ve gezilerine katılmış, “Bu tür gezilerin, doğayı ve insanı 

gözlemleme imkânı sunarak ders kitaplarından öğrenilemeyen birçok şeyi 

anlamaya ve kavramaya yardımcı olduğunu” ifade etmiştir (Superanskaya, 

1999: 99). Çocukluğundan itibaren yeryüzüne, doğaya duyduğu ilgi 

mesleğini belirlemesinde rol oynamış ve 1926 yılında Leningrad Devlet 

Üniversitesinin Coğrafya Bölümüne kaydolmuştur. Üniversitede ders aldığı 

L. S. Berg ve V. G. Borogaz-Tan adlı hocalarına ayrı bir önem vermiştir.  

1929 yılında üniversite üçüncü sınıfın bittiği yazda B. L. Liçkov 

önderliğinde Ermenistan’daki Alagöz Dağları’nın yer altı tabakasının 

yüzey şekillerini incelemek için ilk bilimsel gezisine çıkmıştır. Farklı 

türde kaya parçaları toplayarak, nehir sularının kıyısındaki 

taraçaların ölçümünü yapmış ve tabakaların üzerindeki kaya 

malzemelerini tasvir etmiştir. Bu saha çalışması gezgin-araştırmacı 

Murzayev’in bakış açısının genişlemesinde büyük bir adımdır. Bu gezi 

sırasında saha çalışmaları hakkındaki bilgisinin yetersiz olduğunu 

anlayarak çok çalışması gerektiğini idrak etmiştir (Superanskaya, 

1999: 99).  

Murzayev 1930’da lisans eğitimini tamamlamış ve ilk önce akademik 

bir kurum olan Yüzeybilimi Enstitüsünde, ardından SSCB Bilimler 

Akademisinde çalışmıştır. 1930’lu yıllarda 6 bilimsel geziye katılmıştır. Orta 

Asya topraklarıyla tanışması 1931 yılında gerçekleşmiştir. Bu çerçevede B. 

A. Fedoroviç başkanlığındaki yüzeybilimi ekibi tarafından belirlenen Kara 

Boğaz Gölü ve Mangışlak bölgesine gitmiştir. Burada saha çiziminin 

yapılması, toprağın incelenmesi, kuyuların tanımlanması gibi çalışmalar 

gerçekleştirmişlerdir. Karakum Çölü’ne yapılan gezi ise Murzayev’de 

Türkmenistan’ın coğrafî adlarına dair merak uyandırmış ve böylece 

araştırmacı yerel coğrafî terimleri kaydetmeye başlamıştır. Bu yıllarda 

topladığı kaynaklar üzerinde yaklaşık 10 yıl çalışmış, Orta Asya hakkında 

çeşitli bilimsel çalışmalar yapmış ve Uzboy Vadisinin Üst Kısmına Yakın 

Bölgeler (Территории, прилегающие к верхней части Узбоя) adlı yüksek 

lisans tezini tamamlamıştır (Superanskaya, 1999: 100-101). 1940 yılından 

1944’e kadar eşi ve çocuklarıyla Moğolistan’da yaşamıştır. Burada 

gerçekleştirdiği saha çalışmaları 1948 yılında Moğol Halk Cumhuriyeti’nin 
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Fiziki Coğrafyasının Temel Sorunları (Основные вопросы физической 

географии МНР) adlı doktora konusuna temel hazırlamıştır.  

Orta Asya saha çalışmalarında Murzayev’e ekiple geçtikleri yolların 

resmini çekme, farklı noktalardaki parçaların ölçüsünü alma, 

Türkmenistan’da koordinatları belirleme ve manyetik sapmayı ölçme gibi 

görevler düşmüştür. Bu işlemlerin hepsinin yer adları terimleriyle ilgili 

olması, Kırgızlar ve Türkmenlerle çalışırken coğrafî adları ve terimleri 

anlama konusunda sorun yaşaması onun duyduğu her şeyi kayıt altına 

almasını sağlamıştır. Bununla birlikte coğrafî terminolojinin öğrenimine ve 

yer adlarına yönelik araştırmalarda bulunmuştur. İlk olarak çalıştığı saha 

gereği Orta Asya Cumhuriyetleri’ndeki Türk dillerini konuşan halkların 

kullandıkları yerel terimleri toplamıştır (Superanskaya, 1999: 100). Bu 

incelemeler 1959 yılında yayımlanan Yerel Coğrafî Terimler Sözlüğü 

(Словарь местных географических терминов) adlı çalışmanın yazarı 

olmasını sağlamıştır. 30 Kasım 1949 tarihinde “SSCB Coğrafya Topluluğu” 

(СССР географическое общество) Murzayev’i SSCB’deki yerel coğrafî 

terimlerin sözlüğünün oluşturulması için görevlendirmiştir. Bu konuda saha 

araştırmaları yapanlar tarafından terimlerle ilgili malzeme sağlanacağı da 

söylenmiştir. 5 yıllık bir çalışma sonunda ortaya çıkan sözlük, Sovyetler 

Birliği halkları tarafından kullanılan coğrafî terimleri içermektedir. Sözlükte, 

nehir, göl adları ve özellikleri, iklimsel olaylar, bitkiler, peyzaj terimleri, 

farklı türde yerleşim yerleri, şehirlerin toponimisine yansıyan köy, tren 

istasyonları adları farklı biçimleriyle birlikte 2800 sözcük bulunmaktadır. 

Sözlük maddeleri açıklanırken ilk önce en yaygın anlamları ardından yerel 

kullanımdaki anlamları belirtilmiştir. Sözcüklerin kökenleri gösterilmemiş, 

terimlerin coğrafî adların oluşumundaki etkisi ve toponimlerdeki yeri 

incelenmiştir. Bu sözlüğün girişinde Murzayev coğrafî terimlerin çoğunun 

insan ve hayvan bedeninin bölümleriyle ilgili olduğunu (örneğin: рука – 

ruka (el, kol) → рука реки – ruka reki (nehrin kolu)), bu kuralın sadece 

Rusçada değil diğer ulusal dillerde de bu şekilde uygulandığını ifade ederek 

coğrafî terim adlarıyla ilgili ilk çıkarımlarından birini yapmıştır (Murzayev, 

1959). Şimdi Murzayev’in 1959 yılında yayımlanan Yerel Coğrafî Terimler 

Sözlüğü adlı eserinden örnek madde başları sunalım: 
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Resim 5. 57. Sözlükten örnek görüntü (Murzayev, 1959) 

Sözlükte yer alan ер – yer madde başı “yer, sınır” şeklinde 

tanımlanmakta ve Türk söz varlığına ait olduğu belirtilmektedir. Sözcüğün 

Kazakistan’da жер – jer, Kırgızistan’da джер – djer şeklinde bulunduğu 

açıklanmaktadır. Dolayısıyla ilgili madde başının farklı bölgelerdeki yayılım 

ve kullanım biçimi gösterilmiştir. 

 

Resim 5. 58. Sözlükten örnek görüntü (Murzayev, 1959) 

Кую, куи – kuyu, kui sözcüğünün anlamı sözcüğün ilk okunuşunda 

da görüldüğü üzere “kuyu”dur. Bu madde başıyla ilgili “küçük derin 

olmayan kuyu, kuyucuk” anlamı taşıyan куйджык – kuydjık sözcüğü de 

gösterilmiştir. Türkmen ve Tatar Türkçelerinde bulunan “dökmek, akıtmak” 

anlamındaki кую sözcüğünden Rusçaya geçmiştir. “Kuyu” sözcüğünün 

kullanımına örnek olarak Türkmenistan’ın Karakum bölgesinde bulunan 

“İslamkuyu, Kazıkuyu, Ortakuyu” yer adları sunulmuştur.  

 

Resim 5. 59. Sözlükten örnek görüntü (Murzayev, 1959) 

Sözlükten verilecek son örnek “tümsek, tepe” anlamlarını taşıyan 

тепе – tepe madde başıdır. Farklı Türk dillerinde тапа – tapa, тобе – tobe, 

тюбе – tyube/tübe, дюбе – dyube/dübe, добо – dobo, депе – depe, теппа – 

teppa şeklinde kullanım biçimleri mevcuttur. Söz konusu madde başıyla 

ilgili, Kazakistan’da bulunan “Aktyubinsk” (günümüzdeki adı Aktobe) şehri, 
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Kırgızistan’ın Celalabat bölgesindeki “Ketmentübe” şehri; Tacikistan’da yer 

alan “Uratübe”; Tyan Şan bölgesinin (günümüzdeki adı Narın bölgesi) 

Jumgal Vadisi’nde bulunan “Karatobe” köyü; Güney Kazakistan’ın 

Sırdariya bölgesindeki “Aktobe” köyü; Türkiye’nin Batı Asya yakasında, 

Küçük Menderes Vadisi’nde bulunan “Kızıltepe” köyü örnekleri verilmiştir. 

Anlaşıldığı üzere alfabetik düzende hazırlanan Yerel Coğrafî Terimler 

Sözlüğü’nde sözcüklerin varyantları, biçim değişiklikleri, hangi bölgede 

yaygın kullanıldıkları ve ait olduğu dil ve coğrafî içerik gösterilmektedir. 

Ayrıca zengin örnek çeşitleriyle birlikte o sözcükle ilgili yer adları 

belirtilmektedir. Yukarıda incelenen örnekler dışında агач – agaç (ağaç), 

ада – ada, алан – alan (açık alan), арал – aral (ada), арка – arka (sırt), 

баир – bair (bayır), бахча – bahça (bahçe, bostan), богаз – bogaz (boğaz, 

geçit), гум – gum (kum), джаланаш – djalanaş (açık alan yeri), кайнак – 

kaynak, кала – kala (kale), кумтаг – kumtag (kumdağ, kumlu dağ), муз, 

мус – muz, mus (buz), саз – saz (bataklık), там, дам – tam, dam (ev), 

урман, орман – urman, orman, чёль – çyol (çöl), субаши – subaşi (suyun 

başı/kaynağı) sözcükleri Orta Asya Cumhuriyetleri’ndeki Türk dillerini 

konuşan halkların kullandıkları yerel terimlerden bazılarıdır. 

Murzayev, akademik çalışmalarının yanı sıra bilimsel popüler 

edebiyat türünde, gezi edebiyatını kapsayan yazılar da kaleme almıştır. 

1930’lu yıllarda Orta Asya’nın az nüfuslu bölgelerine gerçekleştirdiği 

gezileri çeşitli yazılarda ve kitaplarda bir araya getirmiştir. Örneğin, Karada 

ve Denizde (На суше и на море), Dünya Turu (Вокруг света), Bizim 

Ülkemiz (Наша страна) adlı yazılar gazetelerde yayımlanmıştır. Murzayev’e 

göre, seyahatler ve keşif gezileri yeni yerleri görme imkânı sağlaması 

bakımından çok heyecan vericidir. Aynı yerler farklı bakış açılarıyla 

dolaşıldığından geziler, bireyin kendi tecrübesidir. “Geziler, doğayı, halk 

deneyimlerini, insanların bilgeliğini sonsuza dek anlama sürecidir, insan 

bilgilerini renklendirir ve zenginleştirir”. Murzayev, bu gezilerde mutlaka 

günlük tutulmasını da tavsiye etmektedir (Murzayev, 1973a: 6, 11). Bu 

bilgilerden hareketle, bilim insanının gezileri; hayata renk katan, insana 

farklı bakış açıları kazandıran bir eylem olarak gördüğü açıktır. Gezi 

deneyimlerini sunduğu kitaplardan biri 1973’te yayımlanan Asya’da Arayış 
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Yılları (Годы исканий в Азии)’dır. Bu eserde saha çalışmalarında yaşadığı 

olayları, keşifleri, gezileri günlük tarzında anlatmaktadır. Dört bölümden 

oluşan kitabın ilk bölümünde Turan bölgesinin, ikinci bölümünde Orta Asya 

Dağları’nın, üçüncü bölümünde Moğolistan’ın ve son bölümünde Altay’dan 

Tibet’e kadar bulunduğu bölgelerin tümünün doğası, iklimi, yeryüzü 

şekilleri, yer adlarıyla ilgili gözlemlerini sunmaktadır. 1983 yılında XX. 

yüzyılın son ansiklopedi yazarı olarak adlandırılan coğrafyacı, yüzeybilimci, 

jeolog, etnograf, yeradbilimci Lev Semenoviç Berg’in biyografisini kaleme 

almıştır. Murzayev, çok değer verdiği hocasını, Lev Semenoviç Berg 1876-

1950 (Лев Семенович Берг 1876-1950) adlı kitabında anlatmıştır. Bu 

eserde L. S. Berg’in yaşamı, kişiliği, eğitim hayatı, keşifleri, çalışmalarının 

yönü, yazdığı bilimsel çalışmalar ve Murzayev’le paylaştığı anıları tasvir 

edilmektedir (Murzayev, 1983: 6).  

Murzayev 1973 yılında yayımladığı Popüler Toponimi (Топонимикa 

– популярная) adlı çalışmasında toponimlerin önemini “Dil ölür ancak yer 

adları kalır ve insanlığa hizmet eder, çağdaş medeniyetin gelecekteki 

ayrılmaz parçasıdır” cümlesiyle vurgulamaktadır (Murzayev, 1973b: 5). 

Başka bir ifadeyle toponimler, geçmişle gelecek arasında duran bilgi 

köprüsü konumundadır. Popüler Toponimi’de adlarla ilgili araştırma 

yöntemleri hakkında kuramsal bilgiler de verilmektedir. Bu bağlamda bilim 

insanı, coğrafî adların toponimler içerisinde ya da ayrı şekilde 

incelenebileceği hususları: 

1. Nehir, dağ, şehir gibi ait olduğu coğrafî adlara göre,  

2. Ortaya çıkış şartlarına ve zamana göre,  

3. Ait olduğu dile göre, 

4. İçeriğine ve etimolojisine göre,  

5. Morfolojik açıdan, adlandırmanın dil ve gramer kurallarına 

uygunluğuna göre,  

6. Dilden dile nasıl kopyalandığı ve ana dildeki doğru yazımına göre,  

7. Bölgesel adına ve göç yolları yayılımına göre  
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olmak şeklinde 7 maddede belirtmiştir (Murzayev, 1973b: 11). 

Popüler Toponimi’de, yukarıda belirtilen inceleme türlerinin destek alması 

gerektiği yöntemler de açıklanmıştır (Murzayev, 1973b: 11-28):  

1. Tarihsel yöntem (исторический метод): Toponiminin ortaya 

çıkışını, evrimini, dönüşümünü, toplumsal ortamını ve yeni adının 

oluşmasını sağlayan koşulların saptanabilmesi için kullanılması gereken 

yöntemlerden biridir. Bir şehrin adı ne kadar eskiyse tarihini açıklamak o 

kadar zordur. Çünkü şehirler sıklıkla ad değiştirmektedir. Bu ad değişimleri 

tesadüfî olmayıp ülkelerin tarihî dönüm noktalarıyla ilgilidir. Örneğin: 

“Petersburg” şehri 1703 yılında I. Petro döneminde kurulmuştur. Şehrin ilk 

adı olan “Petersburg” sözcüğündeki “burg”, “şehir, kale” anlamındadır ve 

Almanca ya da İskandinav kökenli olduğu düşünülmektedir. 1915’te I. 

Dünya Savaşı sırasında şehrin adı Slav tarzı şeklinde “Petrograd” olarak 

değiştirilmiştir. 26 Ocak 1924 tarihinde Lenin’in ölümünden 5 gün sonra 

“Leningrad” adını almıştır. 6 Eylül 1991 tarihinde Sovyet döneminin sona 

ermesiyle günümüzdeki ve ilk adı olan “Petersburg” şekline tekrardan 

dönüşmüştür. Dolayısıyla dönemin siyasî durumu şehir adına yansımış ve 

söz konusu şehir, Petersburg → Petrograd → Leningrad → Petersburg 

olarak 76 yılda 3 ad değiştirmiştir. 

2. Etimolojik yöntem (этимологический метод): Çok eski 

yöntemlerden biri olmakla birlikte günümüzde de önemini yitirmeyen, 

araştırmacıları coğrafî adlandırmanın kökenine ulaştıran dilbilimsel bir 

yöntemdir. 

3. Biçimleyici eklerin analizi yöntemi (формантный анализ): 

Toponimlerde tekrarlanan eklerin kullanımlarını tespit etmeye yarayan 

yöntemlerden biridir. Bir yerden başka bir yere göç eden halklar alışkanlık 

ve bildik modelleri tercih ederek yeni oturum alanlarına da aynı ya da benzer 

adları vermektedir. Bu yöntem aracılığıyla yer adlarının ve eklerinin temeli, 

başka dillerde nasıl kullanıldığı ve tekrarlanma sebebi ortaya çıkmaktadır. 

Tekrar eden ekler şu şekildedir: Rusçadaki -ovo eki; Rusya’da → İvanovo, 

Finlandiya’da → Toksovo, Çuvaşistan’da → Yantukovo; -sk eki; Rusya’da 

→ İrkutsk Omsk, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde → Çerkessk; -pol eki ise 
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→ Rusya’da → Stavropol, Bulgaristan’da → Sozopol (Türkçe adı Süzebolu), 

İtalya’da → Neapol (Napoli), günümüz adı İstanbul olan Konstantinopol 

şehir adlarında görülmektedir. 

4. Haritalama yöntemi (картографический метод): Coğrafî 

adlandırma modellerinin ve toponimlerdeki soneklerin coğrafyasının 

yayılımını, yerel coğrafî terminolojideki anlamsal değişimleri, adların 

oluşumunda doğal, toplumsal, ekonomik olguların etkisini, yer adlarının 

toplam yoğunluğunu ya da tekrarlanmasını açık bir şekilde görmeye imkân 

sağlayan bir metottur. Haritalama yöntemi tekrarlanan biçimleyici eklerin ve 

toplam kullanım yoğunluğunun incelenmesi açısından istatistik analizden de 

destek almaktadır.  

5. Yerel terimlerin incelenmesi yöntemi (метод изучения народных 

терминов): Yerel coğrafî terimlerin bilinmesi yer adlarının doğru bir 

şekilde anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Çünkü bir dilin toponimleri yerel 

terminolojinin katılımıyla oluşturulmaktadır. Bu yöntem, coğrafî adların 

etimolojisi için kullanıldığında anlam kaymalarının ortaya çıkabileceği ve 

anlamların bölgeden bölgeye değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Bu 

değişimler somut coğrafî, tarihî ve ekonomik koşullarla ilgilidir. Örneğin, 

Türkiye Türkçesindeki “kır” sözcüğü, “düzlük, alan, bozkır” anlamlarıyla 

Rusçada кыр – kır şeklinde; Türkmenistan’da “platonun açık sert yüzeyi, 

sırt” anlamında гыр – gır olarak; Kırgısiztan’da “alçak dağlar” anlamına 

gelerek кыр – kır biçiminde; Yakutistan’da “tepe” anlamını taşıyarak 

кырдал – kırdal şeklindedir. Görüldüğü üzere “kır” sözcüğü bölgelere göre 

anlamsal ve biçimsel açıdan değişmektedir.  

E. M. Murzayev’in 1974 yılında tamamladığı Toponim Denemeleri 

(Очерки топонимики) adlı eseri iki bölümden oluşmakta, ilk bölümde 

toponiminin genel kuramsal sorunları, ikinci bölümde saha araştırmaları ele 

alınmaktadır. Bu eserde toponimi; “Coğrafî adların tamamının, köken, 

değişim, anlam, yayılış ve tekrar edilebilirlik bakımlarından araştıran” bir 

disiplin şeklinde tanımlanmaktadır (Murzayev, 1974: 4). Yeradbilimci, dilin 

söz varlığının ögeleri olarak tanımladığı toponimlerin incelenmesinde 

dilbilimin temel araç olduğunu belirtmekte ve karşılaştırmalı fonetikten 
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yararlanmadan yer adlarının oluşumundaki biçimbirimleri anlamanın 

imkânsızlığını dile getirmektedir. “Örneğin; даг – dag, таг – tag, тау – tau, 

тоо – too, туу – tuu biçimbirimleri Balkanlar’dan Taymır’a kadar “dağ” 

anlamında kullanılmaktadır. Başka bir biçimbirim olan -an eki ise Orta 

Asya ve Uzak Doğu’daki yer adlarında sıklıkla görülmektedir. Örneğin: 

“İran, Turan, Hotan, Horasan, Hamadan, Mugan””. Ekler coğrafî 

adlandırmalarda ve çağdaş yer adlarının açıklanmasında birincil öneme 

sahiptir. Bu nedenle geçmişte kullanılan -an sonekinin türeme biçimlerini 

görmeye imkân verecek ana yöntem tarihsel dilbilimdir (Murzayev, 1974: 9-

10). Böylelikle Murzayev, yeradlarının özellikle etimolojisinin 

incelenmesinde dilbilimsel verilerden yararlanılması gerektiğinin altını 

çizmektedir. Ayrıca coğrafî adlandırmalardaki ekler aracılığıyla etkileşim 

içine girilen diller ve ülkeler de açığa çıkmaktadır.  

Murzayev, yeradbilimin konumunu belirlerken dilbilimin bir dalı 

olmadığını, tarihçilerin de sıklıkla toponimlerden yararlandığını 

vurgulamaktadır. “Toponimler, tarihsel dönemlerin belirlenmesi sırasında 

ortaya çıkmış, zamanla biçim ve içerik bakımından değişiklikler yaşamış, 

göçler, savaş, kültürel, ekonomik ve dilsel iletişimler gibi somut tarihî 

olaylara bağlı olarak yayılmıştır. Bu bağlamda toponimi tarihin, daha 

doğrusu tarihî coğrafyanın bir bölümüdür” (Murzayev, 1974: 10). 

Yeradbilimci Murzayev’e göre toponimi; dilbilim, tarih ve coğrafya 

bilimlerinin sentezinde ilerleyen disiplinlerarası bir bilim dalıdır. 

Toponimlerin incelenmesinde tarihî coğrafya alanı büyük önem 

taşımaktadır.   

Toponim Denemeleri adlı eserde Murzayev (1974: 94-100), 1959 

yılından itibaren harita çalışmaları sırasında ortaya çıkan yeni bir 

yönelimden de bahsetmektedir. Bu, yer adları söz varlığının başka bir 

ifadeyle toponim sözlüklerinin oluşturulması fikridir. Toponim sözlükleri, 

terimlerin yazımını, anlamını, farklı bölgelerdeki biçimini, anlam değişimini, 

tarihîni ve diyalekt farklılıklarını da yansıttığından haritacıların, 

coğrafyacıların, tarihçilerin, yeradbilimcilerin ve dilbilimcilerin ortak 

çalışması sonucunda ortaya çıkan kılavuzlardır. Anlaşıldığı üzere toponim 

sözlüklerinin hazırlanması bir ekip işidir. Haritacılar yerel coğrafî terimleri 
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toplamalı ve kaydetmelidir. Ardından dilbilimsel, etimolojik, tarihî ve 

coğrafî verilerden yararlanılarak sözlükte yer alacak madde başları biçimsel, 

anlamsal, köken ve diyalekt farklılıkları açısından incelenmeli ve 

tanımlanmalıdır. Murzayev, yeradbilimin yerini, sınırlarını, sorunlarını ve 

gelişimini belirlediği bu eserde 7 sayfadan oluşan bir toponim terimleri 

sözlükçesine de yer vermiştir. Sözlükçede bulunan madde başları aşağıdaki 

gibidir. 

