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Hemçik-Çırgakı Yazıtı* 

Talat Tekin 
(Ankara) 

Bulunduğu yer ve yıl: 1889'da Heikel tarafından Hemçik ırmağının sağ kolu 

çırgakı ırmağı yakınındaki kurganda bulunmuştur. 

Ölçüleri: 95 x 26 x 27 cm. ölçüsünde, gri yeşilimtrak şi st 

Şimdiki yeri: Minusinsk Müzesi No. 34. 

Hemçik-Çırgakı yazıtı gerek runik işaretleri gerekse dili ve yazım ö

zellikleri bakımından öbür Yenisey yazıtlarından çok farklı olan bir yazıttır. 
Bu nedenledir ki bu yazıt üzerinde bugüne kadar çalışmış olan Malov:Orkun 
ve Batmanov'un yayınlarında pek çok okuma ve yorum yanlışı bulun

maktadır. Yazıtın fotoğrafı ile birlikte runik harfli yeni bir kopyasını yayın

lamış olan Vasilyev de bazı runik işaret~eri bence yanlış değerlendirmiştir. 

* 

Harfçevrimi 
1. rrdınIm : tLRA : &m : blJrm : szmA : BLık TGm szmA 

2. TfiLRm: rTmYUkçn: ytl: MnUkıS : m: T&rV tltl 
3. rTIm : YULA : bn : rr : dmm : Ukz : szm : IgnKGD&m : slzm 

4. &NUkI : TLRm : &ntm : BGA : bnr : LTlyz : Tm KT 

5. SYTg : SRg : LTNm : ıkgr~ : g ... bm : Glydr: TNM 

6. rrdmmDKI : gğmA : NAgmğgt : yrLTm 
7. BAşIçALRIm : Y şlçA : ylkıl : szmA : BDA : gykTmKnrgy 

8. lğrgnA: gdmSm: rmn : yUk: şmslJRm: KnTA: rSgmKnrgy : 

9. skz : ytmş : Y &m : Ültm : szmA : GmGA ': LTms : Tbntm 

10. dzl : URGN : KBY : URGN : rtmGA LTm : 

11. GŞGA : TNm: 

Vasilyev 1983 (E 41) 
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6 TALATTEKİN 

Yazıçevrimi 

I. (ii)r (a)rd(a)mim : t(a)l (a)ra eş(i)m : b(i)1J (a)r(i)m : (a)s(i)z(i)m a : 

braylık t(a)g(ı)m (a)s(i)z(i)m a 

2. t(a)iil(a)r(ı)m: (a)r (a)t[(ı)m) yok (ü)ç(ü)n: y(e)ti : aşnukı (a)s:(ı)m: 

t(a)şru: (e)t(i)lti: 

3. (a)r (a)tım : yu la : b( a)n : (a)r (a)r:d( a)m(i)m ok(u)z : (a)s(i)z(i)m . (e)l 

g(ü)n k(a)g(a)daş(ı)m: (a)siz(i)m 

4. aşnukı: (a)tl(a)r(ı)m: aş(i)nt(i)m: (a)bga: b(i)n(a)r: (a)ltı y(~)z: 

(a)t(ı)m (a)k (a)t .. 

5. s(a)y t(a)g: s(a)r(i)g: (a)lt(u)n(u)m: ık g(a)rÇ.in: (a)g[ri t(a)b](a)m: 

(a)gı y(ii)d(a)r: (a)t(a)n(ı)m 

6. (ii)r (a)rdam( i)m d( a)kı : (a)g( a)çim a : (a)na (a)g( a)m (e)çig (d)t : 

y( i)r( i)lt( i)m 

7. baş ıçal(a)nm: y(a)ş ıça: y(ı)lkı: (e)s(i)z(i)m a: (a)bda: g(e)y[(i)k) 

(a)t(tı)m k(a)n (ii)rg(d)y 

8. (e)lçi (d)rg(d)1Jii: (a)g(a)d(i)m (a)s(ı)m : (a)r(a)m(i)n yok: (e)ş(i)m 

s(ı)1J( a)r(ı)m : k( a)nta: (ii)r (a)s (e)g(d)m k(a)n (ii)rg( a)y 

9. s(d)k(i)z : y(e)tm(i)ş: yaş(ı)m: ölt(ü)m: (a)s(i)z(i)m a : (a)g(ı)mga : 

(a)ltm(ı)ş (a)t b(i)nt(i)m 

LO. (d)d(i)z (e)l: ur(u)g(ı)n: k(a)b(a)y: ur(u)g(ı)n: (a)rt(ı)mga (a)lt(ı)m: 

ll. g(a)şga: (a)t(a)n(ı)m: 

Çeviri 

ı. Erlik erdemim, söğüt1er arasındaeki) eş ve yoldaşlanm, bin adamım, ne 

yazık! Köylerim ve dağlarım, ne yazık! 

