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ÖZBEKİSTAN’DAKİ SÖZLÜK ÇALIŞMALARI HAKKINDA 
BİR DEĞERLENDİRME

Marufjon Yuldashev1

ÖZET

Özbek dilinin çeşitli dönemlerinde hazırlanan çeviri, açıklamalı ve terminolojik 
sözlükler güncel bir araştırma alanı olarak her zaman dil bilimcilerin dikkat merkezindedir. 
Bu yazıda Özbek sözlükçülüğünün geçmişi ve bugünü, Sovyet öncesi, Sovyet dönemi ve Milli 
Bağımsızlıktan sonra bu alandaki çalışmalar hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. 
Bunun yanında Özbekistan’daki sözlükbilimle ilgili bilimsel araştırmalara da genel olarak 
değinilmiştir. 

A n a h t a r  k e l i m e l e r :  Sözlük, sözlükbilim, Özbek leksikografisi. 

Özbek sözlük biliminin başlangıcı şüphesiz Türk halklarının ortak 
manevi mirası, dilimizin ölümsüz abidesi olan “Divanü Lügati›t-Türk”e kadar 
uzanır. Bu sözlük içeriği ve yapısal özelliklerine göre dünya leksikografisinde 
ciddi bir hadise sayılmaktadır. Bugüne kadar Türk dillerinde yapılan sözlüklerde 
“Divanü Lügati’t-Türk”ün yapısal özelliklerinin devam ettiğini açıkça görmek 
mümkündür. XII. Yüzyılda, Mahmud Zemahşerî Arapça, Farsça, Türkçe ve 
Moğolca’yı ihtiva eden Mukaddimetü’l-Edeb adlı sözlüğüyle dünya leksikogra-
fisinin teorik ve pratik açıdan gelişmesine büyük katkıda bulunmuş, XIII. yüz-
yılda aynı fonksiyonu At-tühfetü’z-zekiyyeti fil-lügati’t-türkiyye adlı muazzam 
*  Doç. Dr., Ege Üniversitesi
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sözlük üstlenmiştir. Çeviri sözlük geleneğini XV. yüzyılda Tali İmanî Hirevî Be-
dei el-lügat adlı Çağatayca-Farsça sözlüğü ile devam ettirirken bu gelenek XVI. 
yüzyılda Abuşka adlı Çağatayca-Türkçe sözlük, XVII. yüzyılda Muhammed 
Yakup Çingî’nin Kelürname adlı Çağatayca-Farsça sözlüğü, Muhammed Rizâ 
Hâksar Münteheb ül-lügat, Mirza Mahdîhan Señlah, Şeyh Süleyman Buharî 
Efendi Lügat-ı Çağatay ve Türkî-i Osmanî adlı sözlüklerle devam ettirdi.

Özbek Türkçesinin Batı sözlükçülük anlayışına göre hazırlanan 
önemli sözlüklerinin özellikle XIX. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıktığı 
bilinmektedir. Bu dönemdeki sözlüklerin çoğu, Rusların Türkistan halkını 
daha yakından tanıması ya da Rusçanın yerli halk arasında yayılmasını 
sağlamak amacıyla gündeme gelmiştir. Bundan dolayı da onlarca Rusça-
Özbekçe çeviri sözlükler hazırlanmıştır. Bu tip sözlüklerin başında V. Nalivkin 
ve M. Nalivkina’ların birkaç defa yayınlanan Rusça-Sartça ve Sartça-Rus-
ça (Русско-сартовский и сартовско-русский словарь 1884-1912) sözlüğü 
gelir. Lazar Budagov’un Türk-Tatar Lehçelerinin Karşılaştırmalı Sözlüğü 
(Сравнительный словарь турецко-татарских наречий СПб.: Типография 
Императорской Академии наук, 1869 I.Т., 1871 II.Т) de Türkistan’da sözlük 
bilimin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur.

