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Türk dili ve kültür tarihi bakımından son derece önemli eserlerden birisi olan Codex Cumanicus, 

IXXIV. yüzyıllar arasında Orta Asya‟nın batısından baĢlayan, kuzeyde Orta Ġdil bölgesine, güneyde

Kırım‟a, batıda Tuna kıyılarına kadar uzanan ve DeĢti Kıp�ak (Kıp�ak Bozkırı) denilen geniĢ 

coğrafyada yaĢamıĢ olan Kıp�ak (Kuman)1 Türklerinden günümüze gelebilmiĢ tek eserdir. 

Codex Cumanicus‟un bilinen tek yazma nüshası Venedik‟te Saint Marcus Kütüphanesi‟ndedir. 

Bu kütüphane 830 yılında Evangelist (Ġncil yazan) Marcus‟un iskeleti üzerine yapılmıĢtır. Eser, 

Floransalı Ģair Petrarca tarafından Antonius Von Finale‟den alınmıĢ ve 1362‟de diğer kitaplarıyla 

birlikte Venedik Cumhuriyeti‟ne hediye edilmiĢtir. Bundan dolayı Codex de Petrarque adıyla da 

anılmaktadır.2 

Anonim bir eser olan Codex Cumanicus‟un kim i�in, hangi sebeple toplandığı, Kıp�ak Türk�esi 

ile yazılmıĢ olan eserin neden iki dilde karĢılığı bulunduğu ve nerede meydana getirildiği henüz kesin 

olarak belli değildir.3 Bununla birlikte araĢtırmacıların �oğu, eserin i�eriğinden hareketle, bir taraftan 

yabancılara Kıp�ak Türk�esini öğretmek, diğer yandan da Kıp�aklar arasında Hıristiyanlığı yaymak 

amacıyla pratik bir eser olarak hazırlandığı görüĢündedirler.4 

Codex Cumanicus, Ġtalyan bölümü ve Alman bölümü olmak üzere, sonradan bir cilt haline 

getirilmiĢ iki ayrı defterden oluĢmaktadır. Ġtalyan bölümü Ġtalyan koloniciler tarafından kolonilerinin 

yerleĢtiği Karadeniz‟in kuzeyinde Solhat Ģehrinde kaleme alınmıĢtır. Alman bölümü ise AĢağı Volga 

bölgesinde faaliyet gösteren Alman Fransiskan mezhebi mensupları tarafından yazılmıĢtır.5 

Codex Cumanicus‟un Ġtalyan bölümündeki bir kayıtta 11 Temmuz 1303 tarihi yer almaktadır. Bu 

tarihin eserin asıl nüshasına mı yoksa istinsah nüshasına mı ait olduğu konusu kesin olarak 

aydınlatılmıĢ değildir. Eser, 13031362 yılları arasında yazılmıĢ olmalıdır.6 

Ġtalyanlar ve Almanlar tarafından kaleme alınmıĢ olan Codex Cumanicus 82 yapraktan 

oluĢmaktadır. Eserin ilk 55 yaprağın yazısı ile diğer yapraklarının yazısı birbirinden farklıdır. Eserin 

Ġtalyan bölümü, sıralı düzgün bir yazı ile yazıldığı halde, Alman bölümü birka� toplayıcının kaleminden 

�ıkmıĢtır. Aslında bütün bir defter halinde olmayan eser, farklı yaprakların bir araya getirilip dikilmesi 

ile bugünkü Ģeklini almıĢtır.7 

Ġtalyan Bölümü 

Ġtalyan bölümü, 55 yapraktan ibaret olup Latince, Fars�a ve Kıp�ak Türk�esi üzerine biri 

alfabetik sıraya göre diğeri konularına göre düzenlenmiĢ iki sözlükten oluĢmaktadır. Ġlk sözlük 

kısmında maddi ve manev� hayat ile ilgili genel kelimeler, fiiller, isimler, zamirler ve zarflara yer 

verilmiĢtir. Bu kelimeler ü� paralel sütun halinde düzenlenmiĢtir. Bu kısımdaki kelimeler genellikle 

