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Özet: Eski Uygurca metinlerde daha evvel hiç rastlanılmayan veya seyrek 
rastlanan, dolayısıyla anlamları da çok açık olmayan kimi sözcükler, yeni 
metin yayımları ve metinlerin Çince asılları ile karşılaştırılarak daha da 
anlaşılır hale gelmektedir. Fragman halindeki metinlerİn yayımlanışı 

sırasındaki kimi yanlış tamamlamalar da bu yolla düzeltilmektedir. 
Aşağıdaki yazıda, Eski Uygurcada görülen, muhtemel yansıma bir fiilden 
türemiş olan "çığlık, tiz ses, kuş çığlığı" manalarındaki etiyiri kelimesi ele 
alınmaktadır . 
Anahtar sözcükler: Yansıma kelimeler, Eski Uygurca, Altun Yaruk 
Sudur, Xuanzang Biyografisi 

Abstract: Some words which have nev er or rarely been run across in Old 
Uyghur texts before and which consequently have obscure meanings are 
becoming more comprehensible through the comparison between the 
original Chinese texts and the new text editions. Several faulty completions 
in the publication of fragmentary texts are also corrected in this way. In the 
text below, the word etiyiri, which is found İn Old Uyghur texts and was 
possibly derived from an onomatopoeic verb with meanings of "a scream, 
squeak or chirp" İs discussed. 
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o. Türkçedeki, Ortak Türkçedeki yansıma sözcükler özel ve ilgi çekici bir 
konudur. W. Bang'dan başlayıp T. Tekin'e kadar çok sayıda Türkolog ve 
Altayist konuyla ilgili çalışmalar yayımlamış, görüşlerini paylaşmışlardır. 
ilgi çekici olan, yansıma fıiller türeten eklerden en yaygını olan + Klr

ekinin, Moğolcada da +KlrA olarak kullanılmasıdır. ı Konuyla ilgili etraflı 
son çalışmalar A. M. Şçerbak ve T. Tekin tarafından yapılmıştır. Bugün 
kullanılan bağır-, çağır-, geğir-, öğür- vb. çok sayıda fıil aynı yolla 
türemiştir (ayrıntılar için bk. T. Tekin, 1982). Söz konusu çalışmalardan 
sonra 8-13. yüzyıllar arası örnekler toplu olarak M. Erdal' ca 1991' de 
yayımlanan çalışmasında 5.3. bölümde ele alınmıştır (OTWF, 465-487). 

Çoğunlukla açık heceyle, yani ünlüyle biten tek heceli yansıma isimlere 
gelerek fıiller türeten bu ek, az sayıda türemiş isme, iki heceli kelimelere 
de gelebilmektedir. Bunlardan birisi de "ses (gürlerne, kükreme?)" an
lamına gelen etin sözü ve bundan türemiş şekildir. Clauson'a göre bu ma
nada bir isim, "köpek havlaması, kuş ötmesi" gibi kelimelerin sıralandığı 
bir bağlamda, Manichaica III'te görülür (ED, 60 b): korkınçıg etin olar 

a[r J ayak "entsetzliche gibt es unter ihnen nicht (onların arasında korkunç 
sesli olanı yok)", metin A. von Le Coq Nr 32'de geçer (T.M. 278 Vorder
seite 5).2 Aynı kelime daha sonra bir kez bir başka fragmanın tamamlan
mış satırlarında görülür (Zieme, BT :XX, Mz 663; Kasai, BT XXIX). 

Türkçe - Moğolca arasındaki etkileşimler yalnızca sözcük düzeyinde değil, ekler 
düzeyinde de bol örnek içerir. Moğolcadan Türkçeye ödünçlemeler söz konusu 
olduğunda, Türk dilleri arasında Moğolcadan hem kelime hem ek düzeyinde en az 
ödünçlemede bulunan dil Türkiye Türkçesi ve çuvaşçadır; çuvaşçadaki şekiller 
çoğunlukla bir ara dille yapılan ödünçlemelerdir. 
Yeni numarası U 71 olan bu fragman ile sonraki yayınlarına ilişkin düzeltiler için 
bk. J. Wilkens, nr. 312, s. 284-285; çok yeni olarak bk. Gunner Mikkelsen, s. 104, 
konuyla ilgili son yayınlar için yine aynı yazar s. 102 ve sonrasına bakınız; 
Mikkelsen, J. Wilkens'in Henning yayınına ilişkin düzeltisine yer vermez. U 71 
metninin hangi tarafının ön, hangi tarafının da arka yüz olduğu tartışmalıdır (bk. 
Zieme 2009: 593); metnin konumuzu ilgilendiren yüzündeki satırlar şu şekildedir: 
meIJigü / it ürdüki Js;uş üni / bulgaglı emgetigli / yavlaJs; ün ol / yerda Js;orJs;znçzg etin 
/ olar ara yoJs; / könürügli isig / yel yeltimez / Js;amag tünerigde / tumanta f .... } da 
arag oır .. } içre yoJs; (Le Coq'un metni günümüz bilgilerine ve Zieme'nin 
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sözden türemiş olan etinlig "( ... ) sesli, ( ... ) avazlı" sözü hayvan 
seslerini gösterir: kisari arslan etinlig 28.21, kalavink kuş teg 

