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ÖTÜKEN SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE BİR SAV: GEÇİTLER YA 

DA ANA KAPI 

Özet 

Iduk Ötüken Yış, eski Türk yazıtlarında devletin güçlü ve daimi olması için “başkent” 

olarak kalması gerektiği vurgulanan kutsal (“ıduk”) bir yer adıdır. Bu çalışmada, Iduk Ötüken 

Yış öbeğinde yer alan ötüken sözcüğünün “geçitler” (ing. gates) anlamına geldiği, en temel 

anlamı “geçmek” olan öt- eyleminden türediği, tarihî ve çağdaş Türk dillerinden verilen 

sözcüklerle kanıtlanmaya çalışılmıştır. Bu sav doğrultusunda ötüken sözcüğü için yapılan 

biçimbilimsel çözümlemede, eylemden ad yapan {-(U)k} ekinin “geçit” anlamına gelen öt-(ü)k 

adını, sonrasında eklenen ve eski bir çoğul eki olan {+An} ekinin ise “geçitler” anlamına gelen 

ötük+en sözcüğünü türettiği iddia edilmiştir. Öt- eylemi tabanına dayanan bu varsayımı 

güçlendirmek için Türkiye Türkçesindeki geçit sözcüğünün çağdaş Türk dillerindeki 

karşılıklarına da bakılmıştır. Çağdaş Türk dillerinin çoğunda “geçit” anlamındaki adların öt- 

eylemi ile türemiş olması bu çalışmanın etimolojik varsayımını güçlendiren bir bulgu olarak 

ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, bir ana geçit (portal) özelliği taşıyan Ötüken Yış’ın dikey 

geçişlere (“teŋri”ye yakın kutsal ana kapıdaki “gök direği, demir-ağaç”) ve yatay geçişlere 

(askeri ve ekonomik anlamda stratejik kapılar) izin veren “Geçitler Ormanı (veya Ağacı)” 

olarak anlamlandırılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

 Anahtar kelimeler: Orhon Yazıtları, öt- eylemi, Iduk Ötüken Yış, Kutsal Geçitler 

Ormanı (veya Ağacı) 

AN ASSERTION ABOVE ETYMOLOGY OF ÖTÜKEN: GATES OR PORTAL 

Abstract 

Idık Ötüken Yış is a holy (“ıduk”) name of a place where is emphasised that the state has 

to be kept as “capital” in order to its being powerful and constant in old Turkic inscriptions. In 

this study, it has been tried to demonstrate that the word of ötüken means “gates”, it has been 

derived from verb of öt- which means “pass through” in its core meaning by the words which is 
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given from historical and contemporary Turkic languages. In morphological analysis which is 

made above word of ötüken, it has been claimed that suffix of {-(U)k} has derived name of öt-

(ü)k which means “gate” in the direction of this assertion. Besides, it has been asserted that 

suffix of {+An} which is added later on, and is old plural suffix has derived word of ötük+en 

which means “gates”. It has been checked out word of “gate” -which is in Contemporary 

Turkish Language- to its equivalents in contemporary Turkic Languages in order to make strong 

to this assertion which is based on verb of öt-. It has shown up as a indication which makes 

strong etymologic assumption of this study, that the names mean “gates” in most of 

contemporary Turkic Languages to being derive with verb of öt-. As a result, it has been come 

through that Ötüken Yış, has a feature of portal, which lets vertical transfer (“stick of sky, iron-

tree” which is close to “teŋri” in holy main gate) and lateral transfer (strategical gates as military 

and economy) might explain the meaning as “gates forest (or Tree)”.  

Keywords: Orkhon Inscriptions, verb of öt-, Iduk Ötüken Yış, Holy Gates Forest (or 

Tree) 

  

1. Giriş  

Bu çalışma, Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk, Terhin, Hoyto-Tamir, Şine Usu gibi eski Türk 

yazıtlarında geçen ötüken adının “geçitler”, Iduk Ötüken Yış’ın ise bir yer adı olarak “Kutsal 

Geçitler Ormanı” veya yış sözcüğünün tekil yapısı ve Türk mitolojisi
2
 göz önünde 

bulundurulduğunda “Geçitler Ağacı”, “(Kutsal) Ana Geçidin ‘Tek Ağaç’ı”, “(Kutsal) Ana 

Geçidin ‘Gök Direği’”, “(Kutsal) Ana Geçidin ‘Demir-Ağaç’ı” anlamlarına gelebileceği 

varsayımı üzerinde biçimlenmiştir. Bu sav, öt- eylemi ve ondan türeyen tarihî ve çağdaş Türk 

dillerine ait sözcüklerden yola çıkılarak kanıtlanabilir bir temele oturtulmaya çalışılmıştır.  