Kıp�ak Türk�esinin gramer özelliklerini yansıtmak amacıyla bir araya getirilmiĢtir. Bu kısımda aĢağı 
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yukarı 1560 kelime yer almaktadır. Kelimeler, Latince göz önünde tutularak düzenlenmiĢtir. Ġ�erik 

olarak bu kısım Ģu Ģekildedir: 

1. Latince “audio” fiilinin �ekimi. 

2. Alfabetik olarak düzenlenmiĢ fiiller, anlamca birbirine yakın isimler ve Latince tabirler fihristi. 

3. Zarfların alfabetik sırası. 

4. Zamirlerin ve isimlerin �ekim örnekleri. 

Ġtalyan bölümünün ikinci kısmı, konularına göre düzenlenmiĢ daha �ok toplumsal, tarih� ve 

ekonomik hayatın aydınlatılmasına yönelik kelimeleri i�erisine almaktadır. Ġkinci sözlük malzemesi Ģu 

konulardan oluĢmaktadır: 

1. Bu grupta din ile ilgili kelimeler yer almaktadır: Tanrı, Meryem Hatun, 

 Meryem Ana, melaike, yardım, cennet, cehennem, bayram, peygamber, sadaka vb. 

2. Bir diğer grup, varlık aleminin oluĢturan anasırı erbaa “dört unsur” olarak bilinen hava, su, yer, 

ateĢ ile ilgili kelimelerin yer aldığı gruptur. 

3. Vücutta farz olunan dört unsur olan kan, balgam, safra, melankoli ile ilgili kelimeler ayrı bir 

grupta yer almaktadır. 

4. Zaman ifade eden kavramlar bir baĢka grupta toplanmıĢtır: ay, gün, yıl, gece, öbür gün, 

karanlık, bulut, yağmurlu hava, rüzgar vb. 

5. BeĢ duyu ile ilgili kelimeler: görmek, iĢitmek, tatmak, koku almak, hissetmek vb. 

6. Zıt anlamlı kelimeler bir grupta toplanmıĢtır: düzeğri, �ıplakelbiseli, tatlıacı vb. 

7. Bu gruptaki kelimeler: zayıf, kötü, güzel, uzun vb. 

8. Ġnsanların iyi ve kötü taraflarını anlatan kelimeler de ayrı bir grupta ele alınmıĢtır: iyi, asil, 

gü�lü, miskin, dilsiz. 

9. Yakınlık, akrabalık derecesini ifade eden kelimeler de eserde yer almıĢtır. 

10. Ġnsanların i� ve dıĢ uzuvlarını tarif eden kelimelerin yer aldığı grup, seksen beĢ kelimeyi 

i�ine almaktadır ve olduk�a geniĢ hazırlanmıĢtır. 

11. �eĢitli konularla ilgili kelimeler de eserde bir araya toplanmıĢtır. Burada gözle görülebilen ve 

kullanılan eĢya adları alınmıĢtır: bağ, bostan, tarla, Ģarap, mum, saray, ev, orman, dünya, deniz vb. 
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12. Eserin söz varlığı a�ısından en zengin ve en önemli kısmı Kıp�ak sahasının ekonomik ve 

ticar� hayatı ile ilgili kelimelerinin toplandığı gruplardır. DeğiĢik grup baĢlıkları altında yer alan 

kelimelerden bazıları: bazargan “tüccar”, satuk “ticaret”, alı�ı “alıcı”, behet “kaparo”, �er�i “kü�ük 

satıcı”, ak�a “para”, Rusi ketan “Rusya keteni”, Alamani ketanı “Alman keteni”, Bergamaske ketanı 

“Bergama keteni”, last “ham ipek”, kendir “kendir”, yu� “yün”, katifa “kadife” vb. Ayrıca kokulu yağlar, 

ila� yapımında kullanılan bitkiler, baharat, Ģeker, tatlılar, yağlar, bal, fil diĢi ile ilgili adlar, kumaĢla ilgili 

olması bakımından renk adları, deri, balık, kuĢ tüyü gibi eĢyalara verilen adlar da bu gruba giren 

kelimelerdendir. 

