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ÖZET
Yansmalar, dilin en çok tartlan sözcük türlerinden biridir.Canl cansz bütün varlklarn
çkardklar sesleri yanstan; d görünülerini, hareketlerini betimleyen ; insanlarn yalnz kendilerinin
hissedebildii duygular , sezimleri deri, koku ve tat alma yoluyla hissettiren sözcüklerdir.
Hemen hemen her dilde yüzlerce örnei bulunan bu sözcüklerin, Türk Dilinin en önemli
abidelerinden birisi olan
Codex Cumanicus’da da, hiç de azmsanmayacak kadar çok örneinin
bulunduunun tespitini yapp , elimizdeki malzemeyi görev ve anlamlarna göre yansma
snflandrmasna tabii tuttuk.
Gördük ki, en eski söz türlerinden biri olan yansmalar tarihi kaynaklarda da tüm görev ve anlam
özellikleriyle yerini alm bulunmaktadr.
Anahtar Sözcükler: Yansmalar, Codex Cumanicus, ses yansmal, biçim yansmal, duyum
(sezgi) yansmal sözcükler vb.
Bizi smsk çevreleyen tabiat sessiz, gürültüsüz, hareketsiz veya ekilsiz olarak göz önüne
getirmek imkânszdr. Çünkü tabiat, gürültülü seslerin, çeitli hareketlerin, saysz ekillerin il k
kayna olarak daima çevremizi kuatmtr. Bu kutsal kuatmann içindeki varlklarn ba tac olan
ve görme, iitme, sezme, anlama, konuma, okuma, yazma gibi yedili yeteneklerin sahibi olan
ve ayrca tabiatn bu canlln görebilen, iitebilen. hissedebilen, anlayabilen, konuabilen,
okuyabilen, yazabilen insanolu hiç bir zaman doa ile ilikisini kesmemitir. Araba kornas sesini,
yamurun ya sesini, kularn ötme sesini duymayan insan kulaklarla alglama yeteneinden
mahrumdur, yani o sar insandr. Fakat o, tabiatn hareketliliini, canlln göz yardmyla görebilir.
Ancak görme yeteneini kaybeden kör insan bu c a n l  l   veya hareketlilii görmekten
mahrumdur, ama o arabann, yamurun, kularn seslerini duyabilir. Böylece tabiatn bu
hareketliliini, canlln ve sesliliini sürekli bir ekilde gözlemleyen ve bu tür olaylarn ahidi
olan insann baka varlklardan farkl olan temel özellikleri ortaya çkmaktadr, yani tabiatn bu
hareketliliini, canll    n  ve sesliliini güzel bir ekilde insandan baka hiç bir varlk duyamaz.
Bundan dolay insan, kendinin yedili yetenekleri ile "bu hareketlilii, canll, seslilii tarih boyunca
adlandrmaya, söz biçimine getirmeye çalmtr" (1). Sonuç olarak da i n s a n kendinin sahip
olduu yeteneklerine dayanarak tabiattaki yukarda bahsettiimiz her türlü sesleri, çeitli hareket
biçimlerini veya ekilleri adlandrmay baarmtr.
Canl ve cansz maddelerden oluan varln hepsini birtakm hareketlerle, gürültülerle ve
ekillerle karlamaktayz. Bunlarn "insanda yaratt duygularn adlandrlmasnda, bu hareketlerin,
gürültülerin ve ekillerin kelime olarak bir biçime getirilmesinde ana dili, klavuz olmu, dilin yapsna
yaklatrlan ses , ekil yansmalarna has bir sistem için tabiattan elde edilen bu gürültüler, ekiller
sözcüklere dönütürülerek canl ve renkli anlatmlar salanmtr. Adlandrlmalarda tabiattaki hareketliliin çkard seslerle canllarn çeitli gürültüleri, seslenileri birinci sray alr" (2). Tabii
seslerin adlandrlmas yoluyla elde edilen bu sözlerin en önemli fonksiyonu o sesi veya ekli
adlandrabilmeleridir. Mesela, kedi sesi:
Türkçe: miyav. kedinin çkard ses, kedi sesi (TSöz)
Rusça: myau
Almanca: miau
ngilizce: meav
Franszca: miaou
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Yukardaki örneklerde görüldüü gibi yazlnda baz ses deiiklii (burada kukusuz
telaffuz farkl olacaktr) dnda, tüm örneklerde kedi sesini adlandrtnaktadr. Van'dan Agabat'a
götürülmü bir kedi, orada da, Ankara'da da, Moskova'da da, Londra'da da, Paris'te de ayn sesi
çkarr ve bu sesler örneklerdeki gibi adlandrlr.
