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Öz 

Tarihi metinlerin ortaya çıkarılmasında Eski Anadolu Türkçesi verimli bir dönem olarak kabul edilir. 

Bu dönemde yazılan ve dil, kelime hazinesi, içerik, tür, konu, anlatım özelliği bakımından önemli 

eserlerden biri de Kırk Vezir Hikâyeleri’dir. Sade bir dil ile kaleme alınan bu eser, 15. yüzyılda 

yazılmıştır. Didaktik bir özelliğe sahiptir. Padişah ve diğer devlet yöneticilerine geçmişten hikâyeler 

anlatarak onları birçok konuda öğütlemeyi hedefleyen eser, bu yönüyle siyasetname özelliği taşır. 

Eserin söz varlığı açısından zengin unsurlar barındırması sebebiyle bu çalışmada araştırma konusu 

olarak ikilemeler seçilmiştir. Yurt içi ve dışında birçok nüshası bulunan çalışmanın British Library 1 

7882 numaralı nüshası esas alınmıştır. Giriş bölümünde ikilemeler ile ilgili genel bilgi ve tanımlar 

verilmiştir. Kırk Vezir Hikâyeleri’nin konusu ve içeriği birinci bölümde tanıtılmıştır. İkinci bölümde 

metindeki ikilemeler tespit edilerek tekrar sayısı, anlamı, sayfa ve satır numaralarına göre 

sınıflandırılmıştır. Belirlenen ikilemeler anlam, köken ve yapı bakımından üç ana başlık altında 

incelenmiştir. Aynı kelimelerin tekrarıyla, eş, yakın, zıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla ve yansıma 

kökenli kelimelerle yapılan ikilemeler anlam yönüyle irdelenmiştir. Eserde toplam 483 ikileme tespit 

edilmiştir. Türkçe, Arapça ve Farsça ikilemeler köken bakımından gruplara ayrılmıştır. Yapı 

bakımından ikilemeler ise basit, türemiş, birleşik ve fiilimsi özelliklerine göre tasnif edilmiştir. Sonuç 

bölümünde ikilemelerle ilgili genel değerlendirmede bulunulmuş, dikkat çekici özellikler 

belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Kırk Vezir Hikâyeleri, İkileme, Eski Anadolu Türkçesi 

Reduplications in Kırk Vezir Hikâyeleri 

Abstract 

Old Anatolian Turkish is considered to be a productive period in revealing historical texts. One of the 

important works written in this period in terms of language, vocabulary, content, genre, subject and 

expression is the Kırk Vezir Hikâyeleri. Written in a plain language, this work was written in the 15th 

century. It has a didactic feature. The work, which aims to advise the Sultan and other state 

administrators on many issues by telling stories from the past, has the feature of a policy book in this 

respect. Due to the fact that the work contains rich elements in terms of vocabulary, reduplications 

were chosen as the research topic in this study. The study, which has many copies in Turkey and 

abroad, is based on the British Library 1 7882 copy. In the introduction, general information and 

definitions about reduplications are given. The subject and content of the Kırk Vezir Hikâyeleri were 

introduced in the first chapter. In the second part, reduplications in the text were determined and 

classified according to the number of repetitions, meaning, page and line numbers. Identified 

reduplications were examined under three main headings in terms of meaning, origin and structure. 
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The reduplications made with the repetition of the same words, the repetition of synonyms, close, 

antonyms and words with reflection origin were examined in terms of meaning. A total of 483 

reduplications have been identified in the work. Turkish, Arabic and Persian reduplications are 

divided into groups in terms of origin. In terms of structure reduplications are classified according to 

their simple, derived, compound and gerundial characteristics. In the conclusion part, a general 

evaluation about reduplications has been made and remarkable features have been determined. 

Keywords: Kırk Vezir Hikâyeleri, Reduplication, Old Anatolian Turkish 

Giriş 

İlk örneklerine Orhun Yazıtları’ında rastlanılan ikilemeler, aynı çeşit kelimelerin yan yana 
kullanılmasıyla oluşturulur. İkilemeler anlamı güçlendiren, ifadeye güzellik katan söz varlığı 
unsurlarıdır. 

Araştırmacılar tarafından ikilemeler üzerine çeşitli çalışma yapılmıştır. İkilemeler ile ilgili bazı tanım ve 
açıklamalar şöyledir: 

“Anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla, aynı sözcüğün 
tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan sesleri birbirini andıran iki sözcüğün 
yan yana kullanılmasıdır” (Hatiboğlu, 1981, s. 9). 

“İkileme bir sözcüğün ya da yansımalı bir birimin ya da bir kısmının yinelenmesi ya da sözcüğün 
anlam özellikleri açısından eş anlamlı, zıt anlamlı, anlam açısından ilişkili olabileceği başka bir 
sözcükle birlikte kullanılmasıyla oluşturulan anlambirimdir” (Aksan, 2001, s. 115). 

“Sürekliliği anlatmak, anlamı pekiştirip, zenginleştirmek, söyleyişe ahenk katmak, ses ve söz 
benzerliği sağlayarak, tabiî sese daha çok yaklaşmak, iki kelimeyle bir kavramı adlandırmak, 
ortaklaşa yeni bir anlam elde etmek amacıyla birincil ya da ikincil biçimlerin tekrarlanmasıdır” 
(Zülfikar, 1995, s. 161). 

İkilemelerle ilgili olarak aynen tekrarlar, eş ve yakın anlamlı tekrar grupları, zıt anlamlı kelimelerle 
kurulan tekrarlar, pekiştirmeli tekrarlar gibi yine çoğunlukla birbirine benzer sınıflandırmalar 
yapılmaktadır (Özkan vd. 2017, s. 45-50). 

Yeni bir ögeyi ortaya çıkarma ve dilin zenginliğini gösterme işlevi üstlenen ikilemeler en az iki kelimenin 
kalıplaşmasıyla oluşur ve anlam yönüyle bakıldığında tek bir kelime gibi görünür. İkilemeyi meydana 
getiren kelimelerin sırası değişmez ve ikilemelerin arasına başka unsurlar giremez. Tek başına bir 
anlamı olmayan birtakım kelimeler, yalnızca kullanıldıkları ikilemelerde anlam kalıbına oturtulabilir 
(Yastı, 2007, s. 52). Genel olarak dilde nerede ise her kelime, yan yana veya bir iki aralıkla dizilerek belli 
bir kavram için ikileme kurabilir (Hatipoğlu, 1981, s. 15). Bu çalışmada Kırk Vezir Hikâyeleri’nin British 
Library 1 Add. 7882 nüshası esas alınarak eserdeki ikilemeler tespit edilmiştir. Bu nüsha Mübeccel 
Kızıltan(1991) tarafından doktora tezi olarak hazırlanmıştır.  

1. Kırk Vezir Hikâyeleri 

Türk edebiyatında 15. yüzyıl, manzum eserlerle birlikte zengin mensur eserlerin bulunduğu dönemdir. 
Bu devirde gerek telif eserler gerek Farsça ve Arapçadan yapılan çeviriler din, ahlak, tasavvuf, aşk, 
kahramanlık gibi konuların çeşitliliği ve sayılarının çokluğu ile dikkat çekmektedir (Mazıoğlu, 1985, s. 
20). Bu eserlerden biri de bu dönemde yazılan veya Türkçeye çevrilen Kırk Vezir Hikâyeleri’dir.  