13. Eserde değerli taĢ adları da yer almaktadır: l�l, y#Wut, in�ü “inci”, karabar, piroza “firuze”, 

yalmas “elmas”, zumrut “zümrüt” vb. 

14. Bazı maden� eĢyalarla bunları iĢlemeye yarayan aletlerle ilgili kelimeler de eserde ayrı bir 

grupta toplanmıĢtır. Bunlar altın, gümüĢ, demir, bakır gibi madenlerdir. 

15. �nemli ticar� mallardan birisi de kürklerdir. Kürk�ülük ve terzilik ile ilgili alet ve eĢya adları da 

eserde yer almaktadır:  Woyan “tavĢan kürkü”, tülkü “tilki kürkü”, teyin “sincap kürkü”, kiĢ “samur 

kürkü” vb. Kürk�ülüğe ait aletler ise iğne, sap, makas vb. eĢyalardır. 

16. Eserde kul ve kulluk�ı kelimeleri bulunmakla birlikte o devirde olduk�a önemli olan köle 

ticareti konusunda fazla bilgi verilmemiĢtir. 

17. Ev yapısına ve i� döĢemesine ait malzeme adları Kıp�akların o devirdeki hayat tarzları, 

sosyal ve kültürel yapıları hakkında fikir vermektedir. Bu kelimelerden bazıları: izba “ev, oda”, bohorik 

“ocak”, dıvar “duvar”, juzaW “kilit”, a�Wus “anahtar”, olturğu� “sandalye”, tüb “temel”, agıngu� 

“merdiven”, kum “kum”, kire� “kire�” vb. Marangozlukla ilgili kelimeler: burav “burgu”, bı�kı, pargal 

“pergel”, uĢku “törpü” vb. Yatak odası döĢemesi ile ilgili olanlar: döĢek, yastık, �arĢaf, kilim, hasır vb. 

18. El sanatları ve esnaf teĢkilatı ile ilgili olduk�a zengin bir malzeme eserde bulunmaktadır: 

ota�ı “doktor”, culahaW “dokumacı”, naWĢlagan “ressam”, Ģira�ı “Ģarap�ı”, Wasap “kasap”, bı�aW�ı 

“bı�ak�ı”, baW�a�ı “bah�ıvan”, etmek�i “fırıncı”, eyer�i “eğerci”, yaW�ı “yaycı”, oh�ı “ok�u”, yügen�i 

“yularcı”, �ıgrıW�ı “�ıkrık�ı”, yal�ı “ücretli amele”, höküm�i “dava vekili”, sıWrıW “postacı, kuriye” vb. 

Ayrıca savaĢla, askerlikle, nalbantlıkla ilgili pek �ok kelime de eserde yer almaktadır. 

19. Eserde eğitim öğretim ile ilgili olarak da okul müdürü, okul, öğrenci, sanat, iĢ, gü�, iĢlemek 

gibi kavramlar da bulunmaktadır. 

20. Devlet idaresi ve teĢkilatı ile ilgili bazı unvan ve rütbeler de ayrı bir bölümde toplanmıĢtır: 

Wan, han “imparator, padiĢah, han”, Wan Watunu “imparatori�e”, sultan “sultan”, sultan Watunı 

“sultan hatunu”, beg “Ģehzade, prens”, bey “bey, �mir”, �eri baĢı “ordu kumandanı”, el�i “el�i”, yargu�ı 

“hakim”, bugavul “mübaĢir”, alpavut “nefer, asker”, atlu kiĢi “süvari”, Woga “bey”, ta� “ta�”, orda “ordu 
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karargahı, belediye”, ep�i “kadın”, evdeki ep�i “hizmet�i kadın”, evdeki kız “hizmet�i kız”, WaravaĢ, 

kü� “cariye”, tolma� “tercüman” vb. 