etinlig BT 5.24. Sanskritçe-Uygurca bir fragmanda ise ... kuşlar üze 

etinligler "tönend von [verschiedenartigen] Vögeln" şeklinde geçer, D. 
Maue, s. 106, s. 121, not 127 (ayrıca krş. aynı yer, not 126); BT IX etinlig 

seviglig ezrua üni 81.3, teril) yaglıg yumşak kövşek ezrua etinlig 145 v 1 
("tynlyk imlasıyla BT IX 2. cilt, dizin, s. 17 b); BT VIII B 146 yumşak 
seviglig ünlüg erür ulug etinlig. 

Gerçekte tamamı et- "ses çıkarmak, ötmek" manalarında olan fiilden 
türemiş olan söz konusu fiil A YS III. kitapta geçmektedir: t(e)1Jridem al

tun küvrügler k(e)ntün etdi/er "İlahi altın davullar kendiliklerinden öttü
ler" (Ölmez, AYS III, 1991: 183.18-20). Bundan başka Ht X ve BT III'te 
görülür. 

UW NB et- ve etine- şekillerine yer verir. İlgili kelimelerle ilgili daha 
başka örnekler için UW NB s. 200 ve s. 201' e bakılmalıdır. Yine etin, 

etin e- şekilleri için OTWF' de yer alan bilgiler, örnekler de gözden 
kaçırılmamalıdır. UW NB bu fiilin yalnızca kuşlar için değil başka 

hayvanlar (özellikle aslan) için de olabileceğini göstermiştir: "(aslan) 
kükremek, (kuş) çığlık atmak". 3 

1. Kaynaklar: Elimizde şimdi Uygurca metinlerde çok karşılaşıl

mayan, ancak yapısı ve manası hakkında yeterince fikir verecek sıklıkta 
karşımıza çıkan bir sözcük vardır: etil)iri "çığlık, kuş çığlığı, tiz ses". Önce 
yayım sırasına göre sözcüğün geçtiği kaynaklara yer vermek isterim. 

okuyuşuna göre yeniden düzenlenmiştir; Zieme'nin okuyuşu Bryder 1999'da, 
262-266. sayfalar arasında yer alır). 
Bir çok tarihi: kaynakta, Dfwinu Lugati 't-Turk çevirilerinde ve Uygurca metin 
yayımlarında yer verilen kökre- okuyuşları, -ü- ile kükre- olarak düzeltilmelidir. 
ö'lü okuyuş kök "gök" ve "gök gürlemesi"nin etkisiyle olmalıdır, ancak bu fiilin 
yaşadığı Türkiye Türkçesinde kelime ü iledir, kükre-'in etimolojisi ise kök "gök" 
ile ilgili değildir. Fiili kök "gök"e bağlayan Clauson'un yer verdiği günümüz 
dillerine ait örnekler de -ü- iledir (ED 713 a-b); benzer görüş, bu satırların yaza
rından 20 yıl evvel M. Erdal'ca da yazılmıştır: OTWF 470. 
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1994: AYS (SuvKaya) 485/17, 485/22, 646/2: 
485.17-18 eti1J<g>iri edgü üninli .. t(e)1Jrili kişilig yavalturtı 

485.22 etiygiri üninli ıduk kutlug tilinli 

646.2 eti1Jgiri .. ya1Jkulug körkle ünü1Jüz ol 

1991: HT vnı 1040 eti1Jgiri y(a)rok "zuerst (in der Morgendammerung) 
schreien" 
2010: HT X 735-736 üni süzök ır[ak et}i1Jiri iirdi "Seine Stimme war klar 
und weit[reichend]". 

