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‹kileme mi Yineleme mi?

‹kilemeler ve yinelemeler Türk dilinin her döneminde yo¤un olarak kar-
fl›m›za ç›kan ve bildiriflim sistemi içerisinde birçok ifllevi üstlenen yap›lar-
dand›rlar. Gerek tan›mlamalarda gerekse incelemelerde bu iki kavram
sanki ayn› öbe¤i ifade ediyormufl gibi kullan›lmakta, bu durum inceleme-
lerde ve gramer yaz›mlar› s›ras›nda sorun teflkil etmektedir. Biz bu yaz›-
da ilk olarak ikileme ve yineleme kavramlar›n› tart›flmay›, sonra bu tart›fl-
ma ›fl›¤›nda Harezm dönemi yaz›l› metinlerindeki ikileme ve yinelemele-
ri incelemeyi amaçl›yoruz. 

‹kileme ve yinelemelerle ilgili as›l sorun tan›mlardan ortaya ç›kmaktad›r.
Yeterli olmayan bu tan›mlar iki kavram›n birbirine kar›flt›r›lmas›na ve ko-
nuyla ilgili çal›flmalarda da bu kar›fl›kl›¤›n devam etmesine sebep olmufltur. 

Korkmaz (1992:82), ikilemeyi; ayn›, yak›n ya da z›t anlaml› iki veya da-
ha çok kelimenin bir tek kelime gibi anlam göstermek üzere yan yana gel-
mesi fleklinde tan›mlamaktad›r. Ayn› kitapta tekrarlar maddesine bakt›¤›-
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Özet: Bu makalede Harezm Türkçesi metinlerinden bir k›sm› tara-
narak ikileme ve yinelemeler ortaya konulmufltur. ‹kilemeler konu-
sunda yap›lan tart›flmalara monografik bir katk› sa¤lanmaya çal›fl›l-
m›flt›r. Makale iki k›s›mdan oluflur. Birinci k›s›mda ikilemeler üze-
rine tart›fl›lm›fl ve ikileme terimi yan›nda yineleme terimi de teklif
edilmifltir. Makalenin ikinci k›sm›nda ise Harezm Türkçesi eserle-
rinden derlenen ikileme ve yineleme örnekleri s›n›fland›r›lm›fl, iki-
lemelerin bu döneme has özellikleri anlat›lm›flt›r.

Anahtar Sözcükler: ‹kileme, Yineleme, Tekrar, Kelime gruplar›,
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m›zda ise ikilemeye bak›lmas› gerekti¤ini söylenir (1992:148). Yani
Korkmaz, ikileme ve tekrar› ayn› kavram olarak de¤erlendirir. Bu konuda
en genifl incelemelerden birisini yapan K›l›ço¤lu’nun da tekrar ve ikileme
ayr›m›na girmedi¤ini görüyoruz. K›l›ço¤lu, ikileme, anlat›m gücünü art›r-
mak, anlam› pekifltirmek, kavram› zenginlefltirmek amac›yla, ayn› sözcü-
¤ün tekrar edilmesi veya anlamlar› birbirine yak›n yahut karfl›t olan ya da
sesleri birbirini and›ran iki sözcü¤ün yan yana kullan›lmas›d›r, demekte-
dir. Ayr›ca K›l›ço¤lu’nun kitab›n›n gerek inceleme k›sm›nda gerekse in-
deks bölümünde ikilemeler kavram› oldukça geniflletilmifl, ikileme olma-
yan birçok yap› incelemeye dahil edilmifltir (K›l›ço¤lu 1981). Hengirmen,
ikileme için, “anlat›m› daha güzel ve etkili bir duruma getirmek için ara-
lar›nda ses benzerli¤i bulunan yak›n ayn› ya da z›t anlaml› sözcüklerin yan
yana kullan›lmas› veya bu ifllem sonucu ortaya ç›kan sözcük grubu” flek-
linde bir tan›mlama yapar (1999:208). Birçok dil bilgisi kitab›nda benzer
tan›mlar› bulmak mümkündür. Tan›mlamadaki eksiklik ve kar›fl›kl›k ad-
land›rmada da kendisini gösterir. Nitekim dil bilgisi ve metin merkezli in-
celeme kitaplar› araflt›r›ld›¤›nda ayn› yap›lar için ikileme, tekrar, ikizleme,
yineleme gibi birçok adland›rmaya rastlayabiliriz. Konunun tam olarak
ortaya konulamamas› beraberinde bu kar›fl›kl›klar› getirmifltir. ‹kilemenin
Avrupa dillerindeki karfl›l›¤› olan hendiadyoin, iki yoluyla birin oluflmas›
anlam›na gelir. Yani iki kelime birleflerek bir anlam› ifade eder hâle gelir-
ler, bir olurlar. Ancak ikileme olarak kabul edilen kelimelerin ço¤u bu ta-
n›mdan uzakt›r. ‹kilemelerin tan›m› yap›l›rken flu hususlar öncelikle göz
önünde bulundurulmal›d›r:

1) ‹ki kelime ayn› anlam› ifade eder hâle gelir.

2) ‹kilemelerin oluflumu ço¤u zaman as›rlarca sürebilmektedir.

3) Özellikle din ve kültür de¤iflimi ikilemelerin oluflumu için uygun zemi-
ni haz›rlar.

4) ‹kilemelerin içindeki her bir kelime, cümle içinde görev yönünden ay-
n› ifllevi yüklenirler.

5) ‹kilemelerde her iki kelime de ayn› eki al›r.

6) ‹kilemeler tam anlam›yla bir dil olgusudur ve oluflumunun esas›n› Türk
dilinin yap›s›ndan almaktad›r.

7) Sözlük yaz›l›rken madde bafl› olabilecek nitelik tafl›rlar.

Yineleme ve ikilemeler birçok noktada birbirine benzemektedirler. An-
cak biraz düflünüldü¤ünde bu kavramlar›n aras›nda nüanslar›n oldu¤u
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görülür. Haz›rlanan birçok çal›flma indeksinde ikilemelerden farkl› özel-
liklere sahip yap›lar, ikileme olarak kabul edilmifllerdir. Bizim de indek-
simize ald›¤›m›z baz› kal›plar ise bu nüanslardan dolay› ikileme de¤il yi-
neleme olarak de¤erlendirilmifllerdir. ‹ndeksten yola ç›karak birkaç söz
söylemeyi ve bu konuda monografik bir tart›flmaya katk›da bulunmay›
amaçl›yoruz.

Harezm dönemi üstünlük derecesi (superlativ) ifllevinde s›fatlar yapan
önemli gramer unsurlar›ndan birisi ilk hece + p + kelime gövdesidir; kap-
kara, sapsar›g, tüptüz, appak gibi. Bu yap› belirgin olarak pekifltirme iflle-
vine sahiptir. Harezm dönemine ait metinlerde, günümüzden farkl› olarak,
araya sadece ‘p’ sesinin girmesiyle bu yap›lar›n oluflturuldu¤unu görüyo-
ruz. Günümüzde kullan›lan di¤er sesleri bu dönemde görmek mümkün
de¤ildir. Bu tür yap›larda kelimenin ilk hecesi sesliyle bitiyorsa araya -p-
sesi girer ve ard›ndan kelimenin as›l gövdesi -p- sesine eklenir. kara>ka-
p-kara, sar›k>sa-p-sar›g vb. Ancak kelime tek heceli ve sessizle bitiyorsa,
-p- sesi, ilk sesliden sonra araya girer ve –p- sesinden sonra kelime tekrar-
lan›r: tüz>tü-p-tüz vb. Dolay›s›yla bu yap›lara ne ikileme ne de yineleme
denilebilir. Bu yap›lar iki kelimenin birleflmesiyle de¤il, içeriklerini vur-
gulamak amac›yla morfolojik bir ifllemin sonucu ortaya ç›km›fllard›r. Bu-
rada iki unsur de¤il, ünlüleriyle ünsüzlerinin bir k›sm› tekrar edilen bir tek
unsur vard›r. Bu yap›lara morfolojik aç›dan bak›lmal›d›r.

Ayn› kelimenin tekrar›yla oluflan yap›lar ikileme de¤il yinelemedir: Nok-
ta nokta, para para, mundag mundag vb. Bu yap›lar Türkçeye has söz di-
zimsel baz› kurallar›n sonucu ortaya ç›km›fl öbeklerdir. ‘Ataba pa:ra
pa:ra bolm›fl (NF 16/15) cümlesindeki yineleme bir gramer zorunlulu¤u
sebebiyle ortaya ç›km›flt›r. Bu cümleyi Türkçe dil mant›¤›na göre ‘Ataba
pa:ra bolm›fl, fleklinde kuramay›z. pa:ra kelimesini yineleme, tekrar etme
ihtiyac› hissederiz. ‹kilemelerin en önemli özelli¤i sözlük yaz›l›rken bir
kelime gibi muamele görebilmeleridir.1 Ayn› durumu bahsetti¤imiz yap›-
larda görmeyiz. Yani ayn› kelimenin tekrar›yla oluflturulan yap›lara, söz-
lüklerde madde bafl› ve madde içinde ayr› bir kelime gibi muamele yap›l-
mas›, istisnâlar d›fl›nda, mümkün de¤ildir. 

‹kilemelerin meydana gelmesi için uzun zamanlara ihtiyaç vard›r. ‹kile-
melerin en önemli özellliklerinden birisi de budur. Bunun yan›nda top-
lumlar›n, bulunduklar› kültür ve din ortam›n› de¤ifltirmesi de ikilemelerin
oluflumunda büyük rol oynar. Önceki kültürde dine ba¤l› anlam tafl›yan
baz› kelimeler daha sonra farkl› kültürlerin benimsenmesiyle eski anlam›-

Erdem, Harezm Türkçesinde ‹kilemeler ve Yinelemeler Üzerine

191



n› yitirip yak›n anlaml› olan bir kelimeyle varl›¤›n› sürdürmekte, sonuçta
ikilemeler meydana gelmektedir. Mesela ev bark ikilemesindeki bark ke-
limesi Gök Tanr› inanc›nda ev anlam›n›n yan›nda türbe anlam›na da geli-
yordu. Uygur döneminde Buda ve Mani dininin kabul edilmesi kelimenin
bu anlam›n› unutturmufl ve ev bark ikilemesinin oluflmas›nda bu durumun
büyük etkisi olmufltur.2 ‹kilemelerin oluflmas› için uzun bir zamana, kül-
tür ve din de¤iflimleri gibi hususlara ihtiyaç vard›r. Bu nedenle ikilemele-
re bak›larak Türk dilinin yafl›, kültür ve din de¤iflimlerinin durumu konu-
sunda sonuçlara var›labilir. Yinelemelerde ise böyle bir durum söz konu-
su de¤ildir. Konuflma s›ras›nda, o anda dile getirilebilir ve s›n›rs›z say›da
yineleme üretilebilir.

‹ndekse al›nmayan baz› yap›lar var ki, bunlar ne ikileme ne de yineleme-
dir. Baz› çal›flmalar›n indekslerinde rastlad›¤›m›z bu tür yap›lar Harezm
Türkçesinde de karfl›m›za ç›kar. Kelime+ayr›lma hâli+kelime+yönelme
hâli yap›s›nda, kündin künge, y›ld›n y›lka, avval›nd›n ahiringa gibi keli-
melerin ikileme veya yineleme olmas› mümkün de¤ildir. Çünkü ikileme-
lerde ve yinelemelerde, öbe¤i oluflturan her iki unsur ayn› eki almal›d›r.
‹ki unsurun da söz dizimi bak›m›ndan ayn› durumda bulunmas› ve ayn›
ö¤eyi temsil etmesi gerekir. Bu tür yap›larda bu özellikleri göremiyoruz.
Bu sebeple bunlar, belki deyim olarak kabul edilebilirler, ancak ikileme
ve yineleme olarak tan›mlanmas› uygun de¤ildir.

Mümin kafir, ast›n üstün, ölüg tirig, sag sol, erkek tifli gibi kelimelerin de
ikileme olmad›klar› kanaatindeyiz. Çünkü her biri kendi de¤iflik anlam›n-
da kalmaktad›r. Kavramlar dünyada bir z›tl›k hâlinde olsa da bu bir dil ol-
gusundan öte bir yaflant› olgusudur. Bu tür yinelemelerin, ikilemelerin
bahsedilen özelliklerinden farkl› oluflumlar içinde oldu¤unu görüyoruz.
Ev bark, ot yal›n, mal mülk vb. ikilemelerden, bu gibi yap›lar›n farkl› ol-
du¤u yan yana konulup dikkatlice incelendi¤inde anlafl›labilmektedir. Bu-
nun yan›nda, günümüzde baz› z›t anlaml› yinelemeler yan anlam kazan-
m›flt›r. Tatilde, afla¤› yukar› befl milyar lira masraf›m›z oldu cümlesinde-
ki afla¤› yukar› yinelemesi, “ortalama” anlam›na gelmektedir. Yani bu
cümlenin dönüflümünü “tatilde, ortalama befl milyar lira masraf›m›z oldu”
fleklinde yapabiliriz. Bu durumda, günümüzde bu gibi yap›lar›n ikileme
ifllevi gösterdi¤i ileri sürülebilir, ancak, buna ra¤men yukar›da zikretti¤i-
miz ev bark gibi ikilemelerin birçok özelli¤ini bu tür yap›larda görmek
mümkün de¤ildir. Bu yap›lar tarih boyunca kullan›la kullan›la, deyimler-
de oldu¤u gibi, yan anlamlar kazanm›fllar ve daha önce z›tl›klar› gösteren
bu öbekler, baflka anlamlar› da ifade etmeye bafllam›fllard›r. 
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Yine kedip keldi, yumup açgunca gibi zarf-fiille oluflan yap›lar da ikileme
de¤ildir. Çünkü bu yap›lar ikileme olsayd› yukar›da da belirtti¤imiz gibi
ayn› ekleri al›rlard›. Oysa örnekte de görüldü¤ü gibi birinci unsur zarf-fi-
il “-p” ikinci unsur ise belirli geçmifl zaman ekini alm›flt›r. Bu tür yap›lar
deyim olarak veya birleflik fiil öbekleri olarak adland›r›labilir. Ancak bu
yap›lar›n ikileme veya yineleme olmas› mümkün de¤ildir.

Bersen bermesen gibi bir fiilin ve ar›g ar›gs›z gibi -s›z/-siz ekleriyle bir
ismin olumlu+olumsuz fleklinden oluflan yap›lar da ikileme de¤ildir. Bu
gibi yinelemeler ayn› fiilin veya ismin olumsuzuyla beraber tekrarlar›d›r.
Bu, ikileme olsayd›, her fiilden ve isimden ayn› flekilde ikileme olurdu.
Bu tür yap›lar› da yineleme grubunda zikretmeyi uygun görüyoruz.