Ötüken sözcüğüne odaklanmadan önce, Ötüken Yış öbeğindeki yış sözcüğünün bu çalışmada 

neden “dağ” ya da “bozkır” olarak anlamlandırılmadığı üzerinde kısaca durmak gerekmektedir. 

Yış sözcüğünün merkezi tam olarak bilinemeyen özel bir yer adının (Ötüken) parçası 

olmasından dolayı adlandırmada doğrudan temel anlamdan yola çıkmak yanlış bir yöntem 

olmasa gerek. Buna, özel adların yüzlerce yıl değişmeden kalabileceği, Türk mitolojisi ve 

kültüründe ormanın veya ağacın yadsınamayacak önemi (bkz. Ögel, 2010b: 465) eklenince 

“Ötüken Ormanı (veya Ağacı)” yorumunun kabul edilebilirlik oranı bizce artmaktadır. Ayrıca, 

yış sözcüğünün “orman”dan hiç söz edilmeden yalnızca “dağ” veya “bozkır” olarak çevrilmesi, 

yüzyıllara dayanan büyük iklim değişiklikleri olasılığının göz ardı edilmesine neden 

olmaktadır
3
. Aydın’ın (2007), döneme ait metinlerden yola çıkarak destek verdiği, Ötüken’in 

ağaçlı zirveleri barındıran bir bölge olabileceği savı bizce de en güçlü savdır. Üstelik bu sav, 

Ötüken’in dağlık bir bölgede olabileceği varsayımını reddetmemekte, onu, ormanın 

Moğolistan’ın zirveye yakın yerlerinde küçük bir alanla sınırlı olarak bulunabileceği gerçeğiyle 

daha da güçlü kılmaktadır. Aydın (2007), yış’ın salt “dağ” olarak anlamlandırılmasının doğru 

                                                 
2
 Türk mitolojisinde ağaç ve orman ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ögel (2010a ve 2010b). 

3
 Sözgelimi, Mersin’in Limonlu adlı bölgesinde bugün adıyla örtüşür biçimde limon yetiştirilmektedir; 

ancak bundan beş yüzyıl sonra Limonlu’da limon kalmasa bile Limonlu adının hala kullanılıyor olması 

şaşırtıcı bir durum olmayacaktır. Bundan dolayı, bu çalışmada sözcüğün temel anlamı düşünülerek yış 

sözcüğünün “orman” veya “ağaç” anlamıyla kalması tercih edilmiştir. 
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olmadığını, eski Türk yazıtlarında “dağ” için tag sözcüğünün hâlihazırda kullanılmış olduğunu 

belirtmektedir (2007: 1266). Bütün bunlara karşın, yış sözcüğü yalnızca “dağ(lar)” olarak 

anlamlandırılsa bile, ötüken sözcüğünün “geçitler” anlamına geldiği savını çürütmemekte, 

aksine dağ-geçit ilişkisine bağlı olarak desteklemektedir. 

Ötüken Yış, merkezi bir ana kapı (portal) olarak düşünülürse yatay (ırmak kollarının bağlandığı 

coğrafi, ekonomik ve askeri anlamda stratejik kapılar) ve dikey (“teŋri”ye “kök”e açılan kutsal 

“ıduk” kapılar; dünya ağacı “demir kavak”) geçitler barındırdığı söylenebilir. Ötüken, merkezi 

ve merkeze bağlı geçitlerin bir bölümünü kapsayan bir bölge adıyken Iduk Ötüken Yış, dünya 

(“yer”) ve belki evrenin (“gök”) merkez noktasını, yani geçitlerin bağlandığı saymaca bir ana 

kapıyı gösteriyor olabilir. Zaten, eski Türk yazıtlarına göre, yer ve gök dört katlı evrenin 

katlarından ikisidir. Diğerleri, kağan ile kişi oğludur (Ögel, 2010a: 279): Üze kök teŋri asra 

yağız yer kılındukda, ekin ara kişi oğlı kılınmış. Kişi oğlınta üze eçüm apam Bumın Kağan, 

İştemi Kağan olurmış
4
 (Kül Tigin Yazıtı, Doğu Yüzü 1; Tekin, 1998). 

