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Divanü LfirJat'it Türk'te nderneler 

Dr. Gülsel SEV 

Divanü Lugat'i! Türk, Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin 
Arapça gibi büyük bir dil olduğunu kanıtlamak için ı072'de Ka§garlı Mah
mut tarafından yazılan dilimizin en değerli hazinelerinden biridir. 

Eser dilimizin ilk sözlüğü olma özelliği yanında pek çok bakımdan Türk 
kültür ve medeniyet tarihine de ı§ık tutar. Divan'da 22 Oğuz boyu etrafında 
Türk yapm biçimi (gelenek, görenek, inanç vb.) ve yerle§mesi konusunda 
bilgiler verilir. Sözlükte madde ba§ı olan sözcüklerin anlamlarının peki§tiril
mesi için cümle örnekler, atasözleri, §iir parçaları verilmi§tir. Bu yönüyle eser, 
söz varlığı açısından da olağanüstü zengindir. 

Bu çalı§mada Divanü Lugat'it Türk'ün zengin söz varlığı içinde yer alan iki
lemeler konusu ele alınacaktır. İkileme, (Osm. alfı tefsiri, terkib-i ihmali, 
mühmelat, Alm. hendiadyoin, reduplikation, Fr. hendiodyoin, rfduplicatıon, İng. 
hendiadyoin, reduplication) anlatım gücünü artırmak, anlamı peki§tirmek, kav
ramı zenginle§tirmek amacıyla aynı sözcüğiin tekrar edilmesi veya anlamları 
birbirine yakın yahut kar§ıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün 
yan yana kullanılmasıdır.' İkileme, sürekliliği anlatmak, anlamı peki§tirip 
zenginle§tirmek, söyleyi§e ahenk katmak, ses ve söz benzerliği sağlayarak 

tabiı sese daha çok yakla§mak, iki kelimeyle bir kavramı adlandırmak, ortak
la§a yeni bir anlam elde etmek amacıyla birincil ya da ikincil biçimlerin tek
rarlanması olarak tanımlanabilir.' 

Ata§tıtmacılarımız yayınlarında ikileme konusuna yer vermekle birlikte 
ikileme tetimi yerine "tekrarlar, tekrarlama, ikizlenme, yineleme, hendiadyoin" 
terimlerini kullananlar da bulunmaktadır. 

O. N. Tuna, "tekrarlar"3, S. çağatay, "hendiadyoin"" T. N. Gencan, iki
lemeler yanında "ikizlenmeler" ba§lığı altında da konuyu i§ler.' M. Ergin, ke-

ı Hatiboğlu, Vecihe (1971), İkileme, Ankara Üniversitesi Basım Evi, s. 9. Hatiboğlu'nun eseri, 
konuyla ilgili eo kapsamlı ve en önemli çah§madır. 

2 Zülfikar, Hamza (1995), Türkfede Ses Yansımalt lV/ime/er, Ankara, TDK yayınları, $. 161. 
3 Bk Tuna, Osman Nedim (1948), "Türkçede Tekrarlar", İstanbul, TDED, C. 3, S.1-2, s. 429-447.' 
4 Ek. çağatay, Saadet (1978), Uygurcada Hendiadyoinler, Ankara Üniversitesi nTCP yayınları, s. 29-

66. 
} Bk Gencan, T. N. (1979), Di/bilgisi. Ankara, TOK yayınları, s. 193, 
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lime gruplarının çe§idi olarak "tekrarlar" konusunu ele alır.6 Z. Korkmaz, 
ikilemenin yanında "tekrarlama" terimini de kullanır.7 H. Ediskun, bile§ik 
sıfatlar bahsinde, konuyu "yansımaların yinelenmesi" maddesinde değerlendirir. 8 

TDK tarafından yayımlanan Dilbilim Terimleri Sözlüğü'nde "ikizlem,' terimi9 

ve B. Vardar yönetiminde hazırlanan Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü'nde 
ise "ikizlenme (geminatian)" terimi 10, ikileme kar§ılığı olarak kullanılmamı§tır. 
Bu iki eserde de ikileme terimine yer verilmi§tir. 

O. F. Sertkaya ise, "Maitrisimit Nom Bitig" isimli tanıtma yazısında, Av
rupa dillerinde "bendiadyoin" teriminin kullanımına yer vererek, Türk dilin
deki farkına ipret eder: "Avrupa dillerinde sadece "antonim" denilen, birbirini 
tamamlayan kelimeler bendiadyoin kabul edilmektedir. Örn: ana baba "ebe
veyn" §ekli. Buna kat§ılık "sinonim (kompositum)" denilen, aynı manada olan 
veya aynı manaya gelen iki ayrı kelime ile, birbirinin kar§ı1lğl veya zıddı olan 
iki ayrı kelime, Avrupa dillerinde "bendiadyoin" olarak kabul edilmemekte
dir".11 

Sertkaya, Türk dilindeki hendiadyoin anlayı§ını §u sözlerle dile getirir: 
"Mesela Türkçede "ikileme" §eklinde isimlenditebilece

ğimiz Eski Türkçe ög oı,al) (ana baba) "ebeveyn" antonimi ile, 
Türkçede "ikizleme" §eklinde isimlendirebileceğimiz ög ana 
(ana ana) "ana" sinonim (kompositum)u, bugüne kadar 
Türkçede hendiadyoin olarak kabul edilmi§tir. Yani karı koca 
"evli çift", konargöçer "göçebe" vs. gibi "antonimler" ve yor
gun argın, delik de§ik, bitmek tükenmek vs. gibi "sinonim" 
(kompositum)lar ile birbirinin kar§ılığı veya zıddı olan gece 
gündüz "daima", var-yok -varı-yoğu- "e§yası" vs. gibi söyle
yi§ler, Karl Foy'dan beri Türkçede hendiadyoin olatak tavsif 
edilmi§lerdir." 12 

Anla§ılıyor ki, dilimizde, hendiadyoinlere, batı dillerinden farklı olarak, 
antonim ve sinanimi de kapsayan ikilemelerin tam kar§ılığı biçiminde baka
biliriz. 