Metinlerde gerçekten bahsedilen özelliklere sahip çeflitli ikileme türleri
mevcuttur: ot yal›n, ar›g s›l›g, bag bukagu, burun avval, el kün, ev bark,
mal mülk, yok yodun vb. Ancak bu tür efl anlaml› kelimelerden oluflan ya-
p›lar›n d›fl›ndakiler yinelemedir. Türk gramercili¤inde, bu ayr›m, art›k net
bir flekilde yap›lmal›d›r. Çünkü konuyla ilgili yap›lan birçok çal›flmada ev
bark, mal mülk gibi ikilemelerle yavafl yavafl, sag sol, bersen bermesen,
ar›g ar›gs›z gibi yinelemeler ayn› bafll›k alt›nda incelenmektedir. ‹kileme,
yineleme, tekrar gibi birçok isimle adland›r›lan bu yap›lar, birbiriyle kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda ve oluflum süreçleri incelendi¤inde, semantik ve yap›sal
aç›dan farkl› olduklar› hemen ortaya ç›kmaktad›r. 

Bunun yan›nda efl anlaml› ikilemelerin içerisindeki kelimelerin ne kadar efl
anlaml› oldu¤u da tart›flmal›d›r. Bu kelimelerin dil bilimsel olarak efl anlam-
l› olmas› mümkün de¤ildir. Efl anlaml› olarak adland›r›lan ikilemeler yak›n
anlaml› kelimelerden veya anlam çerçevesi olarak birbirine yak›n kelime-
lerden meydana gelmektedir ki, bu durum bazen yan›lt›c› olabilmektedir.
Birinci kelimenin yan anlamlar›ndan biriyle ikileme kurdu¤u ikinci kelime-
nin temel veya yan anlamlar›ndan birisi ayn› kavram› ifade eder. Bu durum-
da da efl anlaml› ikilemelerin meydana geldi¤ini görmekteyiz. 

Metindeki altun kümüfl, açl›k susuzluk, ag›z burun gibi yap›lar da anlam-
lar›n› k›smen veya büyük oranda korumaktad›rlar. Bu kelimeler bir arada
kullan›ld›klar›nda belli bir anlam çerçevesi olufltururlar ve ikileme gibi al-
g›lan›rlar. Bu sebeple bu yap›lar ço¤u zaman efl anlaml› kelimelerden olu-
flan ikilemeler içine dahil edilmektedir. Ancak bu öbekler ikileme de¤il-
dir. Özellikle bu ifadeler, yüzy›llar boyunca o kadar çok beraber kullan›-
l›rlar ki, yan anlamlar kazanarak, kendi somut anlamlar›n›n yan›nda bafl-
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ka anlamlar› da yüklenirler. Bu sebeple birçok çal›flmada bu yap›lar ikile-
me zannedilmektedir, biz bunlara yeni ve daha iyi bir terim bulunana ka-
dar kal›p ifadeler demeyi tercih ediyoruz.

O hâlde bu say›lan yap›lar içerisinde sadece efl anlaml› kelimelerden olu-
flan öbekleri (ev bark) ikileme olarak adland›r›yoruz. Bunun yan›nda ayn›
kelimenin tekrar›yla oluflan öbekleri (para para), z›t anlaml› kelimelerin
oluflturdu¤u öbekleri (erkek tifli), fiil ve isimlerin olumlu olumsuz çekim-
lerinin meydana getirdi¤i öbekleri (bersen bermesen, ar›g ar›gs›z) yinele-
me olarak adland›rmay› uygun görüyoruz. Kal›plaflm›fl ifadeleri (açl›k su-
sagl›k, altun kümüfl), üstünlük s›fatlar› (superlative) yapan ilk hece+p+ke-
lime gövdesi fleklindeki yap›lar› (kapkara, sapsar›g), ayr›lma ve yönelme
hâl ekleriyle yap›lan öbekleri (kündin künge), -p zarf fiiliyle oluflan fiil
öbekleri (kedip keldi) ne ikileme ne de yineleme olarak kabul ediyoruz.
Bu yap›lar, kanaatimizce ikileme ve yineleme kavram›ndan uzakt›rlar ve
belki baflka bir isimle adland›r›labilirler.

Harezm Türkçesi Döneminde ‹kileme ve Yinelemeler

EREN ikilemeler için, daha çok psikolojik âmillerin tesiri alt›nda do¤-
mufltur, demektedir (1949). Bir kelimenin iki kez tekrar› Türkçe aç›s›ndan
anlam› pekifltirmenin en etkili yollar›ndand›r. Bu durum ikilemelerin ve
yinelemelerin Türkçenin her döneminde oldukça yo¤un olarak kullan›l-
mas›na sebep olmufltur. 

‹kilemeler ve yinelemeler sürekli bir geliflim içerisindedirler. Tarih boyun-
ca bu yap›lar de¤iflmifl, geliflmifl ve kendisine yeni ifade flekilleri bulmufltur.
Bünyesine yeni yeni fonetik ve morfolojik flekiller alarak, hem ifade gücü-
nü art›rm›fl hem de dil içerisinde daha ifllevsel hâle gelmifltir. Bu sebeple her
dönem metinleri incelenmeye ve özellikle ikilemeler tespit edilmeye bafl-
lanm›flt›r (bk. Ayd›n, 1997; fien, 2002; Ölmez, 1997; Hatipo¤lu, 1981). Bu
incelemelerin tamamlan›p Türk dili tarihi boyunca ikilemeler aç›s›ndan du-
rumunun ortaya konulmas› gerekmektedir. Bu amaçla, makalede Harezm
dönemi metinlerinden üçü incelenerek hem bu konuya katk›da bulunulma-
ya hem de dönemin ikileme ve yinelemelerinin genel özellikleri ortaya ko-
nulmaya çal›fl›lacakt›r. Makalede, ikileme örnekleri için Nehcü’l-Ferâdîs,
K›sasü’l-Enbiyâ ve Mukaddimetü’l-Edeb adl› eserler esas al›nm›flt›r.3

‹kilemeler birçok Türkolog taraf›ndan etrafl›ca incelenmifltir.4 Bu sebeple
ikilemelerin, bilinen ve daha önceki çal›flmalarda anlat›lan özelliklerinden
bahsetmek yerine, Harezm Türkçesine has yönleri ortaya konulacakt›r.
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Harezm Türkçesi dönemi, baflta ikilemeler olmak üzere, yinelemeler
için de zengin bir oluflum dönemidir. 13. yüzy›ldan itibaren Harezm ve
Sirderya’n›n afla¤› kesimlerinde k›smen O¤uz (Türkmen) ve K›pçak yer-
li a¤›zlar›n›n etkisi alt›nda Karahanl›cadan teflekkül eden Orta Asya
Türkçesi edebî dilinin geliflme merhalesine Harezm Türkçesi ad›n› veri-
yoruz (Toparl›, 1995). Harezm Türkçesi 13.-15. yüzy›llar aras›nda var-
l›¤›n› sürdürmüfl, bu tarihten sonra yerini Ça¤atay Türkçesine b›rakm›fl-
t›r. 10. yy. da ‹slamiyete giren Türkler yeni bir din ile tan›flm›fllard›. Bu
de¤iflim ilk olarak kendisini dil üzerinde hissettirdi. Daha önce Orta As-
ya’da Uygur döneminde Buda ve Mani dinlerini benimseyen Türklerin
yaflad›¤› durumun ayn›s›n›, bu kez Harezm ve Sirderya bölgelerindeki
Türkler yafl›yordu. Yeni dinin ö¤renilmesi için yo¤un olarak tercüme
eserler yaz›lmaya baflland›. Arapça ve Farsçadan eserler çevriliyor ve
sözlükler haz›rlan›yordu. Yeni din ayn› zamanda yeni bir kültür anlam›-
na geliyordu. Ayr›ca dillerin birbirleriyle olan s›k› iliflkileri yap› etkile-
flimlerini de beraberinde getiriyordu. Bu durumu Harezm dönemi eser-
lerinde belirgin olarak görebiliriz. Birçok gramer kural›n› etkileyen
Arapça ve Farça, ikilemeler ve yinelemeler noktas›nda da etkisini his-
settirmifltir. 

Harezm dönemi eserlerinde ikilemelere ve yinelemelere çok yo¤un olarak
baflvuruldu¤u görülmektedir. Bunun en önemli sebeplerinde birisi, dinî
içerikli eserlerdeki anlat›m›n gücünü art›rmak ve metni daha etkileyici
k›lmakt›r. Konuflma s›ras›ndaki jest ve mimiklerin yerini yaz› dilinde iki-
lemeler alm›fl, kuvvetli vurgu sa¤layarak metnin okuyucuyu etkilemesi
sa¤lanm›flt›r. Ancak bu dönemin ikilemeleri ve yinelemeleri incelendi¤in-
de, bahsedilen yap›lar›n kullan›m alan›n›n sadece bununla s›n›rl› olmad›-
¤› görülmektedir. Hatta baz› durumlarda bu ifllevinden çok baflka ifllevler-
de kullan›ld›¤› tespit edilmektedir. 

‹slam dininin ö¤renilmesi için Türk dili Arapça ve Farsçayla yo¤un et-
kileflime girmifltir. Türkçeye birçok yeni dinî terim ve kelime al›nmaya
bafllanm›flt›r. Bu etki o kadar h›zl›d›r ki, bunu dilin bünyesine alman›n
en kolay yollar›ndan birisi de ikilemeleri ve yinelemeleri kullanmakt›r.
‹kilemeler ve yinelemeler sayesinde bilinmeyen al›nt› bir kelimenin bi-
linen Türkçe veya yabanc› bir efl-yak›n anlaml›s› bulunarak beraber kul-
lanmak suretiyle dile girmesi ve adaptasyonu daha kolay olmufltur. Bu
durumun ayn›s›n› Uygur dönemi metinlerinde de görmek mümkündür
(bk. fien, 2002). Özellikle ikilemelerin oluflumunu kolaylaflt›ran kültü-
rel ve dinî de¤iflim bu dönemde kendisini yo¤un olarak hissettirir. Ya-
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banc› dinî terimlerin dile girmesinde yinelemeler büyük bir ifllev yükle-
nirler. Uygur dönemi Budizm ve Mani dinine ait terimlerle, ‹slam›n ge-
tirdi¤i dinî terimler bir arada kullan›larak, yeni dinin terimleri dile so-
kulmaya bafllanm›flt›r. Bunun sonucunda birçok ikileme ve yinelemenin
meydana geldi¤ini görüyoruz. Harezm döneminde Türkçe + Yabanc›
(ar›g pa:k, burun avval, yalguzluk mütehayyirlik, yaman habi:s) yap›s›-
na sahip ikileme türünün örne¤i epeyce boldur. Bu gibi durumlarda iki-
lemeler pekifltirmeden öte ikinci kelimenin – bazen birinci kelimenin-
anlam›n› aç›klama görevi görürler. Ar›g kelimesi Türkçe “temiz” anla-
m›na gelir. Bu kelimenin yan›nda ayn› anlama gelen Farsça pa:k keli-
mesi konularak ar›g pa:k ikilemesi oluflturulur. Böylece birinci kelime
ikincinin anlam›n› aç›klam›fl olur. Bu yap›daki ikilemelerde temel ifllev
vurgu ve ifade gücünü art›rmak olsa da bazen di¤er kelimenin anlam›n›
aç›klama ifllevi de ön plâna ç›kmaktad›r. Bu, ikilemeler aç›s›ndan çok
ilgi çekici bir durumdur. Bahsedilen kullan›m sayesinde Uygur, Kara-
hanl› ve Harezm döneminde birçok yabanc› kelime ve terimlerin dile
kolayca ve yad›rganmadan girdi¤ini görmekteyiz. ‹kilemeler, al›nt› ke-
limelerin Türk diline giriflinde, yeni kelimenin uyuma girmesi ve se-
mantik alt yap›s›n›n oluflabilmesi için oldukça yo¤un bir flekilde kulla-
n›lm›flt›r. 

Yine Yabanc› + Yabanc› (‘aza:b› ‘uku:bat›, ‘izzet hurmet) yap›s›yla kuru-
lan ikilemelerde de aç›klama ifllevi yo¤un olarak göze çarpar. Daha iyi bi-
linen yabanc› kelime ilk olarak, daha az bilinen yabanc› kelime ikinci ola-
rak söylenir. Bu yap›daki ikilemeler, bazen pekifltirme iflleviyle ön plâna
ç›karken bazen de ikinci kelimeyi aç›klama ifllevindedir. Ayr›ca bu tür iki-
lemelere bakarak hangi kelimenin Türkçeye daha önce girdi¤i konusunda
fikir edinebiliriz.

Bu dönem karfl›laflt›¤›m›z bir di¤er yap› da al›nt›+ba¤laç + al›nt›› (za:r u
za:r, za:r ve za:r, zi:nha:r u zi:nha:r) yap›s›d›r. Bu gibi yap›lar yineleme
gubuna girer. Yinelemeler bu durumda kuvvetli pakifltirme ifllevine sahip-
tir. Ba¤laç vurgunun daha da art›r›lmas›na yard›mc› olur ve kesinlik anla-
m› katar. 

Harezm dönemi eserlerinden Mukaddimetü’l-Edeb’de ayn› kelimenin
tekrar›yla kurulan yinelemelerin Arapçada karfl›m›za ç›kan üstünlük de-
recesi (superlative) bildiren yap›lara karfl›l›k olarak kullan›ld›¤›n› görü-
yoruz. Yani “en” anlam›nda kullan›lm›flt›r. Bu tür yinelemeler kuvvetli
pekifltirme ve vurgulama ifllevine sahiptir. Bir sözlükte yabac› bir keli-
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meye karfl›l›k tan›mlama yapmak için ikilemelerin ve yinelemelerin kul-
lan›lmas› ilgi çekici bir durumdur. ‹kilemelerin ve yinelemelerin ayn› yo-
¤unlukta Karahanl› dönemi metinlerinde de kullan›lm›fllard›r. Ancak ‹s-
lamiyetin tam olarak benimsendi¤i Eski Anadolu Türkçesi dönemine ba-
k›ld›¤›nda art›k dinî terminolojinin yerleflti¤i ve farkl› kültürlerle uyum
sa¤land›¤› görülmektedir. Bu dönem metinlerinde ise Uygur, Karahanl›,
Harezm metinlerine nazaran daha az ikileme ve yineleme yap›lar›n›n kul-
lan›lm›flt›r.