 

Resim 5. 60. Eserin sözlükçe kısmından örnek görüntü (Murzayev, 1974) 

Yukarıdaki örnekte iki madde başı yer almaktadır. İlki топоним – 

toponim terimidir ve “coğrafî adların tümüne verilen ad” şeklinde 

tanımlanmaktadır. İkincisi топонимика – toponimika “coğrafî adların 

incelenmesiyle ilgilenen bilim” olarak açıklanmaktadır. Söz konusu 

örneklerde toponim ve toponimi terimlerinin tanımını yapan Murzayev, bu 

küçük sözlükçede en sık kullanılan toponim terimlerini sunmaktadır. 

Murzayev, Adlarda Coğrafya (География в названиях) adlı 

çalışmasını 1982 yılında yayımlamıştır. Eserde, coğrafî adların nasıl 

oluştuğunu, onların var olma sürecini ve inceleme yöntemlerini, toponimler 

vasıtasıyla hangi bilgilere ulaşılabileceğini anlatmaktadır. Murzayev’e göre 

coğrafî adlandırmalar, bir ülkenin, bölgenin vb. ne zaman, nasıl oluştuğu ve 

yayıldığı konusunun tarihî kanıtıdır. Çünkü M. Adji’nin (2021: 34) de 

belirttiği üzere “Coğrafya sabit bir bilimdir ve sarsılmazdır”. Coğrafî adları 

her şeyden önce bir sözcük ve haritaların önemli bir ögesi sayan Murzayev, 

ilk toplumlardan itibaren bir yeri diğerinden ayırma ihtiyacının duyulduğunu 

ve coğrafî adlandırmaların doğduğunu belirtmektedir. Ancak ilk insanların 

söz dağarcığı zengin olmadığı için hem göle hem nehre hem de denize 

sadece “su” adını vermişlerdir. Yer adlarının ömrü de değişiklik 

göstermektedir. Örneğin: “Roma, Semerkant, Mısır” günümüzde de bilinen 

binlerce yıllık yaşa sahip toponimlerdir. “Troya, Fenike, Babil” ise yalnızca 

tarihî belgeler aracılığıyla bilinen yerlerdir (Murzayev, 1982: 5-6).  
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Adlandırma sürecinin kendi doğası, belirli bir kuralı ve başta tarihî 

olmak üzere çeşitli sebepleri vardır. Örneğin: V. İ. Lenin adıyla bağlantılı 

olan “Komsomolsk, Krasnoarmeysk, Oktyabrsk, Pervomaysk, Sovetsk, 

Novvıy Put” gibi yer adları Ekim Devrim’i öncesinde yoktu (Murzayev, 

1982: 6). Dolayısıyla tarihin şahidi konumunda olan coğrafî adlar doğmakta, 

gelişmekte yaşadığı sürece biçimi ve anlamı değişmekte, kimi zaman ise yok 

olmaktadır. Yer adları bazen bölgenin coğrafî özellikleriyle, bazen de 

dönemin siyasî kimliğiyle bağlantılı olarak çok boyutlu kıstaslar 

çerçevesinde oluşmaktadır. Murzayev, toponimlerin ortaya çıkışını:  

1. Bölgenin fiziki özellikleri çerçevesinde,   

2. Su ile alakalı adlardan, 

3. Bitki adlarından,   

4. Hayvan adlarından,   

5. Kişi adlarından,   

6. Endüstri adlarından,   

7. Ticaret ve ulaşımla bağlantılı adlardan,   

8. Toplumsal yapıyla ilgili adlardan,   

9. Halk veya kavim adlarından,   

10. İdeolojiyle bağlantılı adlardan oluşanlar  

şeklinde 10 grupta sınıflandırmaktadır (Murzayev, 1982: 93-98). 

Murzayev, Adlarda Coğrafya başlıklı eseriyle coğrafî adlandırmaların nasıl 

oluştuğunu ve onları ortaya çıkaran etkenleri tespit ederek, adları türlerine 

göre sınıflandırmıştır. Bununla birlikte ad değişimlerinin tarihî, siyasî 

koşullar çerçevesinde gerçekleştiği ve ideolojiden ayrılamadığı 

anlaşılmaktadır. 

Murzayev yer adları üzerine kuramsal ve uygulamalı açıdan bilgi 

birikimi sağladıktan sonra 1959 yılında yayımladığı Yerel Coğrafî Terimler 

Sözlüğü’nün (Словарь местных географических терминов) gerek 

baskısının tükenmesi gerek eskimesi ve yetersiz kalması sebebiyle coğrafî 
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sözlüklerin baş tacı olan Ulusal Coğrafî Terimler Sözlüğü’nü (Словарь 

народных географических терминов) 1984’te tamamlamıştır. Bu baskı 

SSCB’de alanında hazırlanan ilk sözlüktür. Murzayev 1959 yılında 

yayımladığı sözlüğünde SSCB’nin kuzey bölgeleri, Sibirya, Kazakistan ve 

Orta Asya, kısmen Baltık Cumhuriyetleri, Belarus, Moldovya, Gürcistan, 

Uzak Doğu bölgelerinin terminolojisine ağırlık verilerek, bölgeler arası dil 

malzemelerinin eşit dağılamadığını ifade etmiştir. 1984 yılında hazırlanan 

sözlükteki temel amacın ise en önemli, en sık, en tipik coğrafî terimlere ve 

toponimlere yer verme olduğunu belirtmektedir. Sözlüğe dâhil olan 

sözcükler, Murzayev’in Orta Asya gezileri sonucunda bizzat kendisi 

tarafından kaydedilen terimler ve toponimlerdir (Murzayev, 1984: 7). 

Murzayev, sözlük maddesinin yapısal özelliklerini 5 madde açıklamıştır. 

Bunlar: 

1. Terim sözcüğün belirlenmesi, 

2. Madde başı sözcüğün diğer dillerdeki paralelliklerinin gösterilmesi, 

3. Varsa etimolojisinin ve etimolojik kaynağının verilmesi, 

4. Terimlerle ya da terimlerin katılımıyla oluşturulan coğrafî adların 

sıralaması ve kullanıldığı saha hakkında bilgi sunulması,  

5. Dilsel ya da anlamsal açıdan benzer olan terimlere yönlendirme 

yapılmasıdır (Murzayev, 1984:7-9).  

Ulusal Coğrafî Terimler Sözlüğü, Sovyetler Birliği halklarının 

terimlerini içermektedir ancak birçok durumda sınır ülke halklarının 

terminolojisinden de yararlanmak gerekmiştir. Bu nedenle sözlükte Avrupa, 

Asya ve Kuzey Afrika gibi yurt dışı coğrafî söz varlığını görmek de 

mümkündür. SSCB halklarının çoğunluğu Kiril alfabesi kullanmakla birlikte 

bazı özel durumlar için alfabelerine ek harfler ya da işaretler geliştirilmiştir. 

Bu harfleri ve işaretleri kullanmak zor olduğu için Murzayev, sözlüğün 

yazımını Rusça Kiril ve Latince alfabe ile sınırlandırmıştır. Batı Slav, 

Roman, Germen, Baltık ve Fin dilleriyle ilgili dilsel paralelliklerin verildiği 

yerlerde nadiren Latince yazıya rastlanabilir. Ancak madde başı her zaman 

Rusça Kirildir (Murzayev, 1984: 9). Şimdi bu özellikleri 3878 sözlük 
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maddesi bulunan Ulusal Coğrafî Terimler Sözlüğü’ndeki örnekler üzerinden 

görelim: 

 

Resim 5. 61. Sözlükten örnek görüntü (Murzayev, 1984) 

Актау – aktau madde başı “ağaçsız, açık, bozkır dağı” şeklinde 

açıklanmakta ve Türk dillerine ait olduğu belirtilmektedir. Sözcüğü 

sözcüğüne çevirisi “temiz ya da ak dağ”dır. Türk dillerinin konuşulduğu 

farklı bölgelerde “beyaz, ak, beyazımsı, ağaçsız, kayalıklı ya da beyaz karla 

kaplı dağlara” verilen addır. Kafkaslar’da, Türkmenistan’da ve Türkiye’de 

“Akdağ”ın bulunduğu belirtilmektedir. Sözcüğün “Aktau” şekliyle ilgili 

Kızılkum’daki Tamdıtau’nun yüksekliklerinde bulunan “Aktau”; Semerkand 

Bölgesinin sağ kıyısında bulunan Zarafşan’daki sıradağların adı olan 

“Aktau”; Buhara, Karagandi ve Ural bölgelerinde yer alan “Aktau” 

toponimleri örnek verilmektedir. Örneklerden sonra “dağ” anlamı taşıyan 

даг – dag, тау – tau madde başlarına yönlendirme yapılmaktadır. 

 

Resim 5. 62. Sözlükten örnek görüntü (Murzayev, 1984) 
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Багыр – bagır madde başı “yamaç, bağır” şeklinde açıklanmakta, 

sözcüğü sözcüğüne çevirisi “göğüs, ciğer, bağır” olmakta ve Kırgız, Kazak, 

Nogay ve Özbek Türkçelerinde kullanılmaktadır. Diğer Türk dillerinde de 

söz konusu sözcüğün aynı şekilde “göğüs, bir şeyin ön kısmı” anlamına 

geldiği ve kaynağı için E. V. Sevortyan’ın 1978 yılında yayımlanan Türk 

Dillerinin Etimolojik Sözlüğü’nün (Этимологический словарь тюркских 

языков) II. cildi işaret edilmektedir. Örnek olarak Azerbaycan’daki 

“Bağırlı” ve Aşkabat bölgesinde “Bağır” yer adları sunulmaktadır. 

 

Resim 5. 63. Sözlükten örnek görüntü (Murzayev, 1984) 

Ырмак – ırmak madde başı Türk dillerine ait bir sözcük olarak 

“nehir, çay, nehrin kolu, koy, kanal” şeklinde açıklanmaktadır. Ardından 

sözlükteki eş anlamlıları olan ирмок – irmok, сирма – sirma sözcüklerine 

yönlendirme yapılmaktadır. 

Yukarıda gösterilen örnek madde başları dışında Murzayev’in 

sözlüğünde, агыл – agıl (kışla, ahır, çit), ада, ата – ada, ata (ada), айан – 

ayan (dağ çayırı), аймак – aymak (bölge, ülke), аксу – aksu (beyaz, temiz 

su), ал – al (köy, ulus), алас – alas (çayır), алатау – alatau (Aladağ), 

алын – alın (dağın önü yamaç), ара – ara (ara, mesafe), астраган – 

astragan (küçük körfez), балчуг, балчык – balçuk, balçık (balçık), балык, 

балыг – balık, balıg (şehir), баскан – baskan (baskın, sel), гёз, кез – göz, 

kez (göz, kaynak), гуйы – guyı (kuyu), дара, дере – dara, dere (dere, 

kanyon), даш – daş (taş), дунья – dunya (dünya, evren), дюз, тюз – dyüz, 

tyüz (düzlük, bozkır), егиз – egiz (yükseklik, yüksek yer), жон – jon (dağ 

sırtı), казан – kazan (kazılmış yer, oyuk, çukur), каратау – karatau 

(Karadağ), керман, кермен – kerman, kermen (kale, şehir), мазар – 

mazar (mezar), оба, ова – oba, ova (köy, kışla, yurt, boy), ова, овалык – 

ova, ovalık (ova, plato), отар – оtаr (otluk, mera, köy), тамга – tamga 

(nehir, kol), тенгиз, тениз – tengiz, teniz (deniz), хову – hovu (bozkır, 
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tarla), хум – hum (kum), чирак таш – çirak taş (çakıl taşı), шахар, шахр 

– şahar, şahr (şehir) gibi çok sayıda Türk kökenli coğrafî terim ve yer adları 

bulunmaktadır. E. M. Murzayev yer adlarının etimolojisiyle ilgilenen ilk 

dilbilimci olarak gösterdiği Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugâti’t-Türk, V. 

V. Radlov’un Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi (Опыт словаря тюркских 

наречий), M. Fasmer’in Rus Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Этимологический 

словарь русского языка), Kadim Türk Dili Sözlüğü (Древнетюркский 

словарь) ve V. İ. Dal’in Yaşayan Büyük Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü 

(Толковый словарь живого великорусского языка) gibi çalışmalardan 

yararlanarak zengin bir literatür çerçevesinde sözlüğünü karşılaştırmalı 

yöntemle hazırlamıştır. Madde başlarının diğer dillerdeki paralellerini şekil 

ve anlam açısından göstererek, çeşitli örneklerle madde başlarını 

tanıklamıştır. Murzayev çalışmasıyla coğrafî terimler ve toponim 

sözlüklerine temel olacak değerli bir kaynak bırakmıştır.  

1996 yılında adbilimci N. A. Baskakov’un editörlüğünde yayımlanan 

Türk Coğrafî Adları (Тюркские географические названия) başlıklı 

çalışmada, Türk coğrafî adlandırmaların yapısı ve kökeni üzerinde 

durulmaktadır. Konu çok geniş olduğu için yazar çalışmasını dağılmadan 

önceki Sovyetler Birliği’nde bulunan coğrafî adlarla sınırlandırmıştır. Ancak 

süreçlerin ve olguların karşılaştırmasını yaparken Türkiye, İran, Bulgaristan, 

Macaristan, Moğolistan ve Çin gibi ülkelerden de yararlanmıştır. Murzayev, 

özellikle fiziki-coğrafî nesnelerle ilgili birçok toponimin kökeninin 

belirlenmesinde, yerel terimlerin ve coğrafî isimlerin temel araç olduğunu 

belirtmektedir (Murzayev, 1996: 3). Çünkü bir bölgenin coğrafî adlarına o 

bölgede ya da ilişkili olduğu başka bir bölgede toponim olarak rastlamak 

mümkündür. Örneğin, coğrafî bir ad olan “tepe” sözcüğü “Kızıltepe” 

köyünün ad oluşumuna katılmıştır. İşte bu nedenle toponimler incelenirken 

öncelikle yerel coğrafî terimlere başvurulmalıdır.    

Murzayev, Türk dillerinin coğrafî adlarının temel kısmının tarihî bir 

geçmişe sahip olduğunu ifade etmektedir. Verilen coğrafî adlar o dönemin 

toplumsal-ekonomik yapısıyla ilgilidir. Eski topluluklar tarım ve 

hayvancılıkla uğraştıkları için konargöçer yaşam tarzını benimsemişlerdir. 

Verimli bir ürün elde edebilmek için de konaklayacakları yerlerin 
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coğrafyasını, mevsimlere göre hava durumunu ve su kaynaklarını iyi 

bilmeleri gerekmiştir. Bu çerçevede, Türk kökenli toponimler Türklerin 

göçebe tarzı yaşam şartları sonucunda oluşmuştur, dolayısıyla çok zengin ve 

çeşitlidirler. Çobanlar, konargöçer yaşam tarzı sayesinde bir otlağa çok 

çeşitli adlandırmalar vermişlerdir. Murzayev, Türk Coğrafî Adları’nda 

sözcüklerin kökenini ve anlamını inceleyerek etimolojik, karşılaştırmalı 

yöntemlerin yanında kültürdilbilimsel bir inceleme de gerçekleştirmiştir. 

Toponimlerin tipolojik analizlerinde “kara” sözcüğünün “siyah, kötü, 

kötülük, şanssızlık, sıradan halk, kirli, dünya, yabancı” anlamlarına geldiğini 

ifade etmektedir. “Kara” sözcüğünün Kazak Türkçesinde “büyük, sağlam, 

güçlü”, Kırgız Türkçesinde “tepe, yükseklik” anlamlarında kullanıldığını 

belirtmektedir (Murzayev, 1996: 39, 48). Kitabın Türk Kökenli Rusça 

Coğrafî Söz Varlığı (Русская географическая лексика тюркского 

происхождения) adlı bölümünde Türk dillerinden Rusçaya alıntılanan ya da 

Türk dilleri aracılığıyla geçen Türk kökenli coğrafî terimlerin yer aldığı 5 

sayfalık sözlükçe hazırlanmıştır. Bu bölüm, alfabetik sıralamayla verilen 

madde başlarından oluşmaktadır. Sözlükçede yer alan madde başlarına 

bakalım: 

 

Resim 5. 64. Eserin sözlükçe kısmından örnek görüntü (Murzayev, 1996) 

Кремль – kreml “şehirdeki kale” anlamına gelmektedir. Sözcüğün 

kökeninin tartışmalı olduğu Murzayev tarafından belirtilmekte ve önerilen 

etimolojiler gösterilmektedir. Onlar arasında Slav, Baltık, Yunan ve Altay 

dilleri kökenli olduğu tezleri bulunmaktadır. Murzayev, Türk dillerindeki 

керман – kerman, Moğolcadaki керем, хэрэм – kerem, herem 

sözcüklerinin “kale, kale duvarı” anlamlarında kullanıldığını ifade ederek 

sözcüğün kökenini işaret etmektedir. 

 

Resim 5. 65. Eserin sözlükçe kısmından örnek görüntü (Murzayev, 1996) 
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Саган – sagan madde başı “dere, torf bataklığı” şeklinde 

tanımlanmakta ve Karadeniz Havzası’nda yaygın olduğu belirtilmektedir. 

Ardından Kırım Tatar ve Türkiye Türkçelerinde bulunan “kap, tabak, 

sahan” anlamındaki “sahan” sözcüğüyle karşılaştırılması önerilmektedir. 

Adlar, bir şehrin karakterine, tarihine, eğilimlerine ve günlük 

yaşamına dair özellikler içermektedir. Orta Asya’da, Moğolistan’da ve 

Çin’de yaptığı geziler Murzayev’de Türk kökenli coğrafî adlara karşı bir 

merak uyandırmıştır. Bunda muhakkak kendisinin de Kırımlı olmasının payı 

büyüktür. Bilim insanın soyadı da Türk kökenli olduğunu kanıtlamaktadır. 

“Murza” adı Arapça ve Farsça vasıtasıyla Türk dillerine, Türk dillerinden de 

Rusçaya geçen “soylu, asilzade, knezin oğlu, saray soyundan gelen” 

anlamlarındadır. Türk kökenli “Murza” soyadının sonuna “-ev” eki 

getirilerek “Murzayev” şeklinde Ruslaştırılmıştır.  

Murzayev, kaleme aldığı 32 kitap, 700’ün üzerinde makale ve eleştiri 

yazısıyla coğrafyaya ve yeradbilimine hizmet eden değerli bir bilim 

insanıdır. Özellikle Orta Avrupa’dan, Balkan yarımadasına, Güneybatı Asya, 

Çin’in batısı, Tibet, Moğolistan ve SSCB’nin güney sınırından Taymir ve 

Yakutistan’a kadar yayılan Türk kökenli toponimlere ayrı bir önem 

vermiştir. Toponimlerin ortaya çıkış sebeplerini araştırmış, yayılımlarını 

izlemiş ve türlerine göre sınıflandırmıştır. Tarihî, karşılaştırmalı, etimolojik, 

biçimleyici eklerin analizi, haritalama gibi yöntemler kullanarak 

toponimlerin oluşumu, kökeni, farklı dil ve lehçelerdeki paralellerini 

göstermiştir. Yerel coğrafî terimleri inceleyerek toponimlere nasıl 

eklendiklerini ortaya koymuştur. Coğrafî terimler ve toponim sözlüklerinin 

oluşturulmasında izlenecek yolları, sözlük maddelerinin yapısal özelliklerini 

çalışmalarında sunmuştur. Rusça söz varlığındaki Türk kökenli coğrafî 

adların ve toponimlerin çokluğunu zengin kaynak çerçevesinde göstermiştir. 

Özetle, bir coğrafyacı ve yeradbilimci olan E. M. Murzayev satışa çıktıktan 

kısa bir süre sonra tükenen çalışmalarıyla yeradbilimin kuramsal ve 

uygulamalı alanında bir ekol olmuştur.  





6. POST – SOVYET DÖNEMİ RUS

SÖZLÜKBİLİMİ VE SÖZLÜK UYGULAMASI 

6.1. Post – Sovyet Dönemi Sözlükbilim Çalışmaları 

Post-Sovyet dönemi, 70 yıl varlığını sürdüren Sovyetler Birliği’nin 

parçalanmasıyla başlamaktadır. 1991 yılında yeni toplumsal, siyasî, 

ekonomik bir düzene adım atılmış ve Rusya Federasyonu kurulmuştur. 

Sovyet döneminin ideolojik yasaklarının ortadan kalkmasıyla Rusça söz 

varlığında yaşanan değişimleri yansıtma ve dil gerçekliğini objektif bir 

şekilde kaydetme imkânı doğmuştur. Bu nedenle XX. yüzyılın son 10 

yılından itibaren sözlükbilim çalışmalarının sayısında ve çeşitliliğinde adeta 

bir patlama yaşanmıştır. 

Post-Sovyet dönemi söz varlığında gerçekleşen değişimlerin boyutu 

sözlükbilim çalışmalarının yönünü ve içeriğini belirlemiştir. Sovyetler 

Birliği’nin son lideri M. S. Gorbaçov’la birlikte yeni dönemin başlangıcını 

ifade eden перестройка – perestroyka (yeniden yapılandırma) sözcüğü 

Rusça söz varlığına girmiştir. Bu sözcük перестроить – perestroit (yeniden 

inşa etmek, yeniden yapmak) fiilinden türemiştir. Демократизация – 

demokratizatsiya (demokratikleşme), гласность – glasnost (açıklık, 

şeffaflık), плюрализм мнений – plyuralizm mneniy (farklı görüşler) 

ifadeleri de yeni ideolojiyi ve Perestroyka dönemini yansıtmaktadır.  

Post-Sovyet döneminde, Sovyet dönemini olumsuz şekilde 

çağrıştırarak anlam genişlemeleri yaşayan sözcükler ortaya çıkmıştır. 

Örneğin; застой – zastoy sözcüğü “durak, duraklama, zamanında 

satılmayan yiyecek” anlamlarını taşırken Perestroyka’yla “gericilik” anlamı 

kazanmıştır. Yabancı sözcüklerin kullanımında artış olmuştur. Rusçada 
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“tasvir, imaj” anlamına gelen образ – obraz sözcüğü varken, yabancı 

kökenli имидж – imidj sözcüğü aktif söz varlığında yer almıştır. Batı 

kökenli окей – okey (tamam), паблик-релейшн – pablikreleyşin (halkla 

ilişkiler), ксерокс – kseroks (fotokopi), сканер – skaner (tarayıcı) gibi 

sözcükler dile ilave olmuştur. Sovyet döneminde kapitalizmi çağrıştırdığı 

için kullanılmayan бизнес – biznes (iş), бизнесмен – biznesmen (iş adamı) 

sözcükleri dile hızla girmiş ve bu sözcüklerden бизнес-класс – biznes-

klass, бизнесменка – biznesmenka (iş kadını) gibi sözcükler de 

türetilmiştir. Sovyet döneminde ötekileştirilen, kullanılamayan монастырь 

– monastır (manastır), рай – ray (cennet), креститься – krestitsya (vaftiz 

olmak, haç çıkarmak) gibi dinî kavramlar da tekrar kullanılmaya 

başlanmıştır. Sokak, cadde, meydan, şehir adları da değişime uğramıştır. Bu 

bağlamda en belirgin örnek, “Leningrad” şehrinin ilk adı olan “St. 

