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Türkiye Türkçesine Aktaran:
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Kõrgõzistan-Türkiye Manas Üniversitesi Modern Diller Yüksekokulu
Kõrgõz dili yansõma kelimeler bakõmõndan çok zengindir. Bunlar konuşma dilinde
ve edebî dilde sõk kullanõlmaktadõr. Kõrg.ya güzellik açõklõk akõcõlõk getirir.
Yansõma kelimeler çõkõşõ, anlamõ ve dil bilgisi özelliklerine göre ikiye ayrõlõr:
1. Ses yansõmasõ (Kõrg. turandõ) kelimeler.
2. Biçim yansõmasõ (Kõrg. elestü) kelimeler.

SES YANSIMASI KELİMELER
Yansõma kelimeler canlõ ve cansõz varlõklardan çõkan seslere benzetilerek çõkarõlan
seslerdir. Maa, möö, tars vb. Doğrusu ineğin möölemesi koyunun meelemesi ve
tabancanõn tars (tabancanõn ateş almasõyla çõkan ses yansõmasõ) etmesi yansõtõlarak
söylenen (maa, möö, tars) kelimenin tam kendisi değildir. Bunlar taklit edilip çõkarõlan
yalnõzca tespit edilmiş birer benzer seslerdir.
Ses yansõmasõ kelimeler anlamõ bakõmõndan aşağõdaki öbeklere ayrõlabilir:
1. Hayvanlarõn seslerinin yansõtõlarak çõkarõlmasõyla oluşan yansõma sesler: maa,
möö vb.
2. Bazõ kuşlarõn seslerinin yansõtõlarak çõkarõlmasõyla oluşan yansõma sesler:
bõtpõldõk bõtbõldõk, çõrk çõrk, kaak kaak, kekilik kekilik vb.
*

Yazarõn Kõrgõz Adabi Tilinin Gramatikasõ, (Frunze 1980, 453-461. ss. ) adlõ eserinden
aktarõlmõştõr.
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3. Böceklerin seslerinin yansõtõlarak çõkarõlmasõyla oluşan yansõma sesler: dõŋ, õşş,
õzz vb.
4. İnsanlardan çõkan sesi yansõtarak oluşan yansõma sesler: bõrs, ha ha ha ha, kurs,
şuu vb.
5. Cansõz varlõklardan çõkan sesleri yansõtarak oluşan yansõma sesler: daŋ, küldür,
şuudur vb.
Ses yansõmasõ kelimeler yansõtõlan sesin süreci, sesin durumuna göre bir ya da
birkaç parçadan oluşabilir.
Bunlarõn basit biçimi yalnõzca bir yansõma kelimeden oluşur. Her zaman et-, deyardõmcõ fiilleri getirilir. Yansõtõlan sesin tekrarlanmayõp yalnõzca bir kez olduğunu
gösterir.
Bekkulu kana dep bark etti «Bekkulu hani» diye bağõrdõ. (M. Elebayev)
Cok dep kuŋk etti kempir «Yok» diye mõrõldandõ kocakarõ. (M. Elebayev)
İki parçadan oluşan (tataal) türü iki yada daha çok kelimeden oluşur. Bunlar anlam
açõsõndan hareketin birkaç kez tekrarlandõğõnõ gösterir. Bu türde et-, de- yardõmcõ fiilleri
ile birlikte kullanõlõr. Bazen bunlarõn fiilsiz de kullanõlõşõ mümkündür. Bunlar cümlede
çoğunlukla zarf, sõfat görevini üstlenir.
Ses yansõmasõ kelimelerin iki parçadan oluşan türü anlam bakõmõndan üç öbeğe
ayrõlõr:
1. Her iki parçasõ da anlamlõ ses yansõmalõ kelimeler.
2. Her iki parçasõndan birinin anlamõ olmayan ses yansõmalõ kelimeler.
3. Her iki parçasõn da anlamõ olmayan ses yansõmalõ kelimeler.
İki parçasõnõn ikisinin de tam anlamõ olan ses yansõmasõ kelimeler: Ses yansõmasõ
kelimelerin bu türü öbürlerinden tek başõna kullanõlmasõ bakõmõndan ayrõlõr. Bunlar
çoğunlukla anlamdaş bir kelimeyi bildirir.