O hâlde Harezm döneminde ikilemelerin ve yinelemelerin özellikle Ça¤a-
tay ve Eski Anadolu Türkçesi dönemlerine nazaran yo¤un olarak kullan›l-
mas›n›n sebeplerini üç ana bafll›k alt›nda toplayabiliriz5:

1. Yabanc› dinî terminolojiyi yerli dinî terminolojiyle beraber kullanmak
ve yeni unsurlar›n dile giriflini kolaylaflt›rmak

2. Dinî metinlerdeki anlat›m gücünü ve etkileme kabiliyetini art›rmak

3. Sözlüklere has bir durum olarak Arapça üstünlük derecesi (süperlative)
bildiren yap›lara karfl›l›k olarak kullanmak

Bu çal›flmada, Harezm dönemi ikilemeleri ve yinelemeleri hakk›nda tes-
pit edilen ilgi çekici yönler gösterilmeye çal›fl›lm›flt›r. Gerek anlam boyu-
tuyla gerekse söz dizimi aç›s›ndan, ikilemelerin ve yinelemelerin ifllevle-
ri epeyce ayr›nt›l› olarak buraya kadar al›nt› yapt›¤›m›z çal›flmalarda an-
lat›lm›flt›r. Ayn› ifllevleri burada zikretmek tekrar olaca¤›ndan tespit edi-
len ikilemeleri ve yinelemeleri araflt›r›c›lar›n dikkatine sunmak daha uy-
gun bulunmufltur.

‹NDEKS

Haz›rlanan bu indekse bizim ikileme ve yineleme olarak adland›rd›¤›m›z
kelime gruplar›n›n yan›s›ra, ikilemeler üzerine yap›lan baz› çal›flmalarda
kullan›lm›fl, ancak bizim yukar›da izah etti¤imiz gibi ikileme ve yineleme
olarak kabul etmedi¤imiz yap›lar da hem araflt›rmac›lar›n dikkatine sunul-
mak hem de monografik tespitlerin daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤lamak üze-
re dahil edilmifltir. Kelimelerin transkripsiyonlu flekilleri yerine günümüz
Türkçesindeki yaz›m flekilleri esas al›nm›flt›r.6 ‹ndeks afla¤›daki flekilde
k›s›mlara ayr›larak tasnif edilmifltir: 

a) Efl veya yak›n anlaml› kelimelerle oluflan ikilemeler (ev bark)
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b) Ayn› kelimenin tekrar›yla yap›lan yinelemeler (pa:ra pa:ra)

c) Z›t anlaml› kelimelerle yap›lan yinelemeler (erkek tifli)

ç) Fiillerin ve isimlerin olumlu+olumsuz flekliyle yap›lan yinelemeler
(bersen bermesen, ar›g ar›gs›z gibi)

d) Kelime+ayr›lma hâli+kelime+yönelme hâli (kündin künge gibi) flek-
lindeki yap›lar

e) ‹lk hece + p + Kelime Gövdesi (kapkara, sapsar›g gibi) fleklindeki yap›lar

f) Kal›p ifadeler (açl›k susagl›k gibi)

Bu tasnifte özellikle efl anlaml› ikilemeler ve bunlarla kar›flt›r›lan kal›p
ifadelerin örneklerine daha fazla yer verilmifltir. Bunun yan›nda ayn› ke-
limenin tekrar›yla veya z›t anlaml› kelimelerden oluflan ikilemeler de me-
tinlerden elde edilen malzemeler nispetinde örneklendirilmifltir. Di¤er ya-
p›lar ise, k›smî say›da örnekle indekse dahil edilmifltir. Zarf-fiille oluflan
yap›lara (kedip keldi gibi) ise indekste yer verilmemifltir.

a) Efl veya Yak›n Anlaml› Keli-
melerden Oluflan ‹kilemeler
aça ay›ra (aça ay›ra, iyice, etrafl›ca)
aça ay›ra aytd› nemeni (ME 69/4)
(meseleyi etrafl›ca anlatt›)
açl›k kahtl›k (açl›k k›tl›k)
‹diya: Yu:suf peygamber kavmiñe be-
rilgen açl›k kahtl›kn› bularka bergil
(KE 225r/1) 
(Ey Allah›m, Yusuf peygamber kav-
mine verilen açl›k k›tl›¤› bunlara ver)
ka:firlerga açl›k kahtl›k du’a:s›n k›ld›
(KE 224v/21-225r/1)
(kafirlere açl›k k›tl›k duas›n› k›ld›)
ag›r küçey (a¤›r zor)
ag›r küçey bold› ifl (ME 200/5)
(ifl a¤›r güç oldu)
alp bahatu:r (yi¤it bahad›r)
manga alp bahatu:r, kuvvatl›g kifliler
›da bergil, tep (NF 151/9)
(bana yi¤it bahad›r kuvvetli kifliler
gönder, deyip)

and ya:d (yemin)
ya: Rebbi, sening ‘izzeting birle and
ya:d k›lurmen (NF 61/6)
(ya Rabbi, senin izzetin ile yemin ede-
rim.)
ard arka (art arka)
bu menim ard›m arkam (ME 130/4)
(bu benim ard›m arkam)
ar›g muslih (temiz salih)
ar›g muslih kiflimen (KE 14r/21)
(temiz salih kifliyim)
ar›g pa:k (temiz)
kerekmez s›fatlard›n ar›g pa:k turur
(NF 78/16) 
(gereksiz vas›flardan temizdir)
ar›g pa:klarn› tutar (NF 208/5)
(en temizlerini tutar)
ar›g s›l›g (temiz pak)
ol ar›g s›l›g turur (KE 183v/6)
(o temiz pakt›r)
ar›glap ag›rlap (temize ç›karmak)
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özüñizni ar›glap ag›rlap özgege yükle-
yüsiz (KE 84v/10-11)
(kendinizi temize ç›kar›p baflkas›na
yüklüyorsunuz)
ar›gl›k pa:kl›k (temizlik safl›k)
ar›gl›k pa:kl›k sanga turur (NF 83/13-14)
(temizlik safl›k sanad›r)
ar›gs›z sas›g (pis kötü koku)
yer yüzindeki kamug ar›gs›z sas›g y›d-
l›glar (KE 22r/14)
(yer yüzündeki bütün pis kötü kokular)
ar›gs›z yarags›z (pis kötü)
ar›gs›z yarags›zd›n özge tugurmagay-
lar (KE 210r/5)
(pis kötüden baflka do¤urmayacaklar)
‘a:si: ca:fi: (asi kötü, eziyet verici)
biz ‘a:si: ca:fi: yazukluklarn› (KE
219v/2)
(biz asi ve eziyet verici günahlar›)
asl›n neslin (asl›n› neslini)
bu Muhammedniñ asl›n neslin bilürsen
(KE 187v/11)
(bu Muhammedin asl›n› neslini bilirsin)
afl etmek (afl ekmek)
ogul k›zga afl etmek atas› bolmasunlar
(KE 236v/11)
(o¤ul k›za afl ekmek atas› olmas›nlar)
afllar boguzlar (yemek yiyecek)
olar afllar boguzlar k›l›p (KE 39v/4-5)
(onlar yemekler yiyecekler k›l›p)
at ayg›r (at ayg›r)
at ayg›r yok (KE 248v/1)
(at ayg›r yok)
at› çav› (ad› san›, ad› flöhreti)
at› çav› ç›kgay erdi (KE 94r/21)
(ad› san› ç›kacakt›)
atlas çuz› (de¤erli kumafl)
tonad›m türlüg y›gard›n Ru:m H›ta:y
atlas çuz› (KE 249v/6) 
(türlü de¤erli Rum ve H›tay kumafllar›
(ile) bezedim)

tonluk› tañsuk y›gard›n Ru:m H›tay at-
las çuz› (KE 68v/2)
(elbiselik nadir de¤erli Rum H›tay ku-
mafl›)
ayd›n yarukrak (ayd›n parlak)
yulduzd›n ayd›n yarukrak (KE 38v/11)
(y›ld›zdan daha ayd›n ve parlak)
‘aza:b› ‘uku:bat› (azab ceza, azap ifl-
kence)
ölmekke yak›n bolm›fllar ka:firlar
‘aza:b› ‘uku:bat› sebebidin (NF 98/6)
(kafirlerin azab› ve iflkencesinden öl-
mek üzerelermifl)
ba:g bu:stan (ba¤ bostan)
ba:glar› bu:sta:nlar›ka kirip hurma: y›-
gaçlar›n kestiler (KE 228r/2)
(ba¤lara bostanlara girip hurma a¤aç-
lar›n› kestiler)
bafl baflç› (önder lider)
biziñ bafl›m›z baflç›m›z bolsa (KE
200v/12)
(bizim önderimiz liderimiz olsa)
behmen zemheri: (karak›fl zemheri)
keçti behmen zemheri: k›fl kalmad› ka-
r› buz› (KE 68r/18)
(geçti karak›fl zemheri k›fl kalmad› ka-
r› buzu)
behmen zemheri: k›fl (kara k›fl zem-
heri k›fl)
keçti behmen zemheri: k›fl kalmad› ka-
r› buz› (KE 68r/18)
(geçti kara k›fl zemheri k›fl kalmad› ka-
r› buzu)
burun avval (önce evvel)
cümle hala:y›kd›n burun avval gu:r ya-
r›l›p (NF 36/15)
(cümle halkdan önce evvel mezar yar›l›p)
butak yapurgak (budak yaprak)
aras› butak yapurgak tal çeçekler tüp
tüzi (KE 68r/21)
(aras› budak yaprak dal çiçekler tüp tüzi)
cema:d ca:ns›z (cans›z)
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munung teg cema:d ca:ns›zka neteg
secde k›lursiz? (NF 216/14)
(bunun gibi cans›za neden secde eder-
siniz?)
çürüp eskirip (çürüyüp bozulup)
gu:rda çürüp eskirip yatmakn› unutgay
(NF 376/11)
(mezarda çürüyüp bozulup yatmay›
unutacak)
dervi:fl miski:n (fakir miskin, fakir
muhtac, tembel)
anda turgan dervi:fl miski:nlerke berür-
ler (NF 41/8) 
(orda duran fakir muhtaçlara verirler)
kongfl›lar›ndak› dervi:fllerke mis-
ki:nlerke terbi:yet k›lsunlar (NF
128/16-17)
(komflular›ndaki fakirlere muhtaçlara
terbiyet k›ls›nlar)
duru:z sena: (selam övgü)
tak› Hak te’a:la: sanga öz za:t› birle
duru:z sena: ayd› (NF 10/7-8) 
(ve Hak teala sana öz zat› ile selam öv-
gü söyledi)
menim resu:lumga duru:z sena: ay-
t›nglar! (NF 10/8)
(benim resuluma selam övgü söylesinler)
edizrek y›rakrak (yüksek uzak)
and›n edizrek y›rakrak yeti kat kök
yerdin teyür (KE 217r/8)
(ondan daha yüksek daha uzak yedi
kat gök yerden der)
ehli evla:d› (ehli evlad›)
tak› anlar Medi:ne içinde köligede ehli
evla:d› birle a:sa:yifl k›l›p oltururlar
(NF 408/15)
(ve onlar Medine içinde gölgede ehli
evlad› ile güvenle otururlar)
efl koldafl (efl dost)
k›ya:met küni yaman efl koldafl biri bi-
rindin teberra: k›lurlar (KE 196r/1) 
(k›yamet günü kötü efl yoldafl biri bi-
rinden uzak dururlar)

efli koldafl›, teñi tufl›, ortak› yok (KE
46r/17-18)
(efli yoldafl›, efli benzeri, orta¤› yok)
et ten (et ten)
na:zük etim tenim kat›g ›ñ›rçakda yen-
çildi (KE 74r/8) 
(nazik etim tenim zor tahterevanda
ezildi)
ayak yalañ k›lsa etin tenin köreliñ tep.
(KE 169v/8)
(ayak yal›n k›lsa etini tenini görelim diye)
evre çe:vre (evire çevire)
evre çe:vre bakd› nemege (ME 168/4)
((o) fleylere evire çevire bakt›)
ew bark (ev bark)
‘Avacn›ñ ewi bark› yok erdi (KE
23v/17)
(‘Avac’›n evi bark› yoktu)
sizlerde biringizke sewüglügrek bol-
gay ewi bark›d›n, ogl› k›z›d›n ...(NF
77/9-10)
(sizlerden birinize evi bark›ndan o¤lu
k›z›ndan daha sevimli olacak) 
ewe afluka (acele çabuk, everek ace-
leyle)
cena:zemni ketürmiflte ewe afluka eltiñ
(KE 239v/17)
(cenazemi geldi¤inde ecele çabuk
gömün)
ewlüg barkl›g (evli barkl›)
deyya:r ewlüg barkl›g temek olur (KE
23v/16)
(kifli evli barkl› demek olur)
faki:r muhta:c (fakir muhtaç)
yana bir faki:r muhta:c men (NF
100/10)
(yine bir fakir muhtac›m)
fisk› fucu:r› (f›sk› fücuru)
tak› Yezi:dning fisk› fucu:r› halk ara
za:hir bolup turur erdi. (NF 183/6)
(ve Yezid’in f›sk› fücuru halk aras›nda
yay›l›rd›)
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gari:b faki:r (garip fakir)
gari:blerni faki:rlerni özündin ilgerü
tutd› (KE 198v/9-10)
(garibleri fakirleri özünden ileri tutdu)
hal’atlar ‘ata:lar (ba¤›fl lutuf)
tak› üküfl hal’atlar ‘ata:lar berdi (NF
205/3)
(ve çok ba¤›fllar hediyeler verdi) 
hayl› haflam› (zümre tebaa)
Süleyma:n peyga:mbar ‘as hayl› hafla-
m› birle (NF 392/1)
(Süleyman peygamber zümresi teba-
as› ile)
heybetl›g ‘azametl›g (heybetli aza-
metli)
andag heybetl›g ‘azametl›g Cebre’i:l
Mevli: te’a:la: (KE 211r/12-13)
(onun gibi heybetli azametli Cebrail
Mevla teala)
hiya:nat yaman (ihanet kötü)
munça y›ld›n berü he:ç Muhammeddin
hiya:nat yaman fi’l, kerekmez ifl körm-
fling bar mu? (NF 16/1-2)
(bunca y›ldan beri hiç Muhammedden
ihanet kötü hareket, gereksiz ifl gör-
dün mü?)
hurmetlig ‘izzetlig (hürmetli izzetli)
tak› hurmetlig ‘izzetlig kimerseler (NF
379/9-10)
(ve hürmetli izzetli kimseler)
idifl ayak (çanak kadeh)
ekinçi y›l idifl ayaklar›n berip (KE
93r/1)
(ikinci y›l çanak kadehlerin verip)
iflçi yumuflç› (iflçi)
Muhammedni iflçi yumuflç› atap (KE
187v/13)
(Muhammedi iflçi atay›p..)
‘izzet hurmet (izzet hürmet)
manga ‘izzet hurmet k›l›p (NF 404/11-12)
(bana izzet hürmet k›l›p)