Eser, Arapça Hikāyāt-ı ErbaǾįn-i Subh u Mesā adlı bir esere dayanmaktadır. Eserde ilk eşini kaybeden 
ve yeniden evlenen Hafıkeyn Şah ile şahın oğlu ve hatunu arasında geçen olaylar anlatılmaktadır. Üvey 
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anne oğlunu öldürtmesi için şaha devamlı baskı yapar. Şahın kırk veziri, kadınların hile ve yalanlarına 
karşı şahı uyarır. Acele karar vermemesi için kırk gün boyunca hikâyeler anlatır. Sonunda şahın oğlunun 
suçsuz olduğu anlaşılır ve şah tarafından hatun cezalandırılır. 

Eserde anlatılan hikâyelerin konuları, genel olarak sıradan insanların günlük hayatta karşılaştıkları 
yaşanmış veya yaşanması mümkün olayları kapsamaktadır. Bununla beraber padişah ve vezirlerin ülke 
yönetimi, saray hayatı, savaşları ve halkla ilişkileri gibi konular da işlenmektedir. Hikâyelerin 
anlatımında günlük yaşamdan izlerle beraber yer yer dev, cin, peri, ejderha, ifrit gibi masalsı ögeler de 
görülmektedir (Birinci, 2012, s. 8). Bu hikâyeler okuyucuya eğlenceli vakit geçirtirken aynı zamanda 
başarılı ve mutlu olmanın yollarını göstermektedir.  

Söz varlığı açısından zengin bir eserdir. Deyim, atasözü, ikileme, kalıp söz gibi unsurların örnekleri 
mevcuttur. Özellikle eserde ikilemelerin örneğinin çokça bulunmasından dolayı bu çalışmada ikilemeler 
incelenmiştir. 

2. Kırk Vezir Hikâyeleri’nde Geçen İkilemelerin Tasnifi 

Metindeki ikilemeler anlamı, tekrar sayısı ve geçtiği sayfa ve satır numaralarına göre tespit edilerek 
yazılmıştır. Çekim ekli ikilemeler tasnifte kullanılmamıştır. Bu çekim ekli ikilemeler anlam, köken ve 
yapı özelliklerine göre sınıflandırmada  gösterilmiştir.  

İkileme Anlamı Tekrar 
Sayısı 

Geçtiği Sayfa ve Satır 
Numaraları 

Ǿacāyib ġarāyib  garip, tuhaf, değişik 1 237a/15 

Ǿāciz furūmande  aciz, beceriksiz 1 209a/12 

aç ṣusuz  aç susuz 1 188a/6  

Ǿadl ü dād  adalet, doğruluk 4 4b/2, 21b/12, 29a/1, 117a/6 

Ǿadl ü ẓulm  adalet ve adeletsizlik 1 28b/14  

āh u nāle  ağlama, inleme 1 60a/16 

āh u vāy  engel, mâni 1 213b/6 

āh ü zār  inleme, feryat 2 95a/8, 136a/4 

āh u efġān  ağlama, inleme, feryat etme 1 187a/14  

āh u feryād  ağlama, inleme, feryat etme 1 223b/10  

āh vāh  inleme, sızlanma 1 79a/6  

Ǿahd ü ḳarār  söz, söz verme 1 7a/8  

āheste āheste  yavaş yavaş 6 116a/1, 124b/6, 157a/3, 157b/15, 
197b/6, 232b/13 

Ǿaḳl u hüner akıl, düşünme 1 113b/5  

Ǿaḳl u idrāḳ  anlama, kavrama 1 90a/7  

alaca yavaşça  ala, karışık renkli 1 185b/3 

alay alay  pek çok, çok sayıda 1 205a/14  

Ǿālim ü Ǿallāme çok bilen, âlim 1 220b/12 

Ǿālim ü dānā  bilgin, bilgili 1 19b/11 
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Ǿālim yigit  bilgin, bilgili 1 33b/10 

Allāh Allāh  şaşma anlatan ünlem 2 13b/2, 21b/1 

altun gümüş  değerli, kıymetli 1 37b/5 

Ǿar u namūs  utanma, utanç 2 64a/13, 90a/7  

arḳun arḳun  yavaş yavaş, ağır ağır 1 124b/6 

ata ana baba ve anne 5 19b/10, 21b/10, 21b/13, 63b/7, 
138b/14  

Ǿavām u ḫāṣ  halk, herkes 1 5b/5  

Ǿavām u ḫavāṣ halk, herkes 2 33a/10, 63a/7  

Ǿavf u kerem merhamet gösterme, bağışlama 1 45a/13  

Ǿavn ü Ǿināyet yardım etme, yardım 1 39b/7  

Ǿavrat uşaḳ aile halkı, ev halkı 1 169b/10  

avuç avuç bol bol, pek çok 2 89b/6, 139b/13 

Ǿayān beyān apaçık, besbelli 1 47b/1  

ayyār u tarrār hileci, düzenbaz 1 81a/1 

Ǿazl ü naṣb görevden alma ve göreve atama 1 28b/13  

baġ u bāġçe bahçe, bostan 1 13b/5 

bāl ü per kanat 1 227b/11 

bal yaġ  bal, yağ 1 227a/13 

bay u yoḫsul  zengin ve fakir, herkes 1 4a/8  

belā vü miḫnet  sıkıntı, zorluk, eziyet 1 104b/3  

bende āzād  köle ve hür olan herkes 1 103a/6  

beş beş  beş beş 1 118a/4  

beş on  beş on 3 95a/14, 252b/10, 259b/9 

bevl ü ġāǿit  idrar ve dışkı 1 251b/5  

bį-had ü bį-ḳıyās  pek çok 1 16b/10  

bį-ḳadr ü bį-ḳıymet değersiz, kıymetsiz 1 119a/8  

bį-nāmūs bį-Ǿār utanmaz, hayasız 1 160a/10  

biŋ tümen  pek çok 1 205a/9  

bir bir  birer birer, tek tek 4 96a/12, 125a/8, 138b/4, 185b/8 

bir iki  bir iki 11 9b/7, 38b/8, 59b/12, 67a/5,67a/7, 
77b/12, 92b/4, 139b/7, 150a/12, 
156b/6, 238a/14  

biri biri  biri, öteki 1 135b/4  

bölük bölük  parçalara ayrılmış bir biçimde 2 33a/7, 178a/4  

böy böy  ses taklidi bir söz 1 24a/8 

bügünlük yarınlıḳ  yakın bir zamanda 1 199b/5  

cān u dil  büyük bir samimiyet, içtenlik 2 187a/8, 187a/10  

cān u göŋül  büyük bir samimiyet, içtenlik 1 217b/14  

cebe cevşen  zırh 1 152b/3  
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cedd ü cehd  gayret, çaba 2 133a/6, 171a/15  

