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Üyesi 
 
 

ÖZET 
 
Yans�malar, dilin en çok tart���lan sözcük türlerinden biridir.Canl� cans�z bütün varl�klar�n 

ç�kard�klar� sesleri yans�tan; d�� görünü�lerini, hareketlerini betimleyen ; insanlar�n yaln�z kendilerinin 
hissedebildi�i duygular� , sezimleri  deri, koku  ve tat alma yoluyla hissettiren  sözcüklerdir. 

 
Hemen hemen her dilde yüzlerce örne�i bulunan bu sözcüklerin, Türk Dilinin en önemli 

abidelerinden birisi olan   Codex Cumanicus’da da, hiç de az�msanmayacak kadar çok örne�inin 
bulundu�unun tespitini yap�p , elimizdeki malzemeyi görev ve anlamlar�na göre yans�ma 
s�n�fland�rmas�na tabii tuttuk. 

 
Gördük ki, en eski söz türlerinden biri olan yans�malar tarihi kaynaklarda da tüm görev ve anlam 

özellikleriyle yerini alm�� bulunmaktad�r. 
 
Anahtar Sözcükler: Yans�malar, Codex Cumanicus, ses yans�mal�, biçim yans�mal�, duyum 

(sezgi) yans�mal� sözcükler vb. 
 
Bizi s�ms�k� çevreleyen tabiat� sessiz, gürültüsüz, hareketsiz veya �ekilsiz olarak göz önüne 

getirmek imkâns�zd�r. Çünkü tabiat, gürültülü seslerin, çe�itli hareketlerin, say�s�z �ekillerin i lk  
kayna�� olarak daima çevremizi ku�atm��t�r. Bu kutsal ku�atman�n içindeki varl�klar�n ba� tac� olan 
ve görme, i�itme, sezme, anlama, konu�ma, okuma, yazma gibi yedili yeteneklerin sahibi olan 
ve ayr�ca tabiat�n bu canl�l���n� görebilen, i�itebilen. hissedebilen, anlayabilen, konu�abilen, 
okuyabilen, yazabilen insano�lu hiç bir zaman do�a ile ili�kisini kesmemi�tir. Araba kornas� sesini, 
ya�murun ya��� sesini, ku�lar�n ötme sesini duymayan insan kulaklarla alg�lama yetene�inden 
mahrumdur, yani o sa��r insand�r. Fakat o, tabiat�n hareketlili�ini, canl�l���n� göz yard�m�yla görebilir. 
Ancak görme yetene�ini kaybeden kör insan bu can l � l � �� veya hareketlili�i görmekten 
mahrumdur, ama o araban�n, ya�murun, ku�lar�n seslerini duyabilir. Böylece tabiat�n bu 
hareketlili�ini, canl�l���n� ve seslili�ini sürekli bir �ekilde gözlemleyen ve bu tür olaylar�n �ahidi 
olan insan�n ba�ka varl�klardan farkl� olan temel özellikleri ortaya ç�kmaktad�r, yani tabiat�n bu 
hareketlili�ini, canl�l � � � n �  ve seslili�ini güzel bir �ekilde insandan ba�ka hiç bir varl�k duyamaz. 
Bundan dolay� insan, kendinin yedili yetenekleri i le "bu hareketlili�i, canl�l���, seslili�i tarih boyunca 
adland�rmaya, söz biçimine getirmeye çal��m��t�r" (1). Sonuç olarak da i n s a n  kendinin sahip 
oldu�u yeteneklerine dayanarak tabiattaki yukar�da bahsetti�imiz her türlü sesleri, çe�itli hareket 
biçimlerini veya �ekilleri adland�rmay� ba�arm��t�r. 
 

Canl� ve cans�z maddelerden olu�an varl���n hepsini birtak�m hareketlerle, gürültülerle ve 
�ekillerle kar��lamaktay�z. Bunlar�n "insanda yaratt��� duygular�n adland�r�lmas�nda, bu hareketlerin, 
gürültülerin ve �ekillerin kelime olarak bir biçime getirilmesinde ana dili, k�lavuz olmu�, dilin yap�s�na 
yakla�t�r�lan ses , �ekil yans�malar�na has bir sistem için tabiattan elde edilen bu gürültüler, �ekiller 
sözcüklere dönü�türülerek canl� ve renkli anlat�mlar sa�lanm��t�r. Adland�r�lmalarda tabiattaki hare-
ketlili�in ç�kard��� seslerle canl�lar�n çe�itli gürültüleri, sesleni�leri birinci s�ray� al�r" (2). Tabii 
seslerin adland�r�lmas� yoluyla elde edilen bu sözlerin en önemli fonksiyonu o sesi veya �ekli 
adland�rabilmeleridir. Mesela, kedi sesi: 
 