kadgulug bezma:n (kayg›l› kederli)
kadgulug bezma:n bolup y›glar (NF
53/13-14)
(kayg›l› kederli olup a¤lar)
kadgulug muñlug (kayg›l› s›k›nt›l›)
kadgulug muñluglarka buluflsunlar
(KE 236v/13)
(kayg›l› s›k›nt›l›lara buluflsunlar)
kap kayafl (akraba h›s›m)
kapkayafl›n arturuban kold› ‘a:si: üm-
metin (KE 181r/19)
(akraba h›s›m›n› art›r›p istedi asi üm-
metini)
kara:r› a:ra:m› (rahat› huzuru)
he:ç kara:r› a:ra:m› kalmad› (NF
359/17)
(hiç rahat› huzuru kalmad›)
kar›m kat›m (kar›flma)
kar›m kat›mluk k›l›flt› an›ng birle (ME
114/5)
(onun ile kar›flt›)
kat›g düflva:r (güç zor)
bu söz Mu:si:ga yawlak kat›g düflva:r
keldi (KE 122r/8)
(bu söz Musaya çok güç zor geldi)
kat›fl kar›fl (karma kar›fl)
kat›fl kar›fl yak yavukluk (ME 139/2)
(karma kar›fl akraba yak›nl›k)
keñlik uçuzluk (bolluk çokluk)
yetti bafl yafl bugdaylar keñlik uçuzl›k
turur. (KE 90r/12-13)
(yedi bafl yafl bu¤daylar bolluk çoklukdur)
keydlerini hi:lelerini (oyun hile)
ya: Muhammed, Rebbüng anlarn›ng
keydlerini hi:lelerini ba:til k›ld›. (NF
43/11)
(Ya Muhammed, Rabbin onlar›n oyun-
lar›n› hilelerini bat›l k›ld›)
k›zl›k kahtl›k (k›tl›k yokluk)
k›zl›k kahtl›k y›llar›n›ñ beflinçi y›l› er-
di (KE 93r/20-21)
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(k›tl›k yokluk y›llar›n›n beflincisiydi)
kendü özi (kendi kendisi, kendi özü)
kendü özin tang kördi, küvendi kendü
özi birle (ME 5/1) 
(kendi kensini tuhaf gördü, kendi ken-
dine güvendi)
kendü özi birle küvenmek (ME 5/2) 
(kendi kendisine güvenmek)
kendü özini ar›g k›ld› (ME 106/1)
(kendi kendisini temizledi)
korka eymenü (korka çekine)
men sizke bard›m korka eymenü (NF
76/14)
(men size korka çekine geldim)
korka titreyü (korkarak titreyerek)
ol ga:rd›n ç›k›p korka titreyü kelip ay-
d›m (NF 8/7-8)
(o ma¤aradan ç›k›p korkarak titreyerek
gelip söyledim)
korkup ürküp (korkup ürküp)
cümle korkup ürküp y›gl›flu keldiler
(NF 16/15)
(cümle korkup ürküp toplan›p geldiler)
koy koz (koyun kuzu)
bizler koy koz y›lk› kara kat›nga ç›kar-
miz (NF 353/17)
(bizler koyun kuzu hayvan yan›na ç›-
kar›z)
koy koz›lar› tagda yöriyür (KE 216v/4) 
(koyun kuzular› da¤da yürüyor)
bir keçe y›lk› karas›n, koy koz›s›n ya-
z›ga ç›kard› (KE 61v/15)
(bir gece hayvanlar›n› koyun kuzular›-
n› yaz›ya ç›kard›)
kök yafl (gök yafl, yeflil yafl)
kara yerdin kök yafl otlar üner (KE
68r/15) 
(kara yerden yeflil yafl otlar büyür)
köni b›fl›g (do¤ru olgun)
hikmet ma’ni:si köni b›fl›g ifllik bolur.
(KE 163v/11)

(hikmet manas› do¤ru olgun iflli olur)
köp telim (çok çok)
bu ölügsek tegreside kördüm erse köp
telim (KE 238v/6)
(bu fani çevrede gördümse çok çok)
körk bezek (güzellik süs) 
körkleri bezekleri öksük turur (KE
215r/16)
(güzellikleri süsleri eksikdir)
körklüg bezeklig (güzel süslü)
yana bir körklüg bezeklig sara:ylar kö-
rermen (KE 215r/1)
(yine bir güzel süslü saraylar görrü-
rüm)
kul karavafl (kul köle)
tak› kul› karavafl› (NF 17/8) 
(ve kulu kölesi)
tak› kul karavafllarn› artuk emgetmeng
(NF 87/2) 
(ve kulu kölelerine çok eziyet etme-
yin)
zi:nha:r nama:z k›lgan kul karavafln›
urmang (NF 161/8)
(sak›n namaz k›lan kul köleye vurmay›n)
kul küñ (kul cariye)
kul küñ a:za:d k›lur erdim (KE 226v/7) 
(kul cariye azad k›lard›m)
kul küñni edgü tutuñ (KE 238r/13-14) 
(kulu cariyeyi hoflnud tutun)
küç kuvvet (güç kuvvet)
küçleri kuvvetleri kalmad› (KE
96v/21) 
(güçleri kuvvetleri kalmad›)
küçin kuvvetin bilür erdi. (KE 98r/11)
(gücünü kuvvetini bilirdi)
küçlüg erklig (güçlü kuvvetli)
bizlerdin küçlüg erklig melikesen (KE
148r/6)
(bizlerden güçlü kuvvetli melikesin)
ma:l esba:b (mal esbab)
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men saña kelmifl de altun kümüfl, ma:l
esba:b, kul karabafld›n baflka (KE
193v/5-6)
(ben sana keldi¤imde alt›n gümüfl, mal
esbab, kul köleden baflka)
ma:l mülk (mal mülk)
ma:l mülk kamug resu:ln›ñ bold› (KE
193r/18-19) 
(mal mülk hepsi rasulün oldu)
meniñ ma:l›m mülkümniñ niha:yeti
yok (KE 45v/13)
(nenim mal›m›n mülkümün sonu yok)
ma:llar›ng›zn›ng mülkleringiz-ning
hem yarus›n› tak› berdingiz (NF
256/4-5)
(malar›n›z›n mülklerinizin hem yar›s›-
n› dahi verdiniz)
ma:l tawar (mal davar)
ne kim ma:l tawar bar erse (NF 64/4)
(ne kim mal davar varsa)
ma:l›m tawar›m telim (KE 45r/5)
(mal›m davar›m çok)
ma:l tewe (mal deve)
ma:l tewelerin dervi:fllerge sadaka ber-
di (KE 45r/6-7)
(mal develerini muhtaclara sadaka verdi)
ma:l t›var (mal servet)
köplük birle küvendiler ogul k›z ma:l
t›varda (ME 196/7)
(çokluk ile güvendiler o¤ul k›z mal
servette)
ma’ni: haka:y›k (mana hakikat)
cümlesining ma’ni:lar›n› haka:y›klar›-
n› özidin eflitürmen (NF 202/2-3)
(cümlesinin manalar›n› hakikatlerini
kendinden iflitirim)
mekri hi:lesi (oyunu hilesi)
ol ka:firlarn›ng mekri hi:lesi ba:til bol-
d› (NF 40/14)
(o kafirin oyunu hilesi bat›l oldu)
miski:n ‘a:ciz (miskin aciz)

özini miski:n ‘a:ciz körüp (NF 373/2)
(kendini miskin aciz görüp...)
munl›g s›nl›g (esasl› sa¤lam)
isla:m yar›gl›g, munl›g s›nl›g, müsül-
ma:n di:nl›g (KE 2v/1)
(‹slam ›fl›kl›, esasl› sa¤lam, müslüman
dinli...)
muñlug kadgulug (s›k›nt›l› kayg›l›)
men bir za’i:f muñlug kadgulug, köz-
siz kartmen. (KE 99r/13-14)
(ben bir zay›f s›k›nt›l› kayg›l›, gözsüz
yafll›y›m)
mülk esba:b (mülk esbab)
mülkin esba:b›n, kul›n küñin Yu:sufga
sat›p afll›k ald›lar (KE 66v/20-21)
(mülkün esbab›n, kulunu kölesini Yu-
sufa sat›p yemeklik ald›lar)
nime köp (fazla çok)
nime köp sözlüg kifli ermes mü? (KE
49v/13-14)
(fazla çok sözlü kifli de¤il mi?)
ogul uflak (o¤ul uflak)
veli:kin ogul uflak›ñ telim turur (KE
186r/4)
(velakin o¤ul uflak çoktur)
ot yal›n (atefl alev)
ögsüzler ma:l›n yegen kar›nlarn›ñ köz
kulaklar›nd›n, ag›z burunlar›nd›n ot
yal›nlar ç›kgus› (KE 249r/9-10)
(öksüzler mal›n› yiyenlerin kar›nlar›n-
dan göz kulaklar›ndan, a¤›z burunla-
r›ndan atefl ç›kas›)
oynayu küle (oynaya güle)
biri biri birle oynayu küle bafllad›lar
erse (NF 108/2)
(biri biri ile oynaya güle bafllad›larsa)
pa:rsa: za:hid (dindar zahid)
bir pa:rsa: za:hid bar erdi (NF 295/6)
(bir dindar zahid vard›)
peli:dlik ar›gs›zl›k (murdarl›k pislik)
hemi:fle peli:dlik ar›gs›zl›k birle ‘ömri-
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ni keçürgen za’i:fa erdi (NF 68/4-5)
(devaml› murdarl›k pislik ile ömrünü
geçiren kad›nd›)
pefli:ma:n neda:mat (piflmanl›k)
üküfl pefli:ma:n neda:mat yegeysen
(NF 16/5-6)
(çok piflmanl›k hissedeceksin)
Rab Ugan (Rab Tanr›)
Rab Ugan kutkard› and›n kavi i:ma:n
keltürüp (KE 151v/16)
(Rab Tanr› kurtard› ondan kuvvetli
iman getirip)
sabrum kara:r›m (sabr›m karar›m)
and›n songra sabr› kara:r› kalmad› (NF
79/10) 
(ondan sonra sabr› karar› kalmad›)
mun› körmesem sabrum kara:r›m keter
(NF 360/5)
(bunu görmesem sabr›m karar›m gider)
sak›fls›z köp (say›s›z çok)
sans›z hamd u sena:lar ve sak›fls›z köp
flükrler ol Teñriga (KE 1v/2)
(say›s›z hamd ve senalar ve say›s›z çok
flükürler o Tanr›ya)
sa:lih muttaki: (salih muttaki)
bu ‘Umran yawlak sa:lih muttaki: er
erdi (KE 166v/3)
(bu ‘Umran salik muttaki kifliydi)
san sak›fl (haddi hesab›)
ey Mekke halk› san› sak›fl› yok çerig
keldi. (KE 180r/1-2) 
(ey Mekke halk› haddi hesab› belli ol-
mayan asker geldi)
sanlar› sak›fllar› yok (KE 174v/21) 
(haddi hesab› belli de¤il)
sans›z sak›fls›z (hadsiz hesabs›z)
munça sans›z sak›fls›z erke bard›m te-
yürsen (NF 399/1-2)
(bunca hadsiz hesaps›z kuvvete var-
d›m dersin)
ol zaman hava:da sans›z sak›fls›z kufl-

lar köründi (KE 180r/18-19)
(o zaman havada hadsiz hesaps›z kufl-
lar göründü)
sekriflü sewnüflü (s›çraya sevine)
sekriflü sewnüflü dünya: özinge tüfler
erdiler (NF 393/1)
(s›çraya sevine dünya özüne düflerdiler)
silig ar›g (temiz pak)
silig ar›g hadd-i safa: (KE 2v/3)
(temiz pak hadd-i safa)
sözi saw› (laf› sözü)
Lu:tnuñ bir kimerse birle sözi saw›
bold› tep (KE 59r/16-17)
(Lutun bir kimse ile laf› sözü oldu diye)
sulhn› ‘ehdni (sulhu ahdi)
sulhn› ‘ehdni buzm›fllar (NF 47/17)
(sulh› ahdi bozmufllar)
flefakatl›g rahmetlig (flefkatli rahmetli)
ey ‘aya:l›m flefakatl›g rahmetlig Teng-
rike satgaflt›m (NF 131/16)
(ey çocu¤um flefkatli rahmetli Tanr›ya
kavufltum)
fleri:k ortak (flerik ortak)
fleri:k ortak yok turur (NF 78/17)
(flerik ortak yoktur) 
tal çeçek (dal çiçek)
tal y›gaçl›k yafl yapurgak tal çeçek (KE
249v/3) 
(dal a¤açl›k yafl yaprak dal çiçek)
aras› butak yapurgak tal çeçekler tüp
tüzi (KE 68r/21)
(aras› budak yaprak dal çiçekler düp-
düzü)
tal y›gaç (dal a¤aç)
tal y›gaçlar yeñ sal›flur oynayur teg
bay k›z› (KE 68v/1)
(dal a¤açlar dal sl›fl›r oynar gibi zengin
k›z›)
tarl›k açl›k (yokluk k›tl›k)
yetti bafl kurug bugday tarl›k açl›k tu-
rur. (KE 90r/13)
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(yedi bafl kuru bu¤day yokluk k›tl›k
açl›k durur)
tañsuk y›gar (nadir de¤erli)
tonluk› tañsuk y›gard›n Ru:m H›tay at-
las çuz› (KE 68v/2)
(elbiselik nadir de¤erli Rum H›tay ku-
mafl›)
tawar y›lk› (davar hayvan)
tawar y›lk› alsamiz (KE 73r/12)
(davar hayvan alal›m)
teñ tufl (denk benzer)
belki teñ tufl hem yok (KE 191v/2) 
(belki denk benzer hem yok)
bizge teñ tufl erenler kerek (KE
221v/16-17) 
(bize denk benzer erenler gerek)
tenleri ca:nlar› (tenleri canlar›)
tenleri ca:nlar› birle uruflsunlar (NF 69/9)
(tenleri canlar› ile vuruflsunlar)
tezgingen yörigen (gezen yürüyen)
yer yüzinde ka:firlard›n tezgingen yö-
rigen kodmag›l (NF 116/6)
(yer yüzünde kafirlerden gezen yürü-
yen koyma)
tog toprak (toz toprak)
Ebu: Bekr art›ña bakd› tog toprak kör-
di (KE 220v/8)
(Ebu Bekir ard›na bakt› toz toprak gördü)
tog toz (toz toprak)
yol tog› toz›d›n ar›nsun (KE 74v/6) 
(yol toz topraktan temizlensin)
tutka kirifl (sap kirifl)
bu ekki yan›ñ bafllar› bag›rlar›, tutkala-
r› kiriflleri tüz muva:f›k tururlar. (KE
211v/8)
(bu iki yan›n bafllar› ba¤›rlar›, saplar›
kiriflleri düz uygun dururlar)
tüz muva:f›k (düz uygun)
bu ekki yan›ñ bafllar› bag›rlar›, tutkala-
r› kiriflleri tüz muva:f›k tururlar. (KE
211v/8)