Özbek leksikografisinin XX. Yüzyıldaki seyrine bakılırsa, başta yine 
Rusça-Özbekçe, Özbekçe-Rusça olmak üzere çeviri sözlüklerin yapıldığını 
görmek mümkündür. Mesela: Y. D. Polivanov (1926), A. Zahirî (1927-1928), K. 
Yudahin (1927), U. Ahmedcanov ve B. İlyazov (1931), S. Rahmeti ve A.Kadirî 
(1934), V. Reşetov (1935) ve başkalarının hazırladığı sözlükleri örnek olarak 
gösterebiliriz. Bu tip sözlükler içerisinde Özbekistan Bilimler Akademisi Dil ve 
Edebiyat Enstitüsü tarafından farklı yıllarda yayınlanan (1950-55, 1954, 1959) 
Rusça-Özbekçe ve Özbekçe-Rusça sözlüklerinin leksikografi açısından daha 
değerli ve kapsam bakımından daha zengin olduğu bilinmektedir. Bunun yanında 
tarihi eserleri okuma ve anlamaya duyulan ihtiyacı gidermek için de çalışmalar 
yürütülmüştür. P. Şemsiyev ve S. İbrahimov’ların 1953 yılında yayınladığı Özbek 
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Klasik Edebiyatı Eserlerini Okumak İçin Kısa Sözlük (Ўзбек классик адабиёти 
асарларини ўқиш учун қисқача луғат) isimli sözlük buna bir örnektir. Bu sözlük 
1972 yılında genişletilerek Nevai Eserleri Sözlüğü (Навоий асарлари луғати) adı 
altında yeniden basılmıştır. 1983-1985 yıllarında E. Fazilov editörlüğünde 4 ciltlik 
Nevai Eserleri Sözlüğü’nün (Навоий асарлари луғати) yayınlanması da Özbek 
leksikografisi açısından önemli çalışma olmuştur. 

Özbek diyalektolojisi, etnografisi ve terminolojisine dair sözlükler 
üzerinde çalışmaların da yine bu dönemde hızlandığı görülmektedir. Örneğin, S. 
İbrahimov’un 3 ciltlik Fergana Ağızlarının Zanaatla İlgili Söz Varlığı adlı ese-
ri (Фарғона шеваларининг касб-ҳунар лексикаси: Тошкент, 1956-1959), Ş. 
Şaabdurahmanov editörlüğünde yayınlanan Özbek Halk Ağızları Sözlüğü (Ўзбек 
халқ шевалари луғати: Тошкент, 1972), Âlim Usman editörlüğünde yayınlanan 
İçtimaî-Siyasî Terimler Sözlüğü (Ижтимоий-сиёсий терминлар луғати: 
Тошкент, 1976) ve benzerleri bunlara birer örnek teşkil edecektir. Bu dönemde 
hazırlanan sözlükler içinde, yer adları ile ilgili çalışmaların daha çok olduğu gö-
rülmektedir. Bunun bir sebebi yer adlarının sürekli yeni Sovyet ideolojisine göre 
değiştirilmesidir. 

Tarihi yer adlarının unutulmaması için toponimik sözlüklere büyük bir 
gereksinim duyulmakta idi. Z. Dosimov ve H. Egemov’un hazırladığı Yer Ad-
larının Kısa Açıklamalı Sözlüğü (Жой номларининг қисқача изоҳли луғати: 
Тошкент, 1977), S. Karayev’in Coğrafi Adların Anlamlarını Biliyor musu-
nuz?, Coğrafi Adların Anlamları (Географик номлар маъноси: Тошкент, 
1970), H. Hasanova’nın Orta Asya Yer Adları Tarihinden (Ўрта Осий жой 
номлари тарихидан), Yer Dili (Ер тили: Тошкент, 1977) gibi çalışmalarının 
böyle bir ihtiyaç nedeniyle ortaya çıktığı söylenebilir.

1981 yılında 60.000 üzerindeki söz ve söz birleşimlerini içeren iki cilt-
lik Özbek Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’nün (Ўзбек тилининг изоҳли луғати) 
yayınlanması Özbek leksikografisinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Sözlükte 
her bir kelimenin anlam birimleri derleme materyal örnekleriyle açıklanmıştır. 
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Leksikografi açısından da yüksek seviyede hazırlandığı bilinmektedir. Keli-
melerin leksik, semantik ve biçembilim açıdan betimlenmesine özen gösteril-
miştir. Sözlükteki leksikografi kurallarına ve gösterge vasıtaları kullanımına 
da dikkatle uyulduğunu ayrıca vurgulamak gerekir.