Yansmalar, dilin en çok tartlan sözcük türlerinden biridir. Canl cansz bütün varlklarn
çkardklar sesleri yanstan; d görünülerini, hareketlerini betimleyen; insanlarn yalnz kendilerinin
hissedebildii duygular , sezimleri deri, koku ve tat alma yoluyla hissettiren sözcükler olarak bugün
artk tanmlanan ve hemen hemen her dilde yüzlerce örnei bulunan bu sözcükler her nekadar dilcilerimiz
tarafndan ünlem bahsi içinde ele alnsa da asasen birçok hususiyetiyle özel kullanmlar , farkllklar
tayyan sözcük türüdür. Gerek anlam ve görev bakmndan gerekse yapsal ve sözdizimsel görevleri
bakmndan Türkçede de ayr bir yeri vardr. Ancak bir kaç çalma haricinde bu türe gereken ilgi
gösterilmemitir. Nitekim Hamza Zülfikar’n “Türkçe’de Ses Yansmal Kelimeler” (3) adl eseri bu
konudaki en derli toplu çalmadr. Zilfikar, eserinde Türkçedeki yansma sözcüklerin sessel ve yapsal
özelliklerini incelemi, DLT’den vb. tarihi kaynaklardan da ald örneklerle ilk kez derli toplu bir tespitlerde
ve snflandrmalarda bulunmutur.Ayrca eserinin son bölümünü de Türkçenin Derleme, Tarama, DLT
ve Genel Türkçe sözlüklerindeki yansma sözcükleri toparlad ve binlerce sözcükten oluan bir
yansmalar sözlüüne ayrmtr.
Türk ve Krgz dilindeki yansma sözcüklerin leksiko - semantik, fonetik, morfolojik ve sentakstik
özellikleriin karlatrld “Türk cana Krgz Tilindeki Tuurand Sözdördün Saltrma Tipologiyas” (4)
adl eser de gerek Türk gerekse Krgz dilcilerin dikkatini bu sözcüklere yöneltmitir.
Dilin dou teorilerinin ilk tartlmaya baland Eski Hint ve Antik Yunan döneminden beri
özellikle avrupal dilbilimcilerin önemli bir tez olarak öne sürdükleri “Yansma Teorisi” bu türün dilin ilk
sözcük türlerinden (5) olduunu ispat etmektedir.
Türk Dünyasnda yansmalarla ilgili ilk derli toplu çalmalar 20.yüzyl balarnda Amarin(6) ile
balasa da aslnda tarihi kaynaklarmz incelendiinde bu sözcüklerin kullanmlaryla karlamaktayz.
Örnein XI. Yüzylda Karahanl Türkçesinin tartlmaz hazineleri olan Kutadgu Bilig, Atabeth’ül
Hakaayk ve DLT’de onlarca hatta yüzlerce kök ya da gövde halinde yansma sözcükleri görmek
mümkündür.