İkilemeler, dilimizin her döneminde, her lehçesinde görülen, Türkçenin 
sözcük bilimi ve anlam bilimi açısından da önemli bir anlatım özelliğidir. 

6 Bk. Ergin, M. (988), Türk Di/bi/gni, İstanbul, s. 355-358. 
7 Bk. Korkmaz, Z. (1992), Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara, TOK yayınları, s. 148. 
g Bk. Ediskun, H. (1996), Tilrk Di/bilgisi, Ankara, Remzi Kitap Evi, s. 154~155. 
9 Bk. Vardar B. (1998), Aç,ıklamalt Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul, s. 126. 
ıo Bk. Dilbilim Terimleri Sözlüğü, (1949), Ankara, TOK yayınları, s. 112. 
ıı Sertkaya, Osman Fikri 0982-83), "Maitrisimit Nam Bitig", TDAY Bel/eıen, s. 265. 
ıı Serekaya, Osman Fikri, agm, s. 265. 
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Yazımızın konusu olan Divanü Lugat'i! Türk'teki ikilemelerin tespiti için 
eserin, B. Atalay tarafından yapılan ne§rinden yararlanılmı§tır. 13 Eserin metin 
ve dizin ciltleri taranarak ikilemeler çıkarılmı§tır. Toplanan malzemenin tas
nifi yapılırken her bir örneğin birden fazla özelliği olduğu halde, örneklerin' 
bir kez ve bir özellik için yazılmasına dikkat edilmi§tir. çalı§mamızda örnek
ler alfabetik düzende verilmi§tir. Divanü Lugat'i! Türk'te yer alan ikilemeler, 
ı. Sözcük türü bakımından ikilemeler, 2. Yapı ve kurulu§ bakımından ikile
meler, 3. Anlam bakımından ikilemeler olmak üzere üç ana ba§lık altında 
incelenmi§, alt ba§lıklarla da diğer kullanımları verilmi§tir. 

ı. Sözcük türü bakımından ikiIemeler 
Divan'daki ikilemeleri, isimler, yansımalar, ünlemler, sıfatlar, zarflar ol

mak üzere be§ kısımda değerlendirdik. 
ı. ı. İsimlerden kurulan ikilemeler 
İkilemeler, temelde, isim olan sözcüklerdir. Bu gruba özel ve cins isim

lerden kurulan ikilemeleri aldık. 
ı. ı. ı. Özel isimlerden kurulan ikilemeler 
Özel isim, bir tek varlığa, bir tek kavrama verilmi§ olan isimdir. Bir cin

sin, bir türün ortak adı değil, bir tek varlığın adıdır. Yer isimleri de özel 
isimler kapsamında incelenir. 

Eserde konuyla ilgili tek örnek bulunmaktadır. 
"Aru~turu~(Ka§garla Fergana arasında bir tepe, bir sarp yer)" (1, 380-8). 
ı. ı.2. Cins isimlerden kurulan ikilemeler 
Cins isim, aynı cinsten varlıkların ortak ismidir, bir cinsin, tütün çe§idin 

adıdır. Toplumun bütün bireylerince bilinen isimdir. 
Divan'dan aldığımız örnekler a§ağıdadır: 
"Altun kümü§ (altın gümü§) yUQurdum" (1, 371-1). 
"çegli megli (bir çocuk oyunu, salıncak)" (III, 379-2). 
"erkek ti§i (erkek di§i) terildi" (III, 6-2). 
"mügüz mügüz (bir çocuk oyunu, boynuz)" (III, 363-27). 
"To§gurur yogrı çanaı, (çanak)" (III, 32-4). 
Cins isimlerden kurulan ikilemelerin örnekleri çoğaltılabilir, ancak biz 

söz konusu ikilemelerin daha belirgin özelliklerini dikkate alarak diğer ba§
lıklar altında değerlendirmeyi uygun gördük. 

1.2. Yansımalardan kurulan ikilemeler 
Yansımalar, Türkçenin söz varlığı içinde, özellikle ağızlarında önemli bir 

yer tutan bu tür kelimeler, yapıları, i§leyi§leri, görevleri ve kavramları bakı-

13 Atalay, Besİm (1986), Divan;; Ugattı Türk I-IV, Ankara, TDK yayınları. 
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mından ayrı bir kelime grubn 0Iu§turur.'4 Biz de bu sebeple yansımaları, ayrı 
bir sözcük türü olarak değerlendirmeyi uygun bulduk. 

Yansımalar, doğanın seslerini taklit eden, yansıtan kelimelerdir." İkile
melerin büyük çoğunluğu yansıma seslerden olu§ur. Es~rde bu tip ikilemelere 
de sıkça rastlanmı§tır. Bunları iki grupta değerlendirdik. 