( bu iki yan›n bafllar› ba¤›rlar›, saplar›
kiriflleri düz uygun dururlar)
tüzün teñ (uygun denk)
kiriflini kirifli birle tüzün teñ tutarlar.
(KE 211v/7)
(kirifli kirifl ile uygun denk tutarlar)
Ugan ‹di (Allah Tanr›)
Ugan ‹dimiz kita:b-› kadi:m (KE
65v/18)
(Allah Tanr›m›z katab-› kadim...)
Ugan Teñri (Allah Tanr›)
ey Yu:nus Ugan Teñri saña sela:m ›d-
d›. (KE 152r/21-152v/1)
(ey Yunus Allah Tanr› sana selam
gönderdi)
ulug yafll›g (büyük yafll›)
Ku:fedin ulug yafll›g kiflilerni al›p ke-
ling (NF 155/17)
(Küfeden büyük yafll› kiflileri al›p gelin)
urugum kadafl›m (soyum kardeflim)
veli:kin Mekkede urugum kadafl›m bar
(NF 48/15)
(velakin Mekkede soyum kardeflim
var)
urufl kirifl (kavga dö¤üfl)
ya: tak› ekki musulma:n aras›nda gam-
ma:zl›k k›l›p urufl kirifl... (NF 67/10)
(ya dahi iki müslüman aras›nda gam-
mazl›k k›l›p kavga dö¤üfl...)
ün s›g›t ›nç›k y›g› (ses feryat a¤lama
inleme)
tiñleyü turdum tükel yafl ün s›g›t ›nç›k
y›g› (KE 238v/4)
(dinleyerek durdum bütün yafl ses fer-
yat a¤lama inlama)
ya:ba:n yaz› (yaban yaz›)
men dürr-i meknu:n tüzdüm kezme-
dim ya:ba:n yaz› (KE 249v/13)
(ben dürr-i meknun düzdüm gezme-
dim yaban yaz›)
yag›laflmak sanç›flmak (düflmanlafl-
mak dö¤üflmek)
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yana bir melik birle yag›laflt› sanç›flt›-
lar (KE 178r/3)
(yine bir melik ile düflman olup dö¤üfl-
tüler)
yag›l›k düflma:nl›k (düflmanl›k)
yag›l›k düflma:nl›k belgürtgen mu-
va:f›kl›k ma bergey (KE 25r/5)
(düflmal›¤› ortaya ç›karan uygunluk da
verecek)
yak yavukluk (akraba yak›n)
huccet ketürdi tak› yak yavuklukn›...
(ME 60/5)
(delil getirdi ve akraba yak›nl›¤›...)
yak yawuk (akaraba yak›n)
ya: Muhammed, yak yawuklar›ngn› ta-
mugd›n kurtgarg›l (NF 16/13) 
(ya Muhammed, akraba yak›nlar›n› ce-
hennemden kurtar)
yak yawukn› seversen (NF 8/11)
(akraba yak›n› seversin)
yalbaru ›ñrayu (yalvararak inleyerek)
arkalar›ga yüklep yalbaru ›ñrayu kirdi-
ler (KE 101v/16)
(arkalar›na yükleyip yalvararak inleye-
rek girdiler)
yalguz dervi:fl (yaln›z miskin)
yalguz dervi:fl erdi (KE 202v/21-
203r/1) (yaln›z miskindi)
yalguzluk mütehayyirlik (yaln›zl›k
flaflk›nl›k)
karanguda yalguzluk mütehayyirlik
birle tururmen (NF 357/8)
(karanl›kta yaln›zl›k flaflk›nl›k ile duru-
rum)
yalwaru y›glayu (yalvararak a¤laya-
rak)
za:ri:l›k birle yalwaru y›glayu ç›kd›lar
(KE 12v/21)
(s›zlanma ile yalvararak a¤layarak ç›k-
d›lar)
yamanlar›n› habi:slar›n› (kötülerini
yaramazlar›n›)

temürnüng yamanlar›n› habi:slar›n›
keterür (NF 208/6)
(demirin kötülerini yaramazlar›n› gi-
derir)
yarag› kudrat› (gücü kuvveti)
iza:r›n› baglamak yarag› kudrat› bol-
mad› (NF 226/6-7)
(pefltemal›n› ba¤lamaya gücü kuvveti
kalmad›)
yaratgan törütgen (yaratan türeten)
tak› ‘a:lamn› yaratgan törütgen bir u
bar Tangr›ga ‘iba:dat k›lmazsiz (NF
217/2)
(ve alemi yaratan türeten bir ve var
Tanr›ya ibadet k›lmass›n›z)
yar›k yafl›k (z›rh mi¤fer)
bir yar›k yafl›k bermifl erdi. (KE
133r/7) 
(bir z›rh mi¤fer vermiflti)
özi yar›k› yafl›k› birle ok al›p (KE
44r/4)
(kendisi z›rh› mi¤feri ile ok al›p...)
peyga:mbar ‘as yar›k yar›fl keddi. (NF
70/13-14) 
(peygamber ‘as z›rh mi¤fer giydi)
yafl yapurgak (yafl yaprak)
ba:g kopard›m tal y›gaçl›k yafl yapur-
gak tal çeçek (KE 249v/3)
(ba¤ kopard›m dal a¤açl›k yafl yaprak
dal çiçek)
yatmak ud›mak (yatmak uyumak)
özining yatmak ud›mak ‘a:dat› yok
(NF 190/16) 
(kendisinin yatmak uyumak adeti yok)
yatmak uy›mak üçün mü ögrenürsen?
(NF 223/6)
(yatmak uyumak için mi ö¤renirsin?)
yavafll›k yumflakl›k (yavafll›k yumu-
flakl›k)
ca:n›n› yavafll›k yumflakl›k birle alg›l
(KE 237v/8)
(can›n› yavafll›k yumuflakl›k ile al)
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yawlak telim (çok çok)
emgekim yawlak telim bar (KE
77r/19)
(zahmetim çok çok var)
yawungu edgü (yak›n iyi)
üçünç ba:b› Hak te’a:la: hazrat›nga ya-
wungu edgü ‘ameller beya:n› içinde
turur (NF 2/14-15)
(üçüncü bab› Hak teala hazretine yak›n
iyi ameller beyan› içindedir)
yawuz yaman (kötü yaman)
yawuz yaman yorugga tufl bolup (KE
88r/19-20)
(kötü yaman yoruma tufl olup)
yazuk h›ya:net (günah hiyanet)
yazuk h›ya:net özgelerdin ç›kt› (KE
91v/13)
(günah hiyanet baflkalar›ndan ç›kt›)
yazuk ma’siyet (günah masiyet)
yazuk ma’siyet üküfl k›ld›lar (KE 5r/2-3)
(günah masiyet çok ifllediler)
yer yurt (yer yurt)
yer yurtlar›n› sal›p Mekkedin Medi:ne-
ke hicret (NF 63/8) 
(yer yurtlar›n› b›rak›p Mekkeden Me-
dineye hicret...)
yerge taflga (yere tafla)
adaklar›n tizleriñe tegi yerge taflga ber-
kitdiler (KE 30v/13-14)
(ayaklar›n› dizlerine kadar yere tafla
berkitdiler)
y›gaks›z hica:bsuz (helal örtüsüz)
yurt y›gaks›z hica:bsuz bold› (ME
47/7)
(yurt helal örtüsüz oldu)
y›g› s›g›t (a¤lama feryat)
y›g› s›g›t kopard›lar (KE 242v/3-4)
(a¤lama feryat kopard›lar)
y›glamak za:ri:l›k (a¤lama s›zlanma)
erteke tegi y›glamak za:ri:l›k birle tün-
ni ehya: k›lur erdi (NF 239/10-11)

(erte güne kadar a¤lama s›zlanma ile
geceyi ihya k›lard›)
y›lan çayan (y›lan çayan)
and›n soñ ol yerde y›lan çayan (KE
216r/12)
(ondan sonra o yerde y›lan ç›yan...)
tak› y›land›n çayand›n korkmag›l (NF
21/10)
(ve y›lan ç›yandan korkma)
y›lan ç›dan bk. y›lan çayan (y›lan çayan)
Nu:h peyga:mber y›lann› ç›dann› kimi-
ge ›dmad› (KE 24v/22)
(Nuh peygamber y›lan› ç›yan› gemiye
göndermedi)
y›lk› kara (hayvan)
y›lk› kara kamug hela:k bold› (KE
23v/14-15) 
(hayvanlar›n hepsi helak oldu)
cümle ma:llar›m›zn›, y›lk› karan› (NF
69/8) 
(cümle mallar›m›z›, hayvanlar›m›z›)
y›ratgu yawuz (uzak kötü)
törtünç ba:b› Hak te’a:la:n›ng hazrat›-
d›n y›ratgu yawuz ‘ameller beya:n›
içinde turur (NF 2/15-16)
(dördüncü bab› Hka teala hazretinden
uzak kötü ameller beyan›ndad›r)
yinçke yuwka (ince ince)
yinçke yuwka tonlar keyip (KE 80/16)
(ince ince donlar giyip)
yok yodun (yok olma)
sen ve mülküñ, elin künüñ yok yodun
bolgaysiz. (KE 99r/18-19) 
(sen ve mülkün, memleketin halk›n
yok olacaks›n›z)
yoks›z ç›gay (muhtac fakir)
yawlak yoks›z ç›gay amma: (KE
128r/17-18) 
(çok muhtaç fakir amma)
yoks›z ç›gay erdiñ (KE 190v/7)
(muhtac fakirdin)
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yolsuz hüccetsiz (yolsuz izinsiz)
yolsuz hüccetsiz Resu:lniñ hali:fesin
neteg öldürür erdiler (KE 241r/19)
(yolsuz izinsiz Resulün halifesini nas›l
öldürürler)
za:hid pa:rsa: (zahid dindar)
za:hid pa:rsa: kifli erdi (NF 239/6)
zahmat meflakkat (zahmet meflakkat)
bu ka:firlar zahmat›n› meflakkatlar›n›
körerbiz (NF 11/5)
(bu kafirler zahmetini meflakkat›n› gö-
rece¤iz)
za’i:f yazukluk (zay›f günahkar)
menim za’i:f yazukluk ümmetlerim
birle (KE 238r/3)
(benim zay›f günahkar ümmetlerim ile)
zarar ziya:n (zarar ziyan)
közniñ zarar› ziya:n› evvel bakm›flda
bolur. (KE 95r/17)
(gözün zarar› ziyan› önce bakt›¤›nda
olur)
ziflt be:meze cema:ls›z (çirkin kötü
cemalsiz)
Lebu:za: ingen ziflt be:meze cema:ls›z
turur (NF 337/11) 
(Lebuza çok çirkin kötü cemals›zd›r)

b) Ayn› Kelimenin Tekrar›yla Yap›-
lan Yinelemeler

ad›n ad›n (baflka baflka)

tegme bir ayak› ad›n ad›n gevherdin
(KE 96r/4)

(her bir aya¤› baflka baflka gevherden)

ak›ru ak›ru (yavafl yavafl)

ak›ru ak›ru tilin tepretip (KE 237r/17)

(yavafl yavafl dilini hareket ettirip)

akru akru (yavafl yavafl)

çerig ald› akru akru Kisra:ge bildürme-
din bir y›gaçl›k yerge keldi (KE
231v/6)

(asker ald› yavafl yavafl Kisra’ya bil-
dirmeden a¤açl›k yere geldi)
artuk artuk (fazla fazla, çok çok faz-
la, daha çok)
Atas› ‘Ayazn› artuk artuk sewer erdi
(KE 54r/16-17)
(Atas› ‘Ayazn› çok çok fazla severdi)
atl›g atl›g (adl› adl›)
körmes müsen Kün atl›g atl›g melik
bir tün yar›m›nda (KE 76r/5-6)
(Kün isimli adl› melik bir gece yar›s›n-
da görmez misin?)
‘aza:b ‘aza:b (azap azap)

‘aza:b ‘aza:b teyür erdük (KE
114r/15)
(azap azap derdik)
az›n az›n (az az, az›n az›n, yavafl ya-
vafl)
az›n az›n ç›kt› bogun (ME 160/6)
(Mafsal (eklem) az az ç›kt›)
az›n az›n kaldurd› an› ol ifl tapa (ME
68/2) 
(o ifle do¤ru onu az az kald›rd›)
az›n az›n içürdi anga kadgun› (ME
80/2) 
(ona kayg›y› az az içirdi)
az›n az›n endürdi an› (ME 87/3)
(onu az az indirdi)
az›n az›n Resu:lka yak›nrak keldi (KE
236v/4)
(yavafl yavafl Resule daha yak›n geldi)
baflga baflga (baflka baflka)
Yu:suf tegme birin baflga baflga kuçup
(KE 73v/13)
(Yusuf her birisini baflka baflka kucak-
lay›p)
baflka baflka (bk. baflga baflga, baflka
baflka)
bolgan tileklerin biriktürdi baflka bafl-
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ka tilemedi (KE 213v/16)
(olan dileklerini biriktirdi baflka baflka
dilemedi)
befler befler (befler befler)
befler befler nama:z bag›fllad› (KE
213v/5)
(befler befler namaz ba¤›fllad›)
birer birer (birer birer)
Resu:l ‘aleyhi’s-sela:m birer birer aytu
berdi (KE 217v/12)
(Resul aleyhisselam birer birer söyle-
yiverdi)
birin birin (birin birin)
birin birin kuçufltular (KE 105r/3)
(birin birin kucaklaflt›lar)
harfleri birin birin tedi (ME 104/3)
(harfleri birin birin dedi)
neçe künke tegi kamug saha:ba birin
birin kelip bey’et berdiler (NF 94/11)
(nice güne kadar bütün sahabe birin bi-
rin gelip biat ettiler)
bölük bölük (bölük bölük)
bölük bölük k›ld› an› (ME 78/5; 88/8) 
(onu bölük bölük k›ld›)
bölük bölük k›l›nd› ma:l (ME 159/4) 
(mal bölük bölük edildi)
bölük bölük bold› nerse (ME 164/8)
(herfley bölük bölük oldu)
cema:’at cema:’at (bölük bölük)
and›n song feri:flteler cema:’at ce-
ma:’at nama:z k›lgaylar (NF 87/9)
(ondan sonra melekler bölük bölük na-
maz k›lacaklar)
ellig ellig (elli elli)
ellig ellig er birle (KE 76r/2)
(elli elli asker ile...)
güru:h güru:h (güruh güruh, bölük
bölük)