Geçitlerin uzanımı ister yatay ister dikey olsun dört yöne (doğu “ilgerü”, batı “kurıgaru”, kuzey 

“yırgaru”, güney “birgerü”) doğrudur; bir anlamda her yönedir. Kül Tigin Yazıtında Bilge 

Kağan’ın doğu-batı, kuzey-güney yönlerindeki halkların hep kendisine itaat ettiğini, devleti 

düzene soktuğunu söyledikten hemen sonra Türk Kağanının Ötüken Yış’ta oturursa sıkıntı 

yaşamayacağını söylemesi anlamlıdır: Türük kağan Ötüken yış olursar ilte buŋ yok
5
 (Kül Tigin 

Yazıtı Güney Yüzü 2-3; Tekin, 1998). Yine Tunyukuk Yazıtında Ötüken’de kurulan otağın 

merkez alındığı ve yönlerin o noktadan algılandığı anlaşılmaktadır: Tü[rk kağanığ], Türk 

bodunuğ Ötüken yerke ben özüm, Bilge Tuńukuk, <kelürtüm>. Ötügen yeriğ konmiş teyin eşidip 

biryeki bodun, kuryakı, yıryakı, öŋreki bodun kelti
6
 (Tunyukuk Yazıtı, Güney Yüzü 10: Tekin, 

1998). Orhon Yazıtlarında Bilge Kağanın Ötüken Yış’ta ticaret yapmaya teşvik ettiği varsayılan 

Ötüken yış olurup arkış tirkiş ısar, neñ buñug yok
7
 (Kül Tigin Yazıtı, Güney Yüzü 8; Tekin, 

1998) tümcesi üzerinde düşünüldüğünde, yer adı olarak Ötüken Yış’ın bir tür ticari geçit alanı 

olarak düşünülmüş olması mümkün görünmektedir. Ancak, Iduk Ötüken yış bodun bardığ
8
 (Kül 

Tigin Yazıtı, Doğu Yüzü 23; Tekin, 1998) ve Tänridä kul(t?) bulmış Ötükän ilindä
9
 (Hoyto-

Tamir VII, 2; Sertkaya 2001: 327) tümcelerinden, buranın yalnızca kültürel ve stratejik bir 

yaşam alanı olarak değil, aynı zamanda kutsal (“ıduk”) bir yer olduğu da, doğrulanmış 

olmaktadır. Bu noktada, Türk mitolojisi ve eski tarihlerden günümüze uzanan Türk kültüründe 

ağacın önemini hatırlatmakta yarar var (bkz. Ögel, 2010b: 465). Büyük olasılıkla Iduk Ötüken 

Yış öbeğindeki “ıduk” hem Ötüken’e hem de ormana/ ağaca, yani yış’ın kutsallığına gönderimde 

                                                 
4
 çevirisi: “Üstte mavi gök (yüzü) altta (da) yağız yer yaratıldığında, ikisinin arasında insan oğulları 

yaratılmış. İnsan oğullarının üzerine (de) atalarım dedelerim Bumın Hakan (ve) İştemi Hakan 

(hükümdar olarak) tahta oturmuş” (Tekin, 1998: 39) 
5
 çevirisi: “Türk kağan(ları) Geçitler Ormanı (veya Ağacı’nda) oturursan (o zaman) ülkede hiçbir sıkıntı 

bulunmayacaktır.” 
6
 çevirisi: “(Türk hakanını), Türk halkını Ötüken toprağına ben kendim, Bilge Tunyukuk, (getirdim). 

(Türk halkı) Ötüken toprağına yerleşmiş diye haber alıp güneydeki halklar, batıdaki, kuzeydeki ve 

doğudaki halklar (üzerimize) geldiler.” (Tekin, 1998: 87). 
7
 çevirisi: “Geçitler Ormanı’nda (veya Ağacı’nda) oturup kervanlar gönderirsen, hiçbir sıkıntın 

olmayacak demektir.” 
8
 çevirisi: “Kutsal Geçitler Ormanı (veya Ağacı) halkı gittin.” 