2. Taylanm ... (Önceleri) erlik adım olmadığı için yedi önceki cariyem 

dışarıya (uzaklara?) gönderildi (?). Ne yazık! 

3. Erlik adım: (Ben).Yula'yım. (Ey) erlik erdemim, ne talihsizlik! Ne 

yazık! Halkım ve akrabalanmı Ne yazık! 

4. Önceki at1anmı koşturdum. Ava giderken bindiğim altı yüz atım, kır 

at(lanm) ... 

5. Çakıl taşı kadar çok sarı altınlanm, semiz ve koyu doru iki hörgüçlü 

develerim, ipekli kumaşlar taşıyan iğdiş develerİm ... 

6. Erlik erdemim, heyhat! Anneciğim ve üvey annelerim, atalanm ve 

cariyelerim! (Sizlerden) ayrıldım! 
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HEMÇiK-ÇIRGAKI YAZlTı 7 

7. Yaşlı akrabalarım, genç akrabalarım, at sürülerim! Ne yazık! Avlarda 

vurduğum geyikler! Hani, nerde (şimdi onlar)? 

8. Han Ergene, akrabalarım, kadınlarım, erlerim, (onlar) yok (artık). 

Arkadaş ve yoldaşlarım nerede? Erlerim, kadınlarım, annem ... Hani, nerde 

(onlar)? 

9. Altmış sekiz. yaşımeda) öldüm. Ne yazık! Ağırndan altmış at geçti! 

10. Ediz El boyunu, Kabay boyunu ardıma aldım. 

lL. (Ey benim) alınları akıtmalı iğdiş develerim! 

Açıklamalar 

ı. 1. t( a)l (a)ra eşe i)m. Malov: /ı]tRAşm/ (alJdar?) kalar aşim 'moi 

ostavşiesya druz'ya (? sovetniki, tovarişçi po oxote); ürkun: kalır eşim 

'kalan eşim'; Batmanov: atlar, eşim; Vasil'yev: runik metin ItLRA/, 

yazıçevri~: IKLR~. 

İlk harf, yazıtın fotoğrafında da açıkça görüldüğü gibi, ön ltı harfidir. 

Vasil'yev bu harfi ters yazılmış art IKI harfi saymış ve bu harf öbeğinin yazı 

. çevrimini IKLRa/ biçiminde yapmıştır. Bu durumda bu harf öbeği k(a)l(ı)r 

eş(i)m okunabilir ve '(geride) kalan eş ve yoldaşlarım' olarak yorum

laüabilir. Ancak ben ilk harfin art ıki değil, ön lt! olduğu kanısındayım. Bu 

nedenle de bu harf öbeğini t(a)l (a)ra eş(i)m okuyor ve 'söğütler arasındaeki) 

eş ve yoldaşlarım' diye anlıyorum. 

Buna benzer bir anlatım biçimi olan özda oglum 'vadide(ki) oğullarım' 

ibaresi için Bank III ve Elegest yazıtlarına bakınız. 

2. 1. (a)s(i)z(i)m a. Malov: sizima; ürkun: sizime; Batmanov: sizime. Bu 

acıma ünlemi için bk. T. Tekin 1964. 

3. 1. b(a)lık t(a)g(ı)m. Malov: IBSqTOml basık tagım; ürkun: 

/BSıqTOml balıktagım 'şehirdekilerim'; Vas. /BlmTOm/. 

İlk sözcüğün ikinci harfi Radloff, ürkun ve Malov'ta iSi, son harfi ise 

/ıkltır. Vasil'ev'e göre ise ilk harf ön lll, son harf ise üçgen biçimindeki 

Im/dir (s. 29). 