peri:ler güru:h güru:h meniñ yan›md›n
keçer erdiler (KE 206r/12)
(periler bölük bölük benim yan›mdan
geçerlerdi)
kaç kaç (tekrar tekrar)
kaç kaç yuld› (ME 92/5)
(tekrar tekrar çevirdi)
kat kat (kat kat)
kat kat k›ld› bahfliflni (ME 82/2) 
(bahflifli kat kat art›rd›)
peyga:mbarlarka bela: kat kat bolur se-
va:blar kat kat bolmak üçün (NF
34/13-14)
(sevablar›n kat kat olmas› için pey-
gamberlere bela kat kat olur)
katre katre (katre katre)
körklüg yañaklar›d›n katre katre yafl
tama bafllad› (KE 237r/17)
(güzel yanaklar›ndan katre katre yafl
damlamaya bafllad›)
keje keje (h›r›ldamak)
keje keje k›ld› ünide (ME 80/4)
(sisini h›r›ldatd›)
kes kes (kesik kesik)
kes kes k›ld›lar (KE 44v/6) 
(kesik kesik ettiler)
yok erse seni kes kes k›lur erdük (KE
230r/13)
(yoksa seni kesik kesik ederdik)
kesek kesek (parça parça)
kesek kesek bold›. (KE 121r/20)
(parça parça oldu)
kesük kesük (kesik kesik)
kesük kesük bold› (ME 160/2)
(kesik kesik oldu)
k›yk›m k›yk›m (parça parça)
ya’ni: eliglerin k›yk›m k›yk›m k›ld›lar
(KE 86r/17-18)
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(Yani ellerini parça parça ettiler)
kofl kofl (tekrar tekrar)
kofl kofl sözledi (ME 46/3)
(tekrar tekrar söyledi)
kofla kofla (tekrar tekrar)
kofla kofla k›ld› sözni (ME 46/3)
(sözü tekrar tekrar söyledi)
kün kün (gün gün)
kün kün yarukluk› arta bafllad› (KE
6v/21) 
(gün gün ›fl›¤› artmaya bafllad›)
mundag mundag (flöyle flöyle)
kim ç›kmasa mundag mundag k›nlar
k›lgumiz tedi (KE 221r/13-14)
(kim ç›kmasa flöyle flöyle eziyetler
edece¤iz)
nokta nokta (nokta nokta)
tama:m uçmah hu:rlar›ge nokta nokta
üleflü berürler (KE 215r/17)
(bütün cennet hurilerine nokta nokta
bölüfltürüp verirler)
ögür ögür (bölük bölük)
Tangr›n›ng di:ninge kirürler ögür ögür.
(NF 83/7)
(Tanr›n›n dinine bölük bölük girerler)
pa:ra pa:ra (pare pare, parça parça)
‘Ataba pa:ra pa:ra bolm›fl (NF 16/15) 
(‘Ataba parça parça olmufl)
bu ulug tafl pa:ra pa:ra bold› (NF 28/6-7) 
(bu ulu tafl pare pare oldu)
kollar›n kesip pa:re pa:re k›ld› (KE
39v/11)
(kollar›n› kesip pare pare etti)
pa:re pa:re k›ld› an› (ME 46/7; 78/5)
(onu pare pare etti)
ra:zdafl ra:zdafl (s›rdafl s›rdafl)
ra:zdafl ra:zdafl erenler (ME 125/1-2)
(s›rdafl s›rdafl erenler)

sança sança (kese kese)
buza y›rta çeke sança sança k›nagular›
(KE 249r/17-18)
(boza y›rta çeke kese kese eziyetleri)
s›n›f s›n›f (s›n›f s›n›f)
s›n›f s›n›f k›ld› kita:bn› (ME 82/2)
(kitab› s›n›f s›n›f ay›rd›)
s›za s›za (s›za s›za)
s›za s›za ç›kd› suv (ME 156/6)
(su s›za s›za ç›kt›)
tag tag (da¤ da¤)
tag tag suw y›g›lm›fl (NF 73/10)
(da¤ da¤ su dolmufl)
türlü türlü (türlü türlü)
türlü türlü sözler k›ld› bitigni (ME
97/3) 
(türlü türlü sözler söyledi belgede)
türlü türlü k›ld› an› (ME 101/4)
(onu türlü türlü k›ld›)
türlüg türlüg (türlü türlü)
türlüg türlüg tonlar kedürdi (KE
32r/11-12)
(türlü türlü donlar geydirdi)
Süleyma:n peyga:mbarka bu mülki
içinde hala:y›kga türlüg türlüg ni’met-
ler aflatur erdi (NF 210/14)
(Süleyman peygambere bu mülkü için-
de halka türlü türlü nimetler yedirirdi)
ura ura (vura vura)
k›l›ç birle ura ura öltürdiler (KE
163v/5)
(k›l›ç ile vura vura öldürdüler)
ülüfl ülüfl (bolük bölük)
ülüfl ülüfl bold› nerse (ME 180/7)
(herfley bölük bölük oldu)
üzüm üzüm (parça parça)

üzüm üzüm sözni tüzdüm tünle men
(KE 249v/2)
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(parça parça sözü düzdüm geceyle ben)

yençe yençe (kese kese)

Mu:si: kavmi kamug yençe yençe öl-
türdiler (KE 28v/16)

(Musa kavminin hepsini kese kese öl-
dürdüler)

y›g›p y›g›p (y›¤›p y›¤›p)

Kurayfli:larn› y›g›p y›g›p keldi (NF
13/15)

(Kureyflileri y›¤›p y›¤›p geldi)

yigrenü yigrenü (i¤rene i¤rene)

yigrenü yigrenü öz etlerini yeyürler
(NF 67/3)

(i¤rene i¤rene kendi etlerini yerler)

yok yok (yok yok)

menim ol iflke r›za:m yok yok. (KE 92r/5)

(benim o ifle r›zam yok yok)

yüzer yüzer (yüzer yüzer)

Mekkening uluglar›nga yüzer yüzer te-
weler berdi (NF 75/12)

(Mekkenin ulular›na yüzer yüzer deve-
ler verdi)

za:r za:r (ba¤›ra ça¤›ra)

Yu:suf fira:k›nda za:r za:r y›glayur er-
di (KE 108r/20)

(Yusuf hasretinden ba¤›ra ça¤›ra a¤l›-
yordu)

tak› za:r za:r y›glayur (NF 11/14-15),
(NF 176/7-8)

(ve ba¤›ra ça¤›ra a¤l›yor)

za:r u za:r (ba¤›ra ba¤›ra)

za:r u za:r y›glayu (NF 196/17)

(ba¤›ra ba¤›ra a¤l›yarak...)

za:r ve za:r bk. za:r u za:r (ba¤›ra ba¤›ra)

munung ‘›flk›d›n za:r ve za:r y›glama-
sam (NF 182/11)

(bunun aflk›ndan ba¤›ra ba¤›ra a¤lama-
sam)

zi:nha:r u zi:nha:r (sak›n ha sak›n)

zi:nha:r u zi:nha:r peyga:mbarn› öldi
temeng! (NF 92/12)

(sak›n ha sak›n peygamberi öldü de-
meyin)

c) Z›t Anlaml› Kelimelerden Oluflan
Yinelemeler

ag›fl inifl (yokufl inifl)

ag›fl› inifli telim (KE 225v/8)

(yokuflu inifli çok)

almak satmak (almak satmak)

yani almak satmak ahka:m›n› tak› bil-
mek kerek. (NF 230/12) 

(yani almak satmak usülünü dahi bil-
mek gerek)

ol ma’ni:din kim almak› satmak›
fler’an reva: bolmas (NF 284/9)

(o sebepten ki almas› satmas› fleran uy-
gun de¤ildir)

ast›n üstün (afla¤› yukar›)

ast›n üstün ‘arfl-› süreyya:ga (KE
37v/13) 

(afla¤› yukar› arfl-› süreyyaya)

Hak te’a:la:n› yokaru kuy› ast›n üstün
ilgerü artgaru birle ya:d k›lsa ka:fir bo-
lur. (KE 211v/4) 

(Hak tealay› yukar› afla¤›, afla¤› yukar›
ileri geri ile yad etse kafir olur)

ast›n üstün bakalar (KE 114v/19)

(afla¤› yukar› bakalar)

bar› yok› (var› yo¤u)

bar› yok›n› ald› an›ng (ME 112/2)

(onun var›n› yokunu ald›)

barmak kelmek (varmak gelmek)

ol barur kelür fula:n tapa (ME 137/2)

(o filan tarafa var›r gelir)

baru kelü (vara gele)
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ol baru kelü turur fula:nka (ME 137/2)
(o filana vara gele durur)
bay ç›gay (zengin yoksul)
M›sr eliniñ flehri: rüsta:s›, bay› ç›gay›,
erkegi tiflisi kim (KE 75r/10)
(M›s›r flehrinin köylüsü, zengini fakiri,
erke¤i diflisi kim)
berim al›m (verim al›m, al›fl verifl)
berim al›m edifldi an›ng birle (ME
118/3)
(onun ile al›fl verifl yapt›lar)
burunk›lar soñg›lar (evvelkiler son-
rakiler)
burunk›lar›m›zga soñg›lar›m›zga ol
kün ‘i:d bolsun (KE 171v/19)
(evvelkilerimize sonrakilerimize o gün
bayram olsun)
dost düflmen (dost düflman)
tañlas› dost düflmenga haber bold› (KE
219r/12-13)
(yar›n dost düflmana haber oldu)
er hatun (erkek kad›n)
beni: ‹sra:’i:l ulug kiçig, er hatun yeti
tün kün küyüp turd›lar (KE 119r/2) 
(Beni ‹srail büyük küçük, erkek kad›n
yedi gece gündüz beklediler)
on kün keçti er hatunga hatun erge ya-
vunmad›lar (KE 154r/9-10)
(on gün geçti erkek kad›na kad›n erke-
¤e yaklaflmad›lar)
erkek tifli (erkek difli)
erkeki tiflisi nezza:rega ç›k›p (KE
97r/8) 
(erke¤i diflisi nezzareye ç›k›p)
erkekli tiflili (erkekli diflili)
ol tagda erkekli tiflili eki arslan yolukt›
(KE 144r/21)
(o da¤da erkekli diflili iki arslan karfl›-
s›na ç›kt›)

evveli:n a:hiri:n (öncesi sonras›)
evveli:n a:hiri:n aras›nda (KE 15r/10) 
(öncesi sonras› aras›nda)
evveli:n a:hiri:n halk› y›g›lsun (KE
249r/4-5)
(öncesinin sonras›n›n halk› toplans›n) 
hatun er (kad›n erkek)
on kün keçti er hatunga hatun erge ya-
vunmad›lar (KE 154r/9-10)
(on gün geçti erkek kad›na kad›n erke-
¤e yaklaflmad›lar)
›rakd›n yak›nd›n (uzaktan yak›ndan)
ey babam, bu cum’ada ›rakd›n yak›nd›n
üküfl saha:balar kelgey (NF 105/14-15)
(ey babam, bu Cumada uzaktan yak›n-
dan çok sahabeler gelecek)
›ss›g sawuk (s›cak sovuk)
boylar› tüslüg ›ss›g sawukd›n saklayu
teg (KE 175r/12-13)
(vücudu tüylü s›cak sovuktan sakl›yor
gibi)
ilgerü artgaru (ileri geri)
Hak te’a:la:n› yokaru kuy› ast›n üstün
ilgerü artgaru birle ya:d k›lsa ka:fir bo-
lur. (KE 211v/4)
(Hak tealay› yukar› afla¤› altta üstte ile-
ri geri ile ansa kafir olur)
ilgeri artkar› (ileri geri)
ilgeridin artkar›d›n bir teg körünür er-
di. (KE 194v/19-20)
(ileriden geriden bir gibi görünürdü.)
ingen aflgan (inen yükselen)
bu beflik tuflunda ingen aflgan ne turur?
(KE 18v/11-12)
(bu beflik karfl›s›nda inen yükselen ne
olur?)
kat›g yumflak (kat› yumuflak)
yafl›l k›z›l kök kat›g yumflak (KE 6r/1)
(yeflil k›z›l gök, kat› yumuflak)

bilig, Bahar / 2005, say› 33

212



keçe kündüz (gece gündüz)
keçe kündüz aña tap›nur (KE 142v/21) 
(gece gündüz ona tap›n›r)
keçe kündüz özi yalguz kadgu emgek
yüklenip (KE 22v/10)
(gece gündüz kendisi yaln›z kayg›
üzüntü yüklenip)
kedip keldi (gidip geldi)
cebre’il ‘as kat›r münüp, kal›ng barç›n
kedip keldi. (NF 33/1-2)
(Cebrail as kat›r binip, kal›n ipek ku-
mafl gidip geldi)
k›fl yay (k›fl yaz)
biz ya:ba:nda k›fl yay emgenürmiz (KE
18r/4-5)
(biz k›rda k›fl yaz zahmet çekeriz)
kirer ç›kar (girer ç›kar)
ol alt› hatun Zeli:ha: kat›ga kirer ç›kar
erdiler (KE 85r/11-12)
(o alt› hatun Zeliha yan›na girer ç›kar-
d›lar)
kirip ç›k›p (girip ç›k›p)
Seddige Zü’l-Karneyn kirip ç›k›p iflle-
mek üçün kapug k›lm›fl erdi (KE
176r/3-4)
(Sete Zülkerneyn girip ç›k›p ifllemek
için kap› yapm›fllard›)
odagl› uykul› (uyan›k uykulu, uyku
uyan›kl›k)
odagl› uykul› aras›nda A:demnüñ (KE
7v/6)
(uyku uyan›kl›k aras›nda Ademin...)
ölüg tirig (ölü diri)
beflinçi ölüg tirig anlarga muhta:c (KE
18r/21)
(beflinci ölü diri onlara muhtac)
öñ art (ön art)
ew buzgal› tepünse bakmas öñige art-
ka (KE 80v/14)

