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Arõko÷lu’nun hazõrladõ÷õ Örnekli Hakasça-Türkçe Sözlük’te yaklaúõk 17.000
kelime bulunmaktadõr. Arõko÷lu bu sözlü÷ü dört ana kaynaktan yaralanarak
hazõrlamõútõr. Bunlardan birincisi Rus Türkolog Baskakov’un hazõrladõ÷õ 13.000
kelimelik Hakasça-Rusça sözlüktür. Arõko÷lu, sözlü÷ünün madde baúõ kelimelerini
tespit ederken bu sözlükten istifade etmiútir. økinci kaynak ise büyük Hakas
antropolo÷u ve tarihçisi Viktor Butanayev’in Tarih-Etnografya Sözlü÷ü’dür.
Üçüncü kaynak Rusça-Hakasça Sözlük’tür.
Arõko÷lu’nun hazõrlamõú oldu÷u bu sözlü÷ün önemi, Hakas edebiyatçõlarõnõn
eserlerinden alõntõlar yaparak, kelimelerin cümle içerisindeki kullanõmlarõnõ
vermesindedir. Arõko÷lu aynõ zamanda pek çok Hakas atasözü ve bilmecesini de
örnek cümle olarak kullanmõútõr. Sözlük bu özelli÷i ile úu ana kadar yapõlmõú olan
karúõlõklõ Türk lehçeleri sözlükleri arasõnda bir ilk olma özelli÷ini taúõmaktadõr. Bu
tarzda yapõlan di÷er karúõlõklõ Türk Lehçeleri sözlüklerinde ya kelimelerin bire bir
karúõlõklarõ verilmiú ya da lehçenin kendi dilindeki açõklamalõ sözlük esas alõnarak
di÷er lehçeye aktarõlmõútõr.
Sözlükte yirmi dokuz tanõnmõú ça÷daú Hakas edebiyatçõsõnõn edebi eserleri
de örnek cümleler arasõnda yer almaktadõr. Bu bakõmdan dördüncü ana kaynak
olarak da, Arõko÷lu’nun da eserinin önsözünde belirtti÷i gibi Ça÷daú Hakas
edebiyatçõlarõnõn eserlerini sayabiliriz. Ayrõca Arõko÷lu uzun zamandõr üzerinde
çalõútõ÷õ ve nihayetinde 2007 Haziranõnda yayõnladõ÷õ Hakas Kahramanlõk
Destanlarõnda geçen kelimeleri de sözlü÷e eklemiútir.
Arõko÷lu sözlükte kelimelerin hangi a÷za ait oldu÷unu bazen belirtmiú
bazen de buna dair göndermeler yapmõútõr. Anlamõnõ vermeden gönderme yaptõ÷õ
kelimeler ço÷unlukla a÷õz kelimeleri olmuútur.
Doç. Dr. Ekrem Arõko÷lu Türklü÷e gönül vermiú bir Türkolog olarak büyük
sõkõntõlara katlanõp Sibirya’da bulunan Hakas Türk yurduna gitmiú, neredeyse
yok olmak üzere olan bu Türk lehçesinin sözlü÷ünü bir Türk Türkolo÷un gözüyle
yazmõú ve Hakasçadan- Hakasçaya anlatõmlõ bir sözlü÷ü olmayan Hakasçanõn
sözlü÷ünü Hakasçadan Türkçeye hazõrlamõútõr. Türkoloji sahasõ bu eserinden
dolayõ kendisine minnettar olacaktõr.
Çok büyük bir emek ve özel bir çalõúma gerektiren bu güzel çalõúma dolayõsõyla
Arõko÷lu’nu kutluyor, Hakas Türkçesi ile ilgili bilimsel yayõnlarõn ülkemizde her
geçen gün artmasõnõ diliyoruz.
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