V asil' yev' in yaptığı kopyada ilk harf ön III gibi ise de harfin dik taban 

çizgisi dibinden sol yukarıya doğru, art ILI harfinin çizgisi gibi, kısa bir çizgi 

vardır. Bu fotoğraf ta da böyledir. Bence yazıcı önce yanlışlıkla ön III harfini 

yazmış, daha sonra balık sözcüğündeki Ilinin art ILI ile yazılması gerektiğini 
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8 TALATTEKİN 

düşünerek bu yanlışı düzeltmek istemiştir. 

Sözcüğün son harfine gelince, ilk araştırıcılar bunu haklı olarak !ıkı işareti 

saymışlardıl'. Vasilyev ise bunu bu yazıtta rastlanan bir tür ımı harfi 
saymıştır. Bence bu harf üçgen biçimindeki !ıkı harfidir. 

Böylece ortaya bal ık tagıın 'köylerim ve dağlarım' gibi anlamlı ve 
bağlama uygun bir söz öbeği çıkar. 

4. ı. as(i)z(i)m ci Ne yazık Malov: sizima, ürkun: sizime; Batmanoy: 

siziine. Bk. T. Tekin 1964. 

4. 2. t( a)iil( a)r(ı)m. Malov: tonlarım 'karargahım'; ürkun: taylarım 
'taylarım' . 

Eski ye ürta Türkçede ye bugünkü Türk dillerinde ıyı ile tay biçiminde 

olan bu sözcüğün (krş. Yak. tıy < *tay) burada öndamaksıl Inyl ile yazılmış 

olması ilginçtir. Sözcüğün ürhon yazıdanndak biçimi de ıyı iledir: taygun 

taylar, yani tay gibi olan oğullar. 

5. 2. (ii)r (a)t[(ı)m) yok üçü n Malov: /rTmYililçnl ar atım yok üçün; 

ürkun: er toyukçin '(taylanmın) nalbandı'; Vas. IrTUYoqçn/. 

ürkunun okuyuşu ve yorumu kabul edilemez. 
Maloyun okuyuşu ye yorumu doğrudur. Korpus'ta IUI olarak okunan 

üçüncü harf yazıtın kopyasında ye fotoğraf ta ~ biçimindedir. B u, ımı yerine 
bir yazım yanlışı olmalıdır. ar atım söz öbeği yerinde ve bağlama uygundur. 

Bu öbek yazıtın üçüncü satınnın başında da geçer: ar atım yula ban "Erkeklik 
adım Yula'dır". 

7.2. (a)s:(ı)m.,Maloy: aşim; ürkun: erim 'adamım'; Vas. IS:mi. 

ilk harf, hiç kuşkusuz, art ISI harfidir. 

8. 3. yula. Malov: Yola; ürkun: Yulçı. 
Bence bu özel ad 'meşale' anlamındaki yula sözcüğü ile bir ve aynıdır. 

9. 3. ok(u)z. Maloy: kuz; ürkun: ?kuz. 

Önceki aıaştıf1cılann okuyup YOlumlayamadıklan bu sözcük bence 'Ne 

talihsizlik!' anlamında bir ünlemdir ye Kırgızca okus sözcüğü ile bir ve 

aynıdır: krş. Kırg. okus 'şans, talih', okusunan 'talihsizlik sonucu, kaza 

sonucu, kazaen': okusunan öltürüp ketti 'Dikkatsizliğinden öldü, dikkatsizlik 
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HEMÇiK-ÇIRGAKI YAZlTı 9 

sonucu öldü', uy okusunan tüşöt, külük arzanınan tüşöt 'İnek kazaen düşer, 

yürük at (da) ucuz olduğundan', okus bol- 'ölmek': ak bara1J ogu sayılıp, 

enesi okus boluptur 'Tüfek kurşunu isabet edip annesi öldü', vb. Okuz 

sözcüğü ünlem olarak başka yazıtlarda da geçer. 

10. 3. (a)s(i)z(i)m. Malov: sizim; ürkun: sizim. 

11. 3. (e)l g(ü)n 'halk, elgün'. Malov: iilgin 'yoldaşlarım'; ürkun: elğin 
'misafir' . 

İkinci sözcüğün ıkı yerine 19i ile yazılması ilginç. Bu yazıtta karçi ve 
/ç.aşga sözcükleri de g( ii)rçin ve ggşga biçimlerinde yazılmıştır. 

12. 3. ~(a)g( a)dÇl§J ı)m. Malov: kagadaşım 'akrabalanm'; ürkun: 
kağdaşım 'akrabalanm'. 