Petersburg” adını tekrar almasında görülmektedir. Özetle Sovyet döneminde 

olduğu gibi Post-Sovyet döneminin toplumsal, siyasî, ekonomik ve ideolojik 

yapısı dile yansımış ve dilde değişikliler meydana getirmiştir. Z. B. Özer, 

Rus Dilinin Gelişme Evreleri adlı kitabında bu değişimleri: 

1. Sovyet döneminde kullanılmayan sözcüklerin yeniden kullanıma 

girmesi, 

2. Kullanılmakta olan sözcüklerin anlamlarının değişmesi ve 

genişlemesi, 

3. Eskiden kullanılan sözcüklerin tekrar değerlendirilerek yeni 

anlamlar kazanması, 

4. Teknolojinin gelişmesiyle çok sayıda yeni sözcüğün ortaya çıkması  

şeklinde 4 maddede sınıflandırmıştır (Özer, 2004: 165). Anlaşıldığı 

üzere Post-Sovyet dönemi Rusça söz varlığında, daha önceden 

kullanılmayan sözcüklerin aktifleşmesi, kullanılmakta olanların anlam 

değişimi, genişlemesi ve yeni anlamlar kazanması gibi hareketlilikler 

gerçekleşmiştir.  

Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte Sovyet döneminin dışa 

kapalı ortamından uzaklaşılması, birçok yeni ve yabancı sözcüğün dile 
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sürekli olarak akmasını sağlamıştır. Dilde ve toplumda yaşanan söz konusu 

değişiklikler hazırlanacak sözlüklerin içeriğini belirlemiştir. Bununla ilgili 

Rusça söz varlığında ortaya çıkan yeni sözcükler Rusça Söz Varlığındaki 

Yenilikler. Sözlük Materyalleri (Новое в русской лексике. Словарные 

материалы) adlı seride yıllık olarak yayımlanmıştır. Bununla birlikte 1960’lı 

yıllardan itibaren oluşturulan Yeni Sözcükler ve Anlamlar (Новые слова и 

значения) adlı bir sözlük serisi yayın hayatına devam etmektedir. Bu seri 

için 10 yıl gibi belirli zaman aralıklarıyla süreli yayınlar incelenmekte ve 

edebiyat eserlerinde yer alan sözcükler araştırılarak kaydedilmektedir. Bu 

şekilde hazırlanan ilk sözlük “Sovyet Dönemi Dil Siyaseti” adlı başlıkta da 

belirttiğimiz üzere SSCB Bilimler Akademisi Rus Dili Enstitüsü Sözlük 

Bölümünde N. Z. Kotelova ve Yu. S. Sorokin editörlüğünde 1971 yılında 

yayımlanan Yeni Sözcükler ve Anlamları. 60’lı Yılların Basın ve Edebiyat 

Kaynaklarına Göre Oluşturulan Sözlük – Danışma Kılavuzu (Новые слова 

и значения. Словарь – справочник по материалам прессы и литературы 

60-х годов) adlı çalışmadır. Bu serinin ikincisi 70’li yılların yeni 

sözcüklerini kapsamakta olup 1984’te, 80’li yılların yeni sözcüklerini içeren 

üçüncü seri 1995’te yayımlanmıştır. Dördüncüsü ise 1990-1999’lu yılların 

yazı diline giren yeni sözcük, deyim söz varlığına yer vererek 2 cilt olarak 

2009 yılında tamamlanmıştır. 4250 sözlük maddesi bulunan sözlükten bir 

örnek sözlük maddesi inceleyelim (Butseva vd., I, 2009: 140).  

 

Resim 6. 1. Sözlükten örnek görüntü (Butseva vd., I, 2009: 140) 

Башкан – başkan madde başı sözlükte “Moldovya’ya bağlı özerk bir 

devlet oluşumu olan Gagavuzya’daki en yüksek unvanlı kişi” şeklinde 

tanımlandıktan sonra sözcüğün geçtiği cümlelerden örnekler verilmiştir. 

“Başkan’ın seçimi ile ilgili belgeler henüz hazırlanmadı, ancak 13 aday 

çoktan sıraya dizildi” örneği 29.03.95 tarihli Komsomolskaya Pravda 

(Комсомольская Правда) adlı gazetenin sayfalarında yer almıştır.  



452 | Rus Sözlükbilimi 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere öncelikle madde başının tanımı 

yapılmakta, ardından sözcükle ilgili gazete, dergi vb. yayınlarda geçen 

cümleler tarihiyle ve yayınıyla birlikte tanıklanmaktadır. XXI. yüzyılın ilk 

10 yılında oluşan yeni sözcüklerin sözlüğü de hazırlanmaktadır. Böylece 

yazı dilini yansıtan normatif, genel sözlüklerde vb., dile yeni giren 

sözcüklere hemen yer verilmemektedir. Yazı dilinin açıklamalı sözlüğünü 

hazırlamak uzun zaman gerektiren, meşakkatli bir iştir. O nedenle yeni bir 

sözcüğün genel kullanıma girmesi beklenmekte, dildeki kalıcılığına 

bakılmakta ve yabancı sözcüklerin sözlüklere hemen alınması da bir 

anlamda engellenmektedir. Bu bağlamda N. Z. Kotelova’ya (2015: 189) göre 

yeni sözcüklerin kaderini zaman belirlemektedir. Kotelova yeni sözcükleri 

irdelemiş, nasıl oluştuklarını ortaya çıkarmış ve yeni sözcükler sözlüğünün 

kuramsal çerçevesini oluşturmuştur. Yeni sözcükler sözlüğü serisinin 

oluşturulması fikri de Kotelova’ya aittir. 

Yeni Sözcükler ve Anlamları sözlük serisi dışında yeni sözcüklerin ve 

yabancı kökenli sözcüklerin yer aldığı sözlükler hazırlanmaktadır. Bu sözlük 

türüne örnek olarak L. P. Krısin’in 1998 yılında yayımladığı Açıklamalı 

Yabancı Sözcükler Sözlüğü (Толковый словарь иноязычных слов) 

verilebilir. Sözlükte XVIII. yüzyıldan XXI. yüzyılın başına kadar Rusçaya 

yabancı dillerden geçen ya da yabancı sözcükler temelinde Rusçada oluşan 

sözcükler açıklanmaktadır. 25.000’den fazla sözcüğün yer aldığı sözlükte 

teknik, tıp, spor, müzik ve diğer alanlardaki yeni terimler bulunmaktadır. 

Sözlükte варяги – varyagi (Varyag), визит – vizit (görüş, ziyaret), 

веранда – veranda, видео – video, газета – gazeta (gazete), гамбургер – 

gamburger (hamburger), гарсон – garson, карагач – karagaç (karaağaç), 

карамель – karamel, карете – karete, каюк – kayuk (kayık), кефаль – 

kefal, кларнет – klarnet, кофе – kofe (kahve), лаваш – lavaş, престиж – 

prestij, рандеву – randevu, турист – turist, улус – ulus, фасоль – fasol 

(fasulye), хан – han, хобби – hobbi, чабан – çaban (çoban), чай – çay, 

чебурек – çeburek (çörek, börek) gibi sözcükler Türk dillerinden ve 

yabancı kökenli dillerden Rusçaya girmiştir (Krısin, 2005). Sözlüğün 2005 

yılında yayımlanan 3. baskısından bir örnek sözlük maddesi sunalım. 
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Resim 6. 2. Sözlükten örnek görüntü (Krısin, 2005) 

L. P. Krısin’in sözlüğünde “vezir” anlamındaki sözcük için визирь – 

vizir ve везир – vezir olmak üzere iki madde başına yer verilmektedir. 

Везир madde başı için eş anlamlısı olan визирь sözcüğüne yönlendirme 

yapılmaktadır. Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere визирь madde başının 

yanında везир sözcüğü de gösterilmektedir. Anlamı “Müslüman Doğu 

ülkelerindeki başbakan unvanı, büyük bir san, aynı zamanda bu unvana 

sahip kişi” olarak açıklanmaktadır. Osmanlı döneminde hükûmetin başı olan 

kişi için 1922 yılına kadar “ulu vezir” unvanı kullanıldığı da 

belirtilmektedir. 

L. P. Krisin’in Açıklamalı Yabancı Sözcükler Sözlüğü Rus dilindeki 

yeni ve yabancı sözcükleri yazım, telaffuz, üslup, dilbilgisel özellikleri 

bakımından ve madde başlarını açıklayarak göstermesi bakımından 

değerlidir. Krısin sözlüğünü Yu. D. Apresyan’ın sözcüğe integral yaklaşımı 

ve Yu. N. Karaulov’un paradigmatik35 yaklaşımı temelleri üzerine oturtarak 

kendi görüşleriyle yeni tür bir yabancı sözcükler sözlüğü oluşturmuştur. 

Örneğin, кумыс – kumıs (kımız) madde başı “at sütünden yapılan ekşi bir 

içecek” şeklinde tanımlandıktan sonra paradigmatik açıdan ilgili olduğu 

айран – ayran, ацидофилин – atsidofilin (ekşi sütten yapılan bir içecek 

türü), йогурт – yogurt (yoğurt), каймак – kaymak, кефир – kefir, 

мацони – matsoni (ekşi sütten yapılan kefir türünde bir içecek) sözcükleri, 

Krısin tarafından belirtilmiştir. Anlaşıldığı üzere sözlükte, sözcüklerin dilsel 

ve kavramsal bağları gösterilmektedir. 

Post-Sovyet döneminin başlamasıyla Sovyet döneminin söz varlığı 

Sovyetizm olarak nitelendirilmiş, anlam-sözcük yapım sistemi bakımından 

incelenmiş ve Sovyetizm sözlüğü oluşturulmuştur. V. M. Mokienko ve T. G. 

Nikitina tarafından Sovyet Dilinin Açıklamalı Sözlüğü (Толковый словарь 

языка совдепии) 1998 yılında yayımlanmıştır. “70 yıllık toplumdilbilimsel 

                                                             
35 Dizisel ilişkiler, herhangi bir değerde dizi oluşturan kategori.  
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olgu Sovyet döneminin dili olarak adlandırıldı” diyen sözlük yazarları, bir 

yandan Sovyet döneminin söz varlığını her yönüyle göstermeyi, diğer 

yandan Post-Sovyet dönemindeki kaderini, özelliklerini, değişenlerini, tüm 

yapısal-anlamsal dönüşümlerini ve argo söz varlığına geçişlerini göstererek 

Sovyetizmlerin iki boyutlu yaşamını sözlükte yansıtmayı amaçlamışlardır 

(Mokienko ve Nikitina, 1998: 9). Sözlükte, Sovyet döneminde kullanılan 

kısaltma sözcükler geniş bir şekilde verilmiştir. Örneğin, Вапм – Vamp 

(Всероссийская ассоциация пролетарских музыкантов – Rusya 

Proleter Müzisyenler Birliği), Детком – Detkom (Комссия по 

улучшению жизни детей – Çocuk Yaşamını İyileştirme Komisyonu), 

Морп – Morp (Международное объединение революционных 

писателей – Uluslararası Devrimci Yazarlar Birliği) kısaltmalardan 

birkaçıdır. Bununla birlikte sözlükte yeni anlamlar kazanan sözcükler de 

bulunmaktadır. “Güçlü, kahraman, bahadır” anlamlarına gelen Türk 

kökenli богатырь – bogatır sözcüğü, 1917 yılında Ekim Devrimi’ne katılan 

askerler için “Kızıl Bahadır” şeklinde kullanılmış ve sözcük, yeni bir anlam 

kazanmıştır. Sovyet dönemi antroponimleri de sözlükte gösterilmiştir. Sovyet 

Dilinin Açıklamalı Sözlüğü incelendiğinde Sovyet Rusya’nın dilinin 

sözcüklerini, atasözlerini, deyimlerini, deyişlerini, özolgularını, 

antroponimlerini, toponimlerini zengin bir sözlük ve kitap kaynağı 

çerçevesinde sunduğu anlaşılmaktadır. Şimdi sözlükte yer alan 

antroponimlerle ilgili örnek sözlük maddeleri gösterelim. 

 

Resim 6. 3. Sözlükten örnek görüntü (Mokienko ve Nikitina, 1998) 

Марлен – Marlen erkek ismi olup, Marks ve Lenin isimlerinin ilk 

hecelerinden oluşmuştur. Марлена – Marlena da yine aynı isimlerin ilk 

hecelerinden türetilen kadın ismidir. Bu adların kaynağının V. D. 

Bondaletov’un 1983 yılında yayımlanan Rus Adbilimi (Русская 

ономастика) adlı eseri olduğu belirtilmektedir.  
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Post-Sovyet döneminde, söz varlığındaki değişikliklere ve Sovyet 

dönemi sansürü nedeniyle yansıtılamayan dil gerçeklerine sözlüklerde 

objektif bir şekilde yer verme ve açıklama imkânı doğduğu için yazı dilinin 

açıklamalı ya da genel sözlükleri de hazırlanmıştır. 1998 yılında Rus Dilinin 

Büyük Açıklamalı Sözlüğü (Большой толковый словарь русского языка) 

dilbilimci, sözlükbilimci S. A. Kuznetsov’un editörlüğünde hazırlanmıştır. 

XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın başında yazı dilinde yaygın olarak 

kullanılan yaklaşık 130.000 sözcüğe yer verilmiştir. XX. yüzyılın söz 

varlığını içeren sözlük, edebiyat eserlerinde, bilimsel popüler yayınlarda, 

yazılı basında, konuşma dilinde geçen sözcükler ile çağdaş bilime, tekniğe, 

ekonomiye, sanata, felsefeye, hukuka ve tarihe ait terimleri açıklamaktadır. 

Bununla birlikte XX. yüzyılın son yıllarında popülerlik kazanarak Rus yazı 

diline dâhil olan astroloji, parapsikoloji ve din alanlarındaki sözcüklere yer 

verilmiştir. Sözlük, tarihî bilgiler de içermektedir. Örneğin, помещик – 

pomeşçik (çiftlik sahibi) sözcüğünün 1917 yılına kadar var olduğu bilgisi 

sözlükte belirtilmektedir. Rusçaya yabancı dillerden alıntılanan sözcüklerin 

kökenleri, hemen madde başından sonra parantez içinde gösterilmektedir. 

Аул – aul (köy, yerleşim yeri), башлык – başlık (başlık), ястык – yastık 

(mersin balığı ve küçük balıklardan yapılan havyar, yastık), ярлык – yarlık 

(ferman, yarlık), саман – saman, сазан – sazan, сайга – sayga, сагайдак 

– sagaydak (ok kılıfı, sadak) сабан – saban, башмаки – başmaki 

(ayakkabı), батыр – batır (cesur kişi, kahraman), бахтарма – bahtarma 

(deri), басма – basma (bitkisel siyah boya), барыш – barış madde başları 

sözlükte yer alan Türk kökenli sözcüklerden birkaçıdır (Kuznetsov, 2000). 

Sözlüğün 2000 yılında yayımlanan 2. baskısından bir örnek sözlük maddesi 

aşağıda sunulmuştur. 

 

Resim 6. 4. Sözlükten örnek görüntü (Kuznetsov, 2000) 

Sözlükte ятаган – yatagan madde başının Türkiye Türkçesindeki 

“yatagan” (muhtemelen yatağan) sözcüğünden Rusçaya geçtiği parantez 
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içinde gösterilmektedir. “Yakın ve Orta Doğu halklarında eğrilmiş namlulu 

batan ve kesen soğuk bir silah” şeklinde açıklaması yapılmakta ve ardından 

“eğri, dar yatağan”, “Türk yatağanları”, “yatağanla yaralanmak”, 

“yatağan koleksiyonu” örnekleri verilmektedir.   

Post-Sovyet dönemine ait bir başka sözlük, G. N. Sklyarevskaya’nın 

editörlüğünde 1998 yılında yayımlanan XX. Yüzyıl Sonu Rusçasının 

Açıklamalı Sözlüğü. Dilsel Değişimler (Толковый словарь русского языка 

конца XX века. Языковые изменения) adlı çalışmadır. Sözlükte 1985-

1997 yılları arasında Rusça söz varlığında ortaya çıkan gelişmeleri 

göstermek amaçlanmaktadır (Sklyarevskaya, 1998). Sklyarevskaya’nın 

sözlüğünde Sovyetizmler, yeni anlamlar kazanan ve dile yeni dâhil olan 

sözcükler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: 

1. Konuşma diline ve argolara ait sözcükler: тусовка – tusovka 

(parti), замолчить – zamolçit (öldürmek), развлекаловка – 

razvlekalovka (eğlence), бабки – babki (para), баксы – baksı (dolar), 

четвертак – çetvertak (25 ruble),  

2. Sözlükte ilk kez kayıt edilen sözcükler; послесоветский – 

poslesovetskiy (Post-Sovyet/ Sovyet sonrası), ноутбук, нотбук – noutbuk, 

notbuk (dizüstü bilgisayar), байк – bayk (bisiklet), лейбл – leybl (etiket), 

архив – arhiv (arşiv), аудт – audt (kontrol), 

3. Kapitalist ülkelerin yaşamını çağrıştıran sözcükler: коррупция – 

korruptsiya (rüşvet), бизнес – biznes (iş), банкир – bankir (bankacı), 

банкомат – bankomat (bankamatik), безработица – bezrabotitsa (işsiz), 

шоппинг – şopping (alışveriş), 

4. Dinî söz varlığına ait sözcükler: святой – svyatoy (kutsal, aziz), 

праведник – pravednik (inaçlı kimse), иконка – ikonka (ikon), ислам – 

İslam,  

5. Sovyetizmler: идеология – ideologiya (ideoloji), империализм – 

imperializm (emperyalizm), октябрёнок – oktyabryonok (Oktyabr çocuk 

topluluğu üyelerine verilen ad),  



Ümmügülsüm DOHMAN | 457 

6. Güncel söz varlığına giren sözcükler: акциз – aktsiz (vergi), богач 

– bogaç (zengin kişi), политизация – politizatsiya (politikleşme), 

чиновник – çinovnik (memur). 

XX. Yüzyılın Sonundaki Rusçanın Açıklamalı Sözlüğü. Dilsel 

Değişimler adlı sözlüğün kaynağını akademi sözlükleri, S. İ. Ojegov’un ve 

D. N. Uşakov’un açıklamalı sözlükleri, yeni sözcükler ve anlamlar sözlüğü 

serisi oluşturmaktadır. Aşağıda sözlükten bir örnek gösterilmektedir. 

 

Resim 6. 5. Sözlükten örnek görüntü (Sklyarevskaya, 1998) 

Послеоктябрьский – posleoktyabrskiy madde başı sıfat türünde bir 

sözcüktür ve “Rusya’da 1917 Ekim Devrimi sonrasını ifade eden zamanla 

ilgili” şeklinde tanımlanmaktadır. Sözcüğü sözcüğüne çevirisi “ekim 

sonrası” olup, açıklamadan sonra “ekim sonrası dönemi”, “ekim sonrası 

kuşağı” vb. örnekler verilmiştir. Son olarak madde başının Küçük Akademi 

Sözlüğü’ndeki (Малый академический словарь) tanımı da “büyük sosyalist 

Ekim Devrimi zamanı sonrasıyla ilintili” şeklinde yapılmıştır. Sözlükte aktif 

kullanımda olan, ilk kez kaydedilen, pasif söz varlığına geçen sözcükler 
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belirli simgelerle belirtilmiştir. Örneğin, yukarıda madde başının yanında 

sola bakan ok simgesi, sözcüğün kullanımdan çıktığını göstermektedir. 

Dolayısıyla söz konusu madde başı Sovyetizm’dir. Anlaşıldığı üzere XX. 

Yüzyılın Sonunda Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü. Dilsel Değişimler adlı 

sözlükte Rusça söz varlığının aktif, pasif belleği, karmaşıklığı, dönüşümü ve 

dinamizmi gösterilmiştir. 

Post-Sovyet dönemi sözlükbiliminin bir diğer yönelimi “insan 

merkezli sözlükbilim” (антропоцентрическая лексикография) dir. XX. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rus dilbiliminde “insan” faktörüne önem 

verilmesiyle insan merkezli sözlükbilim ortaya çıkmıştır. Söz konusu 

yaklaşım psikologların, ruhdilbilimcilerin ve dilbilimcilerin araştırmalarında 

“dil ve insan”, “dil ve psikoloji”, “dil ve hafıza”, “dil dünya görüşü”, 

“konuşma faaliyeti” gibi konulara eğilmesiyle ilintilidir. Dilbilimci V. A. 

Zvegintsev, psikolog S. Vıgotskiy, ruhbilimciler A. A. Leontyev ve A. R. 

Luriya, ruhdilbilimci, sözlükbilimci Yu. N. Kraulov bu yaklaşımın 

doğmasını sağlayan ve geliştiren önemli isimlerdir. İnsan merkezli 

sözlükbilim fikrine “anlamdan sözcüğe yöntemi”nin kullanılarak 

hazırlandığı “ideografik sözlük”36ler (идеографический словарь) 

kaynaklık etmiştir. İnsan merkezli oluşturulan sözlük türleri canlı dile 

dayanan, gerçekte kullanımı olan, kişilerin dil bilincine odaklanan ve somut 

olanı tasvir etmeyi amaçlayan sözlüklerdir. Başka bir deyişle çağdaş bir 

kişinin söz portresinin önemli hatlarını yansıtmayı hedeflemektedir (Kozırev 

ve Çernyak, 2014: 11). 1976 yılında Yu. N. Karaulov tarafından hazırlanan 

Küçük İdeografik Sözlük (Минимальный идеографический словарь) söz 

konusu türe örnek verilebilir. Bir başka örnek ise N. Yu. Şvedova tarafından 

6 cilt şeklinde planlanan Rusça Semantik Sözlük (Русский семантический 

словарь) adlı çalışmadır. Sözlüğün ilk baskısı 1998-2007 yılları arasında 4 

cilt olarak hazırlanmıştır. Yaklaşık 300.000 sözlük maddesinden oluşan 

sözlüğün birinci cildinde, zamirler, belirli isimler ve evrenin yapısıyla ilgili 

sözcükler yer almaktadır. İkinci cildi insan etkinliğinin maddi ürünlerini 

ifade eden isimleri, diğer ciltler ise soyut isimlerin, sıfatların, zarfların, 

sayılabilir sözcüklerin, fiillerin, edatların ve bağlaçların açıklamalarını 

                                                             
36 İdeografik terimi tematik, kavram, tezaurus terimleriyle de karşılanmaktadır.  
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içermektedir (Şvedova, 2002). Sözlüğün amacı Rusçanın çağdaş yazı dilinin 

söz varlığını anlamsal gruplandırmalar içerisinde sunmaktır. Sözlükte bir 

konu başlığı belirlenmekte ve o konuyla ilgili sözcükler de birkaç alt başlıkta 

verilmektedir. Örneğin, sözlükte bulunan konu başlıklarından biri “ırk, 

milliyet, bölge, yaşam yeri” üzerinedir. Bu konu başlığı da kendi içerisinde 

“ırkların dış görünüşüne ve milliyetine”, “yere ve bölgeye” göre iki alt dala, 

onlar da kendi içerisinde alt dallara ayrılmaktadır. Şvedova’nın Rusça 

Semantik Sözlük adlı çalışmasında “yere ve bölgeye” göre konu başlığının 

altında “gezegen ve kıta” ile ilişkili bölümü örnek olarak aşağıda verelim. 