2. Bugüne kadarki açıklamalar: Clauson'un sözlüğünde yer almayan 
kelime, DTS' de Suv 646.2 için ya1Jkulug ile beraber ikileme olarak 
gösterilir ve "çınlama, çığlık, yankı" olarak çevrilir (etinkiri ~ eti1Jkiri 

DTS, 188 a). Kökeniyle ilgili bir açıklama yer almaz. 
SuvKaya yayınında çeviri ve açıklama bölümü bulunmadığı ıçın 

sözcüğün kökeniyle ilgili bir bilgi de yer almaz. 
Sözcüğün yapısıyla ilgili ilk açıklama HT Vııı yayınında yer alır: 
HT VIII Komm. 1040 "atiIJiri y(a)rok entspricht dem chin. xian ming 

(G. 4440 7960) "zuerst (in der Morgendammerung) schreien", und die 
wörtl. Bedeutung der atü. Junktur ist demnach viell. ,,[Hahnen]schrei
Glanz" (sc. Morgendammerung). Liegt deverb. Nom. von iitingir- "fast 
die Stimme erheben, gleich singenlkrahen" « iitin+gir-i) vor?" 

Konuyla ilgili üçüncü metin yayınında, HT X' da, bir tamamlamaya 
dayanan bu kelimenin anılan bölümün önceki yayınlarında farklı tamam
landığı belirtilir: 

HT X 735 (13) üni süzök ırrakl 736 (14) [iit]i1Jiri iirdi, savı kövsiik* 

737 (15) [ii]sidü kanıncsız ardi *277b 20: ~g5k (Mirsultan, s. 141) 
"Komm. 736 ötigiri vgl. HT vnı 1040. Tezcan 1975, Z. 851: //ıngırı; 

Barat 2000, S. 224: [k] e1Jiri." (Mirsultan, s. 251) 

Suv 485.17 ile 22' deki örneklerin bulunduğu VII. kitabın çevirisini, 
açıklamasını ve sözlüğünü içeren bir yayın geçen yıl (2012) çıktı; ancak 
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anılan çalışmada burada söz konusu edilen kelime ile ilgili bir açıklama 
yer almaz, kelime sözlük kısmında "yankılı" olarak çevrilir: krş. Çetin 
2012 636/48S.17, 641 e. 636 (e. edgü üninli .. .), 

641/48S.22 (e. üninli .. .). 
Bu yıl içerisinde yayımlanmış bir başka çalışmada da Suv 646.2'deki 

örnek ele alınmıştır. E. Uçar'a ait çalışmada HT VIII'deki örneğe ve 
burada yer verilen açıklamaya değinilir, ilgili satırın Çince karşılığı (HT 
vın ile aynı olarak) gösterilir, HT X'daki örnek yer almaz; DTS, ED ve 
OTWF'de yer alan konuyla ilgili bilgiler aktarılır (ayrıntılar için bk. Uçar, 
2013: 48). 

Suv 646.2' deki örnek, ikilemeler üzerine yapılmış, yayımlanınamış bir 
çalışmada da yer almış ve çevirisi "nağmeli, yankılı" olarak verilmiştir (S. 
Şen, 2002: 106). 

Suv 646.2' deki örneğe, fragmanlarla karşılaştırmalı olarak Z. 
Gulcalı'nın AYS X. bölümün tamamı üzerine hazırladığı, sürmekte olan 
çalışmada ayrıca yer verilmektedir. 

Berlin Turfan fragmanları arasında yer alan konuyla ilgili fragmanlar 
Raschmann'ın çalışmasına göre Çetin, Uçar ve Gulcalı tarafından de
ğerlendirilmiştir. Altun Yaruk Sudur çalışmalarında en önemli aşamalar
dan birisi, çalışmaları önemli ölçüde kolaylaştıran ve ilerleten katalog 
yayımıdır. Metin yayımcıları, son derece titiz bir çalışma sonucu ortaya 
çıkan bu katalog çalışmasına çok şey borçludur (bk. Raschmann, 200S). 

3. Değerlendirme: Sırasıyla bu bilgileri ve verileri gözden geçirecek 
olursak, Xuanzang Biyograjisi'nin Eski Uygurca çevirisinde bu örneğin 
gerçekte üç kez geçtiğini görürüz. Altun Yaruk Sudur' da da üç kez geçer. 
Her iki çevirinin ortak noktası ise çevirmenIerinin aynı kişi olması, 

Beşbalıkh Şingko Şeli Tutung olmasıdır (bk. kaynaklar, BŞŞT). Her iki 
Uygurca kitapta da sözcüğün Çincedeki karşıhğının çoğunlukla O,~ ming 

olduğunu görürürüz. 