21. Eserin son konuları ise, yine sözlük düzeninde oluĢturulmuĢ birbiri ile �ok fazla ilgili olmayan 

ancak Türk�e öğrenmek isteyenlere gerekli olacak malzemeyi i�ine almaktadır. Ayrıca yiyecekler ve 

hayvanlarla ilgili bazı kelimeler de son kısımlarda yer almaktadır.8 

Codex‟in Ġtalyan bölümünün ikinci kısmında farklı konulara ait aĢağı yukarı 1120 kelime �ok 

düzenli olmayan bi�imde bir araya toplanmıĢtır. Bu kelimeler dönemin sosyal hayatı ve kültür seviyesi 

hakkında fikir vermektedir. 

Alman Bölümü 

Kıp�ak Türk�esiAlmanca, Kıp�ak Türk�esiLatince sözlüğün ve cümlelerin düzensiz bir bi�imde 

yer aldığı bu bölümde, Hıristiyanlığa ait dualar, Orta �ağ‟ın seyrek ilahileri ve 47 Kıp�ak bilmecesi yer 

almaktadır. 27 yaprak olan Alman bölümünde ayrıca Kıp�ak Türk�esinin Ģekil bilgisi özellikleri 

üzerinde de durulmuĢtur. Ġ�ine aldığı malzeme bakımından Alman bölümü, Ġtalyan bölümünden daha 

değerlidir. Bu bölümde Fars�aya yer verilmemiĢtir. Metinler Latin, Gotik bazen de Yunan harfleri ile 

tespit edilmiĢtir. 

Alman bölümünün en dikkat �eken yönlerinden birisi bilmecelerdir. Bunlar üzerinde pek �ok 

araĢtırma yapılmıĢtır.9 AĢağıda Codex Cumanicus‟ta yer alan bilmecelerden birka� örnek 

verilmiĢtir:10 

Tap tap tamızık 

Tamadırgan tamızık 

Kölegesi bar 

Köyedırgan tamızık 

               Ol Köbelek 

“Bul bul! Bulmaca. 

Damlayan damlacıktır. 

Gölgesi vardır. 

Yanacak bir �ıradır. 

  O kelebek” 

Biti biti bitidim 
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BeĢ aga�ga bitidim 

Könesuwum yuwurdum 

Kök yibekim �ırmadım 

  Ol kınadır 

“Yaz yaz! Ben yazdım. 

BeĢ ağaca ben yazdım 

Civa ile yoğurdum 

Gök ipekle sardım 

  O kınadır” 

Ġtip itip ırgamas 

Ġ�indeki �aykalmas 

  Ol uru 

“Ġtip itip kımıldamaz 

Ġ�indeki �alkanmaz 

  O kuyu” 

Alman bölümü �oğunlukla Hıristiyanlığa ait ilahileri ve vaaz metinlerini i�ine almaktadır. �rneğin; 

Ave porta paradisi 

“Cennetin kapısına selam” 

ave tengrining sen övi 

yazuklınıng sıgın�ı 

ol kuttulur sanga kertlep 

kim sıgınır yek tuĢmandan 

“Selam sana, sen Tanrının evi, günahk�rın sığınacağı yersin. Sana samimi olarak iman eden 

düĢmandan kurtulur.” 
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ave Hristusnıng anası 

agrıkımıznıng timarı 

agrıkımıznı ongaltgıl 

kaygımıznı sen targatgıl 

“Selam Ġsa‟nın anası, ağrımızın tedavisi, hastalığımızı iyileĢtir, kaygımızı sen dağıt.” 