Önünde orkestra kõykõldap çõykõldap (gõygõy edip) geliyor.
Onlarõn gözü önünde itaat edip evi süpürüp epildep capõldap (homurdana
homurdana) suçu kabul ediyor, ama içinden de kin besliyor. (N. Baytemirov)
Ses yansõmasõ kelimelerin bazen birbirine benzemeyen (sesteş), ama anlam
bakõmõndan birbirine benzeyen parçalardan oluşmasõ mümkündür. Kaldõr şaldõr, kurs
tars, kürküröp şarkõrap. Böyle kelimeler birbirine anlam bakõmõndan uzak olan
kelimelerle (örnek olarak kaldõr tars diye) söylenmez.
İki kelimenin birinde anlamõ olan ses yansõmasõ kelimeler. Bu kelimelerin yalnõzca
bir parçasõ anlam verir. İkincisinin ünlü ve ünsüz sesi değişip kendi içinde bir anlam
vermez, o yalnõzca anlamõ olan bir parçayla uyuşan türüdür.
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Yaşa iki elini tabanlarõna vurup şak şuk ettirerek oynamağa başladõ. (K. Cantöşev)
Ses bakõmõndan değişmeyen türü yansõtõlan sesin bir kalõpta tekrarlandõğõnõ
gösterse değişen türü o sesin aynõ olmadõğõnõ gösterir. Fakat böyle türler yansõtõlan sesin
tekrarlandõğõnõ köklerin tekrarlanõşõ ile bildirir. Bununla birlikte yansõtõlan sesin bir
kalõpta olmamasõ da mümkündür fakat ek hece ile yapõlan kelimelerde yansõtõlan sesin
sõfatõ değişmeyip yalnõzca bir kelime kökü içindeki sesin tekrar edilişini bildirir. Krş.
daŋk daŋk, daŋk duŋk, daŋgõr.
Her iki parçasõn da da anlamõ olmayan ses yansõmalõ kelimeler. Bunlar çok azdõr,
õzõŋ kõzõŋ vb.
Ses yansõmasõ kelimelerin seslik özellikleri:
Ünsüz seslerin kelime başõnda da kelime sonunda da gelmesi açõsõndan sesi
yansõtan kelimeler yalnõzca Kõrg. dilinin genel kurallarõna bağlõdõr. Kelimenin başõnda
çoğunlukla patlamalõ (b-k-p-t), sõzmalõ (çs), kelimenin sonunda sesteşler (n-r), patlayõcõ
sõzõcõ (ç), patlamalõ (k-p-t) sesler geçer.
Sesi yansõtõlan kelimeler çoğunlukla bir ya da iki hecesi de kapalõ hecedir. İki
ünsüz ya da ortasõnda bir ünlüden oluşan kökleri yalnõzca basit bir sesi bildirir. Düp,
küp, top vb. Fakat kökün fazladan daha bir anlamõ olmasõ, köke ünsüzlerin ya da
hecenin getirilmesiyle verilir. Verilen anlama göre onlarõ iki öbeğe ayõrabiliriz.
Birinci öbeğe sonu /k-p-s-t/ sesleriyle biten kökler girer. Böyle kelimeler yansõtõlan
sesin keskinliğini, kõsalõğõnõ bildirir. Bu gösterilen ünsüzler, sonu /l-r-ts/ sesleri ile biten
kelimelere eklenir. Dõŋ dõŋk, şar şarp, tõr tõrt vb.
İkinci öbeğe sonu +õr ile biten kelimeler girer. Bunlar birbiri ardõndan
tekrarlananan sesi bildirir. Örnek olarak top dediğimizde bir şeyin hafifçe yere
düştüğünü anlarõz. Fakat topur dediğimizde birkaç kez yere düştüğünü anlarõz.