HT 
7960). 

1040 flTU7n/;unl = T 26Sa20 jfG~1® xian ming (G. 4440 
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Kelimenin kökü olan et- fıili de bir başka satırda, aynı Çince kelime, ~~ 
ming ile karşılanır: HT vın 562 utdaçılar üni atar = T 264al0 MJ:fg:7tq~, 
krş. Komm. 562 iit- ist Aquiv.[alent] von chin. ming (G. 7960) "Schrei 
eines Tieres; schreien". 

Ht IV'te yine "çığlık atmak" ve "böğürınek" birlikte geçer: ... etmeki 

m[ü1)remeki}. Toalster, açıklamalar kısmında bu kısmı yanlış olarak etig 

ile birleştirir ve "sein Schmuck / süsü, ziyneti" olarak çevirir. 4 A. Se
met'in çalışmasına göre etmek mÜ1)remek olarak tamamlanmalı ve Çince 
~~ofL minghou ile karşılaştırılarak "böğürme2" şeklinde çevrilmelidir.5 A. 
Semet, tamamladığı kısmı HT V'te, 928-9292' da yer alan ya1)alar toyınıg 

körüp m[ö1)re}şü keltiler sözünün karşılığı olan ~~OfL minghou ile de 
karşılaştırır (T 248a26). 

Peki bu eti1)iri gerçekte nedir ve başka nerelerde görülür? 
Eski Türkler dönemine ait arkeoloji verilerini değerlendiren S. Stark 

Türklerin silahlarından ve teçhizatından bahsederken Çin kaynaklarına 
göre ~~ ming, daha tam olarak ~~~~ ming di "ıslık çalan temren" sözüne 
yer verir (Stark 152).6 Yani Türklerin (okları o kadar hızlıdır ki ?), 
temrenleri ıslık çalar! 

T. Ösawa, benzer bilgilere Sui tarihinden de örnek verir: ~ ftj ~ , q~ 
~il!ij "(Türkler) kemikten yay yaparlar, ıslık çalan okları vardır" (Ösawa 
2011: 415). 

İşte tam da bu ifade Xuanzang Biyografısi'nin VI. bölümünde benzer 
şekilde geçer: kutlug çooan [etiJ1)iri 7 ok başlıglarnı1) [öJrtgüni boltı 

4 Tamamlama ve doğru çeviri A. Semet'e aittir. 
Burada ise kükre- / tkökre- sorununun tersine, kelime ö ile mÖIJre- olarak 
okunmalıdır, krş. TT böğür-; bu konuda M. Erdal'ın OTWF 469'da yer alan ü ile 
mÜIJre- okuyuşundan ayrılıyorum. 
http://ctext.org/dictionary.pl?if=en&char=~~~~; Çin kaynaklarında konuyla ilgili 
yer alan bilgiler, özellikler Hunlar ({gjJ~5Z.) için olan bilgiler için buraya bakılabilir. 
Tuguşeva yayınında bu kısım [t]egiri olarak tamamlanmıştır (1991: 142, 43.16); 
aynı satırları zikreden Zieme de Tuguşeva yayınını kullanmış ve [t] egiri oku-
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"kutsal Chang'an ok başları ıslık çalanların (yani: barbarların) harman yeri 

oldu",8 krş. T 255b19 ~1t11lJ14t~fEt~z'f o l~iWi~~~~~~Z;ı:~.9 

etilJiri HT VIII' de açıklandığı gibi etin isminden türemiş 

yansıma bir fiil olmalıdır. Bu fiilden de ile isimleşmiş olmalıdır (-I için 

bk. OTWF ilgili bölüm: § 3.118 ve s. 340 ve sonrası). Kelimenin eti1Jiri 

veya etingiri olduğu kesin değildir. Soğud harfli Uygur yazısı bunu tam 

anlamamıza izin vermez. Etimolojik olarak kelime etingiri olmalıdır. 

Kelimenin bütünü ise et-in+gir-i şeklinde ayrılabilir. 

Gerçekte Türkiye Türkçesinde + KIr- ile türeyen yansıma fiilller -tl ile 

adlaşırlar: bağır-tı ~ bağırtı, çağır-tl ~ çağırtı vb. HT Vrdeki veri ile 

etilJiri'ye ait örneklerin sayısı yediye çıkar. 
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