ave kimning sözlemeki 

erür kümüĢning avazı 

yetti otda �ınıgıpturgan 

matellerni bar�a a�gan 

“Selam, konuĢması gümüĢün sesi gibi olan, yedi ateĢte denenen, bütün bilmeceleri a�an, 

�özen.” 

ave saa kimning tili 

mengü sözden bilik aldı 

an�a �aklı kim firiĢteler 

saa yetmeyin tanglarlar 

“Selam sana dili ebedi sözden bilgi alan, o kadar ünlü melekler sana ulaĢamayarak ĢaĢarlar.” 

ave sende kim yaĢındı 

baldan tatlı tengri sözi 

anı bizge sen tatırgıl 

yüz yarıkında yaĢırgıl 

“Selam, baldan daha tatlı olan Tanrı‟nın sözü sende gizlendi. Onu bize sen tattır. Yüz aklığında 

gizle.” 

ave saa tengri kimni 

otdan ke�irip sınadı 

sızgan kümüĢley balkıdıng 
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Yesus‟nı ka�an töreding 

“Selam sana, Tanrı‟nın ateĢten ge�irerek denediği, Ġsa‟yı doğurduğunda erimiĢ gümüĢ gibi 

ıĢıldadın.” 

Codex Cumanicus‟un  

Dil �zellikleri 

Codex Cumanicus, Türk dili tarihi a�ısından son derece önemli bir eserdir. Tarih� Kıp�ak 

Türk�esine ait metinlerin �oğunlukla Arap alfabesi ile yazılmıĢ olması L�tin alfabesi ile yazılmıĢ olan 

eserin önemini daha da artırmaktadır. Codex Cumanicus‟un ünlülerin gösterilebildiği bir alfabe ile 

yazılmıĢ olmasının, bol ünlülü bir dil olan Türk�enin o dönemdeki iml� özelliklerinin tespitinde �ok 

büyük rolü olmuĢtur. 

Eserde Ġtalyanlar da Almanlar da kendi telaffuz sistemlerine göre bir �evriyazı sistemi 

denemiĢlerdir. Eserin her iki bölümü arasında ve bölümler de kendi i�lerinde tutarlı bir iml�ya sahip 

değildirler. Misyonerlerin Türk�enin bazı seslerini �ok iyi tanımıyor olmaları da bunda etkili 

olmuĢtur.11 

Codex‟in dilinde Türk�enin 9 ünlüsü bulunmaktadır. Kapalı e‟nin varlığı ikili yazılıĢlardan 

anlaĢılmaktadır: eĢit~iĢit “iĢitmek”, ber~bir “vermek”, bey~biy “bey” vb. 

Tali uzunluklar, �ift ünlüler ve diftongların yanında asl� uzunluklar da bulunmaktadır. 

Büyük ünlü uyumunun, diğer Türk leh�elerindeki genel duruma uygun olarak Codex 

Cuminicus‟ta da bulunması beklenir. Ancak bazı metinlerde büyük ünlü uyumu �ok kurallı değildir. Bu 

durum, müstensihlerin Türk fonetiğini bilmemeleri veya Türk�enin seslerini kendi alfabeleriyle 

verememeleri ile a�ıklanmaktadır. �rn. u�mak “cennet”~ü�mak. 

Eserde özellikle Ġtalyan bölümünde kü�ük ünlü uyumu kuralına �ok fazla uyulmamaktadır. 

Alman bölümü ise uyum konusunda Ġtalyan bölümüne göre daha iyi durumdadır. �rn. Ġtalyan 

bölümünde: at+lu, arık+suz, a�ılup, boldı�, uluk+luk vb. Alman bölümünde: körün, buluĢ, �öküp vb. 

Bütün Türk dillerinde olduğu gibi kelime yapım ekleri, isimden isim, isimden fiil, fiilden isim, 

fiilden fiil yapan ekler olmak üzere dört grupta toplanmıĢtır. 