 

Resim 6. 6. Sözlükten örnek görüntü (Şvedova, 2002) 

Австралиец – Avstraliyets madde başı “Avustralyalı”; Азиат – 

Aziat “Asyalı”; Американец – Amerikanets “Amerikalı”; Африканец – 

Afrikanets “Afrikalı”; Европеец – Yevropeyets “Avrupalı”; Землянин – 

Zemlyanin “Dünyalı” şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu madde başlarının 

dilbilgisel özellikleri belirtilmiştir. Örnekte görüldüğü üzere aynı semantik 

alan içerisinde yer alan sözcükler aynı grup altında birlikte verilmekte 

böylece sözcükler arasındaki ilişki, semantik ağ gösterilmektedir.  
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İdeografik sözlükler vasıtasıyla kişinin hafızasında korunan bilgiler ve 

kişinin söz varlığı hakkında nesnel bir fikir alınmaya çalışılmaktadır. İnsan 

hafızasında korunan bilgilere, insanın kelime hazinesinde yaşayan dile ilgi 

artmış ve insan düşüncesini, bilincini ortaya çıkaran sözlükler hazırlanmaya 

başlanmıştır. Bu konuda “çağrışım sözlükleri” (ассоциативные словари) 

önemli bir yer tutmaktadır. Çağrışım sözlükleri, yöneltilen uyarıcı sözcükler 

(слово-стимул) ve karşılığında alınan tepkiler arası ilişkileri 

incelemektedir. Dolayısıyla, çağrışım sözlükleri aracılığıyla kişinin söz 

varlığı irdelenmekte ve bolca araştırma malzemesi elde edilmektedir. 1977 

yılında A. A. Leontyev’in editörlüğünde hazırlanan Rusça Çağrışım 

Normları Sözlüğü (Словарь ассоциативных норм русского языка) 

çağrışım normlarının toplanması bakımından önemli bir çalışmadır. 

Ardından 1994-1998 yılında Yu. N. Karaulov, Yu. A. Sorokin, E. F. 

Tarasov, N. V. Ufimtseva, N. V. Çerkasova tarafından 6 ciltlik Rusça 

Çağrışım Sözlüğü (Русский ассоциативный словарь) hazırlanmıştır. Bu 

sözlük sonucunda elde edilen deneyimler yine 1994 yılında D. O. 

Dobrovolskiy ve Yu. N. Karaulov tarafından Rusça Deyimler Çağrışım 

Sözlüğü’nün (Ассоциативный фразеологический словарь русского 

языка) oluşturulmasını sağlamıştır. 2004 yılında N. V. Ufimtseva, G. A. 

Çerkasova, Yu. N. Karaulov ve E. F. Tarasov tarafından Rus, Belarus, 

Bulgar, Ukrayna Dillerini İçeren Karşılaştırmalı Slav Dilleri Çağrışım 

Sözlüğü (Славянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, 

болгарский, украинский) yayımlanmıştır. Bu sözlük için 18-25 yaş arası, 

yaklaşık 500 kadın ve erkeği kapsayan, üniversitelerin en yaygın 11 

bölümünde okuyan ya da mezun olan Rusça, Belarusça, Bulgarca ve 

Ukraynaca dil taşıyıcılarına 1998-1999 yıllarında yazılı anket yapılmıştır. Bu 

ankette 112 uyarıcı sözcük kaynak kişiye yöneltilmiştir. Alınan 66.000 tepki 

sonucunda çağrışım sözlüğü oluşturulmuştur. İki bölümden meydana gelen 

sözlüğün ilk bölümü uyarıcıdan tepkiye, ikinci bölümü tepkiden 

uyarıcıyadır. İlk bölümde uyarıcı sözcüklere verilen tepkiler söz konusu 4 

dilde ayrı sözlük maddeleri altında verilmektedir (Ufimtseva, Çerkasova, 

Karaulov, Tarasov, 2004). Sözlük maddeleri oldukça uzundur. Aşağıda en 

kısa olanlarından biri seçilerek Rus, Belarus, Bulgar, Ukrayna Dillerini 
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İçeren Karşılaştırmalı Slav Dilleri Çağrışım Sözlüğü’nün yapısını göstermek 

amaçlanmıştır.   

 

Resim 6. 7. Sözlükten örnek görüntü (Ufimtseva vd., 2004) 

Ankete katılanlara “beyaz” anlamını taşıyan белый – belıy uyarıcı 

sözcüğü yöneltilmiş, alınan tepkilerin sıklık derecesi sayısal göstergelerle 

belirtilmiştir. “Beyaz” uyarıcı sözcüğüne 119 kişiden “siyah”, 109 kişiden 

“kar”, 45 kişiden “renk”, 28 kişiden “kartal”, 13 kişiden “ev”, 12 kişiden 

“ışık”, 11 kişiden “ekmek”, 10 kişiden “ayı”, 9 kişiden “leylek”, 

“aydınlık”, “temiz”... gibi tepkiler en sonunda 1 tepki gelene kadar 

sıralanmıştır. Sözlük maddesinin sonunda yer alan rakamlar ise alınan cevap 

sayısı vb. sonuçlarla ilgilidir. Örneğin, “beyaz” uyarıcı sözcüğüne 592 kişi 

tepki vermiştir. Bu tepkiler arasında 112 adet farklı sözcük ve sözcük öbeği 

bulunmaktadır. Ankete katılan 7 kaynak kişi tepki vermemiştir. 67 tepkiyle 

sadece 1 kez karşılaşılmıştır. Yukarıda italikle yazılan “черный – çernıy, 

дом – dom, свет – svet, чистый – çistıy vd.” 13 sözcük ise asıl listedeki 



462 | Rus Sözlükbilimi 

(sözlük için kaynak kişilere yöneltilen uyarıcı sözcük listesi) uyarıcı 

sözcükleri tekrarlamaktadır.  

Örnekten de anlaşıldığı üzere çağrışım sözlükleri insanların 

hafızasındaki ve dil dünya görüşündeki söz varlığını ortaya çıkarmaktadır. 

Bu sözlüklerin oluşması A. A. Leontyev’le başlamış, Yu N. Karaulov 

önderliğinde gelişmiştir. Karaulov sayesinde Rus dilbilimine “çağrışım 

alanı” (ассоциативное поле) terimi kazandırılmıştır. Yukarıda 

incelediğimiz sözlükte olduğu gibi karşılaştırmalı çağrışım sözlükleri diller 

arasındaki anlamsal, biçimsel, çağrışımsal benzerlikleri göstermede de 

önemli bir araçtır.  

Sözlükbilimde insan merkezli yönelim “kullanıcı ihtiyaçları” alanına 

yönelik sözlüklerin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellikle “İvanov 

Sözlükbilim Merkezi” son yıllardaki çalışmalarını kullanıcı ihtiyacı 

doğrultusunda hazırlamaktadır. Bunun için toplumbilim ve 

toplumdilbilimciler çalışmakta, anketler düzenleyerek toplumun 

beklentilerini çözümlemektedirler. Sözlükbilimciler de bu istekler 

doğrultusunda sözlükler oluşturmaktadır. Aynı zamanda toplumsal-siyasî 

gelişmeler de sözlük hazırlanması konusunda yeni ihtiyaçlar doğurmaktadır. 

Bu bağlamda İvanov Sözlükbilim Merkezi başkanı O. M. Karpova, M. A. 

Kulagina’yla birlikte hazırladığı Göçmenler İçin Yeni Tür Sözlük: Monografi 

(Словари для иммигрантов: новый тип словаря: монография) adlı kitap-

sözlük çalışmasını 2010 yılında yayımlamıştır. Çalışmada, göçmenler, yeni 

tip sözlük kullanıcısı olarak incelenmektedir. Göçmenlerin özellikleri ve 

ihtiyaçları doğrultusunda yaşlarına ve seviyelerine uygun sözlükler 

oluşturulması üzerinde durulmakta, hazırlanacak sözlüklerin türü ve içeriği 

hakkında teorik bilgiler sunulmaktadır (Karpova ve Kulagina, 2010). 

Dolayısıyla, söz konusu alanda güncel kullanıcının ihtiyaçlarının nasıl 

karşılanabileceği üzerine yoğunlaşan çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

XX. yüzyılın son yıllarında farklı yöntemlerle hazırlanan sözlükler de 

ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri 1997 yılında Yu. D. Apresyan ve 

meslektaşları tarafından oluşturulan Rus Dilinin Eş Anlamlı Sözcüklerinin 

Yeni Açıklamalı Sözlüğü (Новый объяснительный словарь синонимов 
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русского языка) adlı çalışmadır. Söz konusu sözlük 4 temel ilke üzerine 

kurulmuştur. Bunlardan ilki “aktifliktir”, bu ilkede sözlük her sözlükbirimle 

ilgili doyurucu bilgiler vermelidir ve bu bilgiler sadece metni anlamak için 

değil konuşma dilinin doğru kullanımı için de gereklidir. İkinci ilke olan 

“tutarlılık”ta ise her sözlükbirimin türü ve özelliği gösterilmelidir. Üçüncü 

ilke ise Yu. D. Apresyan’la tanınan “integrallik” ilkesidir; dilin 

sözlükbirimlerinin açıklanması gramerinin açıklanmasıyla uyum içerisinde 

olmalıdır. Başka bir deyişle sözlükbirimlerin açıklanması gramerle, 

semantikle, edimbilimle37, iletişimsel ve metinlerin içerik düzeniyle 

bağlantılı bir şekilde açıklanmalıdır. Dördüncü ve son ilke olan “dil dünya 

görüşüne yönelim”de kişinin dünyaya bakış açısı dil aracılığıyla 

yansıtılmaktadır (Apresyan, 2000). Sözlüğün ikinci baskısı 2000, üçüncü 

baskısı 2003 yılında yapılmıştır ve her baskıda hacmi büyümüştür. Sözlüğün 

baş editörlüğünü üstlenen Apresyan, 18 sözlük maddesini kendisi hazırlamış, 

diğer sözlük maddelerinin hazırlanmasında ise O. Yu. Bogslavskaya, T. V. 

Krılova, İ. B. Levontina, E. V. Urıson, M. Ya. Glovinskaya ve S. A. 

Grigoryeva adlı bilim insanları görev almıştır. Madde başlarının açıklanması 

oldukça ayrıntılıdır ve açıklamalar kimi zaman sayfalar sürmektedir. 

Örneğin, выбрать – vıbrat (seçmek) madde başının gramer özelliklerinin, 

kullanımlarının ve eş anlamlarının açıklanarak gösterilmesi tam 9 sayfa 

sürmüştür. Post-Sovyet döneminde hazırlanan bu yeni sözlük türlerinin 

yanında karşılaştırmalı kültürdilbilim sözlükleri oluşturulabilir. Rusça söz 

varlığında ve dilbilgisinde önemli bir yer teşkil eden önekli fiiller sözlüğü 

hazırlanabilir (bkz. Dohman, 2011; Dohman, 2012).   

Post-Sovyet döneminde bilim, teknoloji ve internetin gelişmesi 

sözlükbilim çalışmalarını arttırmış ve hızlandırmıştır. Bu sayede bir sonraki 

başlıkta anlatacağımız “elektronik sözlükbilim” doğmuştur. Yukarıda 

anlatılan bilgiler ışığında Post-Sovyet dönemi sözlükbilim eğilimlerini: 

1. Yeni sözcükler sözlüğünün oluşturulması,  

                                                             
37 B. Vardar (2002: 88-89) tarafından edimbilim: “Dilsel göstergelerin birleşim kurallarını 

inceleyen sözdizimle, bunların göndergelerle ilişkisini sağlayan anlambilime karşıt olarak, 

bildirişim durumu içindeki konuşucuların göstergeleri kullanmasını, bu edime eşlik eden çeşitli 

olguları (güdülenme, tepki, etkileşim, vb.) inceleyen dal” şeklinde açıklanmıştır. 



464 | Rus Sözlükbilimi 

2. Yabancı kökenli sözcükler sözlüğünün hazırlanması,  

3. Açıklamalı sözlüklerin güncellenmesi ve yenilerinin oluşturulması, 

4. Çağrışım sözlüğü gibi yeni tür sözlüklerin hazırlanması,  

5. Elektronik sözlüklerin oluşturulması  

şeklinde 5 maddede özetlemek mümkündür. Rusya’da Post-Sovyet 

döneminde yayımlanmaya başlanan Voprosı Leksikografii (Вопросы 

лексикографии) adlı bir dergi de bulunmaktadır. 2012 yılından itibaren 

yılda iki kez hazırlanan Voprosı Leksikografii, süreli olarak yayımlanan ilk 

dergidir. Dergide, kuramsal ve uygulamalı sözlükbilim araştırmaları üzerine 

odaklı makaleler yer almaktadır.  

Ukrayna, Rusya ve Belarus iş birliğiyle adı geçen bu ülkelerde her iki 

yılda bir uluslararası sözlükbilim sempozyumları düzenlenmektedir. Bu 

bağlamda XIII. Sözlükbilim Sempozyumu 25-27 Ekim 2017 tarihinde 

Belarus’un Grodno şehrinde; XIV.’sü ise 17-19 Mayıs 2019 tarihinde 

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenmiştir.  

Temel konusunun “Çağdaş Sözlükbilim Sorunları” olduğu 

sempozyuma Türkiye’deki Sözlükbilim Çalışmaları (Лексикографические 

работы в Турции) adlı yazıyla tarafımızca katılım sağlanmıştır (Dohman, 

2019a). Diğer konu başlıklarını; yeni sözlük projeleri, iki dilli sözlükbilim, 

terimbilim, yazar dili sözlükbilimi, tarihsel sözlükbilim, eğitimsel 

sözlükbilim, ideografik, onomastik ve diğer sözlük türleri, lehçelerin, argo 

sözcüklerin sözlükbilimsel tanımı, sözlük faaliyetinin sosyo-kültürel ve 

ekonomik boyutları oluşturmaktadır. Söz konusu sempozyumlarda 

yayımlanan makaleler Sözcük ve Sözlük (Слово и словарь = Vocabulum et 

vocabularium) başlığı altında 1994 yılından itibaren yayımlanmaktadır. 

2019’da 16. sayısı yayımlanmıştır. 

Sonuç olarak Post-Sovyet dönemi sözlükbilimi, bir taraftan Sovyet 

dönemi ve öncesinden aldığı kuramlar temelinde ilerlerken diğer taraftan 

yeni kuramlar oluşturmakta ve bu kuramlar çerçevesinde yeni türde 

sözlükler meydana getirmektedir. Post-Sovyet döneminin önde gelen 

sözlükbilimcileri arasında V. V. Dubiçinskiy, V. V. Morkovkin, Yu. N. 
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Karaulov, E. G. Şimçuk, N. Yu. Şvedova, E. M. Murzayev, N. M. Şanskiy, 

Yu. D. Apresyan, G. N. Sklyarevskaya, V. A. Kozırev ve V. D. Çernyak, O. 

M. Karpova adlı bilim insanları yer almaktadır. 

6.1.1. Elektronik Sözlükler 

Post-Sovyet dönemi sözlükbilim araştırmalarının bir diğer yönelimi 

teknolojik gelişmelerle ilgilidir. İnternetin ve teknolojinin, telefon, tablet, 

dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara taşınması, teknolojinin etrafımızı 

çevrelemesi “bilgisayar dilbilimi”nin (компьютерная лингвистика) 

doğmasını sağlamıştır. XX. yüzyılın son yıllarında bilgisayar dilbiliminin 

ilerlemesi bilgisayar sözlükbilim ya da elektronik sözlükbilim 

(компьютерная лексикография – электронная лексикография) 

terimleriyle karşılanan alanı meydana getirmiştir. Elektronik sözlükbilim ise 

elektronik sözlük türünü ortaya çıkarmıştır. Elektronik sözlük kavramını 

Rusçada “электронный словарь, электронная версия словаря, 

автоматический словарь, компьютерный словарь, машинный 

словарь” terimleri karşılamaktadır. Ancak yaygınlık kazananlar 

“электронный словарь” ve “компьютерный словарь” terimleridir. 

Türkiye’de ise söz konusu alan için çalışmalar sınırlı olup çoğunlukla 

“elektronik sözlük” terimi kullanılmaktadır. Biz de elektronik sözlük 

terimini kullanacağız.  

V. A. Kozırev ve V. D. Çernyak (2014: 8) Rus Sözlükbiliminde 

Güncel Yönelimler (Современные ориентации отечественной 

лексикографии) adlı çalışmalarında sözlükbilimin 2000’li yıllardan itibaren 

akademik alandan çıkarak toplumun ihtiyaçlarına hızla cevap veren 

taşınabilir toplumsal bir alana dönüştüğünü dile getirmektedir. “Elektronik 

sözlükler, sistemde gerekli ve mevcut bilgilerin makine içinde aranması ve 

veri tabanlarının malzemesi üzerinde çok yönlü işlemlerin 

gerçekleştirilmesinin yanı sıra kullanıcı tarafından sunulan malzemeyi 

işlemek için tasarlanmıştır”. Elektronik sözlükbilimin; basılı sözlüklerin 

bilgisayar teknolojisi temelinde oluşturulması ile sadece manyetik ortamda 

veya bilgisayar belleğinde elektronik sözlüklerin hazırlanması olmak üzere 

iki yönelimi bulunmaktadır (Dubiçinskiy, 2008: 368, 375). Başka bir deyişle 
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ilki “basılı kaynağa dayalı elektronik sözlük”, ikincisi “özgün elektronik 

sözlük” terimiyle karşılanmaktadır.  

H. Y. Yüksekkaya (2010: 218), Avrupa’daki Modern Sözlük 

Araştırmaları ve Bu Araştırmaların Türk Metasözlükçülüğüne Yansımaları 

adlı makalesinde “elektronik sözlükbilim” için “elektronik/bilgisayar ortamlı 

sözlükçülük” terimini kullanmakta ve “bilgisayar destekli sözlükçülük” ve 

“bilgisayar sözlükçülüğü” şeklinde iki ayrı alanda değerlendirmektedir. 

Bilgisayar destekli sözlükçülüğü, sözlüklerin hazırlanmasını hızlandıran, 

sözlüksel veri birikimini inceleyen ve kaydeden bir araç olarak görmekle 

beraber bu işlemler sonucunda basılı, disket, ya da Cd-Rom gibi depolama 

araçlarıyla kullanıcıya çevrimdışı sözlüklerin sunulduğunu ifade etmektedir. 

Bilgisayar sözlükçülüğünü ise belirli yazılım ve sistem kaynakları temelinde 

oluşturulan çevrimiçi sözlükler şeklinde tanımlamaktadır. Bize göre bu iki 

alanı elektronik sözlükbilim altında birleşen kuramsal ve uygulamalı alan 

olarak ifade etmek mümkündür. Elektronik sözlükbilim; kuramsal açıdan 

elektronik aygıtlar vasıtasıyla sözlükbirimlerin taranmasını, derlenmesini, 

incelenmesini ve depolanmasını sağlarken, uygulamalı açıdan basılı ya da 

özgün sözlüklerin Cd-Rom, uygulama programı gibi çevrimdışı ya da 

yazılım sistemleri çerçevesinde çevrimiçi erişime izin veren elektronik 

sözlüklerin oluşturulması üzerine odaklanır.    

Elektronik sözlükler bilgisayara, telefona, tablete kurulabilen 

taşınabilir sözlüklerdir. Örneğin, Abbyy şirketi tarafından sunulan Lingvo 

sözlükler çeviri, vurgu, telaffuz ve açıklamalı gibi farklı türde sözlükleri 

birleştiren çevrimdışı sözlüklerdir. Sözcüğün yazımı, vurgusu, telaffuzu, 

dilbilgisel ve anlamsal özellikleriyle ilgili çeşitli bilgiler sunmaktadır. İlgili 

sözlüğün sesli sürümü de bulunmaktadır. Bununla birlikte 

http://gramota.ru/slovari/, http://slovari.ru, https://slovari.yandex.ru/, 

https://dic.academic.ru/, http://www.slovari21.ru/ gibi Rusça çevrimiçi 

sözlükler de bulunmaktadır. Bu adreslerdeki arama motorları, incelenen 

sözcükle ilgili her türlü bilgiye (anlam, köken, kullanım, yazım, imlâ) 

saniyeler içinde birden fazla sözlük türünde ulaşma imkânı sağlamaktadır. 

Sözlük kullanıcısı da aradığı sözcüğü açıklamalı, etimolojik, terim, telaffuz 

vd. sözlüklerinde eşzamanlı görebilmektedir. 
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İnternette, “Rusça ulusal derlem sistemi”ne (национальный корпус 

русского языкa) de http://ruscorpora.ru adresinden ulaşılmaktadır. Bu 

derlem sisteminde, sözlükbilimciler tarafından Rusça metinlerin elektronik 

formatta toplandığı yaklaşık 600 milyon sözcük yer almaktadır. Rusça ulusal 

derlem kendi içerisinde de alt derlemlere ayrılmaktadır:  

1. Ana derlem (XVIII. yüzyılın ortasından XXI. yüzyılın başına kadar 

olan düzyazı türünde yazılı metinler içermektedir), 

2. Sözdizimsel derlem/metin,  

3. Gazete derlemi,  

4. Rusçadan Rusçaya ya da Rusçadan başka dillere paralel derlem,  

5. Lehçe metinlerin derlemi,  

6. Şiirsel metinlerin derlemi,  

7. Rusça öğretici derlemi (okul programı için hazırlanan),  

8. Sözlü dil derlemi (kamu ve özel sözlü konuşma kayıtlarının 

dökümleri) 

9. Vurgu derlemi (Rusça vurgu tarihi hakkında bilgiler veren 

metinler),  

10. Multimedya derlemi (1930-2000’li yılların filmlerinin video ve ses 

parçalarını içerir. Sadece konuşulan metne göre değil, aynı zamanda 

hareketlere (başınızı sallayarak vb.) ve konuşma eyleminin türüne göre de 

arama yapmak mümkündür) (Natsionalnıy korpus russkogo yazıka, 

https://ruscorpora.ru/new/corpora-intro.html). 

Elektronik sözlükbilimin ürünü olan elektronik sözlük, bilgisayar 

sisteminde depolanarak işlenen dilbilimsel verilerin, kullanıcıya çevrimiçi ya 

da çevrimdışı ortamda sunulduğu aygıttır ve belirli avantajları vardır. 

Örneğin: 

1. Sözlük kullanıcılarının sözlüklere ulaşması daha kolay bir hal 

almıştır. 
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2. Sözlük çalışmalarının niteliği artmış ve yeni türde sözlükler 

hazırlanmıştır.  

3. Bir sözcükle ilgili köken, dilbilgisi, kullanım vb. birçok özelliğe 

aynı sözlük maddesi içerisinde kısa sürede ulaşılmaktadır. 

Özetle, XX. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte teknoloji çağına girilmesi 

neticesinde bilgisayar dilbilim ve hemen ardından elektronik sözlükbilim 

doğmuştur. Sözlüklerin hazırlanmasında bilgisayarlardan destek alınması 

kartoteklerin başka bir deyişle derlemin depolanmasını, işlenmesini ve 

sözlük olarak sunulmasını kolaylaştırmaktadır. Hazırlanan sözlükler 

üzerinde güncelleme yapılması da basılı sözlüklere göre daha az zaman 

almaktadır. Geçmişten günümüze biriken kuramsal ve uygulamalı alandaki 

sözlükbilim deneyiminin teknolojiyle birleşmesi sözlükbilim dünyasına 

geniş kapılar açmaktadır. Neredeyse her basılı sözlüğün çevrimiçi ya da 

elektronik sürümü bulunmakla birlikte yeni ve birçok bilgiyi aynı anda 

sunan elektronik sözlükler sözlükbilim çalışmalarına dahil olmaktadır. 