Dilin gelişimi sürecinde onun söz varlığının diğer alanlara göre daha 
hızlı, daha etkili, daha ciddi değişimlere uğraması belirgindir. Bunun nedenleri 
de açık. Bu değişimler bir dilin söz varlığının sayısal açıdan değil, kalite ve 
önem açısından da gelişmekte olduğunu belirtir. Söz varlığındaki gelişim ve 
değişim süreci, yeni kavram birimlerinin ortaya çıkmasına ve var olan sözcük 
biriminin kullanımdan çıkmasına yol açtığı gibi, kaybolma ihtimali olan bazı 
sözcüklerin yeni anlam birimi için kullanılma imkânı sayesinde yaşamını sür-
dürmesine de yol açacaktır. 

Sözlük hazırlama işinin kolay iş olmadığını biliyoruz. Ama sözlüksüz 
de belli bir alanın gelişimini, söz varlığını bilemeyiz. Onun için sözlük ve 
sözlük bilimi her zaman önemini korumuştur. 

Özbekistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra leksikografi ayrı bir 
önem kazanmıştır. Önceki yıllarda Özbekçenin Rusça ile karşılaştırmalı 
sözlüklerine çok yer verildiği, her yaş, her mesleğe göre böyle sözlüklerin 
hazırlandığı bilinmekle birlikte, bağımsızlıktan sonra Rusça yerine dünyanın 
başka dilleri ile karşılıklı sözlüklerin hazırlandığı görülmektedir. Bu gayet 
doğal bir haldir. Dünyaya açılmayı hedefleyen, başka ülkelerle ilişkileri 
geliştirmeyi amaçlayan bir ülke için sözlükler büyük bir önem taşıyacaktır. 
Ertuğrul Yaman ve Nizamiddin Mahmudov tarafından hazırlanan Özbek 
Türkçesi-Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesi 
Karşılıklar Kılavuzu adlı eserin önsözünde müellifler, eserin hazırlanış ama-
cını şöyle vurgulamışlardır: 

“Sözlükler, lehçelerin karşılıklı öğrenilmesinde eminiz ki anahtar vazi-
fesi göreceklerdir. Özbekistan’da böylesi bir çalışmaya çok büyük bir ihtiyaç 
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hissedilmekteydi. Biz eminiz ki aynı ihtiyaç Türkiye ve diğer Türk cumhuri-
yetlerinde de mevcuttur. Hem ihtiyaçları karşılamak hem de oluşması elbette 
muhtemel ortak Türk dilinin bir an önce gerçekleşmesine yardımcı olacağı 
düşüncesiyle böyle bir çalışmaya girdik.” (YAMAN; MAHMUD, 1998, s.5)

Bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren çeviri sözlükler daha çok ilgi gör-
meye başlamıştır. Başka dillere nazaran Özbekçe-Türkçe sözlüklere daha çok 
önem verildiği dikkat çekmektedir. Prof. Dr. Nizamiddin Mahmudov ve Dr. 
Ertuğrul Yaman tarafından hazırlanan Özbekçe-Türkçe ve Türkçe-Özbekçe 
Sözlük (Ғафур Ғулом нaшриёти, Tошкент, 1993), Berdak Yusuf’un hazır-
ladığı Türkçe Özbekçe ve Özbekçe Türkçe Sözlük (Ўзбекистон нашриёти, 
1993) gibi çeviri sözlükler bugüne kadar araştırmacıların ve Özbekçe ile ilgi-
lenenlerin başvuru kitapları sayılmaktadır. 

Bunun dışında Özbekistan’ın şehir ve bölgelere göre toponimi sözlük-
lerini hazırlama işi tekrar canlanmıştır. Taşkent Toponimleri (С.Қораев, 1991), 
Cizzah Vilayeti Toponimleri (Б.Ўринбоев, 1992) vb. sözlükler sayesinde Sovyet 
ideolojisi ile ilgili yer adları artık Özbekçe tarihi isimleri ile değiştirilmiştir. 