Sonu õr ile biten kelimelere başka ünsüzlerin de eklendiği görülür. Sonuçta bu
kökler yansõtõlan sesin keskinliğini bildiren yeni anlamlar oluşturur. Örnek olarak
daŋgõr dediğimizde birinin ardõndan tekrarlanan küçük birkaç sesi anlarõz. Ama dõŋgõrt
dediğimizde daŋgõr sesinin bütün olarak keskinliğini düşünürüz. Krş. kaŋgõr kaŋgõrt,
şaldõr şaldõrt vb.
Köklerin sonuna ünsüzlerin gelişi başka kelimellerde de bulunur. Fakat bunlarõn
böyle /ek/ anlam verişi fark edilmez. Yansõma kelimelerin bu gösterilen özelliklerinden
başka bir farklõlõğõ, yansõtõlan sesin uzunluğu, ünlünün ya da kelimenin sonundaki ünsüz
sesin tekrarlanõşõ ile verilişindedir. Örnek: Kaak, kõrk kõrk, maa, möö, şõr, şõrr vb.
Kapalõ heceden oluşan ses yansõmasõ kelimelerde çoğunlukla a-o-u-ü-õ sesleri kullanõlõr.
Bunlarõn içinden /a/ sesi olan kelimeler yansõtõlan sesin güçlülüğünü ya da o sesin
büyüklüğünü gösterir. Karç kõrç, şank şank, şank şõnk, tars tõrs vb. Krş. calt cõlt, tarban
tarban, tõrban tõrban vb.
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Sesi yansõtõlan kelimeler başka kelime çeşitlerinde kendi çeşidi bakõmõndan da
farklõdõr. Bunlarõn temel biçimi olarak +õr ya da +õl sayõlõr.
+õ

r türü başka dillerde olduğu gibi Kõrg. dilinde de vardõr. Fakat +õl türü Kõrg.
dilinde kökün sonunda çok az kullanõlõr. Bu çoğunlukla +la- ekiyle birlikte õldatüründe gelir. Herkes kendi kendine küŋkül (mõrõltõ) çõkardõ. (T. Sõdõkbekov) Uzak
yerlere kadar duyulan dürsül (patõrtõ) kulağa duyulmaz (T. Sõdõkbekov) İhtiyarõn
küŋkülün (mõrõldanma, bir şeyler konuşur ama anlaşõlmaz) duyan yaşlõ kadõn sormak
istedi. Ama dalgõnlõğõna gelip soracağõnõ unuttu. (T. Sõdõkbekov)

BİÇİM YANSIMALILAR
Biçim yansõmasõ kelimeler maddelerin görünüşüne ve onlarõn hareketine bağlõ
yansõmayõ bildirir.
Biçim yansõmalarõ verilen anlamlara göre aşağõdaki öbeklere bölünebilir:
a) Maddelerin hareketlerini, dõş görünüşlerindeki biçimi yansõtan kelimeler:
Calpaŋ calpaŋ, dagdaŋ dagdaŋ, dardaŋ dardaŋ vb.
b) Hareketin çabukluğunu, hõzlõlõğõnõ bildiren kelimeler: calt, cark, cõlt, kõlt, şart,
şõp vb.
Birinci öbeğe giren biçim yansõmalar: Çoğunlukla birkaç hareketten oluşan
yansõmayõ bildirir. Bu kelimelerin çoğu sonu /n/ sesi ile ya da bazen /k/ sesi ile biter.
Dagdaŋ dagdaŋ denilen kelime boylu, geniş omuzlu, cesur, vücudu düzgün delikanlõ
adamõn aceleyle yürüyüşünün görünüşünü bildirir.
Sonu /k/ /ŋ/ ya da sesi ile biten kelimeleri fiil saymanõn bir yararõ yoktur. Çünkü
bunlar fiilin ekleri ile değişmez, yeni kelime dizilişinde yalnõzca kök olarak görev alõr,
fiil onlardan +la- eki ile yapõlõr. Corok corok corokto-, coroŋ coroŋ coroŋdo-, koykok
koyko koykokto- vb.