Codex Cumanicus‟ta görülen diğer ses olaylarından baĢlıcaları Ģunlardır: 

1. /d/>/y/ değiĢmesi: adır“ayırmak” > ayır, edgü “iyi” > eygi, Wadgu “kaygı” > kaygı, küdegü 

“güvey” > küyöv, tıd “engel olmak” > tıy, yıdı “kokmak” > yıyı vb. 

2. /g/ düĢmesi: adıg “ayı” > ayu, arıg “arı, temiz” > arı, bodag “boya” > boya, tatıglıg “tatlı” > tatlı, 

�erig “asker, ordu” > �eri, ölüg “ölü” > ölü, tirig “diri” > tiri vb. 
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3. /ıg/>/ov, uv, u/ değiĢmesi: a�ıg “acı, ıstırap” > a�uv, arıg “temiz” > arov, aruv, satıg “satıĢ” > 

satov, tatıg “tad” >tatov vb 

/ig/>/öv, üv, ü/ değiĢmesi: bitig “yazı” > bitü, tirig “hayat” >tiröv vb. 

4. /agu/>/av, ov, uv/ değiĢmesi: burav “burgu”, ü�öv “ü�lük, her ü�ü” buzagu “buzağı” > buzav, 

buzov, yapıg “örtü” > yabov, küdegü “güvey” > küyöv vb. 

5. /k/>/h/ değiĢmesi: ıduk eb > yih öv “kilise”, yakĢı~yahĢı, ak~ah, ogĢa~ohĢa “benzemek” vb. 

6. Ġlgi durumu nı�/ni�,nıg/nig, belirtme durumunı/ni, ayrılma durumu dan/den ekleri ile kurulur.12 

Codex Cumanicus, verilen bilgilerden de anlaĢılacağı üzere Kıp�ak (Kuman) Türk�esinin bu 

sahaya ve döneme ait tek eseridir. Eserde yer alan malzeme ve dönemin dil özellikleri ünlülerin de 

gösterilebildiği bir alfabe ile verilmiĢtir. Bu dil tarihi a�ısından son derece önemlidir. Eserde ticaretle ve 

insanların yaĢayıĢları ile ilgili kelimelerin yer alması kültür tarihi a�ısından önem taĢımaktadır. 

Hıristiyanlık ile ilgili Orta �ağ‟a ait ilahilerin ve vaaz metinlerinin eserde yer alması ise din tarihi 

a�ısından önemlidir.  

Bütün bu özellikler ve diğerleri eserin değerini artırmakta ve ona anıt niteliği kazandırmaktadır. 

�neminden dolayı eser üzerinde özellikle batılı araĢtırmacılar tarafından pek �ok araĢtırma 

yapımıĢtır.13 Ġlk defa eserden bazı par�aları yayımlayan M. J. Klaproth‟ tur.14 Ġkinci olarak Kont G�za 

Kuun eserin tamamını L�tince �eviri ve a�ıklamalarla BudapeĢte‟de yayımlamıĢtır.15 Eser üzerinde 

Radloff, W. Bang, T. Kowalski gibi Türkologların pek �ok �alıĢmaları vardır. Danimarkalı araĢtırmacı 

K. Grønbech eseri bir cilt tıpkı basım bir cilt de sözlük olmak üzere yararlanılabilecek bir Ģekilde 

yayımlamıĢtır.16 

1 Bu Türk kavmi veya kavimler birliği Müslüman müelliflerce “Kıp�ak”, Avrupalılarca 

“Kuman” adı ile anılmaktadır. 

2 Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi II, Ġstanbul 1984, s. 161. 

3 �ağatay, Saadet, “Codex Cumanicus”, Türk Leh�eleri �rnekleri, VIII. Yüzyıldan XVIII. 

Yüzyıla Kadar Yazı Dili, Ankara �niversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1977, s. 

111. 
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