Türkçe: miyav. kedinin ç�kard��� ses, kedi sesi (TSöz) 
Rusça: m�yau 
Almanca: miau 
�ngilizce: meav 
Frans�zca: miaou 
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Yukar�daki örneklerde görüldü�ü gibi yaz�l���nda baz� ses de�i�ikli�i (burada ku�kusuz 
telaffuz farkl� olacakt�r) d���nda, tüm örneklerde kedi sesini adland�rtnaktad�r. Van'dan A�gabat'a 
götürülmü� bir kedi, orada da, Ankara'da da, Moskova'da da, Londra'da da, Paris'te de ayn� sesi 
ç�kar�r ve bu sesler örneklerdeki gibi adland�r�l�r.  

 
Yans�malar, dilin en çok tart���lan sözcük türlerinden biridir. Canl� cans�z bütün varl�klar�n 

ç�kard�klar� sesleri yans�tan; d�� görünü�lerini, hareketlerini betimleyen; insanlar�n yaln�z kendilerinin 
hissedebildi�i duygular� , sezimleri  deri, koku  ve tat alma yoluyla hissettiren  sözcükler olarak  bugün 
art�k tan�mlanan ve hemen hemen her dilde yüzlerce örne�i bulunan bu sözcükler her nekadar dilcilerimiz  
taraf�ndan ünlem bahsi içinde ele al�nsa da asasen birçok hususiyetiyle özel kullan�mlar , farkl�l�klar 
tay�yan sözcük türüdür. Gerek anlam ve görev bak�m�ndan gerekse  yap�sal ve sözdizimsel görevleri 
bak�m�ndan Türkçede de ayr� bir yeri vard�r. Ancak bir kaç çal��ma haricinde bu türe gereken ilgi 
gösterilmemi�tir. Nitekim Hamza Zülfikar’�n “Türkçe’de Ses Yans�mal� Kelimeler” (3) adl� eseri bu 
konudaki en derli toplu çal��mad�r. Zilfikar,  eserinde Türkçedeki yans�ma sözcüklerin sessel ve yap�sal 
özelliklerini incelemi�, DLT’den vb. tarihi kaynaklardan da ald��� örneklerle ilk kez derli toplu bir tespitlerde 
ve s�n�fland�rmalarda bulunmu�tur.Ayr�ca  eserinin son bölümünü de  Türkçenin Derleme, Tarama, DLT 
ve Genel Türkçe  sözlüklerindeki  yans�ma sözcükleri toparlad��� ve binlerce sözcükten olu�an  bir 
yans�malar sözlü�üne ay�rm��t�r. 

 
Türk ve K�rg�z dilindeki yans�ma sözcüklerin leksiko - semantik, fonetik, morfolojik ve sentakstik 

özellikleriin kar��la�t�r�ld��� “Türk cana K�rg�z Tilindeki Tuurand� Sözdördün Sal��t�rma Tipologiyas�” (4) 
adl� eser de gerek Türk gerekse K�rg�z dilcilerin dikkatini bu sözcüklere yöneltmi�tir.    

 
Dilin do�u� teorilerinin ilk tart���lmaya ba�land���  Eski Hint ve Antik Yunan döneminden beri 

özellikle avrupal� dilbilimcilerin önemli  bir tez olarak öne sürdükleri  “Yans�ma Teorisi” bu türün dilin ilk 
sözcük türlerinden (5) oldu�unu ispat etmektedir. 

 
Türk Dünyas�nda yans�malarla ilgili ilk derli toplu çal��malar 20.yüzy�l ba�lar�nda A�marin(6) ile 

ba�lasa da asl�nda tarihi kaynaklar�m�z incelendi�inde bu sözcüklerin kullan�mlar�yla kar��la�maktay�z.  
 
Örne�in XI. Yüzy�lda Karahanl� Türkçesinin tart���lmaz hazineleri olan  Kutadgu Bilig, Atabeth’ül 

Hakaay�k ve DLT’de onlarca hatta yüzlerce kök ya da gövde halinde  yans�ma sözcükleri görmek 
mümkündür. 