1.ı.1. Aynı yansımalardan kurulan ikiiemeler 
Bu tip yansımalardan kurulan ikilemeleri, H. Zillfıkar "tam ikiteme" diye 

adlandırmakta ve §öyle açıklamaktadır: 
"Ses yansımalı ikitemeterin asıl yapıları ilgi çekicidir, Birincil 

ve ikincit biçimler çoğu kez, bu yapılarıyla olduğu gibi tekrar edilir, 
Bu durumda ikilemeyi olıqturan ögeterin ünlüleri ve ünsüzleri birbi
rinin aynıdır. Daha doğrusu tekrarlanan ikinci öğe, birinci ögenin 
ses birimleri açısından tam benzeridir. İkilemeyi oluşturan öğelerden 
herhangi birinden bir sesin çıkarılması, yeni bir sesin eklenmesi ya 
da herhangi bir sesin değiştirilmesi söz konusu değildir. Bu sebeplerle 
bu tür ikiIemeler "tam ikileme" diye adlandırılır."'6 

Eserdeki örnekler §unlardır: 
"badar badar (patır patır) yügürdi" (1,360-19). 
"buç buç (bülbille benzer ku§un öterken çıkardığı ses) öter semürgük" 

(II, 290-5). 
"ol erük çap çap (§apır §upur) yedi" (1, 318-14). 
"ol anı çars çars (çat çat) urdı" (1, 348-19). 
"çat çat ( çat çat)" (1, 320-8). 
"küp çığıl çığıl (çığıI çığıI) çıfıladı" (III, 325-23). 
"çlgir çigir (ekmek içerisinde ta§ kırıntıları olduğu zaman di§in ezemeye-

rek çıkardığı ses)" (1, 363-22). 
"çür çür (süt sağılırken kapta çıkan sesi anlatır)" (1, 323-14). 
"Jrars Jrars (el çırpma sesi) aya yaptı" (1, 348-19). 
"at arpanı kürt kürt (kürt kürt) yedi" (1,343-1-2). 
"ol anı tap tap (çabuk çabuk) urdı" (III, 145-6). 
"anıu tonın tırt tırt (eart eart) yırttı" (1,341-13). 

"tus tus (keçe ve elbise gibi yumu§ak §eye vurmaktan çıkan ses, tıp tıp) 

14 Zülfikar, Hamza, age., s. VII. 
15 Türkçedeki yansıma sesli kelimeler için bk. Zülfikar, Hamza, age, Divan'daki yansıma sesli kelimeler 

için lık. Türkay, Kaya, (1978), "Kıl§garh'nın Derlediği Yansıma Sözcükler", Ankara, TDKyayınla
rt, Ömer Asım Aksı:ry Armağanı, s. 241-257. Yansımalarla ilgili bir ba§ka çalı§ma için bk. Demircan, 
Ömer (1996), "Türkçe Yansımaların Özüne Doğru". Dilbilim Araştırmaları, s. 17.5-191. 

16 Zülfikar, Hamza, age., s. 164. 
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urdı" (1, 329-19). 

"er sur sur mün öpti (adam §arul §urul çorba içti) (III, 122-3). 
"anıjap jap (vurmada çıkan ses, §ap §ap) boyunladı" (III, 145-23). 
"ol Js:agunugjap jap (§apır §upur) yedi" (III, 146-3). 

'jar jar (yağmurun sağnak halinde akmasından çıkan ses, §ar §ar)" 
(1, 324- 10). 

"zap zap (zıp zıp, çabuk çabuk) bargıl" (I, 319-4). 
1.2.2. Ayrı yansımalardan kurulan ikilemeler 
H. Zülfikar, bu tip ikilemeleri "kısmı ikileme" ba§lığı altında §öyle değer

lendirir: 
"Bir kısım ikilemelerde ise, birinci öğe sabit kalmakta, ikinci 

öge ses birimleri bakımından değiıebilmektedir. Sesleri değiıebilen 
öğe, anlam bakımından ilk öğe ile uyumlu olmakta, hatta bu değiı
meterte anlam daha çok pekiıtirilmekte ve daha fok ilgi çekilerek 
vurgulanmaktadır. Ayrıca ikinci öğede değiım sesler, birinci öğenin 
seslerine yakın oıup bir bakıma da ahenk sağlayıcı seslerdir. İkile
meyi olupuran öğelerden ikinci ögede görülen bu kısmı değiımelerden 
dolayı, bu tür ikiIemeler "kısmı ikileme" baılığı altında toplanır."" 

Divan'da bu tarz ikilemelerde, genellikle, ilk sözcüğün geni§ olan ünlü-
sünün, ikinci sözcükte daraldığı örneklere rastlanmı§tır. 

"fagfug(gürültü, çar çur) Js:optı" (III, 128-1). 
"falf! çulf!(itmenin çıkardığı ses) badar Js:ıldı" (1, 349-8). 
"çart çurt (her §eyin ufağı döküntüsü)" (1, 341-20). 
"er turmuznı Irarç fsurç (hatır hutur) yedi" (1, 343-8-9). 

Yansımalı ikilemelerin bazıları birer ünlem niteliğindedir. Dolayısıyla bu 

tür ikilemelerin çekimini sağlamak için herhangi bir fiile gerek görülmez, 
bunlar hitap tarzında daha çok çağırma veya kovalama ünlemleridir. ı8 Biz 

ünlemlerin yansıma özelliklerini kabul etmekle birlikte onları, ayrı ba§lık 

altında değerlendirdik. 