Özbek İsimleri Sözlüğü’nün de ilk defa bağımsızlıktan sonra (E. Beg-
matov, 1991, 1998) hazırlandığı görülmektedir. Özbek leksikografisinde B. 
Hasanov tarafından hazırlanan Kuran-ı Kerim Sözlerinin Arapça-Özbek-
çe İndeksli Sözlüğü’nün (Қуръони Карим сўзларининг арабча-ўзбекча 
кўрсаткичли луғати, 1995) de büyük önem taşıdığını belirtmek gerekmektedir.

 Bugünlere kadar hazırlanan filolojik sözlükler kategorisine giren çe-
viri, imla, terim, açıklamalı ve belli bir alanla ilgili sözlükler birer dil hazinesi 
olarak halka hizmet etmektedir. Özbekistan Milli Ansiklopedisinin “Lügat” 
maddesinde, 1925 yılından bugüne kadar 50’den fazla alan üzerine 140 tane 
terminoloji sözlükleri hazırlandığı ve bu sözlükler vasıtasıyla ilgili alanların 
terminolojisi düzene getirildiği kaydedilmektedir. (Ўзбекистон Миллий 
энциклопедияси: 2003, 5.c.) 
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XXI. yüzyıla gelindiğin de bu tür pratik çalışmalar devam ettiğini gör-
mekteyiz. Yeni, güncel sözlüklerin gitgide arttığı görülmektedir. Ünlü Öz-
bek dilbilimcileri A. Nurmanov ve A. Haciyev’lerin editörlüğündeki Çağdaş 
Özbek Dilinin Aktif Sözleri açıklamalı sözlüğü (Ҳозирги ўзбек тили фаол 
сўзларининг изоҳли луғати, 2001) bunun en iyi örneğidir.

Özbekistan bağımsızlığından sonra yapılan en büyük sözlük ise 
şüphesiz 5 ciltlik Özbek Dilinin Açıklamalı Sözlüğü (Ўзбек тилининг изоҳли 
луғати, 2006-2008)dür. Bu sözlük Özbekistan Bilimler Akademisi Ali Şir 
Nevai Dil ve Edebiyat Enstitüsü’nün nüfuzlu dilbilim uzmanları tarafından 
hazırlanmıştır. Bu sözlüğün 1981 yılındaki 2 ciltlik sözlükten başlıca farkı 
söz varlığının sayısına göredir; yani 5 ciltlik sözlük 80.000 üzerindeki söz ve 
deyimleri kapsamaktadır. Bunun dışında, 1981’den bu yana sosyal ve siya-
si yaşamda, eğitimde, teknolojide kısacası hayatın her cephesinde değişimler 
ortaya çıkmıştır ki bunların doğal olarak, bilimsel açıklamalarının yapılması 
gerekiyordu. 1981’deki sözlükte birçok kelimenin Sovyet ideolojisine göre 
açıklandığı bellidir. Özellikle dinî kavramlar ateist bakış açısıyla değerlendi-
rilmiştir. Konuşmada kullanımı faal olduğu halde yazıya geçmeyen o kadar 
çok kelime vardı ki, bunlar da aynı sözlükte yer almamışlardır veya halkın yüz 
yıllardır kullandığı bazı Arapça kelimeler yerine Rusça mukabili öne sürül-
müştür. Yeni sözlük bunun gibi eksiklikleri düzelterek, dilin doğal gelişimine 
önem vermiştir. Sovyet döneminde resmi yazışmalarda ve Devlet yönetiminde 
kullanılması yasaklanan Özbekçeye “Devlet Dili” makamının verilmesinin di-
lin gelişmesine büyük bir imkân sağladığını söylemek mümkündür. Toplum da 
milli değerlerine tekrar sahip çıkmaya başlamıştır. Yeni sözlükte milli örf ve 
ananelerle, unutulmaya terk edilmiş güzel geleneklerle ilgili kelimelere daha 
çok yer verilmesi bu açıdan gayet önemlidir. Bu sözlüğün eskisinden ciddi 
bir farkı kelimenin kökeni ile alakalı bilgilerin verilmesidir. Yani sözlükte her 
bir yabancı kelime etimolojik açıdan değerlendirilmiştir. Bu sözlüğün büyük 
bir emeğin sonucu olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz; ama bu sözlük de 
kusursuz değildir. İleride muhtemelen sözlüğün yeni baskıları olacaktır ve di-
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jital ortama da uyarlanacaktır. Bu süreçte sözlükteki bazı eksikleri söylemek, 
hataları düzeltmeye çalışmak da dile kayıtsız kalamayan kişilerin görevidir. 
Sözlükteki bazı açıklamalar yeterli olmadığı gibi bilimsel ve etimolojik açıdan 
güvenilir değildir. Mesela, alif kelimesi sözlükte aşağıdaki gibi açıklanmak-
tadır: Bitki, esasen bezir bitkisini ısıtmakla elde edilen yağ (I, 70). Aslında 
kelimenin anlamı: “Bezir bitkisi, aynı bitkiden elde edilen yağ. Keten tohum-
larını adi hararetle ısıtmakla elde edilen hoş kokulu, cila gibi kuruyan bir 
yağ” şeklinde açıklanırsa anlam netleşir. Veya öz Türkçe olarak bilinen Tangri 
(Tengri, Tanrı) kelimesinin Moğolcadan (III, 662) alındığı kaydedilmiştir ki 
bu açıklamanın da güvenilirlik payı oldukça zayıftır. Bunun gibi bazı eksik-
lerin, sözlüğün yeni Özbek-Latin alfabesi ile yayımlanması sırasında dikkate 
alınacağından ve düzeltileceğinden eminiz.