(ev bozulal› tepinse önüne ard›na bak-
maz)
öngi song› (önü sonu)
öngi song› eksük bitig (ME 71/8)
(önü sonu eksik belge)
önglü songlu (önlü sonlu)
önglü songlu bold› ifller (ME 203/1)
(ifller önlü sonlu oldu)
öñinde soñ›nda (önünde sonunda)
kullar› öñinde soñ›nda olturup (KE
124v/13)
(kullar› önünde sonunda oturup)
öñli soñl› (önlü sonlu)
feriflteler öñli soñl› secde k›lm›fl (KE
9r/7)
(melekler önlü sonlu secde k›lm›fl)
sag sol (sa¤ sol)
meniñ sag›mn› sol›mn› kuçup yatsun-
lar. (KE 165r/7) 
(benim sa¤›m› solumu kucaklay›p yat-
s›nlar)
sag›nga sol›nga baht› (NF 440/7)
(sa¤›na soluna bakt›)
sagga solga (sa¤a sola)
sagga solga, üstünge ast›nga karad›
(KE 81v/14-15)
(sa¤a sola, üstüne alt›na bakt›)
seferde hazarda (savaflta bar›flta)
telim haklar biziñ üze va:cib k›ld›ñ, se-
ferde hazarda ...(KE 193r/9-10)
(çok haklar bizim üzerimize vacib k›l-
d›n, savaflta bar›flta)
sücüg aç›g (tatl› ac›)
ürüñ kara, sücüg aç›g, sar›g (KE 6r/1)
(beyaz siyah, tatl› ac›, sar›) 
tün kün (gece gündüz)
yeti tün kün yer teprendi (KE 16r/21) 
(yedi gece gündüz yer titredi)
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biri biri song›ca yörüdi tün kün (ME
194/8)
(gece gündüz biri biri arkas›ndan yürüdü)
tüni küni Hak birle bolsang (NF
129/13) 
(gece gündüz Hak ile olsan)
tün kündüz (gece gündüz)
ta:’at k›lur tün kündüzün (KE 2v/6) 
(gece gündüz ibadet eder)
tün kündüz ru:ze tutup (KE 226v/7)
(gece gündüz oruç tutup)
uçuzl›k k›zl›k (bolluk k›tl›k)
uçuzl›k k›zl›k tegme biri yetti y›l bol-
gus› turur (KE 90r/13-14)
(bolluk k›tl›k her biri yedi y›l sürecektir)
ulug kiçig (büyük küçük)
beni: ‹sra:’i:l ulug kiçig, er hatun yeti
tün kün küyüp turd›lar (KE 119r/2)
(beni ‹srail büyük küçük, erkek kad›n
yedi gece gündüz bekleyip durdular)
Medi:ne içinde cümle ulug kiçig cüm-
le kadgurup y›glad›lar (NF 104/7)
(Medine içinde cümle büyük küçük
cümle üzülüp a¤lad›lar)
ürüñ kara (beyaz siyah)
ürüñ kara, sücüg aç›g, sar›g (KE 6r/1)
(beyaz siyah, tatl› ac›, sar›)
üstün ast›n (üst alt)
sagga solga, üstünge ast›nga karad›
(KE 81v/14-15)
(sa¤a sola, üstüne alt›na bakt›)
yawuz yahfl› (kötü iyi)
bu kün munça hala:y›k yawuz yahfl›
(KE 27r/15)
(bu gün bunca halk kötü iyi)
yokaru kuy› (yukar› afla¤›)
Hak te’a:la:n› yokaru kuy› ast›n üstün
ilgerü artgaru birle ya:d k›lsa ka:fir bo-

lur. (KE 211v/4)
(Hak tealay› yukar› afla¤›, altta üstte,
ileri geri ile ansa kafir olur)

ç) Fiillerin ve isimlerin olum-
lu+olumsuz flekliyle yap›lan yinele-

meler 
ar›g ar›gs›z (temiz pis)
ar›g›n ar›gs›z›n bilmesler (KE 213r/9-
10) 
(temizini pisini bilmezler)
ve ar›g ar›gs›z, tatl›gs›z (KE 6r/2)
(ve temiz pis, tats›z)
bersen bermeseñ (versen vermesen)
eger nerse bersen bermeseñ hürmetin
(KE 184v/13-14)
(eger ne versen vermesen hürmetin)
keçmifl keçmedük (geçmifl geçmedik,
gelmifl gelecek)
meniñ keçmifl keçmedük yazuklar›m›
yarl›kad› (KE 210v/19)
(benim geçmifl geçmedik günahlar›m›
affetti)
yazuklugl›k yazuks›zl›k (günahkarl›-
¤›m günahs›zl›¤›m)
menim yazuklugl›k›m yazuks›zl›k›m
belgülüg bolmagunça ç›kmasmen.
(KE 90v/5)
(benim günahkarl›¤›m günahs›zl›¤›m
ortaya ç›kmay›nca ç›kmayaca¤›m)

d) Kelime+ayr›lma hâli+kelime+yö-
nelme hâli fleklindeki yap›lar

eligdin eligge (elden ele)
eligdin eligge berdiler (KE 102v/15)
(elden ele verdiler)
ferfldin arflka (ferflden arfla)
ferfldin arflka tegi yeter ad›m› (KE
238r/19-20)
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(ad›m› ferflden arfla kadar uzan›r)
maflr›kd›n magr›bga (maflr›kdan
ma¤ribe, do¤udan bat›ya)
maflr›kd›n magr›bka tegi (KE 4v/3-4)
(do¤udan bat›ya kadar)
maflr›kd›n magribka tegi hofl y›d›g bol-
gay (NF 64/3)
(do¤udan bat›ya de¤in güzel koku olacak)

e) ‹lk hece + p + Kelime Gövdesi
fleklindeki yap›lar

appak (apak)
appak bold› (ME 164/5)
(apak oldu)
kapkara (kapkara)
kapkara bold› (ME 164/5)
(kapkara oldu)
befli:rning yüzi kapkara bold› (NF
34/2) 
(Beflir’in yüzü kapkara oldu)
ol ak tafl kapkara bold› tep ayd›lar (NF
38/15-16)
(o tafl kapkara oldu diye söylediler)
sapsar›g (sapsar›)
bakar, yüzi muca:hide tak› riya:zatd›n
sapsar›g bolm›fl (NF 148/15-16)
(bakar, yüzü mücahede ve riyazetten
sapsar› olmufl)
tüptüzi (düpdüz)
aras› butak yapurgak tal çeçekler tüp
tüzi (KE 68r/21)
(aras› budak yaprak dal çiçekler düpdüzü)

f) Kal›p ifadeler
açl›k susagl›k (açl›k susuzluk)
amma: açl›k susagl›kga ferya:d k›lur-
lar. (KE 102r/13-14)
(amma açl›k susuzalu¤a feryad ederler)

aç›g› sas›g› (ac› kokmufl)
teñizlerniñ aç›g› sas›g› ol tu:fa:nda öl-
genlerdin turur (KE 26v/8-9)
(denizlerin ac›s› pis kokusu o tufanda
ölenlerin yüzündendir)
ag›z burun (a¤›z burun)
ögsüzler ma:l›n yegen kar›nlarn›ñ köz
kulaklar›nd›n, ag›z burunlar›nd›n ot
yal›nlar ç›kgus› (KE 249r/9-10)
(öksüzler mal›n› yiyenlerin kar›nlar›n-
dan göz kulaklar›ndan, a¤›z burunla-
r›ndan atefl ç›kas›)
‘a:lim za:hid (alim zahid, erenler)
‘a:limler za:hidler Süleyma:nn›ñ taht›
üze olturup (KE 144v/8)
(alimler zahidler Süleyman’›n taht›
üzerine oturup)
altun kümüfl (alt›n gümüfl)
tak› altun kümüfl keltürdi (NF 108/7)
(ve alt›n gümüfl getirdi)
ar›p aç›p (yorulup ac›k›p) 
ar›p aç›p bir kendge kirdi (KE 143v/2) 
(yorulup ac›k›p bir flehire girdi)
ar›p aç›p agz›n aç›p kelür (KE 147r/13)
(yorulup ac›k›p a¤z›n› aç›p gelir)
‘arfl efla:k (arfl gök)
‘arfl efla:kn›, uçmahn› tamugn› özin-

din ast›n kördi (KE 209r/15)
(arfl› gö¤ü, cenneti cehennemi kendin-
den afla¤›da gördü)
‘arfl kürs (arfl kürs)

‘arfl kürsi:ni, hica:blarn› yaraturda
(KE 210v/16) 
(arfl› kürsü, perdeleri yarat›rda)
‘arfld›n kürsi:din keçti (KE 211r/21)

(arfldan kürsiden geçti)
afl su (yemek su)
afl su içmekni sak›nmad›lar (KE
154r/10) 
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(yemek su içmekden çekinmediler)
k›rk kün afl su bermedi (KE 113v/6)
(k›rk gün yemek su vermedi)
afl suw (bk. afl su)
aflga suwga muhta:c bolmad›lar. (KE
93r/14) 
(yeme¤e suya muhtaç olmad›lar)
ata ana (baba anne)
Hak te’a:la:n›ng hoflnu:dluk› ata ana
hoflnu:dluk› içinde turur (NF 283/7-8) 
(Hak tealan›n r›zas› baba ana r›zas›
içindedir)
atad›n anad›n adr›ld›m (KE 79r/13-14)
(babadan anadan ayr›ld›m)
atal›g anal›g (babal› anal›)
atal›g anal›g oglan tiler erdi (KE
184v/15)
(babal› anal› o¤lan dilerdi)
atas›z anas›z (babas›z anas›z)
atas›z anas›z temegil (KE 184v/18)
(babas›z anas›z deme)
ay kün (ay günefl)
ol on bir yulduz tak› ay kün kelsün (NF
355/2)
(o on bir y›ld›z ve ay günefl gelsin)
bu on bir yulduzlar ay kün birle (KE
67v/5)
(bu on bir y›ld›zlar ay günefl birlikte)
ay› küni (ay› günü)
kaçan Meryemniñ ay› küni yavuflt› er-
se (KE 169r/10)
(Ne zaman ki Meryem’in ay› güünü
yaklaflt›ysa)
‘aziz ar›g (ulu temiz)
mundag ‘aziz ar›g baflç›n› (KE 208/3)
(bunu gibi ulu temiz önderi)
bagr› bafl› (ba¤›r bafl)
közi yafl›, bagr› bafl› birle aytur (NF
182/16)

(gözü yafl› ba¤r› bafl› ile söyler)

baka aylanu (baka döne)

baka aylanu turd› ekin yeringe (ME
169/7)

(baka döne ekin yerine durdu.)

bafl adak (bafl ayak)

bafl›n adak›n kesip (KE 72v/12)

(bafl›n› aya¤›n› kesip)

ferya:d k›l›p bafl ayak yalañ keldi (KE
185v/2) 

(feryad k›l›p bafl ayak yal›n geldi)

ufl bu dünya: içre kördüm bafl ayak to-
lug çog› (KE 238v/4)

(bu dünya içinde gördüm, bafl ayak gü-
rültü dolu) 

bafl bag›r (bafl ba¤›r) 

bu ekki yan›ñ bafllar› bag›rlar›, tutkala-
r› kiriflleri tüz muva:f›k tururlar. (KE
211v/8)

( bu iki yan›n bafllar› ba¤›rlar›, saplar›
kiriflleri düz uygun dururlar)

bafl› közi (bafl› gözü)

bafl› közi kanga bulgand› (KE 24r/18)

(bafl› gözü kana buland›)

bay boynagu (zengin isyankar)

baylar boynagular zahmet bere baflla-
d›lar (KE 195r/3)

(zenginler isyankarlar zahmet vermeye
bafllad›lar)

boy süñük (et kemik)

boyuñn› süñüküñni yop mu turursem
(KE 226r/2)

(etini kemi¤ini yok etmek mi istersin?)

bukün yar›n (bugün yar›n)

bukün yar›n a:hiratka bargaysen (NF
323/3)

(bugün yar›n ahirete varacaks›n)

çeynep b›rak›p (çi¤neyip b›rak›p)
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ol ta’a:md›n çeynep b›rak›p turur erdi-
ler (NF 34/3)
(o yemekten çi¤neyip b›rak›p dururlard›)
di:v peri: (dev peri)
eger di:v peri: a:feti teggen bolsa (KE
203r/5) 
(e¤er div peri zarar› de¤er olsa)
kamug di:v peri: uçar kufllar Süley-
ma:nga y›g›ld›lar (KE 145r/1)
(bütün dev peri uçan kufllar Süleyma-
n›n yan›na geldiler)
edgüleri ar›glar› (iyileri temizleri)
edgüleri ar›glar› ol yarl›gn› bitiyürler.
(KE 117r/13)
(iyileri temizleri o feman› yazarlar)
el adak (el ayak)
elgin adak›n baglad› (KE 51v/4)
(elini aya¤›n› ba¤lad›)
elgin ayak›n baglamag›l (KE 187v/16)
(elini aya¤›n› ba¤lama)
elgini adak›n› kat›g baglad› (NF 96/15)
(elini aya¤›n› iyice ba¤lad›)
eli küni (eli günü)
eli küni emgekge tüfldiler (KE 44v/20) 
(eli günü zahmete düfltüler)
eli küni bizdin algay (KE 148r/8)
(eli günü bizden alacaklar)
ema:netl›g h›ya:netl›g (emanetlik hi-
yanetlik)
ema:netl›g h›ya:netl›gda as›gl›g (KE
221r/1)
(emanetlik hiyanetlikde faydal›)
emgeksiz tileksiz (zahmetsiz isteksiz)
savma’a içinde emgeksiz tileksiz ru:zi:
tegürdi. (KE 167r/5-6)
(ibadethane içinde zahmetsiz isteksiz
oruç tuttu)
et fleker (et fleker)

toyg›nça et fleker yediler (KE 118v/20)

(doyana kadar et fleker yediler)

hakk› hürmeti (hakk› hürmeti)

‹diya: Ebu: Bekrniñ s›dk› hakk› hür-
meti a:hir demde (KE 239r/10)

(Ey Allah›m, Ebu Bekir’in hakk› hür-
meti son demde)

›slanmak sas›mak (›slanmak kokmak)

flehrge kirdi erse kurum›fl ölügler kördi
›slanmay sas›may turur (KE 173v/20-
21)

(flehre girdi¤inde kurumufl ölüler gör-
dü ›slanmadan kokmadan durur)

ini agan› (kardefl a¤abey)

tirig koymagan bir ini agan› (KE
197v/2)

(bir kardefli a¤abeyi diri koymagan)

izleyü isteyü (izleyerek isteyerek)

and›n song ka:firlar peyga:mbar ‘as’-
nung izini izleyü isteyü keldiler ga:r
agz›nga tegi (NF 21/11-12)

(ondan sonra kafirler peygamberin izi-
ni izleyerek isteyerek geldiler ma¤ara
a¤z›na de¤in)

kaçmak korkmak (kaçmak korkmak) 

men kaçm›fl korkm›fl kiflimen (KE
143v/18)

(ben kaçm›fl korkmufl kifliyim)

kadgu emgek (kayg› emek)

keçe kündüz özi yalguz kadgu emgek
yüklenip (KE 22v/10)

(gece gündüz kendisi kayg› zahmet
yüklenip)

kadgu hasrat (kayg› hasret)

tak› hatun› kadgu hasrat birle fleherke
bar›p turur erdi. (NF 333/16) 