1.3. Ünlemlerden kurulan ikilemeler 
Eserde bu tip örnekler, epeyce fazladır. Özellikle hayvanlara yönelik kul

lanımlar sıklıkla görülÜ~.'9 

17 Zülfikar, Hamza, age., s. 165. 
111 Zülfikar, Hamza, age., s. 164. 
19 Türkay, bu tip kullanımları, "Canlılara İli§kin Yansıma Sözcükler" kısmında, hayvanları çağır

mak, gütmek, kovmak vb. için kullanılan sesleri yansıtanlar maddesinde i§lemi§tir. Bk. Türkay, 
Kaya, agm., s. 244. 
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20). 

"ala ala (yava§ yava§)" (I, 92-2). 
"ag ag (yok, değil demektir)" (I, 40-22). 
"awa awa (insan bir §eyden acı duyarsa kullanılır)" (I, 89-26). 

"balu balu (ninni. Be§ikte çocuğu uyutmak için söylenen söz)" (III, 232-

"çik çik (keçiyi çağırmak ve sürmek için kullanılır)" (I, 334-8). 
"çilik çilik (keçiyi çağırma zamanında kullanılır) (1,388-23). 
"çi§ çi§ (kadın çocuğu i§etmek istediği zaman söyler, at için de böyledir)" 

(1,331-15). 
"çök çök (deveyi ıhtırmak için kullanılır)" (I, 334-7). 
"çuh çuh (atı yürütmek ve azarlamak için çıkarılan ses)" (III, 117-1 7). 
"heç heç (adarı gayrete getirmek ve sıkı§tırmak için çıkarılan ses)" (II, 

282-4). 
"heç heç (atı yava§latmak için kullanılan söz)" (I, 321-18). 
"hoç hoç (keçi!er güdülürken, sürülürken çıkarılan ses)" (II, 282-2). 
"ısrıl$: ısrıl$: (çocuklara tütsü yapılırken söylenen söz)" (I, 99-1 7). 
"kah kah (köpeği çağırmak için kullanılır)" (III, 118-2). 
"I$:ovuç I$:ovuç (cin çarpması olan insanın yüzüne soğuk su serpilir, sonra 

bu ibare söylenir)" (III, 163-8). 
"I$:urı I$:urı (tayı çağırmak için kullanılır)" (III, 223-12). 
"op op (e§eğin ayağı kaydığında söylenir)" (I, 34-19). 
"öp öp (bir kimse çok öğünüp de dediğini tanıklayamazsa, o kimse için 

söylenir) (I, 43-9). 
"ötü§ ötü§ (oyunda ütme, yutma. Yanİndaki arkada§ını "it" demek an-

lamına gelir) (1,61-3). 
"s,* s,* ( nöbetçinin uyanık olmasını emreden bir söz)" (I, 333-20). 
"tah tah (§ahin'in çağrıldığı bir söz)" (III, 117-14). 
"tu§u tu§u (e§ek durdurulmak istendiği zaman kullanılır)" (III, 224-14). 
"tükü tükü (köpek eniğini çağırmak için kullanılır)" (III, 229-16). 
"u§ u§ (öküzü suvarmak için çıkarılan ses)" (I, 36-23). 
"z,* z,* (koçları tos yapmaya kı§kırtmak için kullanılan bir kelime)" (1, 

333-16). 
1.4. İkilemelerin sıfat olarak kullanılması 
Sözcük telerarıyla ortaya çıkan ikiiemeler bir ismin önünde tamlayan ol

duklarında sıfat görevi ta§ırlar. İkilemeler sıfat olduklarında belirttikleri ya da 
niteledikleri ismin anlam bakımından güçlenmesini sağlarlar. Aynı sıfatın 

tekrarı ile kuruldukları gibi, ayrı sıfadarın tekran ile de kurulurlar. 
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1.4.1. Aynı sözcüklü sıfatların ikileme olarak kullanılması 
Eserde, bu tarzda kurulan tek örnek bulunmaktadır. 
"Tü tü (türlü, binlerce) çeçek çerke§ür" (II, 283-5). 
1.4.2. Ayrı sözcüklü sıfatların ikileme olarak kullanılması 
Bu' tip ikilemderde, kelimeler arasında anlam yakınlığı olabildiği gibi, 

ses yakınlığı da bulunmaktadır. Ses yakınlığıyla kurulan ikilemelerde, keli
menin anlamı ortadan kalkar. 

"ağruJs: agır (ağır) i§igni agnaguJs:a yüdürme." (III, 68-1) 
"ayıg yawuz (kötü) neg." (1, 84-14) 
"bodlug sınlıg ki§i (boylu poslu ki§i)" (III, 138-1 9). 
"budunlug buJs:unlug ki§i (ulusu oymağı olan ki§i)" (1, 499-9-10). 
"çöp çep ki§iler (değersiz kimselere verilen isim)" (1, 318-18). 
"keli§lig barı§lıg (geli§li gidi§li yer, konuk odası) ew" (1, 370-1 7). 
"tümen mig (bin, binlerce) yarmals:" (1, 402-9). 
"yaJs: yuJs: (yakın) Js:ada( (III, 160-2). 
1.5. İkilemelerin zarf olarak kullanılması 
Zarflar, sıfatların ve kendi türünden olan zarfların anlamını kısmak, güç

lendirmek, sınırlamak için de kullanılmakla birlikte, asıl kullanım alanları 

fiilin yanındadır. Zarf olu§ları, fiillere etkileri ya da fiillerle tümleni§lerinden 
anla§ılır. İkilemeler, fiili etkiledikleri zaman zarf olurlar.'o Bu tip kullanım- . 
larda ikilemeler, bizzat zarf türünde sözcükler olabildiği gibi, zarf görevinde 
kullanılan isim, sıfat ve zarf-fiillerden de olu§abilir. Şu örneklere rastlanmı§tır. 