Kagarl Mahmut’un Divanü Lûgati’t-Türk adl eserinde yansmal sözcüklerle ilgili aratrma
yaptmzda, Divanü Lûgati’t-Türk’te madde ba 8000’den fazla kelimenin incelenmi olduunu ve tek
bana verilen yani madde ba olan 400’e yakn ya kök halinde ya da yansma ad, önad,eylem türeten
ekler yardmyla türetilmi yansmal sözcüün var olduunu saptadk. Ses yansmal sözcükler günümüz
Türk dillerinde nasl kullanlyor ve hangi özelliklere sahipse, .yüzylda da genel olarak benzer
niteliklere sahip olmasna ramen, bildirdikleri anlamlarn temel anlam dnda kazand ek anlamlarnda
farkllklarn mevcut bulunduunu farkettik. Bu hususta,bugünkü dilimizde kullandmz ses yansmal
sözcüklerin o devrin dilindeki yansmalarn temelinde gelitii ve o dönem yansmalarnn imdiki
dilimizde de kulland ortaya çkt. Nitekim XI- Klm Cazma Estelikterinin Tili cana Bul Estelikterdegi
Tuurand Sözdör” (7) adl kitabmzda da bu sözcükleri sözlük olarak da derlemi bulunmaktayz.
Yansmalarn ne denli eski bir tür ve tarihi kaynaklarmzda edebi zevki, dilin estetik tesirini
kuvvetlendiren öge olduunu bir çok Türkoloa göre Türk Dili’nin DLT’den sonra en önemli kayna kabul
edebileceimiz ikinci büyük abide eser olan “ Codex Cumanicus” ta da aradk. Yansma sözcüklerin
varl – yokluu üzerine bir aratrma yaptmz da bu eserde de çokca bu sözcüklerin gerek kök
gerekse türetilmi olarak var olduunu gördük.
Eserdeki yansma sözcükleri Leksiko-Semantik bakmndan inceleyip snflandrmadan önce
Codex Cumanicus’u ksaca tanyalm:
Codex Cumanicus 11-15. asrlar arasnda Karadenizin kuzeyinde hâkimiyet kurmu, siyasî ve
idarî rolleri Kafkasya, Suriye ve Msr'a kadar nüfuz etmi olan bir Türk boyu olan Kumanlar’a ( Kpçaklar)
ait bir eserdir. Bunlar sar saçl, beyaz tenli ve mavi gözlü olduklarndan dolay, çeitli dillerde "sarnlar"
anlamna gelen adlarla adlandrlmlardr. Bizansllar ve Latinler bunlara "Kumanus, Cumanus, Koman",
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Ruslar "Polovets", Macarlar "Kun" ve slâm tarihçileri ise "Kpçak" adn vermilerdir. Kumanlar'n
yaylm olduklar Dou Avrupa-Bat Sibirya arasndaki bölge, slâm kaynaklarnda "Det-i Kpçak"
("Kpçak Bozkr"), Bat kaynaklarnda ise "Komanya" ("Comania") diye adlandrlmtr.(8)
Kumanlar'dan günümüze kalan en önemli hatralardan birisini, "Codex Cumanicus"adn tayan
eser tekil etmektedir. Bu eser, Kuman ("Kpçak") lehçesinin en eski ve en büyük antdr. Hattâ, baz
yazarlara göre "Codex Cumanicus", Türk dilinin "Dvan- Lügat't-Türk"den sonraki ikinci büyük abidesini
tekil etmektedir. Eserin orijinal elyazma nüshas, Venedik'teki Saint-Marcus kütüphanesinde
bulunmaktadr.
Codex Cumanicus, tek bir kii tarafndan yazlmamtr. Çeitli kiiler tarafndan kaleme alnan
parçalarn bir araya toplanmasndan meydana gelmitir. Eserin yazarlar gibi, yazld yer de belli deildir.
Yalnzca 11.7.1303 tarihini tamaktadr.