cemįl ü cemāl  güzel 1 230b/2  

ceng ü cidāl  savaş, harp 1 163b/4  

ceng ü müşkil  kavga, çekişme 1 143a/12  

cevr ü cefā  eziyet, zulüm 1 108a/10  

cezāǾ u fezāǾ  yeryüzü, dünya 1 161b/12  

cidd ü cehd  gayret, çaba 1 237b/9  

cilve vü cevelān  gezme, dolaşma 1 3a/13  

cüst ü cū  arama, araştırma 1 235a/3  

çaġıl çaġıl  çağıldayarak 1 12b/6  

çapa kürek  çapa kürek 1 202b/14  

çār u nā-çār  ister istemez, mecburen 3 82b/12, 159b/11, 197a/8 

çār-nā-çār  ister istemez, mecburen 1 134b/15  

ḫāǿh-nā-ḫāǿh ister istemez 1 134b/15  

çeb ü rāst  sol ve sağ 1 109b/6  

çeng ü çegān  saz eğlentisi 1 89b/5  

çerh ü gerdūn  dönme, dönüş 1 221a/7  

çup çup  su sesi çıkararak 1 116a/5 

dāne dāne  tek tek, sıra ile 1 232b/9  

đarb u ḥarb  vuruşma, mücadele 2 243b/1, 254a/2 

delik delik  her yanı deliklerle dolu 1 76b/11  

deng ü ḥayrān  şaşkın, şaşırmış 6 13b/6, 90b/2, 126b/1, 177b/4, 
202b/3, 231a/15  

deng ü lāl  konuşamama, şaşırma 1 258a/3  

der-be-der kapı kapı, her yere uğramak suretiyle 1 96a/10  

devlet ü saǾādet  mutluluk, saadet 4 113b/5, 228a/3, 215b/10, 77b/15 

devletlü saǾādetlü  mutlu, bahtiyar 1 9a/11 

didim didim  çok küçük parçalara ayırma 2 148a/10, 65b/12 

dįn ü diyānet  din, dindarlık 1 250a/11  

diz-be-diz  diz dize, birbirine yakın olarak 1 12b/8  

dost düşmān  herkes, hepsi 1 90a/8  

duǾā vü ŝenā  dua ve övme 1 154a/6  

dürlü dürlü  çeşit çeşit 11 19b/10, 21b/8, 36b/5, 52b/3, 
81a/10, 117b/7, 118a/2, 134b/14, 
138a/12, 177a/7, 185b/10 

dürr ü zeberced  inci gibi parlak 1 56a/9  

elvān u eşkāl  renk renk 2 12b/5, 142b/6 

esįr ü sülūk  birlikte bir yola girme 1 16b/1 

ev-be-ev  her yere uğramak suretiyle 1 96a/10  

eyvāh eyvāh  aman, pek yazık 1 227a/4  
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faḳr u fāḳa  yokluk 1 99a/14  

ferrūh u ḫoş  sevinçli, mesut 1 95b/2  

feryād u figān  yüksek sesle bağırıp haykırma 7 67a/15, 36b/10, 78a/9, 
92b/2,163b/10, 187b/14, 253a/7 

fıḳır fıḳır  fıkırdama sesi çıkararak, şiddetle 2 178b/8, 214a/13 

fikr ü firāset  düşünce, kanaat 2 44a/13  

firāset uḳalā  anlayış, sezgi 1 68a/13  

ġaflet u şerr  gafillik, aymazlık 1 236a/1  

ġafūr u rāḥįm  bağışlayan, merhamet eden 1 216a/14  

gāh gāh  bazı bazı, ara sıra 7 19b/2, 24b/3, 64a/11, 80a/7, 
138a/10, 213a/5, 218a/6  

ġam ġuṣṣa  keder, hüzün 1 109b/7  

ġarįb ġurāb  zavallı, çaresiz 1 161a/11  

ġılāẓ u şedād  çok, fazla 2 111b/1, 259a/7  

gice gündüz  her zaman 9 20a/15, 217a/13, 72a/13, 94a/10, 
136a/4, 160a/10, 162b/15, 163a/7, 
194a/1  

gice vü gündüz  her zaman 1 61b/4  

gönderlü ḥarābalu  mızraklı 1 16b/13  

gūn-ā-gūn  türlü türlü, çeşit çeşit 2 50b/9, 61b/10  

gūşe-be-gūşe  her yere uğramak suretiyle 1 96a/11  

gün-be-gün  gittikçe, günden güne 1 51a/14  

günbür günbür  büyük bir gürültü ile 1 257a/10  

güpür güpür  gümbür gümbür, büyük bir gürültü ile 1 242a/1  

gür gür  gür sesi çıkararak, gürül gürül 3 67a/13, 141b/10, 242a/9  

gürūh gürūh  bölük bölük, takım takım 1 178a/4  

ḫadem ü ḥaşem hizmetçiler ve maiyet halkı 1 63a/6 

ḥaḳįr fakįr  değersiz, küçük 1 33a/9  

ḫarc u Ǿiṣrāf  harcama, savurma 1 61a/10  

ḫaşr u neşr  bir araya getirme, toplama 1 176b/9  

hay hay  ses taklidi bir söz 2 33a/9, 67a/15 

ḫayr u iḥsān  lütuf, iyilik 1 97a/9  

ḥayrān u 
müteḥayyır  

şaşkın, şaşırmış 1 178b/1  

ḥāżır müheyya  hazır, amade 1 14a/2  

ḥazm u iḥtiyād  ölçülü davranma, sakınma 1 18b/6  

hebā vü heder  boşa gitme, ziyan olma 1 250a/7  

hele bārį  hiç olmazsa 1 10a/1  

ḫor u ḫacįl  değersiz, hakir 1 33a/7  

ḫuşmend ü 
mütevāziǾ  

akıllı, akıl sahibi 1 19b/12  
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huşyār u dānā  akıllı, âlim 1 254a/7  

ḥükm ü ḥükūmet  hakimiyet 8 7b/6, 29a/1, 29b/1, 29b/7, 29b/8, 
32a/7, 246a/6, 94a/2  

ḥürmet ü Ǿizzet  saygı, sayma 1 97a/8  

Ǿıyş u nūş  yeme içme 1 203b/15  

Ǿıyş u Ǿişret  yeme içme 2 23b/15, 246a/4  

içlü ṭışlu  her taraftan, her yönden  1 227b/6  

iki üç  iki üç 1 224a/7  

iḳlįm iḳlįm  diyar diyar 1 205a/7  

inǾām iḥsān  iyilik, lütuf 1 26a/7  

ins ü melek  insan ve melek 1 213b/12  

ḳadr ü ḳıymet  değer, kıymet 1 239b/3  

ḳaḳ ḳaḳ  ses taklidi bir söz 2 245a/13, 247b/9 

kan ter  sırılsıklam ter içinde 1 108b/9  

ḳara ḳara  siyah renkte olan 1 174b/6 

ḳaṣ ḳaṣ  kıs kıs, sessiz ve alaylı bir biçimde 
gülme 

1 89b/8 

ḳat ḳat  katlar halinde 1 68a/13  

ḳat-ender-ḳat  kat kat, pek çok 1 99a/14  

ḳatı ḳatı  çok, pek çok 2 229b/1, 231b/6  

ḳatl u Ǿaẕāb  ızdırap, acı 1 219a/14  

kemįne kemter  aciz, zavallı 7 18a/8, 25a/14, 33b/5, 37b/13, 
68b/5, 73a/15, 88a/10 