6.1.2. İvanov ve Novosibirsk Sözlükbilim Merkezleri 

6.1.2.1. İvanov Sözlükbilim Merkezi 

“İvanov Sözlükbilim Merkezi” (Ивановская лексикографическая 

школа) 1991 yılında Prof. Dr. Olga Mihaylovna Karpova başkanlığında 

İvanov Devlet Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Merkezin temeli daha 

eski bir tarihe dayanmaktadır. 1970’li yıllarda Leningrad A. A. Jdanov 

Üniversitesinde, Profesör L. P. Stupin başkanlığında sözlükbilim merkezi 

oluşmaya başlamıştır. L. P. Stupin, sözlükbilim kuramları için tarihsel-

tipolojik yaklaşım yöntemini38 öne sürmüştür. Stupin’in fikirlerini O. M. 

Karpova ilerleterek, İngiliz yazar dili sözlükbilimi üzerine çalışmış, İngiliz 

ve Amerikan yazar dili sözlüklerinin oluşum ve gelişim tarihini belirlemiştir. 

Yazar dili sözlüğüne yönelen O. M. Karpova, Shakespeare Sözlükbilimi, 

Tipoloji, Ortaya Çıkışı, Problemleri (Шекспировская лексикография. 

Типология. Становление. Проблемы, 1990) konusunda doktora tezini 

                                                             
38Tarihsel-Tipolojik Yöntem (историко-типологический метод): Tarihi nesnelerin ve olguların 

incelenmesinde kullanılan bir yöntem olup aynı katman içinde birbiriyle ilişkili olduğu tespit edilen 

bulguların ses, biçim, sözdizimi gibi şeklî özelliklerine göre sınıflandırılmasıdır.  
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tamamlamıştır. Tezinde, yazar dili sözlükbilimini, tarihsel tipolojik yaklaşım 

temelinde değerlendirerek sözlüklerde kaynak ve söz varlığının seçimi, 

onları tasvir etme yöntemleri gibi sorunlara değinmiştir (Manik, 2011: 199). 

O. M. Karpova sözlük eleştirisi alanında da öncü olmuş, çağdaş 

kullanıcının ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği üzerine yoğunlaşmıştır. 

Toplumsal-göçler kullanıcıların sözlük beklentilerini değiştirmiş, akademi 

sözlüklerinden uzaklaşılarak genel amaçlı sözlüklerin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Böylece kullanıcı ihtiyaçları ve taleplerini inceleyen, dilin 

normatif söz varlığı temelinde özel alanlara ait sözlüklerin oluşturulmasıyla 

ilgilenen bir eğilim başlamıştır. Terminolojik sözlükbilim araştırmalarına da 

odaklanılmış ve özel amaçlı sözlükler üzerinde çalışılmıştır. Deyim 

sözlükleri, eğitimsel sözlük, yazar dili sözlüğü gibi sözlükler bu türe örnek 

verilebilir (Manik, 2011: 202). 

İvanov Sözlükbilim Merkezi, EURALEX üyesidir. Oxford ve 

Cambridge Üniversitelerinin basım evi olan Oxford University Press, 

Cambridge University Press ile iş birliği içerisinde olup Rusça-İngilizce 

sözlük baskılarında aktif rol almaktadır. İvanov Sözlükbilim Merkezinin 

çalışma dili İngilizce olduğu için yurt dışıyla bağlantılıdır ve merkez, 

sözlükbilim alanındaki yenilikleri güncel bir şekilde takip etmektedir. 

Böylece turizm, spor, tekstil endüstrisi, hukuk, sinematografi, yazar ve 

öğrenici sözlükleri gibi farklı alanlarda sözlükler hazırlamaktadır. O. M. 

Karpova sözlük ve kitap eleştirilerinde de öne çıkarak kuramsal sözlükbilim 

alanında çok sayıda kitap, makale, eleştiri yazısı ve bildiri üretmiştir. 

Merkez, çalışmalarında sözlükten ziyade kitap hazırlıkları üzerine 

yoğunlaşmıştır. Merkezin gerçekleştirdiği çalışmalardan birkaçı aşağıda 

verilmektedir: 

1. O. M. Karpova, Shakespeare Dili Sözlüğü. Tarihsel-Tipolojik 

İnceleme Deneyimi. XVIII-XX. yy.) (Словари языка Шекспира. Опыт 

историко-типологического исследования. XVIII-XX вв.), Monografi, 

İvanovo, 1994. 
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2. O. M. Karpova, (Editör), Kuramsal ve Uygulamalı Sözlükbilimin 

Güncel Sorunları (Актуальные проблемы теоретической и прикладной 

лексикографии), İvanovo, 1997. 

3. O. M. Karpova, Çağdaş İngilizce Sözlüklerin Bibliyografyası 

(Библиографический указатель “Словари современного английского 

языка”), St. Petersburg, 2002.  

4. O. M. Karpova, Collins Serisinin Eğitimsel Sözlükleri: Monografi, 

(Учебные словари серии Collins: монография), Moskova, Astrel, 2005. 

5. O. M. Karpova, İngiliz Sözlükbilimi: Ders Kitabı (Английская 

лексикография: учебное пособие), Moskova, Akademiya, 2010. 

6. O. M. Karpova, M. A. Kulagina, Göçmenler İçin Yeni Tür Sözlük: 

Monografi (Словари для Иммигрантов: новый тип словаря: 

монография), Moskova, 2010. 

Özetle, O. M. Karpova tarafından kurulan İvanov Sözlükbilim 

Merkezi tarihsel-tipolojik yaklaşım çerçevesinde çalışmalarını İngiliz – 

Amerikan sözlükbilimi üzerine yoğunlaştırarak kullanıcı ihtiyaçlarıyla ilgili 

yeni araştırma alanlarına yönelmektedir. 

6.1.2.2. Novosibirsk Sözlükbilim Merkezi  

“Novosibirsk Sözlükbilim Merkezi” (Новосибирская 

лексикографическая школа), 1969 yılında Sibirya’da açılan Novosibirsk 

Devlet Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Üniversitede 1994 yılında 

Genel ve Rus Dilbilim ile Kadim Diller Bölümlerinin açılmasıyla 

sözlükbilimsel bir yönelim ortaya çıkmıştır. Temel yaklaşım Novosibirsk 

bölgesinin Rusça ağızlarıdır (Lukyanova, 2013: 95). Sözlüklerin 

hazırlanmasına Rusya Bilimler Akademisinin Sibirya Bölümü, Novosibirsk 

Devlet Üniversitesinin Genel ve Rus Dilbilimi ve Kadim Diller Bölümünün 

öğretim elemanları, asistanları, öğrencileri, Novosibirsk Pedagoji 

Üniversitesi, Buryat Devlet Üniversitesinin Dilbilim Bölümlerinde çalışan 

dilbilimciler katılmaktadır.  
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Merkezin, başta Novosibirsk olmak üzere Sibirya’nın bölgelerinde ve 

köylerinde kullanılan Rus ağızlarının, sözlüklerinin hazırlanması ve Sibirya 

söz varlığının ve deyimlerinin eşzamanlı ve artzamanlı açılardan 

sözlükbilimsel tasvirinin yapılması üzerine temellenmiş iki yönelimi 

bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle Novosibirsk Sözlükbilim Merkezi, Sibirya 

bölgesinde konuşulan ağızlar temelinde diyalektoloji ve deyim sözlükleri 

oluşturma amacı taşımaktadır. Merkez kurulmadan önce de Novosibirsk 

Devlet Üniversitesinde birçok sözlük oluşturulmuştur. Merkez kurulduktan 

sonra hazırlanan sözlüklerden birkaçı aşağıda verilmektedir. 

1. N. A. Darbanova, (Editör), Zabaykal Staroobryadsı (Semeyskiye) 

Ağızlarının Çok Anlamlı Sözcükler Sözlüğü (Словарь экспрессивной 

лексики39 говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья), 1996. 

2. N. B. Lavrenteva, O. A. Novoselova, L. N. Hramtsova, (Editörler), 

Novosibirsk Ağızlarının Çok Anlamlı Sözcükler Sözlüğü (Словарь 

экспрессивной лексики говоров Новосибирской области), 1998.  

3. T. M. Yumsunova, (Editör), Zabaykal Staroobryadsı (Semeyskiye) 

Ağızları Sözlüğü (Словарь говоров старообрядцев (семейских) 

Забайкалья), Novosibirsk, 1999. 

4. A. İ. Fyodorov, (Editör), Sibirya Rus Ağızları Sözlüğü (Словарь 

русских говоров Сибири), Novosibirsk, Nauka, Cilt 1-5, 1999-2006. 

Sonuç olarak, 1994 yılında açılan Novosibirsk Sözlükbilim 

Merkezinin diyalektolojik bir yönelimi bulunmakta birlikte Sibirya’daki Rus 

ağızlarının sözlükbilimsel açıdan incelenmesiyle ve tasviriyle 

ilgilenmektedir. Sözlükbilim alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren 

merkez, bilimsel faaliyetlerine günümüzde de devam etmektedir. 

                                                             
39 Экспрессивный sözcüğü “duygu yoğunluğu olan, anlatımsal, ifadeli” gibi anlamlara 

gelmektedir. Экспрессивная лексика terimi, A. Kalyuta tarafından “çok anlamlı söz varlığı” 

olarak tanımlanmıştır. Biz de bu tanımı tercih ettik (bkz. Kalyuta, 2004).  
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6.2. Rusça – Türkçe Sözlükbilim Terimleri Sözlükçesinin 

Hazırlanması 

“Terim” (термин) bir bilim dalının temelini oluşturmakta ve o bilim 

dalına özgü kavramların ve sözcük öbeklerinin tümünü kapsamaktadır. 

Terimleri açıklamanın ve sözlüğünü hazırlamanın güçlüğü ise ortadadır. 

Birçok terim gibi sözlükbilim terimleri de anlamı açık olmayan, 

anlaşılmasında zorluk yaşanan sözcüklerdir. İlgili terim yabancı bir dile aitse 

tam Türkçe karşılığının bulunması bir diğer sorundur.  

Araştırmalarımız neticesinde Rusya’da ya da Türkiye’de hazırlanmış 

“Rusça – Türkçe Sözlükbilim Terimleri Sözlüğü”ne rastlanmamıştır. 

Bununla birlikte, A. E. Karpoviç’in (1983), İngilizcede de eş değeri bulunan 

Rusça sözlükbilim terimlerini incelediği 5 sayfalık makalesi; O. M. 

Karpova’nın (2001), İngilizce – Rusça dil çiftinde sunduğu 5 sayfalık 

sözlükbilim terimleri sözlükçesi; M. A. Bobunova’nın (2009), XXI. Yüzyıl 

Sözlükbilimi (Русская лексикогрaфия XXI века) adlı kitabında 3 sayfalık 

Rusça temel sözlükbilim terimlerini açıkladığı liste ve V. V. Dubiçinskiy’in 

(2008), Rus Sözlükbilimi (Лексикогрaфия русского языка) adlı kitabında 

14 sayfalık sözlükbilim terimleri sözlükçesi bulunmaktadır. Türkiye’de söz 

konusu iki dilde dilbilimciler A. Pamir-Dietrich (2001) ve A. Kalyuta (2004) 

tarafından hazırlanan Rusça – Türkçe dilbilim terimleri sözlükleri mevcuttur. 

E. Gürsoy-Naskali (1997) ise hazırladığı Türk Dünyası Gramer Terimleri 

Kılavuzu’nda Türk lehçelerinde ve Rusçada gramer terimlerinin karşılıklarını 

sunmaktadır. Bu sözlüklerde dilbilgisinde, dilbilim ve sözlükbilimde 

kullanılan ortak terminolojinin en genel terimleri yer alırken tamamen 

sözlükbilim alanına özgü terimler bulunmamaktadır.  

Tarafımızca oluşturulan “Rusça – Türkçe Sözlükbilim Terimleri 

Sözlükçesi” adlı çalışmanın amacı; Rus sözlükbilim alanında sıklıkla 

rastlanılan terimler öncelikli olmak üzere bu alanda kullanılan terimlerin 

Türkçe karşılığını sunarak, anlam belirsizliğinin ya da terim karmaşıklığının 

bulunduğu durumlarda açıklamalar ve örnekler aracılığıyla terimlerin 

anlaşılmasını sağlamak ve bununla birlikte Rusça – Türkçe sözlükbilim 

terimleri alanındaki eksikliği doldurmaktır.  
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“Rusça – Türkçe Sözlükbilim Terimleri Sözlükçesi” Rusçadan 

Türkçeye hazırlanmış olup sözlükbilim konusunda yazılan kitap ve 

makalelerin incelenmesi sırasında tarafımızca taranan sözlükbilim 

terimlerini içermektedir. Rusça madde başlarının karşılığının verilmesinde 

kullanılan yöntemlerden biri “çevirisel eşdeğerlik” (переводный 

эквивалент) yöntemidir. Bu bağlamda terimlerin çevirilerinin en açık 

ifadeyle Türkçeye kazandırılmasına dikkat edilerek, kimi durumda sözcüğü 

sözcüğüne çevrilmiş, kimi durumda da anlamsal içeriği doğrultusunda 

terimler önerilmiştir. Sözlükçede, sözcüğü sözcüğüne çevirisi yapılarak 

Türkçe terimin oluşturulduğu biçime “граматические пометы dilbilgisel 

etiketler” örneğini; anlamsal içeriğinden yola çıkılarak önerilen terime ise 

“ортологические словари sözbilim sözlükleri”ni vermek mümkündür. 

Kullanılan bir diğer yöntem ise “referans yöntemi” (отсылочный способ) 

dir. Bu yöntemde eş ya da yakın anlamlı madde başı sözcüğün, ilk 

açıklandığı madde başına bkz. (bakınız) kısaltmasıyla yönlendirme 

yapılarak, Türkçe karşılığı gösterilmektedir.  

Hazırladığımız “Rusça – Türkçe Sözlükbilim Terimleri 

Sözlükçesi”nde yer alan sözlük maddelerinin temel ilkeleri; 

1. Madde başlarının alfabetik düzen sistemine göre sıralanması, 

2. Madde başlarının Rusça Kiril alfabesiyle kalın yazı tipinde 

verilmesi, 

3. Rusça madde başının Türkçe çeviri karşılığının normal yazı tipinde 

gösterilmesi, 

4. Örneklerin italik yazı tipinde verilmesi, 

5. Rusça örneklerin Türkçe anlamlarının parantez içinde sunulması, 

6. Türkçede yaygın bir şekilde kullanıldığı tespit edilen eş anlamlı 

terimlerin her ikisinin de verilmesi (Örnek: Диалектологический 

словарь diyalektolojik sözlük, lehçebilim sözlüğü),   
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7. Madde başı terimin çevirisinin yetersiz kaldığı, anlam karışıklığına 

yol açabileceği ya da Türkiye’de benzerinin bulunmadığı durumlarda 

açıklamalara ya da örneklere başvurulması, 

8. Омографы, Омонимы, Омофоны, Омоформы gibi anlamsal 

ve biçimsel açıdan birbirinden ufak nüanslarla ayrılan madde başlarının 

açıklamasının yapılarak, örnekler verilmesi (Örnek: Омофоны eş seslilik; 

sesletimi aynı, anlamı ve yazımı farklı sözcüklerdir. Örnek: луг (çayır); лук 

(soğan), 

9. Rusça madde başı terimin eş anlamlısı ya da eş anlamlıları varsa en 

yaygın kullanıma sahip terim için açıklama yapılması, diğerlerinin bkz. 

(bakınız) kısaltmasıyla ilgili açıklamaya yönlendirilmesi (Örnek: 

Областный словарь bkz. Диалектный словарь),  

10. Madde başı terim birden fazla anlama sahipse 1, 2, 3… rakamları 

verilerek sunulması, en yaygın kullanımının ilk sırada gösterilmesi (Örnek: 

Лексикон 1. sözlük. 2. söz varlığı) gibi hususlar üzerine temellenmiştir. 

“Rusça – Türkçe Sözlükbilim Terimleri Sözlükçesi” çalışmamızın 

uygulama kısmını oluşturmaktadır. Sözlükçede 385 sözlük maddesi 

bulunmaktadır. Terimlerin saptanması, Türkçe karşılıklarının belirlenmesi ve 

anlamlarının açıklanmasında öncelikli olarak yararlanılan kaynaklar ilk 

yayımlanma sırasına göre aşağıda verilmektedir: 

1. O. S. Ahmanova, Dilbilim Terimleri Sözlüğü (Словарь 

лингвистических терминов), Moskova, Sovetskaya Entsiklopediya, 1966. 

2. A. E. Karpoviç, “Rus Sözlükbilim Terminolojisi Üzerine” (О 

русской лексикографической терминологии), Russian Language 

Journal/Russkiy Yazık, 37 (128), 3-8, 1983. 

3. R. R. K Hartmann ve J. Gregory, Sözlükbilim Sözlüğü (Dictionary 

of Lexicography), London, Newyork, Routledge, 1988. 

4. E. Naskali-Gürsoy, Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu, 

Ankara, 1997. 
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5. Yu. N. Karaulov, Rus Dili. Ansiklopedi (Русский язык. 

Энциклопедия), (2. Baskı). Moskova, Drofa, 1997. 

6. I. Burkhanov, Lexicography: A Dictionary of Basic Terminology. 

Wy-dawnic two Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszόw, 1998. 

7. O. M. Karpova, “Sözlükbilim Terminolojisi ve Tasviri” 

(Лексикографическая терминология и её описания), Vestnik VGU, Seriya 

Lingvistika i Mejkulturnaya Kommunikatsiya, Kritika i Bibliografiya, 2, 126- 

134, 2001.  

8. A. Pamir-Dietrich, Rusça – Türkçe Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri 

Sözlüğü, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2001. 

9. A. Kalyuta, Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü. İstanbul, Multilingual, 

2004. 

10. V. V. Dubiçinskiy, Rus Sözlükbilimi (Лексикография русского 

языка), Moskova, Nauka, Flinta, 2008. 

11. M. Hengirmen, Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü, (3. 

Baskı), Ankara, Engin Yayınevi, 2009. 

12. E. G. Şimçuk, Rus Sözlükbilimi (Лексикография русского 

языка), Moskova, Akademiya, 2009. 

13. M. A. Bobunova, XXI. Yüzyıl Rus Sözlükbilimi: Ders Kitabı 

(Русская лексикография XXI века: учебное пособие), Moskova: Filinta, 

Nauka, 2009. 

14. H. A. Usta, “Sözlükçülük ve Sözlük Araştırmacılığı”, Modern 

Türklük Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 92-101, 2010. 

15. V. A. Kozırev ve V. D. Çernyak, Rus sözlükbilimi. Şimdiki Yüzyıl 

ve Geçen Yüzyıl (Лексикография русского языка. Век нынешний и век 

минувший), (2. Baskı), St. Petersburg, 2015. 

Hazırladığımız çalışma Türkiye’de Rusça – Türkçe dil çiftinde 

hazırlanan ilk sözlükbilim terimleri sözlükçesi girişimidir. Hedef kitlesi 

Rusça-Türkçe dil çiftiyle ilgilenen lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri 
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başta olmak üzere sözlükbilim ve dilbilim alanıyla ilgilenen 

araştırmacılardır. Çalışmamızın sözlükbilim terimlerinin Türkçe karşılığını 

göstermesi ve anlamına ışık tutması bakımından faydalı olacağı ve akademik 

çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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6.3. Rusça – Türkçe Sözlükbilim Terimleri Sözlükçesi 

А 

Аббревиатура bkz. Сокращение.  

Абстрактная лексика soyut söz varlığı. Örnek: старость (yaşlılık); 

тишинa (sessizlik); гpycтный (üzgün). 

Автоматический словарь bkz. Электронный словарь. 

Авторская лексикография bkz. Писательская лексикография. 

Авторский словарь bkz. Словарь языка писателя. 

Азбука alfabe, Slav alfabesinin adı. 

Азбуковник azbukovnik; XVI. yüzyılın sonu ve XVII. yüzyılda alfabetik 

düzende hazırlanmış ansiklopedik sözlük türü. 

Академическая лексикография 1. dilin söz varlığını bilimsel, anlamsal 

ve dilbilgisel açıdan inceleyen sözlükbilim. 2. Rusya Akademisi çatısı 

altında gerçekleştirilen sözlükbilim faaliyetleri.   

Академический словарь 1. dilin söz varlığını bilimsel, anlamsal ve 

dilbilgisel açıdan sunan sözlük türü. 2. Rusya Akademisi çatısı altında 

hazırlanan sözlükler. 

Активная лексика bkz. Активный словарный запас. 

Активный лексический запас bkz. Активный словарный запас. 

Активный словарный запас aktif söz varlığı. 

Активный словарь aktif sözlük; 1. çağdaş dilde sıklıkla kullanılan 

sözcüklerin bulunduğu sözlük türü. 2. az sözcüğün yer aldığı ve sözcükler 

hakkında ayrıntılı bilgilerin verildiği sözlük türü. 

Алфавит 1. alfabe. 2. sözlük, alfavit; XI-XVII. yüzyıllar arasında alfabetik 

düzende hazırlanan sözlük türü. 
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Алфавитный alfabetik. 

Алфавитный словарь alfabetik sözlük. 

Аналогический словарь bkz. Идеографический словарь. 

Антонимы zıt anlamlı sözcük, karşıt anlamlı sözcük. 

Антропонимика kişiadbilim, antroponimi. 

Антропонимический словарь kişi adları sözlüğü, antroponim sözlüğü. 

Антропонимы kişi adları. 

Антропоцентрическая лексикография insan merkezli sözlükbilim. 

Антропоцентрический словарь insan merkezli sözlük; insanın dil 

bilincini yansıtan sözlük türü. 

Апеллятив özel adlar dışında, adlandırma işlevi olan tüm dilsel birimler. 

Апеллятивная
40

 лексика özel adlar dışında, adlandırma işlevi olan tüm 

dilsel birimlerin söz varlığı. 

Апеллятивная лексикография özel adlar dışında, adlandırma işlevi olan 

tüm dilsel birimlerin sözlüğünün oluşturulmasıyla ilgilenen sözlükbilim 

alanı. 

Арго argo. 

Архаизм arkaik sözcük; sözcüğün eski biçiminin yerini güncellerinin aldığı 

sözcük türü. Örnek: вежды → веки (göz kapakları, gözler); уста → губы 

(dudaklar). 

Ассоциативный словарь çağrışım sözlüğü. 

Афоризма özdeyiş (özlü söz vecize). 

Аффикс ek. 

Аффиксоид kök ek; ön ek ya da son ek işlevinde bulunan kök ek. Örnek: -

полу → полусон (yarı uykulu), -вед → языковед (dilbilimci). 

                                                             
40 A. Kalyuta (2004), Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü’nde апеллятивная функция языка terimine 

yer vermiş ve çeviri karşılığını tanımlayıcı işlev olarak belirtmiştir. Bizim çalışmamızda söz konusu 

terim için adlandırma işlevi tercih edilmiş olup terim tartışmaya açıktır. 
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Б 

Буква harf. 

Будущее время gelecek zaman. 