 
Ka�garl� Mahmut’un Divanü Lûgati’t-Türk adl� eserinde  yans�mal� sözcüklerle ilgili  ara�t�rma 

yapt���m�zda, Divanü Lûgati’t-Türk’te madde ba�� 8000’den fazla kelimenin incelenmi� oldu�unu ve  tek 
ba��na verilen yani madde ba�� olan  400’e yak�n  ya kök halinde  ya da yans�ma ad, önad,eylem türeten 
ekler yard�m�yla türetilmi�  yans�mal� sözcü�ün var oldu�unu saptad�k. Ses yans�mal� sözcükler günümüz 
Türk dillerinde nas�l kullan�l�yor ve hangi özelliklere sahipse, ��.yüzy�lda da genel olarak benzer  
niteliklere sahip olmas�na ra�men, bildirdikleri anlamlar�n temel anlam� d���nda kazand��� ek anlamlar�nda 
farkl�l�klar�n mevcut bulundu�unu farkettik. Bu hususta,bugünkü dilimizde kulland���m�z ses yans�mal� 
sözcüklerin  o devrin dilindeki  yans�malar�n temelinde geli�ti�i ve  o dönem yans�malar�n�n �imdiki 
dilimizde de kulland��� ortaya ç�kt�. Nitekim   XI- K�l�m Cazma Estelikterinin Tili cana Bul Estelikterdegi 
Tuurand� Sözdör” (7) adl� kitab�m�zda  da bu sözcükleri sözlük olarak da derlemi� bulunmaktay�z. 

 
Yans�malar�n ne denli eski bir tür ve tarihi kaynaklar�m�zda edebi zevki, dilin estetik tesirini 

kuvvetlendiren öge oldu�unu bir çok Türkolo�a göre Türk Dili’nin DLT’den sonra en önemli kayna�� kabul 
edebilece�imiz ikinci büyük abide eser olan “ Codex Cumanicus” ta  da arad�k. Yans�ma  sözcüklerin 
varl��� – yoklu�u üzerine bir ara�t�rma yapt���m�z da bu eserde de çokca bu sözcüklerin gerek kök 
gerekse türetilmi� olarak var oldu�unu gördük.  

 
Eserdeki yans�ma sözcükleri Leksiko-Semantik bak�m�ndan inceleyip s�n�fland�rmadan önce  

Codex Cumanicus’u k�saca tan�yal�m:  
 
Codex Cumanicus 11-15. as�rlar aras�nda Karadenizin kuzeyinde hâkimiyet kurmu�, siyasî ve 

idarî rolleri Kafkasya, Suriye ve M�s�r'a kadar nüfuz etmi� olan bir Türk boyu olan  Kumanlar’a ( K�pçaklar) 
ait bir eserdir. Bunlar sar� saçl�, beyaz tenli ve mavi gözlü olduklar�ndan dolay�, çe�itli dillerde "sar���nlar" 
anlam�na gelen adlarla adland�r�lm��lard�r. Bizansl�lar ve Latinler bunlara "Kumanus, Cumanus, Koman�", 
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Ruslar "Polovets", Macarlar "Kun" ve �slâm tarihçileri ise "K�pçak" ad�n� vermi�lerdir. Kumanlar'�n 
yay�lm�� olduklar� Do�u Avrupa-Bat� Sibirya aras�ndaki bölge, �slâm kaynaklar�nda "De�t-i K�pçak" 
("K�pçak Bozk�r�"), Bat� kaynaklar�nda ise "Komanya" ("Comania") diye adland�r�lm��t�r.(8)  

 
Kumanlar'dan günümüze kalan en önemli hat�ralardan birisini, "Codex Cumanicus"ad�n� ta��yan 

eser te�kil etmektedir.  Bu eser, Kuman ("K�pçak") lehçesinin en eski ve en büyük an�t�d�r. Hattâ, baz� 
yazarlara göre "Codex Cumanicus", Türk dilinin "D�van-� Lügat't-Türk"den sonraki ikinci büyük abidesini 
te�kil etmektedir. Eserin orijinal elyazma nüshas�, Venedik'teki Saint-Marcus kütüphanesinde 
bulunmaktad�r. 