Malov'un okuyuşu doğrudur. 'Akraba' anlamındaki~adaş sözcüğü 

burada böyle yazılmıştır. Bu yazım biçimi belki d~ ilk hecedeki la! ünlüsünün 
uzun olduğunu göstermektedir. Krş. MK ~a 'aile'. 

13. 3. (a)siz(i)m. Malov, ürkun: siı,im. 

14.4. (a)bga b(i)n( a)r. Malov: baga b( a)n (li)r; ürkun: abga biner. 

ürkun'un okuyuşu doğrudur. 

15.4. (a)liı y(ü)z (a)t(ı)m (a)~ (a)t. Malov: altı yüz tamka at; ürkun: altı 

yüz atı m ak at. 

Bu söz öbeğinde altı sözcüğündeki Iltl üİ1süz çiftinin IL Tl harfi ile 

yazılmış olması ilginçtir. Bu yazım runik alfabedeki IMI işaretinin Ildl değil, 

/ltı değerinde olduğunu kanıtlar. Çünkü eski yeni hiçbir Türk dilinde altı 
sözcüğü *aldı biçiminde değildir. 

16. 5. s( a)yt( a)g 'çakıl taşı gibi', yani 'çok'. Malov: as yat ag; ürkun: 

saytiğ 'saydık' (?); Vas. ISYTg/. 

Bu satırda 'gibi' anlamındaki t( ii)g sözcüğünün lt/si art /Tl ile yazılmış, bu 

nedenlede Malov ve ürkun'ca doğru okİm amamı ştır. üT say 'çakıl taşlı sığ 
dere yatağı', (KB) say taşı 'çakıl taşı', Tuv., Hak. say 'çakıl taşı'. Burada 

say tag sıfatı 'çakıl taşı gibi çok' anlamında olmalıdır. 
17.5. s( a)r(ı)g. Malov: sarig 'parlak'; ürkun: sariğ 'sarı'. 
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LO TALATTEKİN 

Bu sözcük şüphe yok ki sarıg sözcüğüdür. Sözcüğün son ünsüzü art lGI 
yerine ön 19i işareti ile yazılmış. 

18.5. !ls. g( ii)rÇ..İJ1 Malov: IAgrt! iigrit; ürkun: öğr? 
İlk harf, bence, üçgen biçimindeki Iml harfidir. Son harfe gelince, bu harf 

de, bence, ıçı harfi ile ını harfinin birleştirilmesi ile oluşmuş bir ligatür, Içini 
ligatürüdür. Buna göre burada iki sözcük vardır: ık ve g( iir )dn.. İlk sözcük 

Kırgızcada yaşamaktadır: Kırg. ık 'semiz, yağlı, güçlü': at semirip ık bo/up 

'at semirip güçlü olup ... '. 
Buradaki g( ii) rç in özcüğüne gelince, bu sözcük, bence, 'doru, koyu doru' 

anlamında bir sözcüktür ve Moğolca kökenlidir: krş. Mo. keger, Halha xeer 

'doru'. Buna eklenen -çin eki de renk adlannda görülen Türkçe bir ektir: krş. 
KB kökçin, MK kökşin 'göğümsü, kır', vb. Bu sözcüğün kökü olan ker 

Türk dillerinde yaşamaktadır: Kırg., Kzk. ker 'doru, koyu doru', Alt. ker 

'doru', vb. 

19.5. (ii)g[ri t(ii)b](ii)m. Malov: iig ..... m; ürkun: ğ ... m. Burada 19i ve 

ımı harfleri arasındaki üç-dört harflik boşluğu böyle doldurabiliriz. 

20.5. (a)gıy(ü)d(ii)r (a)t(a)n(ı)m. Malov: agı yiidiir tanım; ürkun: agı 
yeder tonım 'hazine ... elbisem (?)' . 

İkinci sözcük yüdiir, üçüncü sözcük de atanım olacaktır. y(ü)d- eyleminin 
lü/~ü unutulmuş olmalıdır. Bu yazıtta bu tür yanlışlar için başka örnekler de 
vardır. Nitekim 3. satırdaki e/gün sözcüğü /lgnl biçiminde, ,4. satırdaki y( ü)z 

sözcüğü de Iyzl biçiminde lü/süz yazılmıştır. Bu öbekte 'dişi deve' 

anlamındaki atan sözcüğü Moğolca bir alıntıdır. 