В 

Варваризм barbarizm; ana dilin söz varlığında bulunmayan ancak ana dilde 

kullanılan yabancı kökenli sözcük ve ifadelerin tümü. Örnek: аккаунт 

(hesap, hesap cüzdanı); апгрейд (yükseltme); дайвинг (dalış); окей 

(tamam). 

Введение giriş; hazırlanan sözlüğün tanıtımı, içeriği, nasıl kullanılmasıyla 

ilgili gerekli bilgilerin sunulduğu giriş bölümü. 

Вид durum, tür. 

Винительный падеж belirtme durumu, -i hali. 

Возвратьные глаголы dönüşlü fiiller, geçişsiz fiiller. Örnek: 

заниматься, мыться. 

Вокабула bkz. Заглавное слово. 

Вокабулярь küçük sözlük; seçme eserlere ya da ders kitaplarına eklenmiş 

küçük sözlük türü. 

Вулгаризмы vulgarizm; yazı diline dâhil olmayan kaba sözcük ve 

ifadelerin tümü. Örnek: лицо (yüz, surat) yerine kullanılan морда; рожа; 

рыло; харя sözcükleri vulgarizmdir. 
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Г 

Глагол fiil, eylem. 

Глосса 1. glossa, sözcük; anlaşılmayan bir sözcüğün açıklanmasına veya 

çevirisine verilen ad. 2. kadim el yazması metinlerinde geçen sözcüklere 

verilen ad. 

Глоссарий 1. glossari, sözlük; glossaların/sözcüklerin bir araya getirildiği 

ilk sözlük türü. 2. el yazması metinlerinde geçen sözcüklerin derlendiği ilk 

sözlük türü. 3. özel bir söz varlığını içeren küçük sözlük türü. 

Говор ağız; ana dilin alanı içinde ses ve söyleyiş bakımından görülen 

farklılık. Örnek: Уралский говор. 

Грамматика gramer, dilbilgisi. 

Грамматическая характеристика dilbilgisel özellik. 

Граматические пометы dilbilgisel etiketler. 

Грамматический словарь dilbilgisel sözlük. 

Д 

Дательный падеж yönelme durumu, -e hali. 

Двуязычный словарь iki dilli sözlük. 

Деепричастие sıfat fiil, ulaç. 

Дериват türemiş sözcük. 

Деривация türetme. 

Дефиниция tanımlama; madde başı sözcüğün kısa tanımı. 

Диалектография dil coğrafyası; ağızların yayıldığı alanları inceleyen bilim 

dalı. 
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Диалектология diyalektoloji, lehçebilim. 

Диалект diyalekt, lehçe. 

Диалектизмы ağızlaşma, ağızlara özgü sözcükler. 

Диалектная лексика bkz. Диалектизмы. 

Диалектный словарь diyalekt sözlüğü, lehçe sözlüğü.  

Диалектологический словарь diyalektolojik sözlük, lehçebilim sözlüğü.  

Диахрония artzaman. 

Диахронический словарь artzamanlı sözlük. 

Дискурс söylem. 

Дифференциальный словарь ağız sözlüğü.  

Е 

Естественный язык dil, doğal dil. 

Ж 

Жаргон argo, jargon. 

Жаргонизмы argo sözcükler. 

Женский род dişil cins. 

З 

Заглавное слово madde başı.  

Заглавный словарный блок bkz. Заглавное слово. 
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Заголовочная единица bkz. Заглавное слово. 

Заголовочное слово bkz. Заглавное слово. 

Заимствование alıntı. 

Залог çatı. 

Значение слова bkz. Лексическое значение слова.  

И 

Идеографический словарь ideografik sözlük; sözlükbirimler arasındaki 

anlamsal ilişkilere (konular, kavramlar) göre hazırlanan sözlük türü. 

Идеологический словарь bkz. Идеографический словарь. 

Идиома bkz. Фразеологизм. 

Иероглиф hiyeroglif. 

Иллюстрация örnek. 

Иллюстрированный словарь resimli sözlük. 

Иллюстрирующая заглавное слово resimli sözlük maddesi. 

Именителный падеж yalın durum. 

Имя bkz. Название. 

Имя нарицательное cins isim. 

Имя прилагательное bkz. Прилагательное. 

Имя собственное özel ad. 

Имя существительное bkz. Существительное. 

Имя числительное bkz. Числительное. 

Индекс sözcük listesi, dizin. 

Иностранное слово bkz. Заимствование. 
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Иноязычное слово bkz. Заимствование. 

Интегральный словарь integral sözlük; Yu. D. Apresyan’la tanınan 

“integral sözlük” sözlükbirimlerin yazım, telaffuz, kullanım, dilbilgisel 

özellikler, sözcük yapım sistemi, eş anlam, zıt anlam, deyim ve atasözleri 

gibi çok çeşitli açılardan tanımlandığı sözlük türüdür. Bu kavramının Türkçe 

karşılığı için sözcüğü sözcüğüne çeviri yöntemi seçilmiş olup terim 

tartışmaya açıktır. Genellikle bkz. Комплексный словарь (kapsamlı 

sözlük) ile eş anlamlı kullanılmaktadır. 

Инфикс içek; sözcük yapımı sırasında kökün içine, ortasına gelen ek. 

Инфинитив fiilin yalın durumu, mastar. Örnek: читать (okumak); 

писать (yazmak). 

Исконные слова orijinal sözcük, dilin öz sözcüğü.  

Историзмы tarihî sözcükler; kaybolan, yok olan özolgulara (realiya) işaret 

eden sözcükler. 

Историческая грамматика tarihsel dilbilgisi. 

Историческая лексикография tarihsel sözlükbilim. 

Исторический метод tarihsel yöntem. 

Исторический словарь tarihsel sözlük. 

Исходный форм ilk biçim; sözlükte madde başlarının yalın halde verilmesi 

durumu. 

К 

Калька öyküntü, taklit. 

Карманный словарь cep sözlüğü. 

Картотека kartotek; sözcüklerle ilgili bilgilerin kaydedilerek alfabetik 

sıraya konduğu fişler topluluğu.  
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Компиляция derleme. 

Комплексный словарь kapsamlı sözlük; sözlükbirimlerin yazım, telaffuz, 

kullanım, dilbilgisel özellikler, sözcük yapım sistemi, eş anlam, zıt anlam, 

deyim ve atasözleri gibi çok çeşitli açılardan tanımlandığı sözlük türü. 

Компьютерная лексикография bkz. Электронная лексикография. 

Компьютерная лингвистика bilgisayar dilbilimi. 

Компьютерный словарь bkz. Электронный словарь. 

Конкорданс konkordans, bağımlı dizin; 1. sözcüklerin belirli bağlamlardaki 

tüm kullanımlarının gösterilerek bilgisayar verileri temelinde işlendiği 

sözlükbilimsel eser. 2. bir metnin ana kelimelerinin, bağlantılı olduğu 

sözcükler ve kullanımının gösterildiği alfabetik sözcük listesi. 

Конкретная лексика somut söz varlığı. Örnek: телефон (telefon); книга 

(kitap); муж (koca, eş) vb. 

Коннотация bkz. Переносное значение. 

Контекст bağlam. 

Корень köken. 

Корпус korpus, derlem; 1. metinler bütünü. 2. sözlüğün temel kısmı. 

Корпусная лексикография derlem tabanlı sözlükbilim; metin derlemi 

temelinde bilgisayar desteği alarak dili inceleyen özel bir alan. 

Крылатые слова özlü sözler, vecize. 

Культура речи söz kültürü. 

Культурологический словарь kültürel sözlük. 

Л 

Лексема sözlükbirim.  

Лексика söz varlığı. 
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Лексикализация sözlükselleşme; ayrı ek, sözcük, deyim vb. dil 

birimlerinin bir sözlükbirimde ya da deyimde birleşmesi. Örneğin: спасибо 

(teşekkürler) sözcüğü спаси (kurtar) ve бог (tanrı) sözcüklerinin 

birleşmesiyle oluşmuştur. 

Лексикограф sözlükbilimci. 

Лексикография sözlükbilim. 

Лексикографирование bir alanın betimlenmesi ve o alanla ilgili 

sözlüklerin hazırlanması sürecine verilen ad.  

Лексикогрaфические иллюстрации sözlükbilimsel örnekler. 

Лексикографические пометы sözlükbilimsel etiketler. 

Лексиколог sözcükbilimci. 

Лексикология sözcükbilim. 

Лексикон 1. sözlük. 2. söz varlığı.   

Лексическое значение слова (sözcüğün) sözlük anlamı. 

Лексическая синонимия sözlüksel eş anlamlılık. 

Лексическая система sözlüksel yapı, sözlüksel dizge. 

Лексические омонимы sözlüksel eş seslilik. 

Лемма madde başı; sıklıkla elektronik sözlüklerdeki madde başları için 

kullanılır. 

Лингвистика dilbilim. 

Лингвистический словарь dilbilimsel sözlük. 

Литературный язык yazı dili, edebiyat dili, yazın dili.  

Личные местоимения şahıs zamiri. 

Ложная этимология halk köken bilim, halk etimolojisi; alıntı sözcüğün 

yanlış anlaşılmasıyla oluşur, bu nedenle sözcüğü sözcüğüne çevirisi için 

“uydurma etimoloji” denilebilir. Sözcüğün gerçek tarihiyle uyuşmayan, dil 

kuralları temelinde olmayıp rastgele sözcük benzerliklerinden oluşan 
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etimolojidir. Örneğin: “ceket” anlamına gelen пиджак yerine sırt anlamına 

gelen спина sözcüğünden спинжак sözcüğü türetilmiştir ve “ceket” 

anlamında kullanılmaktadır.  

М 

Макроструктура словаря sözlüğün makroyapısı, bütüncül yapı. 

Маркер bkz. Помета. 

Массив bkz. Корпус. 

Машинная лексикография bkz. Электронная лексикография. 

Машинный словарь bkz. Электронный словарь. 

Машинный банк данных elektronik veri bankası. 

Мегаструктура словаря sözlüğün megayapısı, bütün yapı. 

Междометие ünlem. 

Местное наречие bkz. Говор. 

Местоимение zamir. 

Металексикография metaleksikografi; 1. sözlük araştırmacılığı; sözlüğün 

planlanması, hazırlaması, yayımlanması, kullanılması ve sözlükler üzerine 

yapılan eleştiriler, değerlendirmeler gibi süreçlerin tamamı. 2. sözlükbilimin 

kuramsal alanına verilen ad. 

Метаязык metadil; bir başka dilin analizini konu alan bilimsel ve felsefi 

incelemelerin dili. 

Метафора mecaz, eğretileme. 

Микроструктура словаря sözlüğün mikroyapısı, parçaсıl yapı. 

Многозначность çok anlamlılık. 

Множественное число çoğul. 
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Многоязычный словарь çok dilli sözlük. 

Моносемия bkz. Однозначность. 

Морф biçim. 

Морфема biçimbirim. 

Морфология biçimbilgisi, morfoloji. 

Мужской род eril cins.  

Н 

Название ad, isim. 

Называние bkz. Номинация. 

Наречие 1. zarf. 2. lehçe. 

Народная этимология bkz. Ложная этимология. 

Настоящее время şimdiki zaman. 

Научный стиль bilimsel tarz. 

Националный язык millî dil, ulusal dil. 

Неологизм yeni sözcük; dile yeni dahîl olan sözcük. 

Неологический словарь bkz. Словарь неологизмов. 

Неология 1. yeni sözcük 2. yenisözcükbilim; yeni sözcükleri inceleyen 

dilbilim dalı. 

Несовершенный вид tamamlanmamış (fiil) tür(ü). 

Номенклатура terim listesi. 

Номинация adlandırma. 

Норма norm, kural. 

Нормативная лексикография normatif sözlükbilim. 
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Нормативный словарь normatif sözlük; yazı dilinin söz varlığını üslup 

özellikleriyle açıklayan sözlük türü. 

Нужды пользователя kullanıcı ihtiyaçları. 

О 

Обиходная речь konuşma dili. 

Областный словарь bkz. Диалектный словарь. 

Обратный словарь tersine sözlük. 

Общее языкознание genel dilbilim. 

Общественно-политическая лексика sosyo-politik söz varlığı. 

Общий словарь genel sözlük. 

Объём словаря sözlüğün hacmi, sözlüğün kapsamı. 

Однозначность tek anlamlılık. 

Одноязычный словарь tek dilli sözlük. 

Омографы eş yazımlı oluş; yazım açısından aynı, anlam, vurgu ve telaffuz 

bakımından ayrılan sözcükler. Örnek: му́ка (acı) – мука́ (un); а́тлас (harita 

kitabı, atlas) – атла́с (ipeksi bir kumaş türü). 

Омонимы eş seslilik, sesteş; yazımı ve sesletimi aynı, anlamı farklı 

sözcükler. Örnek: коса (saç örgüsü); коса (tırpan). 

Омофоны eş seslilik; sesletimi aynı, anlamı ve yazımı farklı sözcükler. 

Örnek: луг (çayır); лук (soğan). 

Омоформы ortak kök. Örnek: стих (стихотворение (şiir) – стих 

(стихнуть (sessizleşmek, yatışmak)). 

Онлайн-словарь çevrimiçi sözlük. 

Ономастика adbilim, onomastik. 
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Ономастическая лексикография adbilimsel sözlükbilim. 

Описание bkz. Толкование. 

Описательный способ betimleme yöntemi. 

Определение bkz. Дефиниция.  

Опрос пользователя bkz. Пользовательский запрос. 

Ортологические словари sözbilim sözlükleri; yazı dili kuralları 

çerçevesinde doğru sözün kullanımını sözcük, dilbilgisi, yazım ve telaffuz 

açısından inceleyen imlâ kılavuzları, telaffuz ve vurgu sözlükleri gibi çeşitli 

sözlüklerin yer aldığı tür. 

Орфография imlâ, yazım. 

Орфографический словарь imlâ kılavuzu. 

Орфоэпия doğru söyleniş. 

Орфоэпический словарь doğru söyleniş sözlüğü; sözcüğün telaffuzunu 

ve vurgusunu gösteren sözlük türü. 

Органичительные пометы yasaklayıcı etiketler.  

Основное значение bkz. Прямое значение.  

Основной словарный фонд temel söz varlığı. 

Отсылка yönlendirme, referans, atıf, gönderim. 

Отсылочный способ referans yöntemi, atıf yöntemi.   

Отсылочное толкование referans/atıf yöntemiyle madde başının 

açıklanması. 

Официально-деловой стиль resmî iş tarzı, stili. 
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П 

Падеж durum. 

Параллелизм paralellik, koşutluk. 

Паронимия benzerlik. 

Паронимы eş köklü sözcük; sesletim, anlam ve dilbilgisel açılardan benzer 

sözcükler. Örnek: восход – всход (doğmak, çıkmak); диктант – диктат 

(dikte). 

Пассивная лексика bkz. Пассивный словарный запас. 

Пассивный лексический запас bkz. Пассивный словарный запас. 

Пассивный словарный запас pasif söz varlığı. 

Пассивный словарь pasif sözlük; 1. tarihî, eski ya da çağdaş dilde az 

kullanılan sözcüklerin bulunduğu sözlük türü. 2. çok sözcüğün yer aldığı, her 

sözcük hakkında minimum bilginin verildiği sözlük türü. 

Переводный словарь bkz. Двуязычный словарь. 

Переводный эквивалент çevirisel eşdeğerlik; iki dilli sözlüklerde 

kullanılan bir yöntem türü. 

Переносное значение yan anlam, mecazî anlam. 

Перечень bkz. Список. 

Пиктограмма resim. 

Пиктография resimli yazı. 

Писательская лексикография yazar dili sözlükbilimi. 

Писательский словарь bkz. Словарь языка писателя. 

Писменность yazılı eserler. 

Писменный язык yazı dili. 

Поговорок deyiş, deyim. 
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Полисемия bkz. Многозначность. 

Полукалъка kısmen öyküntü. 

Пользователь словаря sözlük kullanıcısı. 

Пользовательский запрос kullanıcı isteği. 

Помета etiket. 

Пословица atasözü. 

Предлог edat. 

Предметный способ nesne odaklı açıklama yöntemi; madde başı sözcüğün 

anlamının benzer bir nesne ya da konu aracılığıyla açıklanması. 

Префикс önek. 

Прикладная лексикография uygulamalı sözlükbilim. 

Прилагательное sıfat. 

Приложение ek kısım, ekler. 

Пример bkz. Иллюстрация. 

Примечание not, ek açıklama. 

Приставка bkz. Префикс. 

Произношение telaffuz. 

Происхождение bkz. Корень. 

Происхождение языка dilin kökeni. 

Просторечие halk diline özgü.  

Профессионализмы meslekî terimler. 

Прошедшее время geçmiş zaman.  

Прямое значение temel anlam. 
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Р 

Разговорная речь konuşma dili. 

Разговорный стиль konuşma tarzı. 

Реестр bkz. Список. 

Речевая культура bkz. Культура речи. 

Речь söz, konuşma. 

Род cins. 

Родительный падеж tamlama durumu, -in hali. 

Родственные языки akraba diller. 

Рукописный словарь el yazması sözlük. 

Русистика Rus bilimi, Rusistiks. 

С 

Свод bkz. Список. 

Сема anlambirimcik. 

Семантика anlambilim. 

Семантический словарь semantik sözlük, anlamsal sözlük; anlamsal 

ilişkilere göre hazırlanan sözlük türü. 

Семасиология kavrambilim. 

Синонимы eş anlamlı sözcük. 

Синонимический словарь eş anlamlı sözcükler sözlüğü. 

Синонимичное толкование madde başının eş anlamlı sözcükler 

aracılığıyla açıklanması. 
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Синтаксис sözdizimi, sentaks. 

Синхрония eşzamanlılık. 

Синхронный словарь eşzamanlı sözlük. 

Сленг bkz. Жаргон. 

Словник bkz. Индекс. 

Словарик sözlük, küçük sözlük, cep sözlüğü. 

Словарная наука bkz. Лексикография. 

Словарная статья sözlük maddesi. 

Словарное гнездо kökteş madde başı; kökteş sözcük yöntemine göre 

hazırlanan madde başı türü. 

Словарный запас söz varlığı, kelime hazinesi. 

Словарный фонд bkz. Словарный запас. 

Словарь sözlük. 

Словарь аббревиатуры bkz. Словарь сокращений. 

Словарь антонимов zıt anlamlı sözcükler sözlüğü. 

Словарь архаизмов arkaik sözcükler sözlüğü. 

Словарь жаргонных слов argo sözcükler sözlüğü. 

Словарь жестов jest sözlüğü. 

Словарь заимствований bkz. Словарь иностранных слов. 

Словарь иностранных слов yabancı sözcükler sözlüğü, alıntı sözcükler 

sözlüğü. 

Словарь иноязычных слов bkz. Словарь иностранных слов. 

Словарь идиом bkz. Фразеологический словарь. 

Словарь неологизмов yeni sözcükler sözlüğü. 

Словарь новых слов bkz. Словарь неологизмов. 
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Словарь новых слов и выражений yeni sözcükler ve ifadeler sözlüğü. 

Словарь омонимов eş sesli sözcükler sözlüğü. 

Словарь паронимов eş köklü sözcükler sözlüğü. 

Словарь пословиц atasözleri sözlüğü. 

Словарь сленга jargon sözlüğü, argo sözlüğü. 

Словарь собственных имен adlar sözlüğü. 

Словарь сокращений kısaltmalar sözlüğü. 

Словарь терминов terimler sözlüğü, uzmanlık alanı sözlüğü.  

Словарь топонимов bkz. Топонимический словарь.  

Словарь трудностей русского языка Rus dilinin zorlukları sözlüğü. 

Словарь ударений vurgu sözlüğü. 

Словарь фразарий özlü sözler sözlüğü. 

Словарь эпитетов sıfat sözlüğü. 

Словарь языка писателя yazar dili sözlüğü. 

Слово sözcük. 

Словообразование sözcük yapımı. 

Словообразовательный словарь sözcük yapım sözlüğü. 

Слово-стимул uyarıcı sözcük; reaksiyonların ve çağrışım çiftlerinin 

incelemesinde kullanılan sözcük. 

Словоформа sözlük biçimi; madde başlarının dilbilgisel özelliklerinin 

verilme biçimi (sözlüklerde fiillerin yalın halde verilmesi). 

Сложносокращённое слово bkz. Сокращение. 

Собственное имя özel isim. 

Сокращение kısaltılmış sözcük, kısaltma. 

Союз bağlaç. 
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Специалная лексикография bkz. Терминографическая 

лексикография. 

Специальные словари bkz. Терминологические словари. 

Список liste. 

Стилистика üslupbilim. 

Стимульное слово bkz. Слово-стимул. 

Суффикс sonek. 

Суффиксоид son kök ek; son ek işlevinde bulunan kök ek. Örnek: -вед → 

языковед (dilbilimci); -ход → теплоход (gemi, vapur). 

Существительное ad, isim. 

Т 

Творительный падеж araç durumu. 

Тезаурус 1. tezaurus; dilin tüm sözcüklerinin yer aldığı sözlük türü. 

2. ideografik sözlük; sözlükbirimler arasındaki anlamsal ilişkilere göre 

hazırlanan sözlük türü. 

Текст metin. 

Тематический словарь bkz. Идеографический словарь. 

Теоретическая лексикография kuramsal sözlükbilim. 

Термин terim. 

Терминограф terimbilimci. 

Терминография terimbilim. 

Терминографическая лексикография terminolojik sözlükbilim. 
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Терминологические словари uzmanlık alanı sözlükleri, terim 

sözlükleri. 

Терминология terimbilim, terminoloji. 

Территориальный диалект bölgesel lehçe, yerel lehçe. 

Типология словарей sözlük tipolojisi. 

Толкование açıklama, tanımlama. 

Толковый словарь açıklamalı sözlük. 

Топонимика yeradbilim, toponimi. 

Топонимический словарь yer adları sözlüğü, toponim sözlüğü. 

Транскрипция sesçil yazılım, transkripsiyon. 

У 

Ударение vurgu. 

Умение пользоваться словарем sözlük kullanma becerisi. 

Устаревшие слова bkz. Архаизм. 

Устойчивые словосочетание kalıplaşmış sözcük grubu ya da 

sözcükler. 

Учебная лексикография eğitimsel sözlükbilim, pedagojik 

sözlükbilim.   

Учебный словарь eğitimsel sözlük, pedagojik sözlük. 

 



Ümmügülsüm DOHMAN | 497 

Ф 

Филологический словарь bkz. Лингвистический словарь.  

Фонема sesbirim. 

Фонетика sesbilgisi. 

Фонетическая характеристика sesletim özelliği. 

Фонология sesbilim.  

Формат словаря sözlüğün biçimi (cep sözlüğü, küçük sözlük, orta sözlük, 

büyük sözlük). 

Фразеография deyim sözlüklerinin oluşturulması ve kuramsal sorunlarıyla 

ilgilenen genel sözlükbilim dalı. 

Фразеологизм deyim. 

Фразеология deyimbilim. 

Фразеологический словарь deyim sözlüğü. 

Х 

Хронологические пометы kronolojik etiketler. 

Художественная литература 1. edebiyat eserleri, edebî eserler. 2. 

Kurgusal eserler, kurgu edebiyatı. 

Ц 

Цитата alıntı örnek. 
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Ч 

Частотный словарь sıklık sözlüğü, sık kullanılan sözcükler sözlüğü.  

Черное слово bkz. Заглавное слово. 

Числительное sayı. 

Ш 

Школный словарь okul sözlüğü. 