 
Codex Cumanicus, tek bir ki�i taraf�ndan yaz�lmam��t�r. Çe�itli ki�iler taraf�ndan kaleme al�nan 

parçalar�n bir araya toplanmas�ndan meydana gelmi�tir. Eserin yazarlar� gibi, yaz�ld��� yer de belli de�ildir. 
Yaln�zca 11.7.1303 tarihini ta��maktad�r. 

 
Codex Cumanicus,  iki ana bölümden olu�maktad�r: “�talyanca Codex" ad� verilen birinci bölümde 

Latince, Farsça ve Kumanca kelime gruplar� ile baz� gramer kurallar� yer al�r. "Almanca Codex” denilen 
ikinci bölümde ise, baz� dua ve ilâhiler, k�rk yedi bilmece, ba� ve son k�s�mlar�nda da Kumanca-Almanca 
sözlükler bulunmaktad�r . (9)  

 
Muhtevas� yönünden "Codex Cumanicus’un, bir taraftan yabanc�lara K�pçak Türkçesini 

ö�retme�e, di�er taraftan da Kumanlar (K�pçaklar) aras�nda kendi ana dilleriyle Hristiyanl��� yaymaya 
mahsus, pratik bir eser olarak haz�rland��� kabul edilmektedir. (10)  

 
Bu denli kapsaml� ve önemli bir eser Codex Cumanicus’u k�saca tan�d�ktan sonra sözlükteki  

yans�ma sözcüklerin görev ve anlam bak�m�ndan s�n�fland�rmas�na bakacak olursak bu gün itibariyle “ 
Ses yans�mal� sözcükler , Biçim  yans�mal� sözcükler , Duygu yans�mal� sözcükler (11) ” olmak 
üzere üçe bölerek inceledi�imiz  yans�malar�n  yakla��k 2678 sözcük içerisinde yüzden fazla sözcükle 
ciddi bir oran� olu�turdu�unu görürüz. 

 
Biz de, Codex Cumanicus’taki yans�mal� sözcükleri leksiko-semantik aç�dan üç gruba ay�rarak 

vermeyi uygun bulduk. Çünkü eserin yaz�ld��� yüzy�l ve dil itibariyle dönemin  ses yans�mal� sözcükler 
bak�m�ndan oldukça zengin olarak, Kuman – K�pçak  diline bir güzellik, ak�c�l�k, aç�kl�k, süs, netlik 
kazand�rarak en nazik özellikleri belirtmek için kullan�ld��� yukar�daki istatistikten hemen hemen 
anla��lmaktad�r.  

 
�. SES YANSIMALI SÖZCÜKLER  

 
Ses yans�mal� sözcükler, insanlar�n i�itme duyusuyla alakal� olup, canl� ve cans�z nesnelerden 

ç�kan sesi taklit ederek söylenen sözcüklerdir.  
 
Bu gruba dahil olan sözcükler, insan�n konu�ma ya da di�er organlar�ndan (Örne�in: Gülme, 

a�lama, ba��rma,hayk�rma,�sl�k çalma, öksürme, ko�ma, dü�me,...) hayvanlar, böcekler, ku�lardan ç�kan 
sesleri, gürültüleri, hem de do�a olaylar�n�n (�im�ek çakmas�, gök gürlemesi, suyun �ar �ar akmas�, 
a�açlar�n u�uldamas�,...) meydana getirdikleri çe�itli nesnelerin hareketlerinden , farkl� durumlar�ndan ve 
de�i�merinden ç�kan sesleri taklit ederek gösterir.  

 
Codex Cumanicus’ta (12) belirledi�imiz ses yans�mal� sözcükleri  anlamlar�na göre �u gruplara 

ay�r�r�z: 
 
1. Hayvanlar�n ç�kard��� sesleri taklit etmede kullan�lan yans�mal� sözcükler: 
çahar - : Ötmek   

� tavoh çahara - d�r: Horoz ötüyor. 113,5 
ç�rlak: Ç�rç�r böce�i, ayn� zamanda akan dere için de söylenir. 163,12. 
çuh çula- : Kükremek. 

� çuh çular-men: Kükrüyorum. 161, 9. 
�gray:  H�rlamak.  