Kõrg. dilinde bunlardan (coroŋdo-, koykokto- vb.) başka biçim yansõmalõ fiiller de
vardõr. Bunlar hep /ü/ ile biter. Bu türdeki fiiller de iki hareketten oluşan görünüşü
bildirir. Biçim yansõmalõ kelimelerle biçim yansõmalõ fiiller anlamõ ve yapõsõna göre
birbirine yakõndõr. Sonu /ü/ ile biten biçim yansõmalõ fiiller biçim yansõmalõ
kelimelerden oluşmuş diye bir düşünce olmaz. Sonu /i/ ile biten biçim yansõmalõ fiiller,
biçim yansõmalõ (/k/ /n/ ile biten) kelimelerle karşõlaştõrõldõğõnda biçim yansõmalõ
kelimelerin son sesleri düşmüş gibi görünür. (krş. dardak-dardak darday, kaldaŋ kaldaŋ
kalday). Fakat gerçekte böyle değildir İkisi de yalnõz bir köke ek unsurlar eklenmesiyle
biçim yansõmasõlara /k/ /n/ unsurlarõnõn, biçim yansõmalõ fiillere /k/ unsurunun
getirilmesi ile yapõlmõştõr. Bu yapõ göstergeleri, eklenen köklerin çoğu günümüzde
kendi içinde yok edilip ölü köke dönüşür. Örnek olarak Kõrg. dilinde bolçoy, soksoy
denilen biçim yansõmalõ fiillerin kökleri tek başõna kullanõlmaz, ama bazõ akraba
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fiillerin kökleri tek başõna kullanõlõr, tek başõna bir anlamõ vardõr. Buna benzeyen
durumdaki biçim yansõmalõ fiiller de biçim yansõmalõlar da kaynağõ (çõkõş yeri)
açõsõndan anlamlõ kelimelerle ilgili olduğunu gösterir. Krş. Altayca sokso bir şeyin dik
olarak durmasõ bolço dardayu; Kõrg. çokço; çokço sakal; çokçoy, çokçoŋ çokçoŋ vb.
Kõrg. dilinde sonu /ü/ ile biten biçim yansõmalõ fiiller yalnõzca başka Türk
dillerinde değil Mong. dilindeki bu tip kelimelerde yapõ bakõmõndan da anlam açõsõndan
da benzer. /ü/ türündeki biçim yansõmalõ fiiller, görme duyusuna bağlõ çoğunlukla iki
hareketten oluşan görünüşü bildirir. Kelimenin söylenişini dinlemekle birlikte, kelimeyi
bildiren yansõmayõ tanõdõğõmõz anda o kelimenin ne demek istediğini anlarõz. Kõrg. ile
Mong. dilindeki biçim yansõmalõ fiillerin benzerlikleri aşağõdaki kelimelerden anlaşõlõr:
Kõrg. Arbay= Mong. Arvay, Kõrg. Arsay= Mong. Arzay, Kõrg. Balkay= Mong. Balxay
Kõrg. Baltay= Mong. Baltay, Kõrg. Bökçöy= Mong. Böktsiy, Kõrg. Burcuy = Mong.
Burciy, Kõrg. Calpay= Mong. Calbay, Kõrg. Dalpay= Mong. Albay, Kõrg. Daŋkay=
Mong. Daŋxay, Kõrg. Deldey= Mong. Deldiy, Kõrg. Karcay= Mong. Garzay, Kõrg.
Kodoy= Mong. Godoy, Kõrg. Korcoy= Mong. Gorzoy, Kõrg. Orsoy= Mong. Orsoy,
Kõrg. Saksay= Mong. Sagsay, Kõrg. Zaŋkay= Mong Zaŋxay vb. Böyle benzer fiiller çok
fazladõr. Anlam bilimi açõsõndan birleşik olmasõna rağmen /ü/ biçimindeki biçim
yansõmalõ fiillerin iki dilde de birbiriyle aynõ oluşu tesadüf değildir. Eski zamanlarda bu
iki dili konuşanlarõn birlikte yaşamõş olmasõ mümkündür.