"bart burt tuttı (ansızın onu her yanından yakaladı)" (1, 341-6). 
"anı tus tus (tıp tıp, çabuk çabuk) urdı" (III, 124-15). 
"ol kiyim kiyim (gafJet içinde) kün keçürdi" (III, 169-1-2). 

"Tün kün21 (gece gündüz) turup yıglayu" (III, 258-14). 
"Yal.<ın yaguJs: (yakın) körmegip negni kögür" (III, 23-1). 
1. Yapı ve kurulu§ bakımından ikilemeler 
Bu gruba, isim ve fiil temelinde olu§turulan ikilemeler girmektedir. 
2.1. Yalın haıdeki isimlerden kurulan ikilemeler 
İkilemelerin büyük çoğunluğu herhangi bir yapım eki almadan kurulan 

sözcüklerden olu§mu§tur. Eserde yalın halde bulunan ikilemelere sıklıkla 

rastlanmakla birlikte, biz, bunların diğer özelliklerini dikkate alarak ba§ka 
maddeler altında değerlendirdik. Bu kısımda iyelikli sözcüklerden kurulan 
ikilemeleri inceledik. 

20 Aksan, D. (1983), Sözcük Türleri, IDK yayınları, Ankara, s. 97. 
21 Eserde "(ün kün" ikilemderiyle kurulan örnek cümleler birden fazladır. Tekrara dü§memek 

amacıyla tek örnek verdik. 
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2. ı. ı. İ yelikli sözcüklerden kurulan ikHemeler 
Bu tür ikilemelerde, çoğunlukla, ikilemeyi kuran her iki sözcük de iyelik 

eki alabilmektedir. Eserde de bu tip kullanımlara rastlanmı§tır. 
"atası anası (atası anası) açıg alımla yese oğlı /pzı (oğlu kızı) tı§ı I):amar" 

(III, 272-22). 

12). 

"anllJ bardu/p barmadu/p (vardığı varmadığı) bir" (II, 42-8). 
"er eligi ada/p (eli ayağı) külündi" (II, 158-1). 
"yer eni tur/p (eni boyu) " (1, 349-5). 
"anıu keldügi kelmedügi (geldiği gelmediği) bir" (II, 42-20). 
"seniu kördügü!J körmedügü!J (gördüğün görmediğin) bir." (II, 42-23) 
"meniu turdu./j"um turmadu./j"um (durduğum durmadığım) bir" (II, 42-

"Ajun tüni kündüzi (gecesi gündüzü) yelkin keçer" (III, 288-14). 
"anıu tüpi tüzi (temeli esası) kim" (III, 123-1). 
2. 2. Hal ekli sözcüklerden kurulan ikiiemeler 
İkilemelerin bazıları hiil ekli sözcüklerle kurulur. Eserde, yüldeme, çıkma 

ve vasıta haliyle kurulan ikilemelere rastlanmı§tır. 
2.2. ı. Yükleme haI1i sözcüklerden kurulan İkiIemeler 
"Ewin bar/pn (evini barkını) satıgsadı" (III, 333-9). 
2.2.2. Çıkma hilli sözcüklerden kurulan ikilemeler 
Bu tarz ikilemelerde, iki sözcük de çıkma halinde bulunduğu gibi, birinci 

sözcük çıkma hali, ikinci sözcük yönelrne Mlinde bulunabilir." Eserde böyle 
bir kullanım mevcuttur. 

Tek örnek bulunmaktadır. 
"bu er ol yerden yer ge (yerden yere) sürülgen" (1, 525-14). 
2.2.3. Vasıta halli sözcüklerden kurulan ikilemeler 
"birin birin (birer birer) mil) bolur" (III, 360-10). 
"Öçin kekin (öfkeyle hırsla) irte§ür" (1, 230-4). 
2.3. Zarf-fiillerden kurulan ikiIemeler 
"tama tama (damlaya damlaya) köl bolur" (III, 360-10). 
Şu örnekte fiil, zarf-fiil ekiyle birle§erek kalıpla§mı§tır. 
"alfru afrru (yava§ yava§)" (1,114-11). 
2.4. Sıfat-fiillerden kurulan ikiIemeler 
+gAn sıfat-fiil ekiyle kullanılan örneklere rastlanmı§tır. 
"bu er ol telim lpı/plğan so./j"ulğan (itilen kakılan)" (l, 520-27). 