Э 

Электронная версия словаря bkz. Электронный словарь. 

Электронная картотека elektronik kartotek, bilgisayar hafızasında kayıtlı 

kartotek. 

Электронная лексикография elektronik sözlükbilim, bilgisayar destekli 

sözlükbilim. 

Электронный словарь elektronik sözlük. 

Энциклопедический словарь ansiklopedik sözlük, ansiklopedi. 

Энциклопедия bkz. Энциклопедический словарь. 

Этимология etimoloji, kökenbilim. 

Этимологическая лексикография etimolojik sözlükbilim. 

Этимологический метод etimolojik yöntem. 

Этимологический словарь etimolojik sözlük, köken sözlüğü. 

Этимологическая справка köken bilgisi. 

Эмоционально – экспрессивние пометы duygulu – anlatımsal etiketler. 
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Я 

Язык dil. 

Языковая норма dil normu, dil kuralları. 

Языковой словарь bkz. Лингвистический словарь. 

Языкознание dilbilim. 





Ümmügülsüm DOHMAN | 501 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sözlükler, ilk olarak bilinmeyen bir sözcüğün anlamını, yazımını, 

kökenini, kullanımını vb. öğrenmek için başvurulan kaynaklardır. Her 

sözlük, minik bir bilim dağarcığının perdelerini aralayarak insanlığı 

sözcüklerin dünyasıyla tanıştırmaktadır. Kadim dönemlerden beri 

gerçekleştirilen uygulamalı sözlükbilim faaliyetleri, XX. yüzyıla yaklaşırken 

dilin sözlükbilimsel tasviri konusunda zengin bir sözlük birikimi sağlamıştır. 

XX. yüzyılın ortasından itibaren uygulamalı sözlükbilim yapısal açıdan 

oturmaya başlamış ve kuramsal sözlükbilimin oluşması için uygun ortamı 

sağlamıştır. Kuramsal sözlükbilimin temelleri Rus sözlükbilim 

çalışmalarıyla atılmıştır. L. V. Şçerba 1940 yılında ilk sözlük 

sınıflandırmasını yaparak dünya sözlükbilimine yön vermiştir. Dilbilimin bir 

dalı olan sözlükbilim kendi içerisinde, kuramsal ve uygulamalı şekilde iki 

temel çalışma alanına ayrılmıştır. Çalışmamızın ana temasını teşkil eden Rus 

sözlükbilimi, başlangıcından günümüze dek zengin bir sözlük deneyimine 

sahip olup, çok farklı türlerde, Rus dilini, Türk dillerini ve yabancı dilleri 

konu alan sözlüklerin hazırlanmasını sağlamıştır. Rus sözlükbilimi adlı 

çalışmada elde edilen bilimsel sonuçlar aşağıda sıralanmaktadır: 

1. Farklı türde ve hacimde hazırlanarak bir dilin söz varlığını köken, 

yazım, telaffuz, anlam vb. açılardan ele alan sözlüklerin yalnızca kelime 

tanımlarının verildiği liste ya da kitaplardan oluşmadığı bununla birlikte 

çeşitli işlevlerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda bir dilin söz 

varlığını incelemelerinin yanı sıra sözlüklerin doğasına farklı bir bakış 

açısıyla yaklaşmak amaçlanmış ve sözlüklerin; “eğitim ve öğretim aracı”, 

“toplumsal bir olgu”, “kültürel ögelerin göstergesi”, “tarihî bir belge”, “bilgi 

kaynağı”, “ideoloji aracı” ve son olarak “metin” kapsamında 

değerlendirilebilecekleri tespit edilmiştir.  

2. Genel sözlükbilimin bir kolu olan eğitimsel sözlükbilimin/ 

pedagojik sözlükbilimin; sözlüklerin eğitim – öğretim aracı olarak ortaya 

çıkması hususuna odaklandığı ve eğitimsel niteliğe sahip sözlüklerin 

oluşturulmasıyla ve incelenmesiyle ilgilendiği anlaşılmıştır. Rusya’da 

eğitimsel sözlükbilimin Rusçayı ilk başta SSCB’ye bağlı halklar olmak üzere 
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yabancılara öğretme amacıyla ortaya çıktığı görülmüştür. Sözlüklerin eğitim 

– öğretimde ilk sırada yer aldığı ve devlet ideolojisini esas alarak 

hazırlandığı anlaşılmıştır. Eğitimsel sözlüklerin hacimlerinin küçük, 

tanımlarının kısa, deyimlere ve terimlere ise gerektiği kadar yer verdiği 

görülmüştür. Bu sözlük türünün öğrenciye sözlük kullanım alışkanlığını 

yavaş yavaş, seviye seviye kazandırarak, ileri düzey sözlükleri benimsetme 

amacı taşıdığı gözlemlenmiştir.  

3. Toplum ve sözlük arasında ayrılmaz bir bağ bulunduğundan 

hareketle, toplumsal değişimlerin sözlükleri etkilediği, sözlüklerin toplumun 

aynası olduğu ve toplum için var olduğu tespit edilmiştir. Sözlük 

kullanıcılarının sözlüklerden beklentileri incelenmiş ve topluma küçük 

yaşlardan itibaren sözlük kullanım alışkanlığının kazandırılması gerektiği 

anlaşılmıştır. 

4. Bir toplumun kültürünü ön plana çıkaran yemek, barınak, ticaret, 

meslek, savaş, ulaşım, bireysel ilişkiler, bağlı olduğu inanç dünyasına ait 

soyut ve somut kavramlar, deyim, bilmece ve atasözleri gibi dil birimlerinin 

sözlükler vasıtasıyla kayıt altına alındığı ve korunduğu görülmüştür. Dil, 

kültür ve sözlük kavramlarının birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu, sözlüklerin 

bir toplumun kültürünü yansıttığı anlaşılmıştır DLT, CC, Yaşayan Rus 

Dilinin Açıklamalı Sözlüğü gibi eserlerde yer alan örnekler aracılığıyla, 

sözlüklerin bir toplumun yaşam tarzını, gelenek ve göreneklerini, 

atasözlerini, bilmecelerini, mutfak kültürünü sunan olgular olduğu tespit 

edilmiştir.  

5. Tarihî bir belge niteliğinde olan sözlükte, insanların konuştukları, 

yazdıkları dil vasıtasıyla geçmiş dönemler, farklı diller, yer ve mekânlar bir 

araya getirilerek, geçmişten günümüze bir bilgi köprüsü kurulduğu ve tarihin 

sayfalarında gezinmenin mümkün olduğu anlaşılmıştır. Sözlüklerin, kimi 

zaman tarihsel ve etimolojik sözlük türlerinde hazırlanmaları sebebiyle kimi 

zaman da güncel sözlüklerde geçen tarihî, arkaik, eski vb. üslup etiketleri ya 

da kronolojik etiketler aracılığıyla bir dilin söz varlığının tarihsel yönünü 

yansıttığı tespit edilmiştir. Bu sebeple güncel bir sözlük bile olsa her 

sözlüğün tarihsel bir boyutunun mutlaka olduğu anlaşılmıştır. Tarihin, 
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sözlükler aracılığıyla nesilden nesile aktarıldığı ve sözlüklerin tarihsel bir 

olgu olarak ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.  

6. Bilgi kaynağı olarak görülen sözlüklerin bilgilendiricilik özelliği 

ekseninde birkaç örnek madde başı seçilerek, ansiklopedik, normatif sözlük, 

etimoloji, zıt anlamlı, eş anlamlı ve eş sesli sözcükler, terim, atasözleri ve 

deyimler sözlüğü gibi çeşitli sözlüklerde nasıl tanımlandığı, hangi özellikleri 

içerdiği araştırılmıştır. Bu bağlamda incelenen “başıbozuk” madde başının 

farklı türde ve hacimde hazırlanan sözlüklerde tanımın ve tasvir içeriğinin 

değiştiği görülmüştür. Bununla birlikte bir sözcüğün her sözlükte 

bulunamayabileceği, bu, o sözcüğün, o dilde olmadığı anlamına 

gelemeyeceği saptanmıştır. Kaynakların ortaya çıkışının ve güvenilirliğinin 

sorgulanması gerektiği, sözlüklerin ve ansiklopedilerin dinî, siyasî ideoloji 

temelinde hazırlanabildiğinden her zaman objektif bilgiyi yansıtmadığı 

anlaşılmıştır.  

7. Sözlüklerin, bir devletin siyasî, dinî, toplumsal ideolojisini yansıtma 

aracı olarak kullanıldıkları anlaşılmıştır. Sözlüklerde yer alan madde 

başlarının tanımlamalarında ideolojik nedenlerden dolayı bilerek ya da 

bilmeyerek maddi hatalar, yanlış ve eksik değerlendirmeler olduğu 

görülmüştür. “Ekim”, “şubat” gibi basit ay adları Sovyet dönemi 

ideolojisinin tamamlandığı özel aylar olduğu için sözlüklerde “şubat 

günleri”, “Şubat Devrimi”, “Ekim Devrimi” gibi örneklerle açıklanmış ve 

yüceltilmiştir. Sovyet döneminde devlet ideolojisi gereği din olgusu yaşam 

biçiminden çıkarılmış, yeni hazırlanan ya da yeniden düzenlenen sözlüklerde 

dinî alanla, kiliseyle ilgili sözcüklerin yanına dinî ya da kiliseye ait etiketleri 

konularak dinî sözcükler ötekileştirilmeye çalışılmıştır. Sözlüklerin ve 

ansiklopedilerin ideolojiden en çok etkilenen kaynaklar olduğu anlaşılmıştır. 

8. İlk sözlüklerden biri olan Nirukta adlı Sanskritçe sözlüğün Vedalar 

temelinde hazırlandığından ve Doğu Slavların ilk Rusça açıklamalı 

sözlüğünün Novgorod Kilise Kurallar Kitabı (Новгородская Кормчая) 

olduğundan hareketle ilk sözlüklerin dinî metinleri anlamak için hazırlandığı 

ve metinler üzerine kurulduğu görülmüştür. Sözlüğün, yapısal kuruluşuyla, 

ilk sayfalarında yer alan sözlük hakkındaki önsöz ve açıklamalarla, sözlük 
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maddeleriyle, sözlük maddelerine verilen tanımlarla ve örneklerle bir metni 

metin yapan ölçütleri kendi içerisinde barındırdığı anlaşılmıştır. 

9. Türk dillerinde “sözlük” anlamını taşıyan sözcük için Kâşgarlı 

Mahmud’un XI. yüzyılda hazırlanan eserinde dîvân sözcüğüne, Osmanlı 

Türkçesinin sözlüklerinde lügat sözcüğüne yer verilmiştir. Bununla birlikte 

Türk sözlükbiliminde “sözlük” kavramı için Arapçadan alıntılanan lügat, 

kamûs, tuhfe, mucem sözcükleri kullanılmıştır. 1932 yılında gerçekleşen Dil 

Devrimi sonrasında söz konusu terim için Azerbaycan, Türkmen ve Uygur 

Türkçelerinde yer alan sözlük, Tatar Türkçesinde süzlek, Kazak Türkçesinde 

sözdik şeklinde bulunan sözcükler ışığında “söz” kökünün türevi olarak 

sözlük teriminin benimsendiği ve Türkiye Türkçesinin söz varlığına 

kazandırıldığı görülmüştür. 

10. Uygulamalı sözlükbilim faaliyetlerinin kadim dönemlerden 

itibaren yapıldığı anlaşılmıştır. Dünyada kuramsal sözlükbilimin temellerinin 

oluşturulması ise Rus dilbilimci L. V. Şçerba ile bağlantılıdır. Şçerba, 

1940’larda sözlükbilim kuramları üzerine çalışarak sözlük sınıflandırmasını 

yapan ilk bilim insanı olarak öne çıkmıştır. Sözlükbilimin bir bilim 

olabilmesi için gerekli kuramlarının ve yöntemlerinin bulunduğunu ifade 

ederek sözlükbilimin bir bilim olup olmadığı tartışmalarına son vermiştir. 

Rus dilbilim araştırmalarında sözlükbilim, dilbilimin bir dalı olarak kabul 

edilmiştir. Sözlükbilimin tanımları doğrultusunda kuramsal ve uygulamalı 

olarak iki temel çalışma alanına ayrıldığı görülmüştür. Sözlükbilimin 

kuramsal yönünün, sözlük ilkeleri, sözlük hazırlama yöntemleri, sözlük 

türleri, sözlük sorunları, sözlükbilim tarihi, sözlük eleştirisi gibi konularla 

ilgilendiği; uygulamalı yönünün, dilin tasviri, incelenmesi, sözlük 

hazırlanması, kullanıcıya sunulması, kullanıcının istekleri, basım ve satış 

alanlarıyla ilgilendiği anlaşılmıştır. 

11. Sözlükbilimin, anlambilim, kökenbilim, biçimbilim, sesbilim gibi 

birçok disiplinle bağlantılı olduğu, en çok yararlandığı disiplinlerden birinin 

ise sözcükbilim olduğu gözlemlenmiştir. Hem sözlükbilimin hem 

sözcükbilimin çalışma alanının temel nesnesi sözcükler olduğu için 

sözlükbilim ve sözcükbilimin birbirine karıştırıldığı, kimi zaman da 
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birbirinin yerine kullanıldığı saptanmıştır. Her iki dalı da aynı gören 

araştırmacılar bulunmakla birlikte özellikle sözcükbilimi karşılayan 

“lexicology” terimini hem sözlükbilim hem de sözcükbilim için kullanan 

araştırmacılara tanık olunmuştur. Sözcükbilimin, bir sistem olarak söz 

varlığının genel niteliklerine odaklandığı, sözlükbilimin ise söz varlığının 

münferitliği ve tekrar edilmezliği açısından her sözcük birimini açıklamayı, 

onun ayırıcı niteliklerini ve bağlı bulunduğu özel çevresini göstermeyi 

amaçladığı anlaşılmıştır. Böylelikle, sözcükbilimin, sözlükbilimin kuramsal 

temelini oluşturduğu, sözcükbilim ve sözlükbilimin birbiriyle sürekli 

etkileşim içinde ancak kendi ilgi alanlarına sahip olduğu görülmüştür. 

12. Türk sözlükbiliminin başlangıcını Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu 

Lugâti’t-Türk adlı şaheserinin oluşturduğu ve Türk sözlükbiliminin Doğu 

kökenli başladığı gözlemlenmiştir. Kıpçak dönemi sözlüklerinde Codex 

Cumanicus, Çağatay döneminde Çağatayca Sözlük ya da Abuşka Lugati 

adlarıyla tanınan eserler önemlidir. Osmanlı döneminde, Tanzimat’la 

kaydedilen ilerlemeler ve Avrupa ile çeşitli alanlardaki ilişkilerin 

gelişmesiyle Batı sözlükçülüğü benimsenmiştir. Bu dönemde Şemseddin 

Sâmi’nin, Kâmûs-ı Türkî’si öne çıkmıştır. 1923 yılında cumhuriyetin kabulü, 

1928 Harf Devrimi, 1932’de Türk Dil Kurumunun açılması sözlükbilim 

çalışmalarının başlamasını sağlamıştır. 1945 yılında ilk TDK sözlüğü 

hazırlanmıştır. Türk sözlükbiliminde uygulamalı sözlükbilim faaliyetleri eski 

dönemlere dayansa da kuramsal sözlükbilimle ilgili çalışmaların sınırlı 

olduğu görülmüştür. Türkiye’de sözlükbilim teriminin kullanımı ve yeri 

konusunda çeşitli görüşlerin öne sürüldüğü, çoğunluğun ise sözlükbilimi bir 

dilbilim dalı olarak kabul ettiği ve kuramsal sözlükbilim çalışmalarının ise 

başlangıç aşamasında olduğu anlaşılmıştır. 2015 yılında HUSBAM’ın 

(Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi) ve 

SÖZMER’in (Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) açılmasıyla 

çalışmaların hız kazanacağı umut edilmektedir.  

13. Avrupa’da sözlükbilimin gelişmesinin dil kurumlarının ve 

akademilerinin açılmasıyla ilgili olduğu anlaşılmıştır. Avrupa’da sözlükbilim 

alanında Almanya, Fransa ve İngiltere öncü ülkeler olmakla birlikte 

kuramsal ve uygulamalı sözlükbilime yön veren ilk çalışmaların İspanyol 
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sözlükbilimci Julio Casares, Çekyalı dilbilimci, sözlükbilimci Ladislav 

Zgusta ve Avustralyalı sözlübilimci R. R. K. Hartmann’la ilintili olduğu 

tespit edilmiştir. Avrupa’da sözlükbilim çalışmalarının en zengin dönemini 

XX. yüzyıl oluşturmakla birlikte 1970’li yıllardan itibaren kuramsal 

çalışmalarda artış gözlemlenmektedir. 

14. Rus sözlükbilim tarihinin kökeninin Doğu Slavlara ait olup XI. 

yüzyıla kadar uzandığı, Rus sözlükbilim tarihinde ilk sözlüklere “glossari” 

adı verildiği anlaşılmıştır. Araştırmacıların ilk sözlük türleri olan 

“glossari”leri, “özel isim ve yer adları sözlükleri”, “sembol sözlükleri”, 

“Slavca – Rusça sözlükler” ve konuşma kılavuzları şeklinde 4 türe 

ayırdıkları tespit edilmiştir. XVI. yüzyılın sonundan itibaren yabancı ya da 

anlaşılmayan sözcüklerin gerçek ansiklopedik bilgilerle açıklandığı ve 

genellikle alfabetik düzende farklı bilgilerin sunulduğu “azbukovnik” adlı 

sözlük türünün ortaya çıktığı görülmüştür. Rus sözlükçülüğünün ilk 

dönemini oluşturan ve XI-XVII. yüzyıllar arasında hazırlanan sözlüklerin 

“glossari”, “leksikon”, “alfavit”, “azbukovnik” adlarını taşıdıkları 

anlaşılmıştır. Söz konusu sözlüklerin, yabancı bir kelimenin ya da 

anlaşılması güç olan sözcüklerin çevirisini, anlamlarının yorumlanmasını, 

herhangi bir eserde yer alan kavramların, özel isimlerin ve sembollerin 

açıklanmasını içerdiği gözlemlenmiştir. XVI. ve XVII. yüzyıl Moskova Rus 

Devleti’ni kültürel açıdan etkileyen gelişmelerin, yeni sözlükbilim ilkelerinin 

ve sözlük oluşturma kurallarının Güney-Batı Rusya kaynaklı olduğu 

anlaşılmıştır. 

15. Rusya’da çarlık dönemini başlatan Korkunç İvan lakaplı IV. 

İvan’ın 1552’de Türk toprakları olan Kazan’ı ve hemen ardından 1556’da 

Astrahan’ı ele geçirerek bu topraklardaki Türk hâkimiyetinin resmî olarak 

sonlandırdığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda Rusya’nın XVI. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren kendi etnik yapısına farklı milletleri dâhil ederek çok 

milletli bir devlet haline gelmeye ve Çuvaş, Başkurt gibi birçok Türk halkını 

Ruslaştırmaya başladığı gözlemlenmiştir. Orada yaşayan Türk halklarının 

yok olmadığı, Rus halkıyla karıştığı, doğal olarak Rusça-Türk dilleri 

etkileşiminin artmaya devam ettiği ve bu durumun da Rusça söz varlığına ve 

sözlüklerine yansıdığı görülmüştür. 
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16. İlk Rus İmlâ Reformu’nun 1708-1710 yılları arasında Çar I. Petro 

döneminde gerçekleştiği, bu süreçte Rusya’nın yönünü Batı’ya çevirdiği 

anlaşılmıştır. İlk yabancı sözcükler sözlüğünün I. Petro’nun emriyle 

hazırlandığı ancak tamamlanamadığı saptanmıştır. I. Petro döneminde Rus 

diline çok sayıda yabancı kökenli sözcüğün dâhil olmasıyla ve 1812 

Anavatan Savaşı’yla halkın manevi duygularının arttığı, sözcüklerin 

kökenine ve yerel sözcüklere ilginin başladığı anlaşılmıştır. Bu gelişmeler, 

araştırmacıları etimolojik, tarihsel ve diyalektolojik sözlüklerin 

hazırlanmasına yönlendirmiştir. Çarlık dönemi sözlükbilim faaliyetlerinde 

M. V. Lomonosov, E. R. Daşkova, İ. İ. Sreznevskiy, A. L. Dyuvernua, A. H. 

Vostokov, V. İ. Dal, V. V. Radlov adlarının ön plana çıktığı, 1783 yılında 

kurulan Rusya Akademisi ile sözlüklerin bilimsel bir kurum altında 

hazırlandığı görülmüştür.  

17. Rusya’nın St. Petersburg şehrinde O. İ. Senkovskiy tarafından 

1828-1829 yılları arasında iki cilt şeklinde hazırlanan Rusça – Türkçe Sözlük 

(Российско – турецкий словарь) ile İstanbul’da 1892 yılında Yarbay 

Ahmed Sedad tarafından oluşturulan Rusça – Türkçe Lügat adlı ilk Rusça – 

Türkçe sözlüklerin pratik amaçlar doğrultusunda ordunun ihtiyacını 

karşılamak için hazırlandığı anlaşılmıştır.  

18. Çarlık dönemi sözlüklerinin incelenmesi neticesinde арчакъ – 

arçak (semer, eyer, palan), башмак – başmak (ayakkabı), басалыкъ – 

basalık (bataklık), башка – başka (baş, kafa), богатырь – bogatır 

(kumandan, kahraman, bahadır), евшан – yevşan (pelin/yavşan otu), 

емурлукъ – yemurluk (yağmurluk), инжирь – injir (incir), каймакъ – 

kaymak, кафтанъ – kaftan, кирка – kirka (kazma), куймакъ – kuymak, 

кумганъ – kumgan (sürahi, güğüm, testi), кумысъ, кумызъ – kumıs, 

kumız (kımız), саадак, сагайдак – saadak, sagaydak (ok kılıfı, sadak), 

сабан – saban, саман – saman, сара – sara (para), сарай – saray (saray 

(kapalı büyük alan), oda, ambar, kiler), халыхъ – halıh (insan, halk), 

ярлык – yarlık (ferman, yarlık) vb. gibi daha birçok sözcüğün Türk 

dillerinden Rusçaya geçtiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda Türk dillerinin 

Rusça söz varlığını toplumsal, siyasî, savaş sanatı, günlük ve ticarî yaşam 

gibi pek çok bakımdan etkilediği anlaşılmıştır.  
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19. Rusya’da, 1917 Ekim Devrimi’yle Sovyet dönemine geçilmiştir. 