� �t �graya-d�r: Köpek h�rl�yor. 113,1. 
k�rl��-, -�r: H�rla�mak, hayvanlar için kavga etmek.111,14. 
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ki�ine -, ki�ne -: Ki�nemek, 120-35. 
� y�lk� ki�iney-dir: At ki�niyor. 113,4 

mangra -:  Melemek. 
� koy mangray-d�r: Koyun meliyor. 113,2. 

mungra-: kükremek, ba��rmak, bö�ürmek. 
� S�r mungray – d�r: s���r bö�ürüyor. 113,3. 

ulu - : Ulumak. 
� böri uluy-d�r: Kurt uluyor. 113,6. 

ür -: Ürmek, havlamak. 
� it  üre-dir: �t  ürüyor 113.1. 
� it ürdi: �t ürdü. 113, 17. 

 
2. �nsanlar�n her türlü hareketlerinden ç�kan sesleri taklit etmede kullan�lan yans�mal� 

sözcükler: 
avaz:  Ses. 

� ave kimning sözlemeki erür kümi�ning avaz�:  Sesi, gümü� gibi olan , Havva. 138, 3. 
ba�kar��- , (-r) : ba�r��, ç��r��; tart��ma. 162,5. 
bögövür –,  bögövrür : Ö�ürmek  

� bögövrür – men: Ö�ürüyorum. 162,1. 
bus: Soluk al�p verme.Nefes. 113,11. 
bürkür-: S�çratmak , püskürtmek. 160,19 . 

� bürküri – men:  S�çrat�r�m. 160, 19. 
ça��r -:  ça��rmak .    

� nece   ça��rsa e�itmeh yoh hergiz:  (Affedilmesi için Allaha’a)  ne kadar ça��rsa 
duyulmaz  (duymaz). 117,5. 

çayna-, (-):  Çi�nemek. 34.14-16. 
ç�md� -,-r: Çimdiklemek 

� ç�md�r – men: Çimdiklerim .160,1. 
çuvla - : gürültü, par�lt� etmek . 

� cuvluy-d�r : Gürültü, par�lt� yap�yor. 161,7. 
çuh çula - : Kükremek. 

� çuh çular – men :  Kükrüyorum. 161, 9 
çüçkür - : hap��rmak 

� çüçkürdim: Hap��rd�m. 114,11. 
çovguç: Yaygarac�, gürültücü.126,24. 
çovlan: Gürültü Etmek, 114,28 
çuvla-: Gürültü, pat�rt� etmek. 

� Çuyluy-d�r: Gürültü pat�rt� yap�yor. 161,7. 
horla-, (-r): Horlamak. 164.1. 
�gla - , �la - , (-r): A�lamak,  117,4; 41, 1-3 

� �glamak:  A�lama. 41, 4. 
� Ave saa kim �glad�ng: Havva sen kime a�lad�n? 139, 15. 
� saa  �glap kim yügünür magat-tur kim yar�lgat�r: Muhakkak ki , kim önünde diz çöker 

a�larsa, lütuf bulur. 141, 11. 
kak�r - : hafifce öksürmek, sesini düzeltmek 114, 12- 1. 
kekir – : Geyirmek 114, 9 -1. 
k�çk�r -, (-�r):  Ba��rmak, ça��rmak, seslenmek. 125, 38; 10, 14-16. 

� k�çk�r�p sen tengriye: Sen Tanr�’ya  seslendin. 137,5. 
� k�çk�rmak:Ba��rmak,  ç��l�k. 10,17. 

kongrang -, (-�r): Sokranmak , kendi kendine  m�r�ldanmak 114, 7r. 
� Kongran��- men : Sokran�yorum.114,7r. 

körle-, (-er) : horlamak, horuldamak.133;8-10. 
kül-, (-er) : Gülmek. 47,  8-10. 

� külmek: kahkaha,gülme. 98, 18. 
kültkün: Gülü�,gülme. 47,11. 
ögür - : Ö�ürmek. 114, 23- 1. 
öp-, (-er): Öpmek. 124, 13,18. 
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� öpmek: Öpme. 38, 26. 
� öpti kuçti ol keleppenni a�t�: O cüzzaml�y� öptü, kucaklad� ve yoluna devam etti.124,13. 

öskür -; öskürü: Öksürmek . 55, 19-20. 
� öskürmek: Öksürmek. 55, 21. 

ötkek: Öksürük. 115, 10 r. 
pi�: Ba��rma, ça��rma. 163, 28 r. 
tükürmek –, tüpkür-, tükür-, tüpkürü: Tükürmek. 51, 1-3. 