Mong. dilleri ile Türk dilleri, bunlarõn içinden Kõrg. dili biçim yansõmalõ kelimeler
ile biçim yansõmalõ fiillerin yapõlõşlarõ açõsõndan da birbiriyle aynõdõr. İki dilde de benzer
biçim yansõmalõ fiiller ile biçim yansõmalõ kelimeler (Mong. dillerinde bunlarda /ŋ/ ile
biter) birbirinden yapõlmaz. Kendileri başka kelimelerden, çoğunlukla ölü köklerden
yapõlõr ve en son unsurlarõnõ bölüp aldõğõmõzda kendi arasõnda akraba olarak ortaya
çõkar. Kõrg. Delde+y (biçim yansõmalõ fiil)-delde+ŋ (biçim yansõmalõ kelime); krş.
Mong. Deldi+y –deldey, delde+ŋ –deldeŋ vb. Yukarõda söylenildiği gibi iki dilde de
(Kõrg., Mong.) benzer fiiller /n/ türündeki biçim yansõmalõ kelimelerden oluşur: Kõrg.
sekse+y sekseŋde-, serbey serbeŋde-, deldey deldeŋde-, Mong. segsii segsegŋe-, servii
servegŋe-, deldii deldegŋe-, deŋxii deŋgegŋe- (Kõrg. deŋkey deŋkeŋde-) vb.
Biçim yansõmalõ fiillerin yapõsõnda /ü/ ek olarak biçim yansõmalõ kelimelerde -ŋ (//aŋ// -eŋ), ya da -k (//-ak// -ek) ek unsurlar olarak kullanõlõr. Bunlarõn böyle yapõm ekleri
olarak görev alõşõ biçim yansõmalõ fiillerin belli bir hareketi ya da durumu bildiren
sözlük anlamõnda değildir. Dil bilgisi yolu ile verildiğini gösterir.
Artõk biçim yansõmalõ kelimeler de biçim yansõmalõ fiiller de yapõlarõna göre
aşağõdaki öbeklere bölünebilir.
1. Ad soylu sözcükler ile fiil (canlõ, şu anda kullanõlan) köklerinden oluşan biçim
yansõmalõ kelimeler: bökçöŋ bökçöŋ < bökçöŋ < bek; Kõrg. bek debe, densöö; Mong.
böx(öŋ)-örköç; bektiy bökçöy; sekseŋ sekseŋ < sekse < sek; Krş. Türk. sekmek (sek-mek)
‘sekerek yürümek’ sekirüü; kõyşaŋ kõyşaŋ < kõyşa < kõy; krş. Altayca kõy- bir şeyin eğri
yapõlmasõ; çekinmek; birşeyden vazgeçmek, geri dönmek vb.
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2. Kökeni bilinmeyen (ölü) köklerden oluşan biçim yansõmasõlar: çoloŋ: çoloŋ (<
çol; krş. çolok, çoloy, çoltoy) bu sözlerin hepsi küçük nesneleri anlatmak için anlam
bilimi birimdedir; orson, orson < orso < or; krş. orso-y (fiil); Mong. argil ‘dağõn
tepesi’; oroy ‘bir şeyin en yukarõ ucu, tepesi; ürpen ürpen < ürpe < üp; krş. ‘ürpermek’
ürpöyüü, saksayu ‘tüyleri diken diken olmak’ vb.
3. Kökleri ses yansõmasõ kelmeler ile ilişkisi olan biçim yansõmalõ kelimeler: Bazõ
biçim yansõmalõ kelimeler (biçim yansõmalõ fiiller de) kendi anlamlarõ ve yapõlarõna göre
ses yansõmasõ kelimelere benzer; bunlar yalnõzca yapõm eklerinin çeşitliliğine göre
birbirinden ayrõlõr. Böyle sözlük bilimi-dil bilgilik benzerliklerine dayanõp bazõ biçim
yansõmalõ kelimeler ile ses yansõmasõ kelimelerin akraba köklerden çõktõğõ söylenebilir.
Örnek olarak bal kökünü ilk kök olarak aşağõda ses yansõmasõ kelimelerin arasõnda
bulmak mümkündür: balç (bataklõğa balç diye düştü) balçõlda; balk balk balkõldap;
balp balpõlda. Bu getirilen kelimelerin köklerinin son unsurlarõnõn çeşitliliğinin (bal+ç,
bal+k bal+p) tarihî açõdan, yapõm ekleriyle oluştuğunu görüyüruz. Bunlarõn birinci kök
olarak bal denilen unsurunu ayõrõp çõkarõlabilir. Bu kelimenin kökleri ve yapõm ekleriyle
oluşan türleri çok koyu olmayan, ya da çok açõk olmayan bir şeyden çõkan ses
yönündeki anlamõ bildirir.