keyd ü ḥįle  hile, oyun 1 25a/4  

ḳıf ḳıf  ses taklidi bir söz 1 197a/11  

ḳırḳ elli  kırk elli 2 227b/7, 243a/14  

ḳız oġlan  dişi, bakire 5 74a/4, 74a/6, 75b/10, 75b/1, 82b/1  

ḳoyun ḳuzu  koyun ve kuzudan oluşan sürü 1 237a/3  

ḳudret u ḳuvvet  güç, kuvvet 1 175b/14  

ḳuṣḳun kemeldirek  kayış, kemer 1 11a/5  

kūy-be-kūy  her yeri aramak suretiyle 2 254b/2, 255a/4  

kütür kütür  kütür sesi çıkararak 1 48b/10  

lāf u güẕāf  boş ve yersiz söz 2 217a/7, 224a/10  

laǾl ü cevāhir  pırlanta gibi değerli 3 56a/9, 56a/13, 107b/15  

leb-ber-leb  dudak dudağa 1 137b/6 

lehv ü luǾb  oyun, eğlence 1 236a/1  

leyl ü nehār  gece gündüz, her zaman 9 6a/2, 109b/3, 155a/3, 225a/10, 
92b/11, 136a/4, 198a/14, 19a/8, 
36a/9 

māl u esbāb  mal, eşya 1 57a/8  
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māl u mülk  her türlü maddi varlık, eşya 1 85b/1  

māl-ā-māl  ağzına kadar dolu, toptolu 1 258a/4  

manṣūr u māni  galip gelen, zafere ulaşan 1 214b/5  

manṣūr u muẓaffer  galip gelen, zafere ulaşan 2 71a/11, 212b/5  

medh ü senā  övme, övgü 1 191b/4  

mekr ü ḥįle  hile, düzen 6 10a/14, 53b/6, 23b/5, 66b/13, 
68a/9, 165a/10 

melūl maḥzūn  üzgün, kederli 1 246a/2  

melūl ü maḥzūn  üzgün, kederli 1 15a/12  

meşhūr u maǾrūf  bilinen, ünlü 1 164a/7  

muḳātele 
muḥārebe  

savaş, harp 1 225b/14  

muṭįǾ ü münḳād  tabi, itaatkar 1 62a/12  

müǿmįn ü 
muvaḥḥid  

müslüman, inançlı 1 216a/15  

müşk ü gülāb  gül suyu gibi kokan 1 56a/9  

naḳįr ü ḳıṭmįr  en küçük ayrıntısına kadar 3 138b/4, 253a/6, 197b/12  

nāz u niyāz  cilve, eda 1 87a/2  

neşv ü nümā  gelişme, büyüme 1 189b/13  

nuḳl ü şarāb  içkiyle yenen yiyecek, meze 1 232a/10  

nuṣḥ u pend  öğüt, nasihat 3 114b/1, 199a/1, 120b/2  

oġul ḳız  çocuk, evlat 1 217a/4  

oḳ yay  ok yay 1 20b/2  

oḳlu yaylu  ok atan kimse 1 16b/13  

olur olmaz  rastgele, sıradan 2 64a/7, 97a/2  

on on  onar onar 1 118a/4  

onar onar  onar onar 1 258a/6  

otlu odunlu  çok, fazla 1 203a/6  

oturan ṭuran  herkes, cümle alem 1 33b/1  

ögür ögür  öğürme sesi çıkararak 2 69a/7, 103b/6   

pāk pākize  temiz, pak 3 118a/7, 251a/8, 220b/1  

pāre pāre  parça parça 10 9b/3, 45b/1, 120b/9, 148a/1, 
157a/2, 157a/8, 244b/4, 214b/1, 
36b/5, 36b/10  

pek pek  çok çok 1 85a/4  

pend ü naṣįḥat  öğüt 1 73a/9  

pįr ü civān  genç ihtiyar herkes, bütün alem 2 33b/2, 134b/8 

püşt u penāh  yardımcı, sığınak 2 27b/2, 63a/7 

püşte püşte  yığın yığın, pek çok 1 226a/11  

rāhib keşiş  rahip, din adamı 1 119b/10  
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reng-ā-reng  renk renk, renkli 1 134a/6  

rįze rįze  ufak parçalar halinde, ufak ufak 4 48b/1, 56a/14, 106b/2, 148a/1  

rükūǾ u sücūd  saygı, saygı gösterme 1 123a/12  

rüsvāy u bed-nām  rezil, alçak 1 176b/15  

ṣāf ṣāf  dizi dizi, sıra sıra 1 61b/8  

saġ esen  sağ ve sağlam bir şekilde 1 160b/14  

saġ selāmet  sağ ve sağlam bir şekilde 2 182b/6, 186b/5 

ṣaḥįḥ ṣālim  sağlıklı, sağlam 1 192b/14  

ṣaḥįḥ ü sālim  sağlıklı, sağlam 1 38b/2 

saḳar ṭamu  cehennem 1 49a/14 

sāl u māh  zaman, dönem 1 260b/7  

ṣapır ṣapır  birbiri ardınca, sürekli olarak 2 57a/15, 221b/12  

seḫā vü cūd  cömertlik, eli açıklık 1 4a/7  

semāǾ ü ṣafā  sema etme, dönme 1 112b/8  

sermest ü sekrān  sarhoş 1 176b/14  

sįne-ber-sįne  göğüs göğüse 2 137b/6, 131a/9  

sįret ü ādet  ahlak, karakter 1 4a/6  

ṣoḳaḳ ṣoḳaḳ  her yere uğramak suretiyle 2 254b/2, 255a/4  

soḳaḳ-be-soḳaḳ  her yere uğramak suretiyle 1 96a/10  

ṣuçsuz günāhsuz  masum, kabahatsiz 1 211a/12  

ṣulu ṣulu  suyu bol olan 3 93b/11, 172b/14, 109b/7  

sürūr u hübūr  sevinç, mutluluk 1 23b/11  

şapır şapır  şap şap sesi çıkararak 1 169b/2  

şarāb kebāb  yiyecek içecek 2 89b/1, 159b/3 

şerh ü keşf  anlatma, izah 1 143a/12  

şükr ü sipās  övgü, övme 1 1b/4  

tāc u ṭaḫt  hükümranlık, hakimiyet 1 230b/1  

taḫt u tāc  hükümranlık, hakimiyet 2 32a/8, 34a/4  

ṭas ṭas  fazla fazla, çok 1 224b/7  

ṭas ṭas  ses taklidi bir söz 1 68a/4  

tebevvel teġayyüt  dışkı çıkarma 3 122b/2, 122b/3, 122b/7  

tek ü tenhā  yalnız, yapayalnız 3 64b/3, 81a/7, 82b/1  

tekrār-be-tekrār  birçok defa, tekrar tekrar 1 159b/9  

teng ü ḥayrān  şaşma, şaşırıp kalma 1 259b/6  

teǿlįf ü taṣnįf  eser yazma, kaleme alma 1 4a/12  

ter ü tāze  taze, dinç, zinde 1 97a/4  

tevbe istiġfār  günahın bağışlanmasını isteme 1 73a/6  

tiz tiz  tez tez, çabucak, hemen 2 172b/11, 216b/13  
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Tablo 1. Kırk Vezir Hikayeleri’ndeki İkilemelerin Tasnifi 

2.1. Anlam Bakımından İkilemeler 

İkileme yapısını oluşturan kelimeler anlamca bütünleşik bir biçime sahiptir. İkilemeyi oluşturan 
kelimeler tekrar edildikçe anlam da tekrar edilmekte ve dolayısıyla anlamda güç sağlanmaktadır 
(Hatiboğlu, 1981, s. 56). Çalışmada ikilemeler anlam bakımından aynı, eş, yakın anlamlı, zıt anlamlı ve 
yansıma kökenli olmak üzere beş başlıkta incelenmiştir. 