9
 çevirisi: “Gökten kut bulmuş Ötüken toprağında.” (Sertkaya, 2001: 328) 
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bulunmaktadır. Dolayısıyla, buranın ne tür bir geçit veya ana kapı olarak algılandığı, ileri 

çalışmalarda Türk kültürü ve mitolojisi çerçevesinde ayrıntılı olarak ele alınabilir. 

Çalışmada, Ötüken sözcüğü anlambilimsel ve biçimbilimsel olarak çözümlenmiş, bu bağlamda 

Ötüken sözcüğünün en temel anlamı “geçmek” olan öt- eyleminden türediği, tarihî ve çağdaş 

Türk dillerinden verilen örneklerle kanıtlanmaya çalışılmıştır. Eski Türkçeden közün-(ü)k, bar-

k, yaŋıl-(u)k, *yo-k, *to-k türetimlerinde görüldüğü gibi eylemden adlar ve sıfatlar yapan {-

(U)k} ekiyle (Erdal, 1991: 224; Gabain, 2007: 54) türediğini varsaydığımız öt-(ü)k
10

 

sözcüğünün “geçit”, ardından eski çokluk eki {+An} ekiyle (Erdal, 1991: 91; Gabain, 2007: 44) 

genişlemesiyle de “geçitler” anlamını kazandığı başkaca türevler üzerinden örneklenmiştir.  

Aşağıda, Ötüken Sözcüğü Üzerine Bazı Çalışmalar adlı ikinci bölümde ötüken sözcüğünün 

etimolojisi üzerine yapılmış bazı çalışmalarından söz edilmiş; sonrasında ötüken sözcüğünün 

tabanı olduğunu varsaydığımız öt- eyleminin eski ve çağdaş Türk dillerindeki anlamına ve 

yapım ekleriyle genişlemiş türevlerine bakılmıştır. Bu bağlamda, Tarihî ve Çağdaş Türk Dilleri 

ve Lehçelerinde Öt- Eylemi adlı üçüncü bölüm, 3.1. Tarihî Türk Dilleri ve Lehçelerinde Öt- 

Eylemi ve 3.2. Çağdaş Türk Dillerinde Öt- Eylemi alt başlıklarından oluşmuştur. Dördüncü 

bölüm olan Sonuç bölümünde ise, çalışmanın varsayımı, üçüncü bölümde ortaya çıkan veriler 

ışığında yeniden yorumlanmıştır. 

2. Ötüken Sözcüğü Üzerine Bazı Çalışmalar 

Bu bölümde, ötüken sözcüğünün etimolojisi üzerine yazılmış bazı çalışmalar üzerinde kısaca 

durulmuş, bu sözcüğü etügen, etugen, itügen, idugan, udugan biçimleriyle tamamen Moğolcaya 

bağlayan çalışmalara bu çalışmayı doğrudan destekleyecek veya çürütecek bir veri sunmadığı 

için değinilmemiştir. Ötüken adının Moğolca bir alıntı olma ihtimalini göz ardı etmek doğru 

olmasa bile; Bang (1980), Erdal (1991), Aydın (2007), Bayat (2008), Aydemir (2010) ve bu 

çalışmada yapıldığı gibi Türkçe tabanlı açıklamalar üzerinde çalışmak sözcüğün gerçek 

etimolojisine yaklaşma anlamında yararlı olacaktır. 

W. Bang’ın (1980) önerisi, biçimbilimsel olmasa da anlambilimsel çözümleme açısından bu 

çalışmanın önerisine oldukça yakındır. Bang, ötüken sözcüğünü öt- “aradan geçmek” eylemiyle 

ilişkilendirmekte ve “geçit sahası” olarak adlandırılabileceğini söylemektedir. Biçimbilimsel 

olarak ise, Uygur metinlerinde geçen Tengri kan > Tengriken biçiminden yola çıkarak ötüken 

sözcüğünün *ötü kan > ötüken biçiminde çözümlenebileceğini belirtmektedir (1980: 18). 