Codex Cumanicus, iki ana bölümden olumaktadr: “talyanca Codex" ad verilen birinci bölümde
Latince, Farsça ve Kumanca kelime gruplar ile baz gramer kurallar yer alr. "Almanca Codex” denilen
ikinci bölümde ise, baz dua ve ilâhiler, krk yedi bilmece, ba ve son ksmlarnda da Kumanca-Almanca
sözlükler bulunmaktadr . (9)
Muhtevas yönünden "Codex Cumanicus’un, bir taraftan yabanclara Kpçak Türkçesini
öretmee, dier taraftan da Kumanlar (Kpçaklar) arasnda kendi ana dilleriyle Hristiyanl yaymaya
mahsus, pratik bir eser olarak hazrland kabul edilmektedir. (10)
Bu denli kapsaml ve önemli bir eser Codex Cumanicus’u ksaca tandktan sonra sözlükteki
yansma sözcüklerin görev ve anlam bakmndan snflandrmasna bakacak olursak bu gün itibariyle “
Ses yansmal sözcükler , Biçim yansmal sözcükler , Duygu yansmal sözcükler (11) ” olmak
üzere üçe bölerek incelediimiz yansmalarn yaklak 2678 sözcük içerisinde yüzden fazla sözcükle
ciddi bir oran oluturduunu görürüz.
Biz de, Codex Cumanicus’taki yansmal sözcükleri leksiko-semantik açdan üç gruba ayrarak
vermeyi uygun bulduk. Çünkü eserin yazld yüzyl ve dil itibariyle dönemin ses yansmal sözcükler
bakmndan oldukça zengin olarak, Kuman – Kpçak diline bir güzellik, akclk, açklk, süs, netlik
kazandrarak en nazik özellikleri belirtmek için kullanld yukardaki istatistikten hemen hemen
anlalmaktadr.
. SES YANSIMALI SÖZCÜKLER
Ses yansmal sözcükler, insanlarn iitme duyusuyla alakal olup, canl ve cansz nesnelerden
çkan sesi taklit ederek söylenen sözcüklerdir.
Bu gruba dahil olan sözcükler, insann konuma ya da dier organlarndan (Örnein: Gülme,
alama, barma,haykrma,slk çalma, öksürme, koma, düme,...) hayvanlar, böcekler, kulardan çkan
sesleri, gürültüleri, hem de doa olaylarnn (imek çakmas, gök gürlemesi, suyun ar ar akmas,
aaçlarn uuldamas,...) meydana getirdikleri çeitli nesnelerin hareketlerinden , farkl durumlarndan ve
deimerinden çkan sesleri taklit ederek gösterir.
Codex Cumanicus’ta (12) belirlediimiz ses yansmal sözcükleri anlamlarna göre u gruplara
ayrrz:
1. Hayvanlarn çkard sesleri taklit etmede kullanlan yansmal sözcükler:
çahar - : Ötmek
x tavoh çahara - dr: Horoz ötüyor. 113,5
çrlak: Çrçr böcei, ayn zamanda akan dere için de söylenir. 163,12.
çuh çula- : Kükremek.
x çuh çular-men: Kükrüyorum. 161, 9.
gray: Hrlamak.
x t graya-dr: Köpek hrlyor. 113,1.
krl-, -r: Hrlamak, hayvanlar için kavga etmek.111,14.
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kiine -, kine -: Kinemek, 120-35.
x ylk kiiney-dir: At kiniyor. 113,4
mangra -: Melemek.
x koy mangray-dr: Koyun meliyor. 113,2.
mungra-: kükremek, barmak, böürmek.
x Sr mungray – dr: sr böürüyor. 113,3.
ulu - : Ulumak.
x böri uluy-dr: Kurt uluyor. 113,6.
ür -: Ürmek, havlamak.
x it üre-dir: t ürüyor 113.1.
x it ürdi: t ürdü. 113, 17.
2. nsanlarn her türlü hareketlerinden çkan sesleri taklit etmede kullanlan yansmal
sözcükler:
avaz: Ses.
x ave kimning sözlemeki erür kümining avaz: Sesi, gümü gibi olan , Havva. 138, 3.
bakar- , (-r) : bar, çr; tartma. 162,5.
bögövür –, bögövrür : Öürmek
x bögövrür – men: Öürüyorum. 162,1.
bus: Soluk alp verme.Nefes. 113,11.
bürkür-: Sçratmak , püskürtmek. 160,19 .
x bürküri – men: Sçratrm. 160, 19.