Yine özellikle belirtmek gerekir ki Özbekistan’da dilbilimin sözlükçü-
lükle ilgili alanı sayılan teorik leksikografi de hızla gelişmektedir. Zira pratik 
sözlükbilimin gelişimi, teorik sözlükbilimin ne derce başarılı olup olmadığına 
bağlıdır. Bir dilin söz varlığını sözlük biçiminde ortaya koymak üzere çeşit-
li yöntemleri araştırma, sözlük hazırlama işinin prensiplerini ortaya koyma, 
sözlük yapma kurallarını geliştirme ve uygulama alanına çıkarma, yeni pratik 
sözlük çeşitleri hazırlamanın bilimsel yöntemlerini uygulama işi leksikogra-
finin çalışma alanına girer. Leksikografinin üzerinde durduğu işler sırasına 
sözlüklerin genel tipolojisini belirtme, sözlüklerin mikro ve makro strüktür 
özelliklerini belirleme gibi önemli işler girer. Bundan sözlüğün tipoloji bakı-
mından türüne göre sözlük madde başlarının yerleşimi, kelimelerin açıklanma 
yöntemlerinin uygulanması anlaşılır. Sözlüğün makro strüktür özellikleri onun 
genel yapılanması ile ilgili hususları anlatmaktadır. Bunda madde başlarının 
seçiminden, yerleşiminden resim, şekil ve çeşitli işaretlerin kullanımına kadar 
olan hususlara dikkat edilir. Kelimelerin sınıflandırılması, kelimenin etimolo-
jik bilgilerini verme, fonetik, morfolojik ve gramer özelliklerini gösterme gibi 
işler de makro strüktür özellikler kavramı içerisine girer. 
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Son yıllarda leksikografi sahasındaki İdeomatik (kavram) sözlükleri 
hazırlama yöntemleri, bilgisayar programları için Özbekçe söz varlığını ha-
zırlama prensipleri, konkordans ve kullanım frekansını belirleme sözlükleri 
gibi araştırmaların ortaya çıkması bu alandaki çalışmaların daha da gelişeceği 
ümidini kuvvetlendirmektedir.
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ABSTRACT
Created in different time descriptive, terminological bilingual dictionaries of Uzbek 

language as the actual subject has always attracted the attention of linguists. This article 
provides general information on past and present of the Uzbek lexicography, the works 
carried out in this sphere in Soviet and post-Soviet era. And also briefly refers to research 
conducted in Uzbekistan in lexicography.
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