n Konuyla ilgili :tarafımızdan bir çalışma yapılmı§tır. Bk. Sev, Gülsel, (2002), "/+DAn ... +A! 
Yapısına İlişkin", Türkoloji Dergisi, Ankara, CL S, S. I, s. 247-259. 
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"bu er ol kj§j bjrle tutçı /[atılğan /[arılğan (katılan karı§an)" (1, 520-6). 
"bu er ol etilgen sayılğan (j§e gjren çıkan)" (1, 158-9). 
"bu er ol ı§ıg ewürgen tewürgen (evjren çevjren)" (1,157-17-18). 
"olar jkkj tawar satıjğan alıJ!ianlar ol (mal alıp satanlar) (1, 519-1-2). 
"satıjğan tawıjgan (satan tasarruf eden)" (1, 519-4). 
2.5. Fiillerden kurulan ikilemeler 
Bu tip jkilemelerjn kapsamına çekjmli fijller ve yardımcı fiillerle kurulan 

jkjlemeleri aldık. 
2.5.1. Çekimli fiillerden kurulan ikilemeler 
+DI bjlinen geçmj§ zaman ekjyle kurulan jkilemelere rastlanmı§tır. 
"er bUjdı tarudı (sıkıldı, daraldı usandı)" (III, 262-3). 
"er ı§ta bUjtı tarundı (usandı sıkıldı)" (II, 144-11-12). 
"ol anı emledi samladı (ilaç ettj sağalttı)" (III, 298-1-2). 
"ol tawarıg ewürdi tewürdi (evjrdj çevjrdj)" (II, 82-1). 
"ol marya kefijdi barıjdı (gelip gjtti)" (II, 110-1 7). 
"at suçıdı bu./frzdı (sıçradı)" (III, 279-9). 
"er eligin uwundı tewindi (tasalandı sıkıldı)" (II, 147-8-9). 
"etmek iljeldi tewjeldi (ufalandı)" (II, 235-20-21). 
"er köryli yayıldı yay/[aldı (insanın gönlü her §eye meyil gösterir)" (ll-

1,108-8-9). 
2.5.2. Yansımalardan kurulan ikilemelerin yardımcı fiillerle birlikte 

kullanılması 

Ses yansımalı jkilemelerde hareketliljğj anlatmak, fiil olarak kullanılma
lar sağlamak ve bunların çekjmlerjnj yapabjlmek jçjn ba§ta et-, bazen 01-, 
nadjr olarak da eyle- yardımcı fijllerjnden yararlanılmı§tır.23 Eserde çoğun
lukla et- yardımcı fiiliyle kurulmu§ jkilemeler bulunmaktadır. Kıl- ve 01-
yardımcı fiiljyle kurulmu§ olanlarına da rastlanmı§tır. H. Zülfikar, " ... ikileme
nin kavramını fiilleyirmekte et- yardımcı fiilinin daha ,ok se,ili,i ses yansımalarının 
hareketliliği, gefi,!i!iği ile yakından ilgilidir. Et- bir ,ekim ögesi görevini taşır ve 
tabji ses bu yolla daha açık, daha kuvvetlj anla§ılmı§ olmaktadır." 24 sözlerjyle 
et- yardımcı fiiljyle kullanımlara djkkat çeker. 

" İkjlemelerjn büyük çoğunluğu aynı veya ayrı keljmelj yansıma seslerden 
olu§mu§tur. 

2.5.2.1. Et- yardımcı fiiliyle kullanılanlar 
"ta§ ~udug~a tü§ti buldur buldur (güldür güldür) ettj" (1, 456-25). 

23 Zülfı.kar, Hamza, age., 5.162. 
24 Zülfikar, Hamza, age., 5.162. 
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"fa~ fU~ (odun, ceviz, kemik gibi §eylerin çıkarılmasından çıkan ses, çak 
çuk) etti" (1,333-12). 

"ol): ki§te faldır faldır (otların çıkardığı ses) etti" (I, 457 -4-5). 
"yügün çingit fingil (çingil çingil) etti" (III, 366-5). 
"dag dug (dan dun) imi nel)" (III, 357-14). 
"l):az /pı~ .6'u~(kak kuk) etti" (III, 130-15). 
"1$:az /pığ .6'uğ(kak kuk) etti" (III, 128-31). 
"/pır.6'ur (guruldama sesi) etti l):arın" (I, 324-14). 
"elig /pırt .6'urt (çıtlama sesi) etti" (1,342-19). 
"at adalp. talpr talpr (takır takır) etti" (1,361-21-22). 
"fikir fikir (tikir tikir) etti" (I, 361-24). 
"to~to~(ta§ın ta§a vurmasından çıkan ses, tok tok) etti" (1,332-23). 
"tog tug (katı bir §ey sert bir §ey üzerine dü§tüğünde çıkan ses) etti" (III, 

356-15). 
2.5.2.2. Kıl- yardımcı fiiliyle kullanılanlar 
"ol): l):ı§ içre fığıl tığıl (çığıl çığıl) l):ıldı" (I, 393-8-9). 
"anıu aqal):ı sart surt (zart zurt, fart flm) l):ıldı" (I, 342-8). 
"foğı famı (gürültü patırtı) l):ıldı" (III, 234-16-17). 
2.5.2.3. Bol- yardımcı fiiliyle kullanılanlar 
"ton /pıw.6'uw boldı (kıvrı§tı, büzüldü)" (III, 155-12). 
"er kissi birle to~ to~ boldı (karı ile koca arasında geçimsizlik oldu)" (I, 

333-3). 
3. Anlam bakımından ikilemeler 
İkilemelerin ortaya çıkmasında anlamın etkisi büyüktür. İkilemeler, an- . 

lamı belirten, peki§tirip güçlendiren, abartan sözcüklerdir. Eserdeki ikileme
leri, özelliklerine göre §u ba§lıklar altında değerlendirdik: 