çar -: çarmak .
x nece çarsa eitmeh yoh hergiz: (Affedilmesi için Allaha’a) ne kadar çarsa
duyulmaz (duymaz). 117,5.
çayna-, (-): Çinemek. 34.14-16.
çmd -,-r: Çimdiklemek
x çmdr – men: Çimdiklerim .160,1.
çuvla - : gürültü, parlt etmek .
x cuvluy-dr : Gürültü, parlt yapyor. 161,7.
çuh çula - : Kükremek.
x çuh çular – men : Kükrüyorum. 161, 9
çüçkür - : haprmak
x çüçkürdim: Haprdm. 114,11.
çovguç: Yaygarac, gürültücü.126,24.
çovlan: Gürültü Etmek, 114,28
çuvla-: Gürültü, patrt etmek.
x Çuyluy-dr: Gürültü patrt yapyor. 161,7.
horla-, (-r): Horlamak. 164.1.
gla - , la - , (-r): Alamak, 117,4; 41, 1-3
x glamak: Alama. 41, 4.
x Ave saa kim gladng: Havva sen kime aladn? 139, 15.
x saa glap kim yügünür magat-tur kim yarlgatr: Muhakkak ki , kim önünde diz çöker
alarsa, lütuf bulur. 141, 11.
kakr - : hafifce öksürmek, sesini düzeltmek 114, 12- 1.
kekir – : Geyirmek 114, 9 -1.
kçkr -, (-r): Barmak, çarmak, seslenmek. 125, 38; 10, 14-16.
x kçkrp sen tengriye: Sen Tanr’ya seslendin. 137,5.
x kçkrmak:Barmak, çlk. 10,17.
kongrang -, (-r): Sokranmak , kendi kendine mrldanmak 114, 7r.
x Kongran- men : Sokranyorum.114,7r.
körle-, (-er) : horlamak, horuldamak.133;8-10.
kül-, (-er) : Gülmek. 47, 8-10.
x külmek: kahkaha,gülme. 98, 18.
kültkün: Gülü,gülme. 47,11.
ögür - : Öürmek. 114, 23- 1.
öp-, (-er): Öpmek. 124, 13,18.
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x öpmek: Öpme. 38, 26.
x öpti kuçti ol keleppenni at: O cüzzamly öptü, kucaklad ve yoluna devam etti.124,13.
öskür -; öskürü: Öksürmek . 55, 19-20.
x öskürmek: Öksürmek. 55, 21.
ötkek: Öksürük. 115, 10 r.
pi: Barma, çarma. 163, 28 r.
tükürmek –, tüpkür-, tükür-, tüpkürü: Tükürmek. 51, 1-3.
x tükürmek: Tükürme. 126, 22.
ün: Ün, ses . 50,4;47, 8;139,13.
x üni karld: Sesi ksld. 160, 40r.
ünde-, (-r): Çarmak, seslenmek. 57, 5-7.
x aka, toyga ünde -: Yemee çarmak. 16, 4-6.
x ündermen: Çaryorum 114, 36 r.
ündet - : Çartmak.
x biz barçalarn ündetti: Bizim hepimizi çartt. 151, 16.
3. Cansz nesnelerin çkardklar (çarpma,düme,krlma,sürtünme,...) sesleri taklit etmede
kullanlan yansmal sözcükler:
crt – (-ur): Yrtmak. 21, 1-9.
x crtmak: Yrtma,yrtk . 21.10.
çaplatmak: aplak indirme. 130,4.
çapçack: Fçck. 120.3.
çayhal-: çalkalanmak, sallanmak.
x Çayhala-dr: çalkalanyor, sallanyor. 163,8.
çgrkç: Çarkç. 89,8.
çrp: Çal,çrp. 161, 21.