� tükürmek: Tükürme. 126, 22. 
ün: Ün, ses . 50,4;47, 8;139,13. 

� üni kar�ld�: Sesi k�s�ld�. 160, 40r. 
ünde-,  (-r): Ça��rmak, seslenmek. 57, 5-7. 

� a�ka, toyga ünde -: Yeme�e ça��rmak. 16, 4-6. 
� ündermen: Ça��r�yorum 114, 36 r. 

ündet - : Ça��rtmak. 
�  biz barçalar�n� ündetti: Bizim hepimizi ça��rtt�. 151, 16. 

 
3. Cans�z  nesnelerin  ç�kard�klar� (çarpma,dü�me,k�r�lma,sürtünme,...) sesleri taklit etmede  

kullan�lan yans�mal� sözcükler:  
c�rt – (-ur): Y�rtmak. 21, 1-9.  

� c�rtmak:  Y�rtma,y�rt�k . 21.10. 
çaplatmak: �aplak indirme. 130,4. 
çapçac�k: F�ç�c�k. 120.3. 
çayhal-: çalkalanmak, sallanmak. 

� Çayhala-d�r: çalkalan�yor, sallan�yor. 163,8. 
ç�gr�kç�: Çarkç�. 89,8. 
ç�rp�: Çal�,ç�rp�. 161, 21. 
çov : Gürültü. Pat�rt�. 114, 27.  
kongrov: Ç�ng�rak,  zil,  çan. 164, 24. 
k�rk- , -ar: K�rkmak. 
yar�l-; yarl�,(-ur) : Yar�lmak,çarlamak. 10,11,12. 

� yar�lgan: Yar�lm��.75, 9. 
� yar�ld�: Yar�ld�. 114,36-1 
� yar�lmak: Yar�lma. 10,13. 

y�rt- (ur) : Y�rtmak 
 
4. Do�a olaylar�na ili�kin sesi taklit etmede kullan�lan ses yans�malar�:  
 
c�ltra – (-r): Çakmak  (�im�ek, y�ld�r�m). 33-3-4. 
c�ltramak: �im�ek çakmak . 33, 5. 
kökre -, (-r): Gürlemek. 55, 3-4. 

� kökremek: Gök gürlemesi: 55,5 . 
sarh�t-, (-�r) : Damlatmak. 163,12,1. 
yanglan-, yanglan� : Yank�lanmak. 
y�lt�ra-, (-r) : �im�ek çakmak. 33,3-4. 
s�z- : S�zmak, akmak,eriyip akmak. 140,10. 

� s�zd�: S�zd�. 115, 4m. 
s�zg�r-, s�zgur-, ( -ur): C�z�rdamak, rüzgar �sl���.52, 7-9. 
 
 
��- B�Ç�M  YANSIMALI  SÖZCÜKLER 

 
Biçim yans�mal� sözcükler, canl� ya da cans�z  maddelerin görünü�üne ,onlar�n hareketine ba�l� 

yans�may� bildirir . Biçim yans�mal� sözcükler, sessel gövdesi, morfolojik yap�s� sözdizimsel görevi ve baz� 
anlam özellikleri bak�m�ndan ses yans�mal� sözcüklere benzemektedir. Ancak bu iki yans�ma aras�nda 
farklar da vard�r. Bunlardan en önemlisi, ses yans�mal� sözcükler i�itme duyusuna dayanarak çevredeki 
duyulan her türlü sesleri taklit ederek göstermesine kar��l�k, biçim yans�mal� sözcükler görme ve hissetme 
duyular�na dayanarak gözle görünen ve hissedilen çe�itli hareketlerin , görünümlerin ve durumlar�n 
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biçimini taklit eder. Yine biçim yans�mal� sözcüklerin anlam�n�n ses yans�mal� sözcüklerin anlam�na 
mukayese edildi�inde bir hayli kar���k ve çe�itli oldu�u  görülür.   

 
Codex Cumanicus’ta  yukar�da belirtilen özelliklere sahip olan biçim yans�mal� sözcükleri verilen 

anlamlar�na göre  �u gruplara ay�rmay� uygun bulduk: 
 
1. Hareketin  çabuklu�unu , h�zl�l���n�, ani olay ya da ani ���k görüntülerini bildiren biçim  

yans�mal� kelimeler:  
balk� - : Parlamak, ���ldamak, ���k saçmak. 147,1. 