3. ı. E§ anlamlı sözcüklerden kurulan ikilemeler 
Eserde, bu tip ikilemeler çok sayıda vardır. İkileme/er birlikte kullanıla-

rak anlamı ve anlatımı güçlendirmektedir. 
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"a!Jsa~ bu!Jsa~(topal ve çolak olanlar için söylenir)" (I, 465-28). 
"arlpn izi (gelecek sene, öbür sene)" (I, 89-16). 
"et yin (beden, vücut) ü§üp emri§ür" (I, 463-12). 
"kefi} barı} (geli§ varı§)" (1,370-15). 
"kertük kemrük (ağaçta açılan gedik)" (I, 478-16-17). 
"Anın.6'ut lpw (kut, saadet) türi togdı" (I, 301-2). 
"sasığbarığ(kokmu§ §ey) " (I, 372-2). 
"auıu aqal):ı sürk buz (buz, donmu§) teg" (I, 353-15-16). 
"tatığ tahğ(tat, lezzet)" (I, 408-9). 
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"tul tug;at(dul kadın)" (I, 468-19-20). 
"Urt ogtan (erkek evlat)" (I, 88-11). 
'yatyağut(hısımlara verilen isim)" (III, 29-13). 
'yaıut beküt (gizli)" (III, 8-10). 
'yat baz (yabancı) yaçld" (III, 159-6). 
3.2. Yakın anlamlı sözcüklerden kurulan ikilemeler 
Bu tip ikilemelerde, her iki sözcüğün kendi anlamında ba§lı ba§ına kulla

nıldığı da görülür. Fakat, sözcüklerin bazıları, anlamdan ba§ka ses ve biçim 
yakınlıklarına sahip olduğu için bir arada kullanım ihtiyacındadırlar. 

"aııf bu.«af (tencere, tas)" (I, 357.-24). 
"Balçıtbalıt(balçık, çamur) yugtulur" (I, 248-3). 
"bilge bükü (bilgin, akıllı) yunçıdı" (III, 303-9). 
"buçı 1;upız (bir çe§it ut)" (III, 173-2). 
"büküm etük (kadın ayakkabısı)" (1,395-16). 
"farfarınat (çoluk çocuk)" (III, 148-19). 
"ew bart (ev, bark)" (I, 348-25). 
"Erdin munda inf amul (sakin)" (1,74-18). 
"iı ködük (i§ güç)" (1,391-1). 
".«arfın .«arfııağun (kayın ve kayınbabalar)" (I, 528-25). 
"öf kek (kin, hınç) l):amug ki§inil) yall)ul): üze alım bil" (I, 44- 1). 
"temen yigne (büyük iğne, çuvaldız)" (III, 35-1 3) . 

. "tüplüg yıldızlıg(asaletli, köklü)" (III, 40-16-1 7). 
"uıatogtan. (küçük çocuklara verilen isim)" (1,67-2). 
"urug turtg(hısımlara verilen isim)" (I, 64-2). 
"Yunfıgyawuz (kötü) tuwradı" (1, 100-3). 
3.3. Zıt anlamlı sözcüklerden kurulan ikilemeler 
En çok kullanılan ikileme tiplerinden biridir. Eserde rastladığımız ör-

nekler §unlardır: 
"ol alım birim (alacak verecek) birle sa§turdı" (II, 185-2). 
"alımçı (alacaklı) arslan berimp (borçlu) sıçgan" (I, 75-17-18). 
"alıı beriı (alma verme)" (1,62-16). 
"!}ırl): yıll):a tegin bay fığuy (zengin yoksul) tizlünür" (I, 349-13). 
"Erkek tiıi (erkeki diıi) uçtu§ur" (I, 529-8). 
"kifük, .. bedük (küçük büyük)" (I, 93-19). 
"Tün kün25 (gece gündüz) tapun, Tel)rige boynamagd" (III, 377-13). 

2~ Eserde "(ün kün" ikilemeleriyle kurulan örnek cümleler birden fazladır. Tekrara dü§memek 
amacıyla tek örnek verdik. 
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3.4. Bir sözcüğü anlamlı olan ikilemeler 
Bu tür ikileme/erde, genellikle birinci sözcük anlamlıdır. İkinci sözcük 

birinci sözcüğün anlamını güçlendirme fonksiyonunu yerine getirir. Eserdeki 
örnekler §unlardır; 

"-,!o§nt -,!onum (konu kom§u) agı§!}a / !}ılgıl aQar agırlı!}" (1, 114-16-17). 
"sarıg surıg(herhangi bir sarı renge birle§ik olarak kullanılır)" (1, 374-

23). 
"ya-,!yu-,!(kaptaki bula§ıklık)" (III, 143-21). 
"yap yup (hile) !}ıldı" (III, 159-3). 
"ya§ yu§ (ya§)" (III, 4-7). 
"ya§ yu§ (ye§illik)" (III, 143-15). 
"ya§t! yu§ul (ye§il)" (III, 19-5). 
"yo-'!ya-'!(çanak bula§ığı)" (III, 4-14). 
3.5. İki sözcüğü anlamsız olan ikilemeler 
Bu tür ikilemelerde iki sözcük anlamlı olmamakla birlikte aslında tü

müyle anlamsız da sayılmazlar. Sözcükler anlamı peki§tirirler. Eserde §u ör
neklere rastlanmı§tır; 

"çawar çuwar (ate§ yakmak için kullanılan tuturuk)" (1, 41-8). 
"çek çük (ıvır zıvır)" (1, 334-6). 
"çübür çebür (abur cuburt (1, 363-7). 
Sonuç 
İkileme, anlamı peki§tirip güçlendirmek için aynı, yakın ya da zıt anlamlı 

iki veya daha çok sözcüğün bir tek sözcük gibi anlam göstermek üzere yan 
yana gelmesidir. çalı§mamızda D;vanü Lugat';t Türk'te bulunan 162 ikile
meye yer verilmi§tir. Üç ana ba§lık altında tasnif ettiğimiz bu ikilemelerin 
sayısal dağılımı §öyledir; 