çov : Gürültü. Patrt. 114, 27.
kongrov: Çngrak, zil, çan. 164, 24.
krk- , -ar: Krkmak.
yarl-; yarl,(-ur) : Yarlmak,çarlamak. 10,11,12.
x yarlgan: Yarlm.75, 9.
x yarld: Yarld. 114,36-1
x yarlmak: Yarlma. 10,13.
yrt- (ur) : Yrtmak
4. Doa olaylarna ilikin sesi taklit etmede kullanlan ses yansmalar:
cltra – (-r): Çakmak (imek, yldrm). 33-3-4.
cltramak: imek çakmak . 33, 5.
kökre -, (-r): Gürlemek. 55, 3-4.
x kökremek: Gök gürlemesi: 55,5 .
sarht-, (-r) : Damlatmak. 163,12,1.
yanglan-, yanglan : Yanklanmak.
yltra-, (-r) : imek çakmak. 33,3-4.
sz- : Szmak, akmak,eriyip akmak. 140,10.
x szd: Szd. 115, 4m.
szgr-, szgur-, ( -ur): Czrdamak, rüzgar sl.52, 7-9.

- BÇM YANSIMALI SÖZCÜKLER
Biçim yansmal sözcükler, canl ya da cansz maddelerin görünüüne ,onlarn hareketine bal
yansmay bildirir . Biçim yansmal sözcükler, sessel gövdesi, morfolojik yaps sözdizimsel görevi ve baz
anlam özellikleri bakmndan ses yansmal sözcüklere benzemektedir. Ancak bu iki yansma arasnda
farklar da vardr. Bunlardan en önemlisi, ses yansmal sözcükler iitme duyusuna dayanarak çevredeki
duyulan her türlü sesleri taklit ederek göstermesine karlk, biçim yansmal sözcükler görme ve hissetme
duyularna dayanarak gözle görünen ve hissedilen çeitli hareketlerin , görünümlerin ve durumlarn
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biçimini taklit eder. Yine biçim yansmal sözcüklerin anlamnn ses yansmal sözcüklerin anlamna
mukayese edildiinde bir hayli kark ve çeitli olduu görülür.
Codex Cumanicus’ta yukarda belirtilen özelliklere sahip olan biçim yansmal sözcükleri verilen
anlamlarna göre u gruplara ayrmay uygun bulduk:
1. Hareketin çabukluunu , hzlln, ani olay ya da ani k görüntülerini bildiren biçim
yansmal kelimeler:
balk - : Parlamak, ldamak, k saçmak. 147,1.
x szgan kümüley balgdn: Eritilmi gümü gibi parlyordu, k saçyordu. 143,4.
r-, rr: Atein alevlenmesi, atein parlayp canlanmas. 111, 20-21
kama-: Kamamak, kamatrmak . 115, 4.
yarkn: parlaklk, parltt. 151, 15;
yarklh, yarklk , yárhlk: Ik, parlaklk, aydnlk. 117,21 r; 122,7; 137,8; 151,8.
yart-, (yarut-) : Aydnlatmak, nurlandrmak. 137,7.
x tengerning yarklh yartt alarn: Tar’nn nuru onu (Meryem’i aydnlatyordu). 122.7.
yarkn, yarkn: Parlaklk, parlt. 151, 15; 139, 18.
yaruh, yark, yárk, yarh: Aydnlk , kl .117, 20 r; 122, 34; 77, 23; 138, 9.
x yark hava: Aydnlk hava, parlak , güneli. 73, 20.
x yarh et-: Aydnlatmaki nurlandrmak. 30,15.
x k, parlaklk . 140, 19 ; 147, 1; 148, 4; 30,16; 137, 23; 142, 12; 73, 7.
x köz yaruh: Göz nuru, . 94,16
2. nsanlarn , hayvanlarn vb. canllarn veya onlarn baz organlarnn da yansyan
hareketlerinin, görünülerinin tasvirini belirten biçim yansmal sözcükler.
esne-, -r: Esnemek.
x esner – men: Esnerim .114,14.
hor-, horu : Sallana sallana, yaylana yayalana hareket etme. 160, 28.
hovanlan – (r): Böbürlenmek, övünme hareketleri sergilemek. 160, 24, 1.
kahal (kahal): Uyuuk,tembel, kehel kiinin ifadesi. 77, 15; 98, 26; 130, 35.