Erdal (1991), eski Türklerde kutsal sayılan Ötükän ve Kadırkan dağlarının aynı ek olan {+kAn} 

ile türediğini söylemektedir. Ancak, Kadırkan sözcüğünün tabanının kadır “ağır, sert” 

olduğundan şüphe etmemiş olsa da, Ötükän’deki tabanın ötüg “dua, rica, istek” olduğu savına 

temkinli davranarak bir soru işareti koymuştur (1991: 77). 

Erhan Aydın (2007), çalışmasında, Ötüken’in adı ve yeri ile ilgili önceki görüşleri 

değerlendirdikten sonra Ötüken’in bugünkü Moğolistan’ın Zavhan-Aymak sınırları içerisinde 

bulunan ve 4021 m. yükseklikteki Otgon Tenger dağı civarı olduğunu önermiştir. Hangay dağ 

                                                 
10

 Tarihi Türk dilleri ve lehçelerinde öt- eyleminden türeyen “dilek” anlamındaki ötüg sözcüğünün {-

(X)g} ekinden türediği varsayılsa da Erdal (1991), bu eki -Ok ~ -Uk biçimleri olan ekten ayırmanın her 

zaman için kolay olmadığını belirtmektedir (s. 172). Dolayısıyla, ötüg ve ötük arasında gerçekten 

anlamsal bir fark varsa, bu farkı ses değişimleri tetiklemiş olabilir, eğer fark yoksa verilen farklı 

anlamlar üzerinde eldeki metinlerden yola çıkılarak yeniden düşünmek gerekmektedir. 



 

 
 

SOBİDER 
Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 2, Sayı: 2, Mart  2015, s. 44-52 

Turgay Sebzecioğlu 

48 

sırasının en yüksek bölümünü oluşturan Otgon Tenger dağıyla birlikte bölgede bulunan birkaç 

zirvenin, Şine Usu ve Terhin yazıtlarında geçen As Öŋüz ve Kan Iduk dağları olabileceğini 

belirtmiştir. Ötüken adının ise ötü- tabanından, eylemden ad yapan {+(X)G} ve addan ad yapan 

{+kAn} (Mo.?) ekiyle kurulduğunu ve Kadırkan ile Täŋrikän’deki {+kAn}’ın aynı ek olduğunu, 

{+kAn} ekinin Poppe’nin (1992) belirttiği gibi Moğolcada küçültme ve dişillik belirtiyor olması 

ile de ilişkili olarak Moğolca ‘kadın şaman’ anlamındaki idugan/ idugen’in de ötüken 

sözcüğüyle ilgili olabileceğini belirtmiştir. Ancak, Aydın (2007), ötü- eyleminin nasıl 

anlamlandırılması gerektiği hususunda açık bir fikir beyan etmemiştir. Buna karşın, 

biçimbilimsel çözümlemede ötüken sözcüğündeki {+kAn} ekinin varlığı ona göre kesindir 

(2007: 1266). 

Fuzuli Bayat’a (2008) göre, ötüken sözcüğü Divan-i Lügat-i it-Türk’te de bulunan *öt- tabanına 

dayandırılabilir. Ötüken sözcüğündeki {-GAn} eki ise Ülgen örneğinde olduğu gibi eklendiği 

tabana ilahî menşe, kutsallık ve töz anlamları katan bir ek olmalıdır (2008: 158). 

Adem Aydemir (2010), makalesinde, ötüken adının Moğollarda “Yer Tanrısı” ve “kadın şaman” 

demek olan Etugen ile ilgili olmadığını, bu adın, Türkçede “dua, rica, talep” anlamlarına gelen 

ötü sözcüğüne, Doğu Türklerinde “şehir anlamına gelen {ken} ekinin eklenmesiyle 

kurulduğunu, bunun anlamının da “dua şehri/ dua edilen şehir” anlamında olduğunu, ayrıca 

Ötüken Yış’ın ise “Yeşil Ötüken” olarak anlamlandırılabileceğini savunmuştur. Aydemir’in 

(2010), ötüken sözcüğünün tabanı için savladığı ötü “dua, rica, talep” sözcüğü de aslında öt- 

eyleminin “geçmek” anlamıyla ilişkili olmalıdır. Çünkü, talep, dua aslında bir temenninin 

istenen merciye iletimidir. 