Yukarõda verilen kelimelerin kökü (bal) aşağõdaki biçim yansõmasõlarõn içinde
bulmak mümkün. Bunlar böyle biçim yansõmasõ kelimeler için de yapõ bakõmõndan bir
esas olarak kullanõlõr. Ve anlam bilimlik benzerlikler saklanmõştõr: Balbõr balbõr (eder),
balbõra, balcay, balçay, balçak, balçakta, balkõy, balpay,balpay, baltay. Bu kelimelerin
hepsi yumuşak ya da katõ maddeler hakkõndaki anlamõ bildirir. Anlam bilimi açõsõndan
kelimeleri birleştirmede esas olan kelime, bal denilen kelime sayõlõr. Ses benzerliğine ve
anlam benzerliğine bakõldõğõnda ses yansõmasõ kelimelerdeki bal (bal+ç, bal+k, bal+p)
kökü ile biçim yansõmasõ fiiller bal (bal-cay, bal-çay, bal-pay, vb.) akrabadõr. Ses
yansõmasõ kelimelerin temelinde yatan, sõvõ maddeler hakkõndaki anlam benzerliği
boyunca yumuşak (ya da sõvõ) bir şeyin biçimi yönündeki anlamõn temelinde de yatar.
Krş. balçay, bal-ç-õlda, bal-pay, bal-p-õlda, vb. Nazarî açõdan böyle kökün (bal)
olabilirliğini başka durumlar ile de değerlendirmek mümkündür. Krş. bal+çõk; bal+kõç,
bazõ eski dillerde bunlarõn yerine balõk (õlay) kullanõlõr; Mong. pal ‘bir şeyin sõvõ bir
şeyin içine düştüğünde çõkardõğõ ses’: palxay balkay.
Bazõ biçim yansõmasõlarõyla ses yansõmasõ kelimelerin köklerinin benzerliği
hakkõnda şöyle örnek gösterilebilir. Şal kökü bu iki öbekteki kelimelerin ikisinin de
yapõlõşõna katõlan: şal-p (şalp etti), şal-p-õlda-, şaltak şaltakta- (bunlar ses yansõmasõ
kelimeler ve onlardan yapõlan fiiller); şal-pay, şal-p-aŋ, şal-p-aŋ-da, şal-b-õr-a (biçim
yansõmalarõ ya da biçim yansõmalõ fiiller) Kõrg. dilinde şal denilen kökün tek başõna
anlamõ yoktur, daima ek unsurlar ile birlikte (şal türünde) kullanõlõr. Fakat Mong.
dilinde ise şal bataklõğõ, çamuru, ya da sulu bir şeye basõldõğõnda çõkan sesi; şalay
õslanmayõ bildirmesi biçim yansõmalõ ve ses yansõmasõ kelimelerin birliği hakkõnda
yukarõdaki fikri doğruluyor.
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Biçim yansõmalõ fiillerin sonu daima /ü/ ile biter ve ek olan kõsmõ başõ ve sonu
ünsüz olan kõsmõ kabul eder. (-ay // õŋ, -bay // bõy, -cay // -cõy, -çay // çõy, -day // dõy, kay // kõy, -may // mõy, -key // kiy, -pay // põy, -say // sõy, -tay // tõy, -şay // şõy) Tarihî
açõdan alõndõğõnda eklerin, baştaki ünsüz sesleri ilk köke birleştirilmiş yapõm ekleri
olabilir. Fakat gelişme sürecinde tekrar bölünme kuralõna göre kelimenin kök
unsurundan ek unsuruna geçip günümüzdeki kapalõ heceli yardõmcõ unsuru (ek)
oluşturmasõ mümkündür.