21. 6. d(a)/ç,ı 've'. Malov, ürkun: adakı 'babacığım'. 
Malov ile ürkun'un okuyuşlan kabul edilemez. Çünkü ata sözcüğünün 

lt/si böyle erken bir tarihte Id/ye değişemez. 
Bu sözcük ET ta/ç,ı yerine bir yanı~ş yazım olabileceği gibi bir diyalekt 

söylenişi de olabilir. Yazıcının diyalektinde önses Iql ve ıki ünsüzleri de 

ötümlüleşme eğilimi göstermektedir. Nitekim yazıtın son satırında /ç,aşga 

yerine g[JJ.ga, yedinci satırında da k( e)y(i)k yerine g( e)y(i)k yazılmıştır. 

22.6. (ii)g(ii)d,m.ii. Malov: iigiiçimii 'teyzemden'; ürkun: eğiçime 
'teyzemden' . 
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Bu sözcük, bence, Türkçe küçültme ekli akaç « aka+ç) olabileceği gibi 
aynı anlamdaki Moğolca egeçi 'abla' de olabilir. Krş. Hak. igeçi 'baldız', 

Trkm. ekeji 'abla' vb. < Mo. 

23. 6. (a)g( a)m (e)çi (a)g( a)t. Malav: agmaç agat 'zevcemden ve 
hizmetkarlanmdan'; Ürkun: eğmiç eğit. fkanmdan, hizmetçilerimden' . 

Buradaki aga sözcüğü, bence, Moğolcadan alıntıdır: krş. Mo. eke 'anne'. 

24.6. (e)çi (a)g(a)t 'amcalar(ım) kadın hizmetkarlar(ım)'. İkinci sözcük 

için krş. MK. agat '(kadın) hizmetkar'. 

25.7. bÇJLIÇ..al(a)r(ı)m. Malav: baş açalarım 'yaşlı akrabalanm'; Ürkun: 

baş ıçalarım ... 

b~ 1{;.a 'yaşlı kadın akraba', y( a)ş 1{;.a 'genç kadın akraba'; krş. Salar. iça, 

iça 'anne' < Mo., çağ. aça ay., Bşk. asa ay, Trkm. eje ay., Hak. ije ay.; 
krş. Mo. eji, ejiy 'anne', Halha ej ay. 

26. y(a)ş ıça. Malav: yaş aça 'genç aJ<rabalar'; ürkun: yaşıça 'silah'. 

27. 7. y( i ) lig ı , yani yıl~ı. Malav: yal akı 'yele akı'; ürkun: yılıkı 'yılkı'. 
Ürkun doğru sözcüğü bulmuş, ancak yanlış okumuştur. İlk iki harf IYILI 

ya da IYLI yerine Iyl/dir. Bu durumda sözcüğün ilk hecesinin ıyı nedeniyle 
öndamaksıllaşmış olduğu da düşünülebilir (krş. Az. ilxı ay.). 

27.7. (a)bda g(e)y[(i)k] (a)t(tı)m. Malav: abda gy1J; ürkun: abda eğeyin 

atım 'avda kurban ettiğim atım ak .. .' Radloff, Vas. IgyfJ/. İkinci sözcüğün 

son harfi bence IfJI değil, ön /kı işaretidir. 

28. 7. ~(a)n(i) (a)rg(a)y. Malav, Ürkun: Inrgy/, Vas. Iqnrgy/. 

Bu harf diz,si bence *~anı argay yerine bir eksik yazımdır ve 'hani, nerde 
olacak (onlar)?' anlamınadır. ~(a)n(i) (a)rg( a)y söz öbeği 8. satırda da aynı 

yazımla geçmektedir. 

29. 8. (e)ld (a)rg( a)1Ja. Malav: al çarİgüJa 'devlet ordusuna'; ürkun: 

Ilçrğns/. 

İlk sözcük, bence, 'han, bey, ha~im' anlamındaki elçi sözcüğüdür. 

Sözcük bu anlamda Uyuk-Tarlak yazıtında da geçer: t( a)1Jri el( i)m:ka elçisi 
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12 TALATTEKİN 

(a)rt(i)m 'Kutsal ülkernİn hakimi idim' (satır 2). İkinci sözcük ise bir özel ad 
olmalıdır. 

30. 8. (a)g( a)d( i)m. Malav: agdim ; ürkun: eğdim 'kurban ettim'. 
Bu sözcük, bence, 6. satırda geçen (a)g( a)t sözcüğü ile bir ve aynıdır. 