3. Tarihî ve Çağdaş Türk Dilleri ve Lehçelerinde Öt- Eylemi  

Tarihî Türk dilleri ile ilgili sözlüklere bakıldığında, öt- eylemi ve türevlerinin “geçmek” veya 

“delmek” ile ilgili olmayan veya mecazlaşarak söz konusu anlamlarından uzaklaşmış 

gönderimleri de vardır; ancak, bu bölümde, onlara, çalışmanın temel varsayımıyla ilgili 

olmadığı için gerekmedikçe yer verilmemiştir. Bunun yanı sıra, Ötüken sözcüğünün “geçitler” 

anlamına gelebileceği varsayımını kanıtlamak için Türkiye Türkçesindeki geçit sözcüğünün 

özellikle çağdaş Türk dillerindeki karşılıklarına bakılmıştır. Geçit sözcüğünün çağdaş Türk 

dillerinin çoğunda öt- eylemi ile türemiş olması bu çalışmanın etimolojik varsayımını 

güçlendiren bir bulgu olarak ortaya çıkmıştır.   

3.1. Tarihî Türk Dilleri ve Lehçelerinde Öt- Eylemi 

Caferoğlu (1968), Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü’nde, öt- eylemi için “geçmek” yanında “zail 

olmak” anlamını da vermiştir. Aynı sözlükte öt- eyleminin ötgün türevi için “ötmüş, geçmiş, 

mazi”; ötgür- türevi için “açıklamak, hulûl etmek, girmek, uğurlamak, yola vurmak, nüfuz 

etmek”; ötgürü sat- için “aldığını başkasına satmak” anlamları verilmiştir. Bütün bu sözcüklerin 

anlamsal temelinin biraz soyutlamayla, “bir noktadan başka bir noktaya gitmek veya geçmek” 

olduğu söylenilebilir. Sözgelimi, bu başat anlam ötgür- eyleminde “x’in etkisini y’ye 

geçirmesi”, ötgürü sat- eyleminde “bir malın x satıcısından y alıcısına geçmesi” biçiminde 

kendisini göstermektedir. 

Gabain (2007), Eski Türkçenin Grameri adlı kitabında öt- eylemini iki ayrı madde başı olarak 

belirtmiş, ilkine “dilemek, dua etmek”, ikincisine ise “geçmek, becermek” anlamlarını vermiştir. 

Bizce, öt- eyleminin “dilemek, dua etmek” anlamı “geçmek” anlamının mecazlaşmış biçimi 
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olarak ele alınabilir. Bu çalışmanın temel varsayımı ile doğrudan ilişkili olmadığı için bu tür 

anlambilimsel bir değişim üzerinde durulmayacaktır. Buna karşın, Gabain’in (2007) madde başı 

olarak verdiği üt adının “delik, geçit” anlamına gelmesi, ötüken sözcüğünün türediği öt- 

tabanının “dilemek” anlamından çok “geçmek” anlamıyla ilişkilendirilebileceğini 

göstermektedir.  

Divan-i Lügat-i it-Türk’te öt- eyleminin “bir şeye geçmek; delmek; boşalmak, (karın) sürmek” 

anlamına geldiği belirtilmektedir. Yine, aynı eserde ötgür- “sürdürmek; göndermek bir şeyin 

içinden geçirtmek”, ötrüş- “göndermek, herhangi bir şeyde yardım ve yarış etmek”; ötse- “öte 

geçmek istemek, delip geçmek istemek” gibi türevlere de yer verilmiştir. Divan’da, öt- eylemi 

ve türevlerinde gözlemlenen temel anlamın, yukarıda sözü edildiği gibi, “bir noktadan başka bir 

noktaya geçmek” yanında örtük olarak “transfer etmek veya edilmek” biçiminde 

soyutlanabileceği anlaşılmaktadır. Bu da, Ötük sözcüğünün “geçit” olarak 

anlamlandırılabileceğini kanıtlar niteliktedir.     

Kúnoş’un (1902) Çağatayca sözlüğünde öt- eylemi için “geçmek, savmak, aff etmek; teganni 

etmek” anlamları verilirken ötrer türevi için “geçit” anlamı verilmiş ve “Türkistan’da bir 

mevkidir” açıklaması yapılmıştır.  