� s�zgan  kümü�ley balg�d�n: Eritilmi� gümü� gibi parl�yordu, ���k saç�yordu. 143,4. 
���r-, ���rr�: Ate�in alevlenmesi, ate�in parlay�p  canlanmas�. 111, 20-21 
kama-: Kama�mak, kama�t�rmak . 115, 4. 

 yark�n: parlakl�k, par�ltt�. 151, 15; 
 yar�kl�h, yar�kl�k , yár�hl�k: I��k, parlakl�k, ayd�nl�k. 117,21 r; 122,7; 137,8; 151,8. 

yar�t-, (yarut-) : Ayd�nlatmak, nurland�rmak. 137,7. 
� tengerning yar�kl�h� yar�tt� alarn�: Tar�’n�n  nuru onu (Meryem’i ayd�nlat�yordu). 122.7. 

yark�n, yark�n: Parlakl�k, par�lt�. 151, 15; 139, 18.  
yaruh, yar�k, yár�k, yar�h: Ayd�nl�k , ���kl� .117, 20 r; 122, 34; 77, 23; 138, 9. 

� yar�k hava: Ayd�nl�k hava, parlak , güne�li. 73, 20. 
� yar�h et-: Ayd�nlatmaki nurland�rmak. 30,15. 
� ���k, parlakl�k . 140, 19 ; 147, 1; 148, 4; 30,16; 137, 23; 142, 12; 73, 7. 
� köz yaruh�: Göz nuru, �����. 94,16 

 
2. �nsanlar�n , hayvanlar�n vb. canl�lar�n veya onlar�n baz� organlar�n�n  d��a yans�yan 

hareketlerinin, görünü�lerinin  tasvirini belirten  biçim yans�mal� sözcükler. 
esne-, -r: Esnemek.  

� 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): Uyu�uk,tembel, kehel ki�inin ifadesi. 77, 15;  98, 26; 130, 35. 
k�nc�r: �a�� gözlü olan insan� betimler.161,5-1. 
kiçi-:  gidi�mek, ka��nmak. 11, 29 1. 
kongrang – (-�r): sokranmak , kendi kendine  m�r�ldanmak ve i�levin d��a yans�ma hali.  114, 7. 
kustun-, ( -ar) : S�k ve sidetli nefes alma, içini çekme, inleme görüntüsü.7, 12-14. 
kutur- : A��r� hiddetlenme, ç�ld�rma, kudurma görüntüsü. 
sahav: Kekelemek. 163, 9 r. 
sekir - ; sekirü: Sekerek yürüme, s�çrama. 53, 11-13. 

� sekirmek: Sekme, s�çrama. 53, 14. 
titre-, -r: �nsan ya da yer titremesinin d��a yans�yan görüntüsü. 54,13-15 

  
��� - �NSANLARIN DUYGU YAPISINA , RUHSAL DURUMUNA VE SEZ�MLER�NE  �L��K�N SES� 
TAKL�T ETMEDE KULLANILAN  YANSIMALI SÖZCÜKLER 

 
Codex Cuman�cus’ta insan ruhunun, hissiyat�n�n en nazik hallerini, duygular�n�, canl� ve renkli bir 

nitelikte belirten  bu yans�mal� sözcükler, ��V.as�rdaki ya�am tarz�na, hayat felsefesine ba�l� olarak  o 
dönem insan�n�n ruhsal ve duygusal durumunu da  belirtir.  Özellikle inanç ve çnanc�n terminolojisi  duygu 
ve sezimlere yön vermi�tir. Ancak fazla olmasa da bu tarz  yans�mal� sözcükleri eserde görmek  
mümkündür:  

 
agr�-, ag�r-, agrur- (-ur): A�r�mak. 17,23-18,1.  

� agr�mak, ag�rmak: A�r�,a�r�ma. 17,23-18,1. 
� agr�m�zn� ongaltg�l: A�r�lar�m�z� dindir. 137,12. 

bulgan- , (-�r) : Üzülmek, kalp çarp�nt�s�  
� Könglüm bulgan�r: Kalbim çarpar  (=könglüm ayn�r). 164, 31. 