Türk halklarını Sovyetler Birliği çatısı altında toplayarak, Rus dili 

paydasında birleştirebilmek için onlara çeşitli alfabe politikaları 

uygulanmıştır. Bu bağlamda Türk dillerini konuşan halkların alfabelerinin 

kaderinin 3 evreden geçtiği anlaşılmıştır. İlki, devrim öncesi kullanılan 

alfabe; ikincisi Latin alfabesine geçiş; üçüncüsünü ise Rusça Kiril alfabesine 

geçiş şeklinde değerlendirmek mümkündür. SSCB kurucusu Rusya, Türk 

halklarına dil, din, tarih ve kültür bilincini kaybettirme odaklı bir politika ve 

uygulama izlemiştir. 1920’li yıllardan itibaren Rus dilinden – Türk dillerine 

karşılıklı çok sayıda, farklı türde ve hacimde iki dilli sözlükler  

hazırlanmıştır. Özellikle Türk halklarının Rusça Kiril alfabesine geçiş 

sürecinin tamamlandığı 1940’lı yıllarda Türk dilleri – Rus dili temelinde 

oluşturulan sözlüklerin zirve yaptığı görülmüştür. Bunun yanı sıra Türk 

dillerinden – Türk dillerine örneğin, Çağatay Türkçesinden – Özbek 

Türkçesine sözlüklerin hazırlanmadığı anlaşılmıştır. Sovyetler Birliği 

çatısında birleşen Türk halklarından yazı sistemine sahip olan ya da 

olmayanların yazı dillerinin oluşturulmasının sözlüklerle sağlandığı tespit 

edilmiştir. SSCB döneminde yayımlanan sözlüklerin Sovyet ideolojisinin 

aktarılması, Sovyet Rusçasının öğretilmesi üzerine odaklanan bir araç 

konumunda olduğu, yaklaşık 130 dilin konuşulduğu SSCB topraklarında 

Rusçanın sadece Rus halkının değil o topraklardaki tüm halkların iletişim 

dili olabilmesi ve uluslararası konuma gelebilmesi için iki dilli sözlüklerin 

büyük önem taşıdığı anlaşılmıştır. Sovyetler Birliği içerisindeki halklar için 

hazırlanan sözlüklerde Sovyet dilinin ve ideolojisinin yerleşmesi açısından 

Sovyet kurumlarının isimlerine, Sovyet bayramlarına ve Marksist 

terminolojiye yer verildiği, bu bakımdan sözlüklerin ideolojinin yansıtıcısı 

olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Devrim dilini, kültürünü ve ideolojisini 

yaygınlaştırmanın en hızlı yolunun sözlükler olduğu tespit edilmiştir. Ders 

aracı, bilgi kaynağı olarak görülen sözlüklerde tanımlanan dil, Sovyet 

ideolojisinin benimsetilmesinde en güçlü araç seçilmiş ve dil siyaseti etkin 

bir şekilde yapılmıştır. 

20. Sovyet dönemindeki gelişmeler Rusça söz varlığını etkilemiş, yeni 

sözcük oluşturma yöntemleri ortaya çıkmıştır. Yeni sözcük yapımı, eski bir 
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sözcüğün anlamının değiştirilmesi yoluyla ya da tamamen yeni sözcüklerden 

oluşturulmuştur. Bununla birlikte en sık kullanılan yöntem, kısaltmalar 

aracılığıyla sözcük yapımıdır. Örneğin; коллективное хозяйство – 

kollektivnoye hozyaystvo (kolektif çiftlik, köy) sözcük öbeğinin ilk heceleri 

birleştirilerek колхоз – kolhoz; Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика – Rossiyskaya Sovetskaya 

Federativnaya Sotsialistiçeskaya Respublika (Rusya Sovyet Federal 

Sosyalist Cumhuriyeti) sözcük öbeğinin ilk harfleri alınarak РСФСР – 

RSFSR; агитационный пункт – agitatsionnıy punkt (propaganda yeri) 

sözcük öbeğinin ilk sözcüğün ilk hecesi, ikinci sözcüğün tamamı alınarak 

агитпункт – agitpunkt kısaltmaları yapılmıştır. Kısaltılmış sözcükler o 

kadar fazladır ki 1920’li yıllardan itibaren sözlüklerinin de oluşturulduğu 

gözlemlenmiştir. 

21. 1969 yılında Rusya’da yayımlanan Kadim Türk Dili Sözlüğü’nde 

(Древнетюркский словарь) yer alan madde başlarının üçte birinin DLT’den 

(Dîvânu Lugâti’t-Türk) tarandığı görülmüştür. Başka bir ifadeyle 20.000 

madde başından oluşan Kadim Türk Dili Sözlüğü’nün yaklaşık 7000 

maddesinin DLT’den alındığı anlaşılmıştır. 

22. Rus sözlükbilim kuramlarının Sovyet döneminde özellikle XX. 

yüzyılın ikinci yarısında L. V. Şçerba’nın öncülüğünde oluşmaya başladığı 

tespit edilmiştir. Bu bağlamda L. V. Şçerba dünya sözlükbiliminde sözlük 

sınıflandırmasını yapan ilk kişi olarak kayda geçmiş ve onun güncelliğini 

koruyan sözlük sınıflandırması temelinde çeşitli sözlük tipolojileri 

hazırlanmıştır. Bu bağlamda S. İ. Ojegov, A. A. Reformatskiy, P. N. 

Denisov, A. M. Tsıvin, E. G. Şimçuk, V. V. Morkovkin, V. V. Dubiçinskiy 

gibi araştırmacıların sözlük sınıflandırmaları yaptığı görülmüştür.  

23. Sözlüğün yapısal açıdan “megayapı”, “makroyapı” ve “mikro-

yapı”dan oluştuğu anlaşılmıştır. “Megayapı”nın, sözlüğün baskısıyla ilgili 

bilginin, sözlüğün yapısal özelliklerinin ve sözlüğün kullanım kılavuzunun 

yer aldığı ön kısımdan, kısaltmalardan, yabancı sözcüklerden, söz 

öbeklerinden, sözlüğün hazırlanmasında yararlanılan kaynakların listesinden, 

düzeltmeler, dizgi hataları, askeriyedeki rütbeler ve haritalar gibi değişiklik 
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gösteren ek kısımdan oluştuğu görülmüştür. “Makroyapı”nın sözlükteki 

madde başlarının yerleşim düzeniyle (alfabetik, kavramsal-tematik, kökteş) 

bağlantılı olduğu gözlemlenmiştir. “Mikroyapı”nın ise bir sözlükte bulunan 

sözlük maddesinin yapısıyla ilintili olup sözlük maddesinde yer alan bilgileri 

içerdiği anlaşılmıştır. Bu bağlamda sözlük maddesinin, madde başı, yazım, 

sesletim özelliği, dilbilgisel özellik, madde başı sözcüğün türü, madde başı 

sözcüğün anlamı, madde başının tanımı, köken bilgisi, sözlükbilimsel örnek, 

sözlükbilimsel etiketler (dilbilgisel, anlamsal, üsluba ait etiketler), 

gönderme/yönlendirme gibi hususların tamamını ya da birkaçını kapsaması 

gerektiği sonucuna varılmıştır. Sözlüğün yapısal özellikleri içerisinde yer 

alan sözlüğün hacminin ve kaynaklarının belirlenmesinin önemli bir rol 

oynadığı anlaşılmıştır. 

24. Sözlüklerin temel görevi olan sözlük maddelerinin tanımlan-

masında bazı yöntemlerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Örneğin, madde başı 

sözcüğün anlamının ayrıntılı bir şekilde açıklandığı “betimleme yöntemi”; 

bu yöntemin bir türü olan sözcüğün benzer nesnelerle açıklandığı “nesne 

odaklı açıklama yöntemi”; madde başının anlamının eş anlamlı sözcük 

aracılığıyla tanımlanması yöntemi; madde başı sözcükle ilgili daha önce 

sözlüğün başka bir maddesinde açıklama yapıldıysa o sözcüğe gönderim/atıf 

yapıldığı “referans yöntemi” adlı metotların en sık başvurulan yöntemler 

olduğu gözlemlenmiştir. Sözcüklerin anlamlarının açıklanmasında kuru, 

anlamsız, alakasız sözcüklerden kaçınılması, oldukça basit, anlaşılır 

sözcüklerle yalın bir şekilde tanımlanmasına özen gösterilmesi gerektiği 

anlaşılmıştır. Ayrıca sözlüklerdeki tanımların objektif bir yaklaşımla 

yapılmasının çok önemli olduğu görülmüştür. 

25. B. A. Larin başkanlığında 1960 yılında açılan “Larin Sözlükbilim 

Merkezi”nin, bölgesel sözcükbilim ve sözlükbilim, tarihsel sözcükbilim ve 

sözlükbilim, yazar dili sözlükbilimi ve iki dilli yazar dili sözlükbilimi 

alanlarına yöneldiği ve bu yaklaşımlar çerçevesinde sözlükler oluşturduğu 

görülmüştür. 1991 yılında Prof. Dr. O. M. Karpova başkanlığında İvanov 

Devlet Üniversitesi bünyesinde kurulan “İvanov Sözlükbilim Merkezi”nin, 

çalışmalarını İngiliz ve Amerikan yazar dili sözlüklerinin oluşum ve gelişim 

tarihi üzerine yönlendirerek, sözlük eleştirisi alanına ve çağdaş kullanıcının 
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ihtiyaçlarına odakladığı anlaşılmıştır. Novosibirsk Devlet Üniversitesi 

bünyesinde 1994 yılında kurulan “Novosibirsk Sözlükbilim Merkezi”nin 

Sibirya bölgesinde konuşulan ağızlar temelinde diyalektoloji ve deyim 

sözlükleri oluşturma amacı taşıdığı görülmüştür. 

26. Normatif sözlükbilimin, Sovyet döneminde 1917 İmlâ Reformu 

sonrası ortaya çıkan kuramsal bir alan olduğu, bu bağlamda oluşturulan 

sözlüklere “normatif sözlük” adı verildiği tespit edilmiştir. Bu tür 

sözlüklerde yer alacak sözcüklerin, dilin standartlaştırılması görevine uygun 

şekilde seçildiği, hacminin çağdaş dilin sınırlarının belirlenmesiyle ilgili 

olduğu görülmüştür. Bununla beraber söz kültürünün gelişmesi amacıyla 

hazırlandıkları, bir dilin sözcüklerinin anlamını, doğru kullanımını, 

vurgusunu, telaffuzunu, yazımını, dilsel etiketler aracılığıyla üslubunu 

gösterdikleri anlaşılmıştır. Bir sözcüğün kullanım alanını gösteren dilsel 

etiketlerin belirlenmesinin, genel sözlükbilimin ve normatif sözlükbilimin 

kuramsal ve uygulamalı açıdan en güncel sorunlarından biri olduğu 

görülmüştür. Sovyet döneminde normatif sözlükbilimde D. N. Uşakov, S. İ. 

Ojegov ve V. V. Vinogradov isimlerinin öne çıktığı saptanmıştır. 

27. D. N. Uşakov’un 1935-1940 yılları arasında tamamlanan 4 ciltlik 

Rus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü, Sovyet döneminin ilk normatif sözlüğü 

olmuştur. Bu sözlüğün ve 1949 yılında S. İ. Ojegov tarafından yayımlanan 

Rus Dili Sözlüğü’nün Sovyet ideolojisine ayna tutan bir çalışma olarak 

ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Her iki sözlük de devrim sonrası Rus dilinde 

meydana gelen değişiklikleri görme olanağı tanımaktadır. Sovyet döneminin 

toplumunu, kültürünü, ideolojisini, dil dünya görüşünü gösteren ve 

kanıtlayan sözlüklerdir. Sovyet döneminde sözlüklerin siyasî öneminin 

filolojik araştırmaların ötesine geçtiği saptanmıştır.  

28. Rus edebiyat dilinin tarihsel sözlüğünün hazırlanması hususunun, 

tarihsel materyallerin incelenmesi yolunu açması, böylelikle Rusların 

uluslararası ilişkilerini, Rusça söz varlığındaki toplumsal-tarihî nedenleri ve 

anlamsal ilişkileri göstermesi bakımından önemli olduğu anlaşılmıştır. 

Tarihsel sözlüklerin, tarihsel üslup vb. sorunların çözümünü de 

kolaylaştıracağı, bu hususta edebiyat kaynaklarının sistematik analiz 
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takibinin yapılmasının önemli olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda 

Puşkin’in erken dönem şiirlerinde позор sözcüğü arkaik olup, Kilise Slav 

dilinde “manzara” anlamında kullanılırken, 1820’li yıllardan itibaren söz 

konusu anlam Puşkin’in dilinde kaybolmakta ve bu yıllardan itibaren güncel 

kullanımdaki “rezillik, utanç verici, yüz karası, ayıp” anlamını 

kazanmaktadır. Bu değişim 4-5 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşmiştir. 

Üslup problemlerinin çözümünün normatif sözlüklerin yetkinleştirilmesinde 

büyük önem taşıdığı anlaşılmıştır. 

29. Rus dilinin kadim dönemlerden itibaren farklı dillerin tesirinde 

kaldığı, yazı dili ve sözlü dil ayrımı hemen gerçekleşmediği için ortak bir 

yazı ve konuşma dilinin oluşamadığı anlaşılmıştır. Sovyet dönemiyle birlikte 

yaşanan kültürel, siyasî, toplumsal değişiklikler Rus diline yansımış ve yazı 

dilinin hâlâ tek bir standardı sunulamamıştır. D. N. Uşakov’un sözlüğüyle de 

normatif sözlük meselelerinin çözülemediği, 1949 yılında S. İ. Ojegov 

tarafından hazırlanan Rus Dili Sözlüğü’yle Rus edebi normlarının netlik 

kazandığı anlaşılmıştır. 

30. Yazar dili sözlüklerinin, edebiyat dilinin temel söz varlığını, anlam 

ve üslup değişimlerini göstermesi bakımından genel, normatif sözlüklere 

kaynak oluşturduğu görülmüştür. Bu bağlamda yazar dili sözlükleri 

hazırlanması hususuna önem verilmelidir. 

31. Sovyet döneminde etimolojik sözlükbilimin kuramsal ve uygula-

malı alanda ilerlemesinde M. Fasmer, N. M. Şanskiy, E. V. Sevortyan, E. N. 

Şipova adlı bilim insanlarının öne çıktığı görülmüştür. Etimolojik 

sözlüklerde sözcüklerin izinin sürüldüğü, bununla birlikte Rusçanın esnek 

sözcük yapım sisteminin Rusçaya alıntılanan Türk kökenli sözcüklerin 

tespitini zorlaştırdığı anlaşılmıştır.  

32. Adlar; dilsel, tarihî ve siyasî faktörlerden etkilenmektedir. 

Örneğin: V. İ. Lenin adıyla bağlantılı olan “Komsomolsk, Krasnoarmeysk, 

Oktyabrsk, Pervomaysk, Sovetsk, Novvıy Put” gibi yer adları Ekim Devrim’i 

öncesinde bulunmamaktadır. Bu nedenle ad değişimlerinin tarihî, siyasî 

koşullar çerçevesinde gerçekleştiği ve ideolojiden ayrılamadığı anlaşılmıştır. 

Adların incelenmesi ve sözlüklerde bir araya getirilmesiyle ilgilenen 
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adbilimsel sözlükbilim, genel sözlükbilimin bir dalıdır. Adbilimin en yaygın 

alt kolları kişiadbilim/antroponimi ve yeradbilim/toponimidir. Kişiadbilim, 

kişi adları/antroponim, baba adı/patronim, soyadları, takma ad, unvan, halk 

adları ve lakaplar gibi kişilere özgü isimleri aynı zamanda folklor, mit ve 

hikâyelerdeki kahramanları araştırmaktadır. Yeradbilim, yer adlarını, onların 

işlevlerini, anlamını, kökenini, yapısını, zaman içerisinde bölgesel 

yayılımını, gelişimini ve değişimini göstermektedir. Kişiadbilim ve 

yeradbilimin XIX. yüzyılda ortaya çıktığı ve XX. yüzyılda N. A Baskakov, 

E. M. Murzayev, A. M. Selişçev, E. M. Pospelov, V. D. Bondaletov, V. A. 

Nikonov, A. V. Superanskaya gibi bilim insanlarının araştırmalarında 

geliştirilen bir alan olduğu anlaşılmıştır. 

33. N. A. Baskakov, Türk Kökenli Rus Soyadları adlı eserinde 300 

adet soyadı incelemiş ancak bu sayının daha fazla olduğunu da belirtmiştir. 

Bu konuda inceleme yöntemlerini de açıklayan Baskakov, Türk kökenli 

isimlerin Rusça kalıba girdirilmesinde sıklıkla “-ov, -ev, -ın, -in” (Murat+ov, 

Tolmaç+ev vb.) nadiren ise “-iç, ıh/ih, -sk-iy” ve “-oy” (Baklan+ov+sk+iy, 

Kolt+ov+sk+oy vb.) eklerinin kullanıldığını göstermiştir. Baskakov’un öne 

sürdüğü yöntemler sayesinde tarihî ve edebî kaynaklarda, Rus arşivlerinde 

Türk  kökenli pek çok Rus kişi adının tespit edilebileceği ve bu hususta 

araştırmacısını beklediği anlaşılmıştır. 

34. Yer adları/toponim sözlükleri haritacıların, yeradbilimcilerin ve 

dilbilimcilerin ortak çalışması sonucunda ortaya çıkan kılavuzlardır. 

Toponim sözlüklerinin, coğrafî adları; anlamsal, morfolojik, etimolojik, 

tarihsel, coğrafî ve kültürel açıdan incelediği ve yer adları araştırmalarında 

başvurulan temel kaynaklar arasında olduğu gözlemlenmiştir. Bununla 

birlikte coğrafî adlandırmalar, ilk toplumlarla ilintili olduğundan, toponim 

sözlükleri aracılığıyla coğrafî adlar ile yer adlarına ismini veren halkların 

kimliğiyle; etkileşim içine girilen diller ve halklar ile ilgili bilgiye 

ulaşılabileceği anlaşılmıştır. Örneğin, Türk kökenli dag, tag, tog, tau, too, tuu 

biçimbirimleri Balkanlar’dan Taymır’a kadar “dağ” anlamında 

kullanılmaktadır. 



514 | Rus Sözlükbilimi 

35. Sovyet döneminde dile yeni dâhil olan sözcüklerin, yazı dilini 

yansıtan normatif, genel sözlüklerde vb. hemen yer almadığı anlaşılmıştır. 

Yazı dilinin açıklamalı sözlüğünü hazırlamak uzun zaman gerektiren, 

meşakkatli bir iş olduğundan, öncelikle 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık 

gibi belirli zaman aralıklarında basılan gazete, dergi, edebiyat kaynakları 

incelenmekte ve dildeki yeni sözcükler kaydedilmektedir. Ardından bu 

sözcükler, Yeni Sözcükler ve Anlamlar adlı bir sözlük serisinde 

yayımlanmaktadır. Böylece bir sözcüğün genel kullanıma girmesi 

beklenmekte, dildeki kalıcılığına bakılmakta ve yabancı sözcüklerin 

sözlüklere hemen alınması da bir anlamda engellenmektedir. Bu bilgiler 

ışığında yeni sözcükler sözlüğü serisi planının da Sovyet döneminin dışa 

kapalı ortamı gereği uygulanan bir dil siyaseti olduğu tespit edilmiştir. 

36. Post-Sovyet dönemi sözlükbilimi, bir yandan Sovyet dönemi ve 

öncesinden aldığı kuramlar temelinde ilerlerken diğer yandan yeni kuramlar 

oluşturmakta ve bu kuramlar çerçevesinde yeni türde sözlükler meydana 

getirmektedir. XXI. yüzyıl teknoloji çağı olduğu için de neredeyse her basılı 

sözlüğün çevrimiçi ya da çevrimdışı elektronik sürümü mevcuttur. Post-

Sovyet döneminde Sovyet ideolojisini ve o dönemi yansıtan söz varlığı 

“Sovyetizm” olarak nitelendirilmiş, incelenmiş ve sözlükleri hazırlanmıştır. 

Bu bağlamda, Post-Sovyet dönemi sözlükbiliminin; yeni sözcükler 

sözlüğünün oluşturulması, yabancı kökenli sözcükler sözlüğünün 

hazırlanması, açıklamalı sözlüklerin güncellenmesi ve yenilerinin 

oluşturulması, çağrışım sözlüğü gibi yeni tür sözlüklerin hazırlanması, bilim 

ve teknolojinin gelişmesiyle elektronik sözlüklerin oluşturulması gibi 

eğilimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu dönemde D. N. Uşakov’un ve 

S. İ. Ojegov’un sözlüklerinin yapılan yeni baskılarında Sovyet sözcüklerinin 

çoğunun çıkarıldığı görülmüştür. Post-Sovyet dönemi sözlüklerinde, Sovyet 

dönemi ideolojisi gereği yaşam biçiminden çıkarılan din olgusuyla ilgili 

sözcüklerin yanına dinî alana, kiliseye ait anlamında konulan etiketlerin 

kaldırıldığı, Sovyet ideolojisini öven, anımsatan sözcüklerin aktif 

kullanımdan çıktığı tespit edilmiştir.  

37. Türk ve Rus halkları kadim dönemlerden itibaren toplumsal, 

siyasî, ticarî, kültürel ve dilsel olmak üzere çeşitli açılardan etkileşime 
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girmişlerdir. Bu durum doğal olarak söz konusu milletlerin söz varlığında, 

deyimlerinde, dilbilgisinde iz bırakmıştır. Rusça sözlükler, Türk dillerinden 

alıntılanan sözcüklerle doludur. Bunlar günlük yaşama, savaş sanatına, ticarî 

hayata ait sözcükler olduğu gibi kişi ve yer adlarında da varlığını 

sürdürmektedir. Bu bağlamda açıklamalı, etimolojik, kişi adları gibi çeşitli 

türde sözlük hazırlayan V. N. Tatişçev, İ. İ. Sreznevskiy, V. İ. Dal, D. N. 

Uşakov, N. V. Goryayev, A. G. Preobrajenskiy, F. Mikloşiç, S. E. Malov, N. 

K. Dimitriyev, V. V. Vinogradov, E. N. Şipova, E. V. Sevortyan, M. Fasmer, 

N. M. Şanskiy, N. A. Baskakov, E. M. Murzayev adlı bilim insanlarının 

Türk kökenli sözcükleri belirlediği ve kayda geçirdiği anlaşılmıştır. 

Çalışmamızda elde edilen veriler sonucunda ileriye dönük 

uygulamalar için sunulan öneriler aşağıda sıralanmaktadır: 

1. Sözlükler, bireysel ve devlet ideolojilerinden uzak, nesnel bir bakış 

açısıyla oluşturulmalıdır. 

2. Etimolojik sözlüklerdeki madde başları yeniden incelenmeli, bu 

çerçevede diyalektoloji, etimoloji ve morfoloji çalışmalarına önem 

verilmelidir. 

3. Sözlükbilimin özellikle kuramsal alanına yönelen çalışmalar ve 

kitaplar hazırlanabilir.  

4. Üniversitelerde sözlükbilim kürsüleri, lisans, yüksek lisans ve 

doktora dersleri açılarak nitelikli sözlükbilimcilerin yetişmesi sağlanabilir. 

5. Alfabe değişimi yaşayan halkların alfabe değişimi öncesinde 

yayımlanan dinî, tarihî, kültürel vb. eserlerinin ve değerlerinin yok olmaması 

için söz konusu türdeki metinlerin yeni alfabeyle aktarımı sağlanmalıdır. 

6. Araştırmalarımız neticesinde Türkçe sözlükbilim terimleri 

sözlüğüne rastlanmamıştır. Türkçe sözlükbilim terimleri sözlüğü 

oluşturulabilir. Hazırlanması düşünülen bir Türkçe sözlükbilim terimleri 

sözlüğüne, çalışmamızın uygulama kısmını oluşturan “Rusça – Türkçe 

Sözlükbilim Terimleri Sözlükçesi” örnek teşkil edebilir. 
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Çalışmamızın Türkiye’de yapılacak olan kuramsal ve uygulamalı 

sözlükbilim çalışmalarına ışık tutması ümit edilmektedir. 
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