Kıpçak Türkçesi Sözlüğü’nde, öt- için “geçmek, delmek” anlamları verilirken ötker- eylemi için 

“nüfuz ettirmek, geçirmek”, ötker- ve öttür- eylemi için “nüfuz ettirmek, geçirmek”, ötetilük 

için “iki farklı sokağa çıkışı olan iki kapılı ev”, ütür- için ise “delmek” anlamları verilmiştir 

(Toparlı, R., Vural, H. ve Karaatlı, R., 2007).  

Yeni Tarama Sözlüğü’nde (1983), öt- eylemi için “geçmek, aşmak” anlamlarının yanında 

“yüksekten atmak” anlamı da verilmiştir. “Aşmak” anlamının “geçit” anlamı ile ilişkisi için, 

geçidin başka bir noktaya ulaşmak için aşılan bir yer olması düşünülebilir.  

Gülensoy (2007), öt- eyleminin anlamlarından birinin “geçmek” olduğunu belirtmektedir. 

“Ölmek” anlamı da aynı köke dayandırılmıştır. “Ölmek” eyleminde de “bir yerden başka bir 

yere geçmek” anlamının saklı olması dikkat çekicidir. Ölümün, başka dünyaya açılan bir geçit 

olduğu düşünülmüş olmalıdır. Yeni Tarama Sözlüğü’nde (1983) öte
11

 için verilen “sonra, ondan 

sonra, sonunda; öbür taraf, ileri” anlamları bu varsayımı kanıtlar niteliktedir. Yine aynı eserde 

ötküş türevi “geçiş yeri” olarak belirtmiştir. Gülensoy (2007), Ötüken madde başında başkaca 

etimolojik sözlüklere dayandırarak şu bilgileri aktarmıştır: Ötüken (~Ütüken) “Orta Asya’da yer 

adı” = ET. Ötüken Yış ET. ütüken; ötüken; Yak. ütügen, tügen = Moğ. İtügen; ütügen; Ötüken > 

Ötügeni “Şamanistler için yer tanrıçası”~Moğ. idugan~udugan “kadın kam” Tatar: İtoga 

“kötü ruhlardan bir cevap alınca, onlarla konuşan tanrı” < Moğ. Etügen “toprak ana”.  

Nişanyan (2014), etimoloji sözlüğünde Türkiye Türkçesinde kullanılan öte sözcüğünün 

kökenini Eski Türkçede “geçmek” anlamına gelen öt- eylemiyle ilişkilendirmiştir. Clauson 

(1972), ötüg sözcüğünün öti- (Moğolcada öçi-) veya ötü- eyleminden türediğini ve “rica, istek, 

üstün anıt” biçiminde anlamlandırılabileceğini belirtmiştir. Öt- eylemiyle ilişkilendirdiği sözcük 

“ishal” anlamındaki ötgek’tir (1972: 51). 

                                                 
11

 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’te (2011) öte sözcüğü için şu anlamları vermiştir: “Konuşanın 

temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera; bir şeyin arkadan gelen bölümü; 

bulunulan yere göre karşı yanda olan; daha fazla, çok. 
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Görüldüğü gibi, öt- eylemi ve türevleri, “geçit” anlamı ile ilişkili olan “bir noktadan başka bir 

noktaya geçmek; yatay veya dikey bir noktanın içinden geçmek; transfer etmek; iletilmek” gibi 

anlamları derin yapıda taşımaktadır. 

3.2. Çağdaş Türk Dillerinde Öt- Eylemi  

Bu bölümde, belli başlı Türk dillerinde bulunan, öt- eylemi ve onun türevleri olan sözcükler ele 

alınırken Türkiye Türkçesindeki geçit sözcüğünün özellikle çağdaş Türk dillerindeki 

karşılıklarına da bakılmıştır. Çağdaş Türk dillerinin çoğunda “geçit” anlamındaki adların öt- 

tabanından türemiş olması bu çalışmanın etimolojik varsayımını güçlendiren bir bulgu olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Kırgız Türkçesindeki öt- eylemi “geçmek; uğramadan geçmek” anlamına gelirken ötkör- 

“geçirmek; geçmeye zorlamak” anlamlarına gelmektedir (Aksu ve Işık, 1997; Yudahin, 1998). 