2.1.1. Aynı Kelimelerin Tekrarıyla Kurulan İkilemeler 

aġız aġıza, āheste āheste, alay alay, Allāh Allāh, arayu arayı, arḳun arḳun, avuç avuç, başdan başa, 

başına başına, beş beş, bir bir, biri biri, bölük bölük, bura bura, cān cāna, çalıdan çalıya, çār-nā-çār, 
dāne dāne, delik delik, der-be-der, didim didim, dįvārdan dįvāra, diz-be-diz, döge döge, döne döne, 
dürlü dürlü, eşe eşe, ev-be-ev, eyvāh eyvāh, gāh gāh, gūn-ā-gūn, gūşe-be-gūşe, güçle güçle, gün-be-
gün, günden güne, gürūh gürūh, ḫāǿh-nā-ḫāǿh, iḳlįm iḳlįm, işler işler, ḳaça ḳaça, ḳara ḳara, ḳat ḳat, 
ḳat-ender-ḳat, ḳatı ḳatı, kendü kendüden, kendü kendüŋe, kendü kendüŋi, kendü kendüsi, ḳorḳa ḳorḳa, 
kūy-be-kūy, leb-ber-leb, māl-ā-māl, on on, onar onar, oynayu oynayu, pāre pāre, pek pek, püşte püşte, 
reng-ā-reng, rįze rįze, ṣāf ṣāf, segirde segirde  sįne-ber-sįne, ṣoḳaḳ ṣoḳaḳ, soḳaḳ-be-soḳaḳ, ṣora ṣora, 
ṣulu ṣulu, sürün sürün, sürüni sürüni, ṭas ṭas, ṭaşa ṭaşa, ṭaşdan ṭaşa, tekrār-be-tekrār, tiz tiz, ṭolayu 

ṭolu ṭolu  iyice dolmuş, tamamen dolu 1 87a/5  

tuz ekmek  yeme içme, doyurma 3 156a/3, 257a/12, 194b/7  

ṭuz etmek  yeme içme, doyurma 3 118b/8, 135a/11, 161a/6  

ulu ulu  çok büyük, yüce 1 29a/3  

uṣlu delü  farklı karaktere sahip olan herkes 1 165a/1  

uzun uzun  uzun zaman devam edecek şekilde 2 166a/7, 170b/15  

üç dört  üç dört 2 207a/14, 233a/5  

vālih ü ḥayrān  şaşma, hayret içinde kalma 1 176b/13 

vażįǾ ü şerįf  herkes, hepsi 2 103a/5, 247b/14  

yalan fitne karışıklık, kargaşa 1 98a/12  

yap yap  yavaş yavaş, usul usul 3 27a/11, 115b/13, 124b/6  

yıġın yıġın  pek çok 2 52b/4, 243a/8  

zāhir ü bāṭın  her taraf, her yön 1 3a/14 

żāmin kefįl  kefil, kefil olan 1 114b/11  

zānū-be-zānū  diz dize, birbirine yakın olarak 1 12b/8  

zār zār  ağlayarak, inleyerek 3 163b/9, 36a/14, 93a/7  

żarb u ḥarb  çarpışma, vuruşma 1 233b/11  

zārı zārı  ağlayarak, inleyerek 1 257b/8  

ẕevḳ u ṣafā  rahat ve eğlenceli 2 44b/13, 57a/14  

zinhār-be-zinhār  asla, hiçbir zaman 1 159b/10  

zįr ü zeber  altüst etme, perişan etme 1 49a/13  

zū-fünūn u Ǿālim  âlim, bilgin 1 143a/12  

ẕukūr inas  herkes, her biri 1 35b/11  
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ṭolayu, ṭolu ṭolu, ulu ulu, uzun uzun, yalayu yalayu, yede yede, yıġın yıġın, yile yile, yüriyü yüriyü, 

zānū-be-zānū, zār zār,  zārı zārı, zinhār-be-zinhār 

2.1.2. Eş Anlamlı Kelimelerin Tekrarıyla Kurulan İkilemeler 

Ǿadl ü dād, Ǿālim ü dānā, bāl ü per, bį-ḳadr ü bį-ḳıymet, cedd ü cehd, ceng ü cidāl, cidd ü cehd, cüst ü 
cū, feryād u figān, gücüm ḳuvvetim, hebā vü heder, ḥālini aḥvālini, ḥāżır müheyya, ḳadr ü ḳıymet, 
keyd ü ḥįle, ḳudret u ḳuvvet, ḳuṣḳun kemeldirek, medh ü senā, mekr ü ḥįle, muṭįǾ ü münḳād, müǿmįn ü 
muvaḥḥid, nuṣḥ u pend, pāk pākize, pend ü naṣįḥat, saḳar ṭamu, seḫā vü cūd, sermest ü sekrān, sürūr 
u hübūr, şekim şüphem, ter ü tāze, utanmayup Ǿarlanmayup, vālih ü ḥayrān, żāmin kefįl 

2.1.3. Yakın Anlamlı Kelimelerin Tekrarıyla Kurulan İkilemeler 

Bu özellikteki ikilemelerde, her kelime kendi anlamında kullanılır ve iki kelime arasında anlam, ses ve 
yapı açısından bir ilgi görülmektedir (Alkaya, 2008, s. 48). Tespit edilen ikilemeler şunlardır: 

Ǿacāyib ġarāyib, Ǿacāyibden ġarāyibden, acıyup aġlayup, Ǿāciz furūmande, aç ṣusuz, Ǿadl-ile insāfla, 
aġzı burnı, āh u nāle, āh u vāy, āh u efġān, āh u feryād, āh vāh, āhdan vāhdan, Ǿahd ü ḳarār, āhuŋ 
vāhuŋ, āḳil olsa bāliġ olsa, aḳluŋ cānuŋ, Ǿaḳl u hüner, Ǿaḳl u idrāḳ, Ǿaḳlı cānı, alaca yavaşça, alalar 
atalar, Ǿālim ü Ǿallāme,  Ǿālim yigit, altun gümüş, anaŋa ṭoġurana, and-ıla şarṭ-ıla, ǾArab’da 
ǾAcem’de, Ǿar u namūs, aṣdı baṣdı, aşda nūşda, Ǿaşıḳuŋ maǾşūḳuŋ, ata ana, atadan anadan, atam 
anam, atama anama, atanuŋ ananuŋ, atası anası, atasına anasına, atasınuŋ anasınuŋ, Ǿavf u kerem, 
Ǿavn ü Ǿināyet, Ǿavrat uşaḳ, ayyār u tarrār, Ǿayyārlıḳda tarrārlıḳda, Ǿayyārlıḳlar tarrārlıḳlar, 
Ǿaẕablar Ǿitablar, baġ u bāġçe,  bal yaġ, balı yaġı, bal-ıla yaġ-ıla, başı ucı, başumuzı burnumuzı, belā 
vü miḫnet, besledük becerdük, beş on, bevl ü ġāǿit, bį-had ü bį-ḳıyās, bį-nāmūs bį-Ǿār, biŋ tümen, bir 
aḳça bir pul, bir aḳça iki aḳça, bir aḳçaŋ bir puluŋ, boynı ḳulaġı, boynına ḳulaġına, burc u bārūsı, 