Ancak sonses Itlnin ünlülerarası durumda ötümlüleşmesi ilginç ve 
şaşırtıcıdır. 

31. (a)s( ı)m. Malav: aşim (?); ürkun: elim 'elim'; Vas. s/?/m. 

İlk harf ışı değil, art ISidir. Bu dururiıda sözcük ancak asım okunabilir. 

32. 8. (a)r( a)m( i)n yok. Malav: Irsnyi/; ürkun: erşin (?) ayı; Vas. 
Ir?nYuq/. 

Böyle okuduğum harf dizisindeki ikinci harf, bence, Im/dir. Nitekim bu 
harf Talas yazıtlarında da geçmektedir ve Im/ değerindedir. 

Ancak ilk sözcükte yine de bir yazım yanlışı ya da yanlış söyleniş vardır.. 
Sözcük (a)r( i)m( i)n okunamaz, çünkü bu arim sözcüğünün yalın durumu 
değil, yükleme durumu olur ve burada gramere aykındır. Bu sözcük belki de 
*aranim yerine göçüşme (metatez) sonucu meydana gelmiş bir yanlış 
söyleyiştir, yani aranim 'a~amlanm, ederim' > aramin. 

33.8. (e)ş(i)m s(ı)1J(a)r(ı)m. Malav: şm snrm; ürkun: aşım sunurım 
'kakımım, sungurum'; Vas. s/?/m:sfiRm. 

Yazıtın runik harfli kopyası ile fotoğrafında ilk iki harf açıkça ışı ve 

Im/dir. 
İkinci sözcüğün ilk harfi ön Isı ile yazıldığından ilk hecedeki /ıl ünlüsü 

öndamaksıllaşmış sinarım söylenişini yansıtıyor olabilir. 

34. 8. ~(a)nta. Malov: kınta; ürkun: kan ta; Vas. IqnTAI 

35. 8. (a)r (a)s (a)g( a)m. Malav: Irsnmk/; ürkun: er sayım; Vas. 

IrSnxm/· 

36. 8. M a)n (a)rg( a)y. Yk. 28.7 numaralı nota bk. 
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37. 9. (a)s( i)z(i)nı a.Malov: sizinıa; Ürkun: sizinıe. 

38.10. (a)d(i)z (e)l. Malov: al adar; Ürkun: ediz el 'Ediz kavminin'; Vas. 

IzzI/. 
Vasil'yev'in Izi sandığı ilk harf bence ldldir. Bu durumda bu harf dizisi 

adiz el diye okunup 'Ediz boyu, Ediz halkı' olarak anlaşılmalıdır. Ediz boyu 

Bilge Kağan yazıtındaki [alltı sir toMu)z og(u)z (e)ki (a)d(i)z k( a)r( a)kül( ü)g 

b( a)gl( ayri bodımı ibaresinde geçen Eki Ediz boyadı ile bir ve aynı olmalıdır. 

(Doğu 1). 

39. 10. ur(u)g(ı)n. Malov: oragm; Ürkun: urugm. 

40.10. (a)rt(ı)nıga. Malov: artınıga, 'ardıma'; ürkun: ötanıga 'hazİneci 
olarak' . 

Malov'un okuyuşu doğrudur. Bu sözcükteki ltı ünsüzü art lTı yerine ön 

ltı işareti ile yazılmıştır. Yazıtta bu tür yazım yanlışları pek çoktur. 

41. 11. g~a (a)t(a)n(ı)nı. Malov, ürkun: agışga tonım. 

Sözcüğün önsesinin IKI yerine lGI ile yazılmış olması ilginçtir. Bu 

yazıtta, hiç değilse yazıcının diyalektinde, yalnız önses IKI ünsüzünün değil, 

önses Ik/nin de ötümlü1eşmeye başladığını gösteren üç örnek daha vardır: 

g(ü)n < kün, g(a)rçin < *karçin ve g(e)y(i)k < keyik. Buna bakarak ~aşga 

'alnı akıtmalı (hayvan)' sözcüğünün de yazıcıııııı diyalektinde gaşga 

biçiminde· olduğu ileri sürülebilir. 
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Vasil'yev'te yer alan tıpkıbasımlar ve ve Vasil'yev'in yeniden yazdığı runik metin 
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