kncr: a gözlü olan insan betimler.161,5-1.
kiçi-: gidimek, kanmak. 11, 29 1.
kongrang – (-r): sokranmak , kendi kendine mrldanmak ve ilevin da yansma hali. 114, 7.
kustun-, ( -ar) : Sk ve sidetli nefes alma, içini çekme, inleme görüntüsü.7, 12-14.
kutur- : Ar hiddetlenme, çldrma, kudurma görüntüsü.
sahav: Kekelemek. 163, 9 r.
sekir - ; sekirü: Sekerek yürüme, sçrama. 53, 11-13.
x sekirmek: Sekme, sçrama. 53, 14.
titre-, -r: nsan ya da yer titremesinin da yansyan görüntüsü. 54,13-15
 - NSANLARIN DUYGU YAPISINA , RUHSAL DURUMUNA VE SEZMLERNE LKN SES
TAKLT ETMEDE KULLANILAN YANSIMALI SÖZCÜKLER
Codex Cumancus’ta insan ruhunun, hissiyatnn en nazik hallerini, duygularn, canl ve renkli bir
nitelikte belirten bu yansmal sözcükler, V.asrdaki yaam tarzna, hayat felsefesine bal olarak o
dönem insannn ruhsal ve duygusal durumunu da belirtir. Özellikle inanç ve çnancn terminolojisi duygu
ve sezimlere yön vermitir. Ancak fazla olmasa da bu tarz yansmal sözcükleri eserde görmek
mümkündür:
agr-, agr-, agrur- (-ur): Armak. 17,23-18,1.
x agrmak, agrmak: Ar,arma. 17,23-18,1.
x agrmzn ongaltgl: Arlarmz dindir. 137,12.
bulgan- , (-r) : Üzülmek, kalp çarpnts
x Könglüm bulganr: Kalbim çarpar (=könglüm aynr). 164, 31.
çng: kulak çnlamas.148,7.
nçka - : nlemek
x kii nçgaydr: nleyen kii. 113,7.
kebensi - (-r): Çnlamak, ötmek.
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x Kebensir: Ötüyor, çnlyor. 161, 17 - 1.
szla -: Souk su içmekten veya buz çinemekten dilerin üüyerek uyumas. 140,10.
snla-: Soukta zrncd, kulan çnlamas. 141,13.
tirpilde-, (trplda-): Kalbin tp tp atmas, titremek, 163, 26.1
Sonuç olarak, Codex Cumancus’ta yaptmz inceleme; V.asrda Kuman-Kpçak Dillerinde
özellikle ses yansmal kelimelerin skça kullanldn ve o dönem hayatn içinden bir çok örnein
yansmal kelime olarak belirtilip , öne çkartldn görmekteyiz.
Canl ve cansz nesnelerin birbirine demesiyle çkan sesin ; kat – yumuak, sv-koyu, genidar, kalnlk-incelik gibi özelliklerine göre farkl olmasna parelel onlar belirtmede kullanlan ses
yansmalarnn varyantlar da o denli çoktur. Ayn sesin küçücük farklln belirtmede bile ayr ayr ses
yansmal sözcükler kullanlan durumlar da çoktur. Bu olay XIV. asrda kullanlan dildeki ses yansmal
sözcüklerin canl ve cansz nesnelerle dorudan ve sk balantda olduunun delilidir.
Ses yansmal sözcükler duymakla ilgiliyse biçim yansmal kelimeler görme ve hissetme
duyularyla ilgilidirler. Biçim yansmal kelimelerin yapm yollar biraz zor olduundan Codex Cumancus’ta
biçim yansmalarna göre ses yansmalarna daha çok rastlanmaktadr.
Codex Cumancus’taki yansmalar anlamlarna göre inceleyerek u sonuca vardk ki: XV.asr
Kuman-Kpçak Türkçesinde , yansmalarn çok geni kullanld ve bu tür sözcüklerin atalarmzn diline
güzellik, netlik, canllk katarak, konumann esas unsurlardan biri olarak öne çkt gerçeidir.
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