burnı deligi, bir iki, cān u dil, cān u göŋül, cānını göŋlini, cānını tenini, cānla başla, cānumuzı 
başumuzı, cebe cevşen, cebeler cevşenler, cemįl ü cemāl,  ceng ü müşkil, cevr ü cefā, cevşeni cebesi, 
cezāǾ u fezāǾ, cilve vü cevelān, cürmi cināyeti, çapa kürek, çeng ü çegān, çerh ü gerdūn, çıḳdı gitdi, 
çıḳmış gitmiş, đarb u ḥarb, demdemeyi zemzemeyi, deng ü ḥayrān, deng ü lāl, derd-ile firāḳla, dere 
depeler, devlet ü saǾādet, devletlü saǾādetlü, dįn ü diyānet, diyenlerüŋ işidenlerüŋ, döger söyer, dögüp 
sögüp, dögüp sövüp, döke ṣaça, duǾā vü ŝenā, dürr ü zeberced, düzdi ḳoşdı, efġānlar zārlıḳlar, egriyi 
bügriyi, elin ayaġın, elvān u eşkāl, eriyile diriyile, erkānla şerǾle, erleri ataları, eşcārı aḥcārı, faḳr u 
fāḳa, ferrūh u ḫoş, fikr ü firāset, fikri ferāseti, fikrine ferāsetine, firāset uḳalā, fitneler fesādlar, 
ġafillıġla nādānlıḳ ile, ġaflet u şerr, ġafūr u rāḥįm, ġam ġuṣṣa, ġamda ġuṣṣada, ġamdan ġuṣṣadan, 
ġamı ġuṣṣayı, ġamum ġuṣṣam, ġarįb ġurāb, ġılāẓ u şedād, gönderlü ḥarābalu, göŋlüŋ murādın, güller 
lāleler, ḫadem ü ḥaşem, ḥaḳįr fakįr, ḫarc u Ǿiṣrāf, ḥasrete furḳate, ḫaşr u neşr, ḫavfı vehmi, ḫayr u 
iḥsān, ḥayrān u müteḥayyır, ḥazm u iḥtiyād,  hele bārį, ḫıṣımlarımdan ḳavimlerümden, ḫor u ḫacįl, 
ḫuşmend ü mütevāziǾ, huşyār u dānā, hüccet-ile burhān-ıla, ḥükm ü ḥükūmet, ḥürmet ü Ǿizzet, 
ḥürmetle Ǿizzetle, ḥüsni çavı, ḥüsni ḫulḳı, Ǿıyş u nūş, Ǿıyş u Ǿişret, Ǿıyşa Ǿişrete, iġvāsıyla idlāliyle, iki 
kez üç kez, iki üç, ilümüzi memleketümüzi, inǾām iḥsān, ins ü melek, işi güci, işüŋ gücüŋ, Ǿizzetle 
ikrāmla, ḳaçurma çevürme, ḳahruŋ Ǿitābuŋ, kan ter, ḳatl u Ǿaẕāb, kemįne kemter,  ḳırıdur ṣırıdur, ḳırḳ 
elli, ḳırup ḳovup, ḳız oġlan, ḳoyun ḳuzu, ḳoyunlar ḳuzular,   lāf u güẕāf, laǾl ü cevāhir, lehv ü luǾb, 
maḳṣūdına murādına, māl u esbāb, māl u mülk, mālı u manṣıbı, mālı esbābı, mālı mülke, mālını 
memleketini, mālını rızḳını, mālumdam milkimden, mālumı rıżḳumı, mālumuŋ mülkümüŋ, manṣūr u 
muẓaffer, mekrini efsūnını, melūl maḥzūn, melūl ü maḥzūn, meşhūr u maǾrūf, metāǾlarını 
ḳumaşlarını, muḫalleddür müǿebbeddür, muḳātele muḥārebe, murādları maḳṣūdları, müşk ü gülāb, 
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n’eyleyelün nic’idelüm, nāz u niyāz, neşv ü nümā, nitdügin neyledügin, nitdügini neyledügini, nuḳl ü 
şarāb,  oḳ yay, oḳlu yaylu, Ǿörfle yöşle, oġlı ḳızı, oġluŋ ḳızuŋ, oġul ḳız, oġula ḳıza, otlu odunlu, oturan 
ṭuran, oṭuranlar ṭuranlar, öperek ḳuçaraḳ, püşt u penāh, rāḥatlıġla Ǿıyşla, rāhib keşiş, rükūǾ u sücūd, 
rükūǾ-ıla sücūd-ıla, rüsvāy u bed-nām, saġ esen, saġ selāmet, ṣaḥįḥ ṣālim, ṣaḥįḥ ü sālim, ṣaḳalı bıyıġı, 
ṣaḳalı ḳılları,  sāl u māh, saǾādeti tāliǾi, saǾd-ıla ḳutla, selāmın kelāmın, semāǾ ü ṣafā, semāǾdan 
ṣafādan, seni beni,  ṣıyup ḳırup, silāḥı ḳılıcı, sildürdi süpürtdi, sįret ü ādet, ṣordı bildi, ṣoruda ḥesābda, 
ṣuçı günāhı, ṣuçsuz günāhsuz, suǿāli meǿāli, suǿāli miŝāli, sürūrla sāfāyla, şarāb kebāb, şerh ü keşf, 
şükr ü sipās, tāc u ṭaḫt, tācirler bāzirgānlar, taḫt u tāc, taḫtını tācını, taḫtumdan tācumdan, taḫtumı 
tācumı, taḫtuŋı tācuŋı, tebevvel teġayyüt, tek ü tenhā, teng ü ḥayrān, teǿlįf ü taṣnįf, tevbe istiġfār, ṭıḳa 
baṣa, ṭuran oturan, tuz ekmek, ṭuz etmek, ṭuzı ekmegi, uçdı gitdi, uruşçıdur ṭoḳuşçıdur, üç dört,  var 
git, vezįrler pādişāhlar, yakup yıkup, yalan fitne, yalvardı yaḳardı, yatı yaraġı, yediler içdiler, 

yesünler içsünler, yidi içdi, yidügin içdügin, yimege içmege, yimiş yimiş, yiri yurdı, yirler içerler, 
yirleri yurtları, yolda izde, yundı arındı, yüzi ṣuyı, yüzine gözine, yüzüm gözüm, yüzüŋi gözüŋi, zāhid 
ü dervįş, zāhidler Ǿabidler, zāhidleriŋüz Ǿabidleriŋüz,  żarb u ḥarb, ẕevḳ u ṣafā, zū-fünūn u Ǿālim, 
ẓulmden cevrden 

2.1.4. Zıt Anlamlı Kelimelerin Tekrarıyla Kurulan İkilemeler 

Ǿadl ü ẓulm, aḳdan ḳaradan, Ǿavām u ḫāṣ, Ǿavām u ḫavāṣ, Ǿazl ü naṣb, azum çoġum, başdan ayaġa, 
bay u yoḫsul, bayı yoḫsulı, bende āzād, bir gün bir gice, bügünlük yarınlıḳ, çār u nā-çār, çeb ü rāst, 
dost düşmān, esįr ü sülūk, gelür gider, gice gündüz, gice vü gündüz, gündüzde gicede, içlü ṭışlu, 
küdūretinden ṣafisinden, leyl ü nehār, manṣūr u māni, müzdin günāhın, naḳįr ü ḳıṭmįr, olur olmaz, pįr 
ü civān, uçmaġı ṭamuyı, uṣlu delü, vardı geldi, varum yoġum, vażįǾ ü şerįf, virdi aldı, yidi gün yidi 
gice, yiri gögi, zāhir ü bāṭın, zįr ü zeber, ẕukūr inas 

