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BELGEL İ K

N. N. Narimanov Şarkiyat Enstitüsü ve “Sovetskaya Entsiklope-
diya” Devlet Basımevi, 40 bin kelimelik Türkçe-Rusça Sözlük’ü 
basarak Sovyet Şarkiyatı için büyük bir hizmette bulunmuştur. 
Sözlük, niteliğiyle Rusça basılan pek çok Türkçe sözlüğü kıyasla-
namaz biçimde aşmakta ve yurt dışındaki emsallerinden de ge-
ride kalmamaktadır. Söz konusu sözlüğün basılışı, Rus ve Sovyet 
Türklük bilimi tarihine geçen bir hadise olarak kaydedilmelidir.

O. Yu. Şmidt’in “Sovetskaya entsiklopediya” adlı Doğu sözlükle-
ri dizisindeki yabancı sözlüklerin ilki olan ve teknik yönden de 
mükemmel biçimde hazırlanan Rusça-Türkçe Sözlük; konuşma 
dilinden sözlerin yanı sıra bilim, siyaset, teknik, askerlik ve ede-
biyat alanlarından kelimeleri de içeriyor.

1927’de Moskova Şarkiyat Enstitüsü çatısı altında, burada yeti-
şenlere Leningrad üniversitelerinden (Levin, Lisovskiy, Mihaylov) 
mezun Tüklük bilimcilerin de katılmasıyla başlatılan ortak çalış-
manın ürünü olan sözlük, ön sözde belirtildiğine göre “Türkçenin 
en yeni metinlerinin okunması için hazırlanmış” ve yalnızca ya-
zılı kaynaklarla oluşturulmuş, sonra da Türkiye’de en son çıkan 
sözlüklerle denetlenmiş ve tamamlanmış. Yararlanılan sözlükle-
rin listesine ise ön sözden sonra yer verilmiş (bunların arasında, 
Budagov’unkinin de dâhil olduğu bazı eski sözlükler de vardır). 

* Yazının asıl adı: Turetsko-russkiy slovar’. Haz.: D. A. Magazanik. A. B. 
Abdurrahmanov ve İ. V. Levin’in katkısıyla. V. A. Gordlevskiy’in düzenlemesiyle. 
Moskova, OGİZ RSFSR, 1931, 1176 sütun, fiyatı 6 r. Söz konusu yazı Bibliografiya 
Vostoka (2-4. sayılar, 1933, Leningrad 1934: İzdatel’stvo Akademii Nauk 
SSSR) adlı eserde yer almaktadır. Yukarıdaki metin Serdar Karaca tarafından 
Türkiye Türkçesine çevrilmiştir. Metindeki yay ayraçlar yazara, köşeli ayraçlar 
ise çevirene aittir. Burada özgün ve çeviri metin birlikte verilmektedir.

TÜRKÇE-RUSÇA SÖZLÜK*
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Türkçe kelimeler Türklerin 1928’de kabul ettiği Latin alfabesindeki gün-
cel imlayla verilmiş. Sözlüğün kullanılmasını kolaylaştırmak için Prof. 
Gordlevskiy, kelime türetme ekleri listesini de sözlüğe eklemiş. Sözlüğün 
sonunda Türkiye’deki vilayetler ve çok kullanılan A. A. (Anadolu Telgraf 
Ajansı) gibi kısaltmalar sıralanmış.

Sözlüğe ağızlardan; argo ve çocuk dilinden bazı unsurlar da girmiş. Alın-
tı kelimelerin hangi dilden olduğu belirtilmiş. Her kelimenin en yaygın 
karşılığının yanında seyrek kullanılanlar da veriliyor. Ayrıca gerektiğinde 
farklı ifadeler de aktarılıyor.

Ön sözde, kelimelerin anlamlarını numaralandırırken hazırlayanların 
hangi ilkeyle hareket ettiği 
söylenmemiş. Bana kalırsa 
sözlük her şeyden önce gün-
lük ihtiyaca yönelik olduğuna 
göre, çağdaş dildeki en yaygın 
anlamı öne almak, az kullanı-
lan veya eskimişleriyse ikinci 
ve üçüncü sırada vermek ama-
ca uygun düşerdi ancak görü-
nen o ki sözlüğü kullanmayı 
kolaylaştıracak böyle bir yol 
izlenmemiş. Mesela ben fennî 
kelimesinde (311. sütun) ilk 
sıraya “nauçnıy” (karşılaştırı-
nız: ilmî) değil “tehniçeskiy” 
[teknik], kanaat kelimesinde 
(527. sütun) “mneniye, ubej-
deniye” [düşünce, inanç] ve 
meslek kelimesindeyse (697. 
sütun) “zanyatiye, professi-
ya” [uğraşı, iş] (karşılaştırınız: 
meslekî) anlamını koyardım. 
Bu bağlamda bence, meslektaş 
kelimesinde verilen anlamla-
ra, sözlükte eksik kalan “tova-
riş po professii” [iş arkadaşı] 
anlamı eklenmelidir.

Ön sözde dendiği üzere sözlük 
“elbette tam değil” ama yine de 



94 TÜRK DİLİ EYLÜL 2019



95

..Aleksandr N. Samoyloviç..

EYLÜL 2019 TÜRK DİLİ

sınırlı bir alana mahsus terim-
ler içermeyen metinleri oku-
maya yeterlidir. Sözlüğün ne 
kadar iş göreceğini biraz daha 
açıkça söylemek gerekirse söz-
lükle bugün çıkan Türkçe bir 
gazeteden her makale tama-
men okunamaz.

Yenukidze Leningrad Şark 
Enstitüsü lisansüstü öğrenci-
leriyle geçen seneki Türkçe ga-
zete okumalarımın gösterdiği-
ne bakılırsa sözlüğe eklemeler 
epey birikiyor. Sözlüğün so-
nunda ekleme ve düzeltmeler 
için özel bir sayfa bırakılmış. 

Bu iş öyle ayarlanmalıydı ki ekleme ve düzeltmeler genişletilmiş ve gözden 
geçirilmiş baskı için gerçekten sözlüğü hazırlayanlara ulaşsın. Sözlüğün 
ilk baskısı 10 bin adet çıkmıştı ve eğer hâlâ tükenmediyse çok yakında tü-
kenecektir.

Ön sözde kısmen dendiği gibi 
edebî Türk dili bugün hızla 
gelişip değişiyor. Bu yüzden 
1931’de çıkan Türkçe-Rusça 
Sözlük yıldan yıla daha da es-
kiyerek yeni yeni ekleme ve 
düzeltmelere muhtaç kalıyor. 
Pek yakında, Birliğimizin fark-
lı merkezlerindeki hem sayısı 
hem de niteliği artan Sovyet 
Türklük bilimcilerin daha da 
çok iştirakiyle, verimli bir ça-
lışmanın neticelerini yansı-
tacağına inandığımız yeni bir 
baskıya ihtiyaç hasıl olacaktır.

Sözlüğün genişletilmiş ve  
gözden geçirilmiş 1945 tarihli 

2. baskısının dış kapağı
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