(ve hatunu kayg› hasret ile flehre var›p
dururdu)
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tak› menim kadgum hasrat›m andag zi-
ya:da bold› (NF 242/8)
(ve benim kayg›m hasretim onun gibi
ziyade oldu)
kan yafl (kan yafl)
közlerindin kan yafl ak›tu (KE 75r/20)
(gözlerinden kan yafl ak›tarak)
meha:sinlar›d›n kan yafllar› akar erdi
(NF 76/17-77/1)
(sakallar›ndan kan yafllar› akard›)
kap kar›ndafl (akraba kardefl)
hatun› birle ad›n kap kar›ndafln› köçü-
rüp keliñ. (KE 105r/7) 
(kar›s› ile baflka akraba kardeflini gö-
çürüp gelin)
kap kar›ndafld›n kesildi (KE 108v/1)
(akraba kardeflten ayr›ld›)
kar› buz› (kar› buzu)
keçti behmen zemheri: k›fl kalmad› ka-
r› buz› (KE 68r/18)
(geçti karak›fl zemheri k›fl kalmad› ka-
r› buzu)
k›zlar› hatunlar› (k›zlar› hatunlar›)
ertesi Fa:t›ma kat›nga Kurayfl kabi:la-
s›n›ng k›zlar› hatunlar› müba:rekba:d
k›lu kirdiler (NF 160/5)
(ertesi gün Fat›ma yan›na Kureyfl kabi-
lesinin k›zlar› hatunlar› tebrik ederek
girdiler)
kifl kunduz (samur kunduz)
yerde yügrüp cüft al›flur as tekin kifl
kunduz› (KE 68v/4)
(yerde yürüyüp efl al›fl›r as tekin samur
kunduzu)
kol but (kol but)
butlar›n›ñ kol› but› s›nuk (KE 39v/15) 
(butlar›n›n kolu butu k›r›k)
bir kimerse keldi kolum butumn› mun-
dag k›ld› (KE 240v/18)

(bir kimse geldi kolumu butumu bu-
nun gibi k›ld›)
körmiflim iflitmiflim (görmüflüm iflit-
miflim, görüp duydu¤um)
körmiflim iflitmiflimni aytu berdim (KE
229r/15)
(görüp duydu¤umu söyledim)
köflkleri sara:ylar› (köflkleri saraylar›)
fiamnung köflkleri sara:ylar› manga
köründi (NF 30/6) 
(fiam›n köflkleri saraylar› bana göründü)
Yemen flehrining köflkleri sara:ylar›
manga köründi (NF 30/7-8)
(Yemen flehrinin köflkleri saraylar› ba-
na göründü)
köz kafl (göz kafl)
köz kafl› kamug nu:ra:ni: (KE 187r/20)
(gözü kafl› hepsi nurani)
biri biringe köz kafl at›fld›lar (ME
197/1)
(biri birine göz kafl ettiler)
köz köñül (göz gönül)
közleri köñülleri birle Yu:suf cema:lin
körüp (KE 86r/14-15)
(gözleri gönülleri ile Yusuf cemalini görüp)
köz kulak (göz kulak)
ögsüzler ma:l›n yegen kar›nlarn›ñ köz
kulaklar›nd›n, ag›z burunlar›nd›n ot
yal›nlar (KE 249r/9-10)
(öksüzler mal›n› yiyen kar›nlar›n, göz ku-
laklar›ndan a¤›z burunlar›ndan atefller..)
kumri bülbül (kumru bülbül)
kumri bülbül mukri: bolup ün tüzer tün
kündüzi (KE 68v/5)
(kumru bülbül kuran okuyucu olup ge-
ce gündüz ça¤›r›rlar)
kufl kumurs (kufl kumru)
kufl kumursga yemesün tep (KE
92v/11)
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(kufl kumru yemesin diye)
kufl kurt (kufl kurt)
men körmedin kufl kurt yesün tedi (KE
38r/9) 
(ben görmeden kufl kurt yesin dedi)
ve kufl kurtlarn› ve ferifltelerni (KE
3v/2)
(ve kufl kurtlar›n› ve meleklerini)
lutf› keremi (lutfu keremi)
veli:kin Hak te’a:la:n›ng lutf› keremi
mening üze mundag turur (NF 36/7)
(velakin Hak tealan›n lutfu keremi be-
nim üzerime bunun gibi durur)
ma:l sara:y (mal saray)
ma:l›n sara:y›n yer kuy› ›dg›l (KE
125v/19)
(mal›n› saray›n› yerin dibine gönder)
mü’min ka:fir (mümin kafir)
mü’min ka:fir Nu:h oglanlar›nd›n tug-
d›lar (KE 27r/15-16)
(mümin kafir Nuh o¤lanlar›ndan do¤dular)
mü’min musulma:n (mümin müslüman)
Hak te’a:la:d›n mü’min musulma:n kul
tilekini tilese (NF 313/3)
(Hak tealadan mümin müslüman kul
dile¤ini dilese)
na:n bal›k (ekmek bal›k)
na:nn› bal›kn› tapmad›lar (KE 129v/16-17)
(ekme¤i bal›¤› bulmad›lar)
ogl› k›z› 
and›n ogul k›z bol[ma]d› (NF 6/12) 
(ondan o¤lu k›z› olmad›)
biz hem ogul k›zga andag küwenürmiz
(KE 172v/4)
(biz hem o¤ul k›za öyle güveniriz)
köplük birle küvendiler ogul k›z ma:l
t›varda (ME 196/7)
(çok fazlas›yla o¤ul k›z mal servete
güvendiler)

ogul k›zs›z (o¤ul k›zs›z)
ogul k›zs›z yana biregüniñ (KE
186r/1-2)
(o¤ul k›zs›z yine birisinin)
ok ya (ok yay)
men tak› ok ya ald›m (NF 31/16)
(ben dahi ok yay ald›m)
olturgu tayangu (oturulacak dayan›lacak)
olturgu tayangu orun (KE 85r/16)
(oturulacak dayan›lacak yer)
ot suv (ot su)
ha:li bold› otd›n suvd›n yer (ME 15/3)
(yer ottan sudan hali oldu)
ot suws›z (ot susuz)
kiflisiz ot suws›z yerde kodd› (KE 48r/3)
(insans›z ot susuz yerde koydu)
otsuz suvsuz (otsuz susuz)
otsuz suvsuz bold› kiflilerning yöresi
(ME 3/5)
(kiflilerin yöresi otsuz susuz oldu)
saç sakal (saç sakal)
ey anam ogl› saç›m sakal›m tutmag›l
(KE 126v/11-12) 
(ey anam o¤lu sç›m› sakal›m› tutma)
saç›n sakal›n boyad› (ME 128/2)
(saç›n› sakal›n› boyad›)
saç› sakal› akarm›fl (NF 285/16-17)
(saç› sakal› a¤arm›fl)
suvsuz otsuz (susuz otsuz)
suvsuz otsuz bold› yer (ME 15/3) 
(yer susuz otsoz oldu)
otsuz suvsuz yer (ME 15/3) 
(otsuz susuz yer)
süñü k›l›ç (süngü k›l›ç)
kamugn› süñü k›l›ç birle sançt›lar (KE
165r/16)
(hepsini süngü k›l›ç ile kestiler)
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flehri rüsta:s› (flahirlisi köylüsü)
M›sr elinin flehri rüsta:s›, bay› ç›gay›, erke-
gi tiflisi kim satg›n alguga (KE 75r/10)
(M›s›r memleketinin flehirlisi köylüsü, zen-
gini yoksulu, erke¤i diflisi ki sat›n alana...)
tag dere (da¤ dere)
taglar dereler suw birle told›. (KE
147r/11)
(ta¤lar dereler su ile doldu)
tag teñiz (da¤ deniz)
ol H›zr birle efl bolup tag teñizlerni
kezgen (KE 158r/12)
(o H›z›r ile efl olup da¤ denizleri gezen)
takva: perhi:z (takva perhiz)
tak› ‘ömrini takva: perhi:z birle keçü-
rür erdi (NF 219/14)
(ve ömrünü takva perhiz ile geçirirdi)
tafl temür (tafl demir)
tafl temür birle tam k›lal›ñ (KE
205v/11)
(tafl demir ile tam k›lal›m)
tafl toprak (tafl toprak)
tafl toprak birle urd›lar (KE 153r/1)
(tafl toprak ile vurdular)
tewe uy (deve s›¤›r)
teweler uylar soyup flükra:ne berdiler
(KE 132r/7)
(develer s›¤›rlar kesip flükrane verdiler)
ton edük (don ayakkab›)
ton edük yaga bafllad› (KE 118v/16)
(don ayakkab› ya¤maya bafllad›)
uçmah tamug (cennet cehennem)
uçmahn› tamugn› özindin ast›n kördi
(KE 209r/15)
(cenneti cehennemi kendinden afla¤›da
gördü)
‘ulema: ‘urafa: (bilginler arifler)
tak› ‘ulama:ka ‘urafa:ka ihsa:n ve
in’am k›ld› (NF 424/12-13)

(ve bilginlere ariflere ihsan ve ba¤›flta
bulundu)
uzun›n enin (uzununu enini)
uzun›n enin kördiler (KE 176r/2-3)
(uzununu enini gördüler)
yay ok 
yay ok yok erdi (KE 133v/8)
(yay ok yoktu)
yegü içgü (yiyecek içecek)
yegü içgü bulmazmiz (KE 227v/9-10)
(yiyecek içecek bulam›yoruz)
bir ay yegü içgüge bolup (KE 29v/18-19)
(bir ay yiyecek içecek olup)
yegüçe keygüçe* (yiyecek içecek)
yegüçe keygüçe ma:l›m bar (KE 79v/17)
(yiyecek içecek mal›m var)
yel bul›t(-bulut) (yel bulut)
yagmur yagdurtt› yel bul›tka; yagdurd›
yel bul›tn› (ME 215/7)
(ya¤mur ya¤d›rd› yel buluta; ya¤d›rd›
yel bulutu)
yel bulut teg keldi (KE 78v/13-14)
(yel bulut gibi geldi)
yem içim (yi¤im içim)
yem içim birle karn› toyd› erse (KE
213r/8)
(yi¤im içim ile karn› doyduysa)
yemedi içmedi (yemedi içmedi)
yemedi içmedi söz sözleflgü vakt bold›
erse (KE 120r/19)
(yemedi içmedi söz söyleyerek vakt
olduysa)
yemek içmek (yemek içmek)
bir yemek içmek ekinçi ogul k›z (KE
167r/4-5)
(bir yemek içmek ikinci ogul k›z)
özini yemek içmekdin tak› (NF 264/7)
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(kendisini yemek içmekten ve...)

yer kök (yer gök)

yerni kökni yaratgan Tangr› (NF
79/12-13) 

(yer gö¤ü yaratan Tanr›)

yerni kökni yaratgan Teñriga tapunur-
miz (KE 233r/14)

(yeri gö¤ü yaratan Tanr›ya ibadet ede-
riz)

y›g›p terip (y›¤›p derip)

süñüki kayda erse y›g›p terip keltürdi
(KE 165v/19-20)

(kemi¤i neredeyse y›¤›p derip getirdi)

yinçü gevher (inci gevher)

yinçü gevher birle tolug. (KE 174r/4) 

(inci gevher ile dolu)

yürekim köksüm (yüre¤im gö¤süm)

müba:rek elgini yürekim köksüm üze
koyd› erse (NF 102/8)

(mübarek elini yüre¤im gö¤süm üzeri-
ne koyduysa)

yüz ag›z (yüz a¤›z)

yüz ag›z egri etgen (ME 1/4) 

(yüz a¤›z e¤ri eden)

yüzi agz› egri bolm›fl er (ME 1/4)

(yüzü a¤z› e¤ri olan adam)

yüzi közi (yüzü gözü)

yüzi közi kanga bulgand› (KE 73v/12)

(yüzü gözü kana buland›)

yüzin bafl›n (yüzün bafl›n)

Ma:rya:b yüzin bafl›n aflak sald› (KE
125r/17)

(Maryab yüzün bafl›n afla¤› sald›)

(zahid dindar kifliydi)

zina: liva:tat (zina livata)

Mü’minler haremiñe h›ya:net közün
bakgan zina: liva:tat k›lganlar (KE
249r/10)

(Müminler evine hainlik gözüyle ba-
kan zina livata k›lanlar)
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Aç›klamalar

1 ‹kilemelerin bu yönüne, sözlüklerde ve dizinlerde gere¤ince dikkat edilme-
mektedir. Asl›nda ikilemeler ayr› bir kelimedir ve olufltu¤u kelimelerden az
veya çok farkl› anlamlara gelirler. Bu sebeple ikilemeler, sözlük ve dizinler-
de madde bafl›nda veya madde bafl› kelime içerisinde ayr› olarak belirtilmeli-
dir.

2 Bu konuda genifl bir yaz› Arfl. Gör Serkan fiEN taraf›ndan haz›rlanmaktad›r.
Bahsetti¤imiz örne¤i onun haz›rlamakta oldu¤u çal›flmas›ndan alm›fl bulunu-
yoruz. Bunun yan›nda bu haz›rlanan yaz› bize flunu gösterdi ki, ikilemelerin
oluflumunda kültür ve din de¤ifliminin büyük etkisi olmakta, daha önceki din-
de ve kültürdeki anlam›n› yitiren kelimeler, varl›klar›n› ikilemelerde sürdüre-
bilmektedirler. ‹kilemeler, Türk kültüründeki de¤iflimleri bize göstermesi ba-
k›m›ndan ilgi çekici bir görünüm arz ederler. 

3 Bu eserler için ECKMANN (1995), ATA (1997, 1998) ve YÜCE’nin (1993)
çevriyaz› çal›flmalar›ndan istifade edilmifltir.

4 Bu konuda daha genifl bilgi içi bk. FOY (1899), VOGELIN-ELLINGHA-
USEN (1945), TUNA (1948;1986), EREN (1949), MARCHAND (1952),
A⁄AKAY (1953a-1953b-1954), ÇA⁄ATAY (1978), TIETZE (1966), HAT‹-
BO⁄LU (1981), TEK‹N (1995), YÜCE (1998).

5 Harezm Türkçesinin devam› olan Ça¤atay Türkçesi ve 11. yy’dan sonra yaz›
dili olan Bat› Türkçesi veya Eski Anadolu Türkçesi eserleri gözden geçirildi-
¤inde ikilemelerin ve yinelemelerin kullan›m s›kl›¤›n›n, inceledi¤imiz eserle-
re nazaran daha az ve yerli yerinde oldu¤unu farkettik. 

6 Amac›m›z ikilemeleri anlatmak oldu¤u için ayr›ca transkripsiyonlu metin ve-
rilmemifltir. Bu konuda bize KAYA’n›n çal›flmas› örnek olmufltur (1994). 
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On the Hendiadyoin and Repetition In the Kharezm
Turkish

Mehmet Dursun ERDEM*

Abstract: In this article, hendiadyoin and repetition have
been studied in the light of Kharezm Turkish manuscripts.
The aim of this study is to make a strong contribution to the
arguments about hendiadyoin among the scholars. The arti-
cle is divided into two parts the first of which has been dis-
cussed on the hendiadyoins. It has been suggested “repeti-
tion” as an addition to the hendiadyoin. The second part, has
classified the examples of the hendiadyoin and the repetition
according to Kharezm Turkish manuscripts. 

Key words: Hendiadyoin, repetition, gemination, reduplica-
tion, word groups, Kharezm Turkish.
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