2.1.5. Yansıma Kökenli Kelimelerden Oluşan İkilemeler 

Doğadaki canlı ve cansız varlıklar tarafından çıkarılan türlü seslerin taklit edilmesiyle yansıma kökenli 
kelimeler oluşur. Bu tür ikilemeler genellikle tek hecelidir ancak bazı ses ve eklerle genişletilerek iki 
heceli yapıya sahip olmaktadır (Korkmaz, 2010, s. 221). 

böy böy, çaġıl çaġıl, çup çup, fıḳır fıḳır, günbür günbür, güpür güpür, gür gür, hay hay, ḳaḳ ḳaḳ, ḳaṣ 
ḳaṣ, ḳıf ḳıf, kütür kütür, ögür ögür, ögüri ögüri, ṣapır ṣapır, şapır şapır, ṭas ṭas, yap yap 

2.2. Kökenleri Bakımından İkilemeler  

Metinde en çok Türkçe ikilemeler mevcuttur. Bununla birlikte ikilemelerin büyük bir bölümünde “u/ü” 
ile yapılan atıf terkibi bulunmaktadır. Bunlar daha çok yakın anlamlı kelimelerle kullanıldığından bu 
yapılar ikileme olarak gösterilmiştir. 

2.2.1. İki Türkçe Kelimeden Oluşan İkilemeler 

acıyup aġlayup, aç ṣusuz, aġız aġıza, aġzı burnı, aḳdan ḳaradan, alaca yavaşça, alalar atalar, alay 
alay, altun gümüş, anaŋa ṭoġurana, arayu arayı, arḳun arḳun, aṣdı baṣdı, ata ana, atadan anadan, 

atam anam, atama anama, atanuŋ ananuŋ, atası anası, atasına anasına, atasınuŋ anasınuŋ, avuç 
avuç, azum çoġum, bal yaġ, balı yaġı, bal-ıla yaġ-ıla, başdan ayaġa, başdan başa, başı ucı, başına 
başına, başumuzı burnumuzı, bayı yoḫsulı, besledük becerdük, beş beş, beş on, biŋ tümen, bir aḳça bir 
pul, bir aḳça iki aḳça, bir aḳçaŋ bir puluŋ, bir bir, bir gün bir gice, bir iki, biri biri, boynı ḳulaġı, 
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boynına ḳulaġına, bölük bölük, böy böy, bura bura, burnı deligi, bügünlük yarınlıḳ, çaġıl çaġıl, çalıdan 
çalıya, çapa kürek, çıḳdı gitdi, çıḳmış gitmiş, çup çup, delik delik, dere depeler, didim didim, diyenlerüŋ 
işidenlerüŋ, döge döge, döger söyer, dögüp sögüp, dögüp sövüp, döke ṣaça, döne döne, dürlü dürlü, 
düzdi ḳoşdı, egriyi bügriyi, elin ayaġın, eriyile diriyile, erleri ataları, eşe eşe, fıḳır fıḳır, gelür gider, 
gice gündüz, gice vü gündüz, güçle güçle, günbür günbür, günden güne, gündüzde gicede, güpür 
güpür, gür gür, hay hay, içlü ṭışlu, iki kez üç kez, iki üç, işler işler, işüŋ gücüŋ, ḳaça ḳaça, ḳaçurma 
çevürme, ḳaḳ ḳaḳ, kan ter, ḳara ḳara, ḳaṣ ḳaṣ, ḳat ḳat, ḳatı ḳatı, kendü kendüden, kendü kendüŋe, kendü 
kendüŋi, kendü kendüsi, ḳıf ḳıf, ḳırıdur ṣırıdur, ḳırḳ elli, ḳırup ḳovup, ḳız oġlan, ḳorḳa ḳorḳa, ḳoyun 
ḳuzu, ḳoyunlar ḳuzular, ḳuṣḳun kemeldirek, kütür kütür, n’eyleyelün nic’idelüm, nitdügin neyledügin, 
nitdügini neyledügini, oġlı ḳızı, oġluŋ ḳızuŋ, oġul ḳız, oġula ḳıza, oḳ yay, oḳlu yaylu, olur olmaz, on on, 
onar onar, otlu odunlu, oturan ṭuran, oṭuranlar ṭuranlar, oynayu oynayu  ögür ögür, ögüri ögüri, 
öperek ḳuçaraḳ, pek pek, saġ esen, ṣaḳalı bıyıġı, ṣaḳalı ḳılları, ṣapır ṣapır, segirde segirde, seni beni, 
ṣıyup ḳırup, sildürdi süpürtdi, ṣoḳaḳ ṣoḳaḳ, ṣora ṣora, ṣordı bildi, ṣulu ṣulu, sürün sürün, sürüni sürüni, 
şapır şapır, ṭas ṭas, ṭaşa ṭaşa, ṭaşdan ṭaşa, ṭıḳa baṣa, ṭolayu ṭolayu, ṭolu ṭolu, ṭuran oturan, tuz ekmek, 
ṭuz etmek, ṭuzı ekmegi, uçdı gitdi, uçmaġı ṭamuyı, ulu ulu, uruşçıdur ṭoḳuşçıdur, uṣlu delü, uzun uzun, 
üç dört, var git, vardı geldi, varum yoġum, virdi aldı, yakup yıkup, yalayu yalayu, yalvardı yaḳardı, 
yap yap, yatı yaraġı, yede yede, yediler içdiler, yesünler içsünler, yıġın yıġın, yidi gün yidi gice, yidi 
içdi, yidügin içdügin, yile yile, yimege içmege, yimiş yimiş, yiri gögi, yiri yurdı, yirler içerler, yirleri 
yurtları, yolda izde, yundı arındı, yüriyü yüriyü, yüzi ṣuyı, yüzine gözine, yüzüm gözüm, yüzüŋi 