1. Sözcük türü baksmından ikilemeler 67 
1.1. İsimlerden kurulan ikileme/er 
ı. ı. ı. Özel isimlerden kurulan ikileme/er 1 
1. 1.2. Cins isimlerden kurulan ikileme/er 5 
Örnek sayısı çoğaltılabilir, biz bu tip ikilemeleri diğer ba§lıklar altında 

incelerneyi uygun bulduk. 
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1.2. Yansımalardan kurulan ikilemeler 
1.2,1. Aynı yansımalardan kurulan ikilemeler 18 
1.2.2. Ayrı yansımalardan kurulan ikileme/er 4 
1.3. Ünlemlerden kurulan ikilemeler 25 
1.4. İkilemelerin sıfat olarak kullanılması 
1.4.1. Aynı sözcüklü sıfatların ikileme olarak kullanılması 1 
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1.4.2. Ayrı sözcüklü sıfatların ikileme olarak kullanılması 8 
1.5. İkilemelerin zarf olarak kullanılması 5 
2. Yapı ve kurulu§ bakımından ikilemeler 47 
İsim ve fiil kurulu§unda olu§turulan İkilemeler burada değerlendirilmi§tir. 
2.1. Yalın haldeki isimlerden kurulan ikilemeler 
Divan'da pek çok ikileme yalın halde bulunmaktadır. Biz onları diğer 

gruplarda inceledik. 
2.1.1. İyelikli sözcüklerden kurulan ikiIemeler 9 
2.2. Hill ekli sözcüklerden kurulan ikilemeler 
2.2. ı. Yükleme haııi sözcüklerden kurulan ikilemeler ı 
2.2.2. Çıkma halli sözcüklerden kurulan ikilemeler ı 
2.2.3. Vasıta halli sözcüklerden kurulan ikiiemeler 2 
2.3. Zarf-fiillerden kurulan ikiiemeler ı 
Bir de kalıpla§mı§ "akru akru" örneği bulunmaktadır. 
2.4. Sıfat-fiillerden kurulan ikilemeler 6 
Divan' da + gAn sıfat-fiil ekiyle kurulan ikilemeler bulunmaktadır. 
2.5. Fiiııerden kurulan ikilemeler 
2.5.1. Çekimli fiillerden kurulan ikilemeler 9 
Divan'da +DI bilinen geçmi§ zaman ekiyle kurulan ikilemeler bulun

maktadır. 

2.5;2. Yansımalarla kurulan ikilemelerin yardımcı fiillerle birlikte kulla-
nılması 

Eserde et-, kıl-, 01- yardımcı fiilleriyle birle§en kullanımlara rastlanmı§tır. 
2.5.2.1. Et- yardımcı fiiliyle kuııanılanlar 13 
2.5.2.2. Kıl- yardımcı fiiliyle kullanılanlar 3 
2.5 .2.3. Bol- yardımcı fiiliyle kuııanılanlar 2 
3. Anlam bakımından ikilemeler 48 
3. L E§ anlamlı sözcüklerden kurulan ikilemeler 14 
3.2. Yakın anlamlı sözcüklerden kurulan ikilemeler 16 
3.3. Zıt anlamlı sözcüklerden kurulan ikilemeler 7 
3.4. Bir sözcüğü anlamlı olan ikilemeler 8 
3.5. İki sözcüğü anlamsız olan ikiiemeler 3 
Üç ba§lık altında incelediğimiz ikilemeleri kısaca değerlendirecek olur

sak; "Sözcük Türü Bakımından İkilemelere" bakıldığında, Divan'da en çok 
yansımalardan ve ünlemlerden kurulan ikilemelere rastlandığı görülür. İki tür 
de, esasında, yansıma seslerden olu§mu§tur. Ünlemlerden kurulan ikilemeler 
daha çok insanların hayvanlara sesleni§ tarzından meydana gelen ikilemeler
dir. 
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"Yapı ve Kurulu§ Bakımından İkilemeler" de temelde isim ve fjil kurulu
§unda olan ikiIemeler kar§ımıza çıkar. Yalın halle kurulan ikilemelerin içeri
sine iyelik ekli sözcüklerle kurulan ikiIemeler alınmı§tır. Divan'da, yükleme, 
çıkma ve vasıta hali ekleriyle kurulan ikilemelere rastladık. Bunları, hal ekle
riyle kurulan ikilemeler ba§lığı altında değerlendirdik. Eserde, +gAn sıfat

fiiliyle kurulan ikilemeler bulunmaktadır. Fiillerden olu§an ikilemelerin, çe
kimli fjil ile kurulanlarına, eserde, sadece + DI bilinen geçmi§ zaman ekiyle 
olanlarına rastlanması ilgi çekicidir. Yardımcı fjilli olu§umlarda, et-, kıl-, bo/
yardımcı fiilleriyle birle§en ikilemelerin yansımalardan olu§ması, yansımalı 
seslerin, eserde çok kullanılmasının bir diğer göstergesidir. 

"Anlam Bakımından İkilemeler", be§ alt ba§lık altında değerlendirilmi§
tir. E§ ve yakın anlamlı sözcüklerden kurulan ikilemeler, Divan'da sıklıkla 
kullanılmaktadır. 
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