Sonu /i/ sesi ile biten biçim yansõmasõlar yazma ve konuşma dilindeki dizilişi /i/
türünde ya da /ķ/ ya da /ŋ/ türünde gelir. Darday, dardaŋ dardaŋ (et), dardaŋda denilen
kelimeler gerçekte dõş görünüşü değiştirilen yalnõzca bir kelime türüdür. Biçim
yansõmalõlar olarak üçü birlikte birden çok hareketin görünüşünü bildirir. Fakat dil
yapõsõna bağlõ olarak birbirinden anlam bakõmõndan ayrõlõr.
Sonu /i/ sesi ile biten biçim yansõmalõ fiiller maddelerin hareketsiz durumdaki dõş
görünüşünü bildirir. Örnek olarak dalday denildiğinde bir şeyin yalnõzca yaygõn bir
biçimde durduğunu anlarõz. Tarbay dediğimizde dalõ olan bir şeyin kolun arasõna
alõnarak durduğunu düşünürüz. Bu anlamda hiç bir hareket yok. Bunlar, eşyalarõn şu
yada bu biçimde durduğu durumu gösterir. Bununla birlikte sonu /ķ/ ya da /ŋ/sesi ile
biten biçim yansõmasõlardan oluşan fiiller ise bir hareket sürecinin biçimce görünüşünün
tekrarlanõşõnõ bildirir. Krş. tavşanõn kulağõ sereŋ etti (burada kulağõnõ birçok kez değil
yalnõzca bir kez kaldõrdõğõnõ anlatõr.) tavşan kulağõnõ sereŋdeyt denildiğinde tavşanõn
kulaklarõnõ birkaç kez diktiğini anlarõz.
İkinci öbeğe giren biçim yansõmasõlar ses bakõmõndan da yapõ bakõmõndan da ses
yansõmasõ kelimelere yakõndõr.
Bunlarõn kelime yapõcõ ekleri /a/,-õlda: cõltõr cõltõra-, celbir celbire-, calt caltõlda,
cõlt cõltõlda-.
Bu biçim yansõmasõlardan sõfat /k/ eki ile yaplõr: caltõra-k cõltõrak, cõltõlda-k
cõltõldak vb.
Biçim yansõmasõlarda aşağõdaki gibi ek unsurlarla olan benzerlik durumunda:
Sonu /k/ /p/ /t/ sesleri ile biten biçim yansõmasõlar hareketin çabukluğunu hõzõnõ
bildirir:
Cal cal (cal cal bakõyor); cal+t calt ‘çabuk’, ‘hõzlõ bakmayõ’, ya da ‘bir hâdisenin
çabukluğunu’ anlatan biçim yansõmasõdõr. O bana calt (birden) baktõ. Ateş calt etti (ateş
birden söndü).
Calp+calp: Ateş calp edip söndü. Burada calp denen kelime ateşin çabuk
söndüğünü bildirir.
Möl möl: Gözünün yaşõ möl möl oldu. Möl+t mölt, (damla damla) gözünden yaş
mölt etti. (gözünden yaş damladõ).
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KIRGIZCADA SES YANSIMASI VE BİÇİM YANSIMASI KELİMELER

Bu kelimelerde yukarõda söylenen +õr unsuru eklenip yansõtõlan olayõn belirli bir
zamana kadar sürdüğünü, uzadõğõnõ ya da onlarõn birinin tekrarlandõğõnõ bildirir:
Calt+ õr= caltõr; cõlt+ õr= cõltõr; celp+ õr= celbir; mölt+ õr= möltür (möltür bulak).
Sonu +õr türü ile biten kelimelere de ek unsurlar getirilirse o kelimeler bir kat
keskinliği çabukluğu bildirir:
Celbir+t=celbirt (cel+p+õr+t); calbõr+t=calbõrt (calp+õr+t); daŋgõr+t=daŋgõrt
(şõŋ+gõr+t) vb.
Biçim yansõmasõlar ile ses yansõmasõ kelimelerin birbirinden farklõlõğõna bakõldõğõnda
benzerlikleri çok. Bu benzerlikler ses yansõmasõ kelimeler ile biçim yansõmasõlarõ sözlük
bilimi öbeğine koymak mümkündür.