ç�ng: kulak ç�nlamas�.148,7. 
�nçka - : �nlemek 

� ki�i �nçgayd�r: �nleyen ki�i. 113,7. 
kebensi - (-r): Ç�nlamak, ötmek. 
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� Kebensir: Ötüyor, ç�nl�yor. 161, 17 - 1.  
s�zla -: So�uk su içmekten veya buz çi�nemekten di�lerin ü�üyerek uyu�mas�.  140,10. 
s�n��la-: So�ukta z�r�nc�d�, kula��n ç�nlamas�. 141,13. 
tirpilde-, (t�rp�lda-): Kalbin t�p t�p atmas�, titremek, 163, 26.1 

 
Sonuç olarak, Codex Cuman�cus’ta yapt���m�z inceleme; ��V.as�rda Kuman-K�pçak Dillerinde 

özellikle ses yans�mal� kelimelerin s�kça kullan�ld���n� ve o dönem  hayat�n içinden  bir çok örne�in  
yans�mal� kelime olarak belirtilip , öne ç�kart�ld���n� görmekteyiz. 

 
Canl� ve cans�z nesnelerin birbirine de�mesiyle ç�kan sesin ; kat� – yumu�ak, s�v�-koyu, geni�-

dar, kal�nl�k-incelik gibi özelliklerine göre farkl� olmas�na parelel  onlar� belirtmede kullan�lan ses 
yans�malar�n�n varyantlar� da o denli  çoktur. Ayn� sesin küçücük farkl�l���n� belirtmede bile ayr� ayr� ses 
yans�mal� sözcükler kullan�lan durumlar da çoktur. Bu olay XIV. as�rda kullan�lan dildeki ses yans�mal� 
sözcüklerin canl� ve cans�z nesnelerle do�rudan ve s�k� ba�lant�da oldu�unun delilidir. 

 
Ses yans�mal� sözcükler duymakla ilgiliyse biçim yans�mal� kelimeler görme ve hissetme 

duyular�yla ilgilidirler. Biçim yans�mal� kelimelerin yap�m yollar� biraz zor oldu�undan Codex Cuman�cus’ta 
biçim yans�malar�na göre ses yans�malar�na daha çok rastlanmaktad�r.  

 
Codex Cuman�cus’taki yans�malar� anlamlar�na göre inceleyerek �u sonuca vard�k ki: XV.as�r 

Kuman-K�pçak Türkçesinde , yans�malar�n  çok geni� kullan�ld��� ve bu tür sözcüklerin atalar�m�z�n diline 
güzellik, netlik, canl�l�k katarak, konu�man�n  esas unsurlardan biri  olarak öne ç�kt���  gerçe�idir. 

 
KAYNAKLAR 

 
1. Zülfikar, H., Türkçede Ses Yans�mal� Kelimeler, Ankara, 1995, s., 3. 
2. Zülfikar. H. : age. s.1. 
3. Zülfikar, H., Türkçede Ses Yans�mal� Kelimeler, Ankara, 1995. 
4. Koca , E., “Türk cana K�rg�z Tilindeki Tuurand� Sözdördün Sal��t�rma Tipologiyas�”, Bi�kek, 2010. 
5. Bkz. Koca, E., Koca, A., Dil Olgusu ve Yeryüzündeki Dillerin S�n�fland�r�lmas�, Bi�kek, 2010, s.23-

40. 
6. A�	
�� �.�. 	
��� ����
��� ���������: 	 �������������! 
���!  ����
��� 

#$���. – %�$���, 1918, 
��.10.; A�	
�� �.�., &���������  #$���! *������� &������#. 
+$. /$��<������
���� �����
�����. 	<=. �����. – >���; 1925, II-III, 143-158; IV, 75-99; 
A�	
�� �.�., @���J��� Schlange  
��� Q����-/����
��! �������������! �<��$�����. 
@�����-����������
��� 
<����� %�$��
���� W�
�����-&���������
���� ��
������. IV, 
24-32 
.: A�	
�� �.�.  % ����
� ����
!������� �����
�o�� ��$���# 
��J�. @����� 
����������
��� 
<����� %�$��
���� W�
�����-&���������
���� ��
������. IV, 1928, 

��.24-32; A�	
�� �.�., 	 ���[�������
��! ��������#! ����������  ����
��� 
#$���. – %�$���, 1928, 
��. 169; �	������ �.�. (Dmitrijev) Beiträge zur osmanischen 
Mimologie, WZKM, Bd. XXXIV, 1927, 1-2, 105-123, Heft 3-4, 29Xu.������ �.�.