Kırgız Türkçesinde ve aslında tarihî dillerde de yer alan “ölmek” anlamı, daha önce değinildiği 

gibi, “geçmek” anlamındaki öt- eyleminin mecazlaşmış bir kullanımı olmalıdır. Ölmenin, “bir 

boyuttan başka bir boyuta geçmek” gibi düşünülmüş olması muhtemeldir. Bu geçişin bir kapı 

veya geçit gerektirmesi ise gayet doğaldır. Kazak, Özbek, Türkmen ve Uygur Türkçelerinde öt- 

yine “geçmek” anlamını taşıyan bir eylemdir. Başkurt ve Tatar Türkçelerinde öt- biçimi, üt- 

biçiminde sesletilmektedir. Türkiye Türkçesinde, öte, ötele- gibi türevleri olsa da “geçmek” 

anlamındaki öt- eyleminin kullanılmadığı anlaşılmaktadır (Ercilasun ve diğ., 1991).  

Türkiye Türkçesinde geçit veya geçiş sözcüklerinin diğer Türk dillerinde öt- eylemiyle türetilen 

karşılıkları şu şekildedir: ütiv urını (Başkurt Türkçesi), ötkel (Kazak Türkçesi), ötkööl (Kırgız 

Türkçesi), ötiş ve ötiş yoli (Özbek Türkçesi), ütim (Tatar Türkçesi), ötkül (Uygur Türkçesi) 

(Ercilasun ve diğ, 1991: 262-263). Görüldüğü gibi, geçit veya geçiş anlamını veren sözcüklerin 

öt- eylemiyle türemiş olması Ötüken sözcüğünün “geçitler” anlamına gelebileceği varsayımını 

güçlendiren bir bulgu olarak durmaktadır.  

4. Sonuç 

Sonuç olarak, öt- eyleminin en temel anlamlarından birinin “geçmek” olduğu ortaya çıkmıştır. 

“Geçmek” anlamının eldeki veriye bakılarak “bir noktadan başka bir noktaya geçmek” 

biçiminde açımlanması yanlış olmasa gerek. Bu geçiş yatay veya dikey olabilir. Coğrafik 

anlamda, sözgelimi ırmakların kaynağı (“pınar”, “bulak”) olan bir ana kapı (portal) stratejik 

olarak yatay geçişler içerir. Bu yer aynı zamanda kutsallık (“ıduk”) taşıyorsa dikey geçişleri 

(“kök”; teŋri”; “gök direği”, “demir-ağaç”; “yer-sub”) de bünyesinde barındıran bir geçit 

özelliği taşıyor demektir. Buna ek olarak, “transfer etmek, iletilmek” anlamları da “geçmek” 

anlamının sınırlarını belirginleştiren bir tespit olacaktır. Gelinen noktada, ikinci bölümdeki 

verilere de dayanarak tarihî ve çağdaş Türk dillerinde öt-(ü)k adının “geçit” olarak 

anlamlandırılabileceği savlanabilir bir iddia olarak ortaya çıkmıştır. Bu geçit; stratejik, göğe ve 

Tanrıya (“Teŋri”) yakın, kutsala kapı olan bir alan olarak düşünülmüş olmalıdır. 

Anlambilimsel açıklamaların biçimbilimsel açıklamalarla da örtüşmesi etimolojik açıklamaları 

güçlendiren bir yöntem olsa gerek; bu yüzden, Ötük adının biçimbilimsel olarak da 

çözümlemesi yapılmıştır: Öt- eylemine eklenen {-(U)k} eki eylemden adlar ve sıfatlar yapan bir 

türetim ekidir: öt-(ü)k. {+An} eki ise er+en, oğul+an, ört+en sözcüklerinde olduğu gibi çoğul 

anlamı kazandıran bir ektir (Gabain, 2007: 44; Tekin 2003: 101); dolayısıyla, öt-ük+en 

“geçitler” anlamını bu ekleri alarak örmüştür. Bang (1980), yakın bir varsayımla ötüken (< *ötü 
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kan) sözcüğünün “geçit sahası” olarak anlamlandırılabileceğini söylese de bu çalışmadaki 

biçimbilimsel çözümleme önerisi onunkinden farklıdır. Bütün bunların yanı sıra, tarihî ve 

çağdaş Türk dillerinin çoğunda geçit sözcüğünün öt- eylemi ile türemiş olması bu çalışmadaki 

savı güçlendiren kanıtlardan biri olmuştur. 
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