gözüŋi 

2.2.2. İki Arapça Kelimeden Oluşan İkilemeler 

Ǿacāyib ġarāyib, Ǿacāyibden ġarāyibden, Ǿadl-ile insāfla, Ǿadl ü ẓulm, Ǿahd ü ḳarār, Ǿaḳl u idrāḳ, Ǿālim 
ü Ǿallāme, Allāh Allāh, ǾArab’da ǾAcem’de, Ǿar u namūs, Ǿaşıḳuŋ maǾşūḳuŋ, Ǿavām u ḫāṣ, Ǿavām u 
ḫavāṣ, Ǿavf u kerem, Ǿavn ü Ǿināyet, Ǿayān beyān, ayyār u tarrār, Ǿayyārlıḳda tarrārlıḳda, 
Ǿayyārlıḳlar tarrārlıḳlar, Ǿaẕablar Ǿitablar, Ǿazl ü naṣb, belā vü miḫnet, bevl ü ġāǿit, bį-had ü bį-ḳıyās, 
bį-ḳadr ü bį-ḳıymet, bį-nāmūs bį-Ǿār, cedd ü cehd, cemįl ü cemāl, cevr ü cefā, cezāǾ u fezāǾ, cidd ü cehd, 
cilve vü cevelān, cürmi cināyeti, đarb u ḥarb, devlet ü saǾādet, devletlü saǾādetlü, dįn ü diyānet, duǾā 
vü ŝenā, dürr ü zeberced, elvān u eşkāl, erkānla şerǾle, esįr ü sülūk, eşcārı aḥcārı, faḳr u fāḳa, fikr ü 
firāset, fikri ferāseti, fikrine ferāsetine, firāset uḳalā, fitneler fesādlar, ġaflet u şerr, ġafūr u rāḥįm, 
ġam ġuṣṣa, ġamda ġuṣṣada, ġamdan ġuṣṣadan, ġamı ġuṣṣayı, ġamum ġuṣṣam, ġarįb ġurāb, ġılāẓ u 
şedād, ḫadem ü ḥaşem, ḥaḳįr fakįr, ḥālini aḥvālini, ḫarc u Ǿiṣrāf, ḥasrete furḳate, ḫaşr u neşr, ḫavfı 
vehmi, ḫayr u iḥsān, ḥayrān u müteḥayyır, ḥāżır müheyya, ḥazm u iḥtiyād, hebā vü heder, 
ḫıṣımlarımdan ḳavimlerümden, hüccet-ile burhān-ıla, ḥükm ü ḥükūmet, ḥürmet ü Ǿizzet, ḥürmetle 
Ǿizzetle, ḥüsni ḫulḳı, Ǿıyş u Ǿişret, Ǿıyşa Ǿişrete, iġvāsıyla idlāliyle, iḳlįm iḳlįm, inǾām iḥsān, ins ü melek, 
Ǿizzetle ikrāmla, ḳadr ü ḳıymet, ḳahruŋ Ǿitābuŋ, ḳatl u Ǿaẕāb, keyd ü ḥįle, ḳudret u ḳuvvet, küdūretinden 
ṣafisinden, lehv ü luǾb, leyl ü nehār, maḳṣūdına murādına, māl u esbāb, māl u mülk, mālı u manṣıbı, 
mālı esbābı, mālı mülke, mālını memleketini, mālını rızḳını, mālumdam milkimden, mālumı rıżḳumı, 
mālumuŋ mülkümüŋ, manṣūr u māni, manṣūr u muẓaffer, medh ü senā, mekr ü ḥįle, melūl maḥzūn, 
melūl ü maḥzūn, meşhūr u maǾrūf, metāǾlarını ḳumaşlarını, muḫalleddür müǿebbeddür, muḳātele 
muḥārebe, murādları maḳṣūdları, muṭįǾ ü münḳād, müǿmįn ü muvaḥḥid, naḳįr ü ḳıṭmįr, neşv ü nümā, 
nuḳl ü şarāb, rāḥatlıġla Ǿıyşla, rükūǾ u sücūd, rükūǾ-ıla sücūd-ıla, ṣāf ṣāf, ṣaḥįḥ ṣālim, ṣaḥįḥ ü sālim, 
saǾādeti tāliǾi, seḫā vü cūd, selāmın kelāmın, semāǾ ü ṣafā, semāǾdan ṣafādan, sįret ü ādet, suǿāli 
meǿāli, suǿāli miŝāli, sürūr u hübūr, sürūrla sāfāyla, şarāb kebāb, şekim şüphem, şerh ü keşf, ṭas ṭas, 
tebevvel teġayyüt, teǿlįf ü taṣnįf, tevbe istiġfār, vālih ü ḥayrān, vażįǾ ü şerįf, zāhidler Ǿabidler, 
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zāhidleriŋüz Ǿabidleriŋüz, zāhir ü bāṭın, żāmin kefįl, żarb u ḥarb, ẕevḳ u ṣafā, zū-fünūn u Ǿālim, ẕukūr 
inas, ẓulmden cevrden 

2.2.3. İki Farsça Kelimeden Oluşan İkilemeler 

āh u nāle, āh ü zār, āh u efġān, āh u feryād, āheste āheste, bāl ü per, bende āzād, cān cāna, cān u dil, 
cānını tenini, cüst ü cū, çār u nā-çār, çeb ü rāst, çeng ü çegān, çerh ü gerdūn, dāne dāne, deng ü lāl, 
dįvārdan dįvāra, dost düşmān, efġānlar zārlıḳlar, eyvāh eyvāh, ferrūh u ḫoş, feryād u figān, gāh gāh, 
güller lāleler, gürūh gürūh, hele bārį, huşyār u dānā, kemįne kemter, lāf u güẕāf, müşk ü gülāb, müzdin 
günāhın, nāz u niyāz, pāk pākize, pāre pāre, pįr ü civān, püşt u penāh, püşte püşte, rįze rįze, rüsvāy u 
bed-nām, sāl u māh, tāc u ṭaḫt, taḫt u tāc, taḫtını tācını, taḫtumdan tācumdan, taḫtumı tācumı, taḫtuŋı 

tācuŋı, ter ü tāze, tiz tiz, zār zār, zārı zārı, zįr ü zeber 

2.2.4. Bir Arapça Bir Farsça Kelimeden Oluşan İkilemeler 

Ǿāciz furūmande, Ǿadl ü dād, aḳluŋ cānuŋ, Ǿaḳl u hüner, Ǿaḳlı cānı, Ǿālim ü dānā, burc u bārūsı, 
demdemeyi zemzemeyi, ġafillıġla nādānlıḳ ile, Ǿıyş u nūş, mekrini efsūnını, nuṣḥ u pend, rāhib keşiş, 

şükr ü sipās, tācirler bāzirgānlar, vezįrler pādişāhlar, zāhid ü dervįş 

2.2.5. Bir Farsça Bir Arapça Kelimeden Oluşan İkilemeler 

āh vāh, āhdan vāhdan, āhuŋ vāhuŋ, ceng ü cidāl, ceng ü müşkil, deng ü ḥayrān, derd-ile firāḳla, ḫor 
u ḫacįl, ḫuşmend ü mütevāziǾ, laǾl ü cevāhir, pend ü naṣįḥat, sermest ü sekrān, teng ü ḥayrān 

2.2.6. Bir Türkçe Bir Arapça Kelimeden Oluşan İkilemeler 

and-ıla şarṭ-ıla, gönderlü ḥarābalu, göŋlüŋ murādın, gücüm ḳuvvetim, ilümüzi memleketümüzi, saġ 
selāmet, ṣoruda ḥesābda, utanmayup Ǿarlanmayup, yalan fitne 

2.2.7. Bir Türkçe Bir Farsça Kelimeden Oluşan İkilemeler 

aşda nūşda, baġ u bāġçe, cebe cevşen, cebeler cevşenler, ṣuçı günāhı, ṣuçsuz günāhsuz, tek ü tenhā 

2.2.8. Bir Arapça Bir Türkçe Kelimeden Oluşan İkilemeler 

Ǿālim yigit, Ǿavrat uşaḳ, ḥüsni çavı, Ǿörfle yöşle, saḳar ṭamu, saǾd-ıla ḳutla, silāḥı ḳılıcı  

2.2.9. Bir Farsça Bir Türkçe Kelimeden Oluşan İkilemeler 

āh u vāy, cān u göŋül, cānını göŋlini, cānla başla, cānumuzı başumuzı, cevşeni cebesi 

2.2.10. İki Türkçe Kelime Arasında Atıf Terkibi 

bay u yoḫsul, diz-be-diz, ev-be-ev, gün-be-gün, ḳat-ender-ḳat, soḳaḳ-be-soḳaḳ 

2.2.11. Arapça+Türkçe+Arapça+Türkçe Kelimeden Oluşan İkilemeler 

āḳil olsa bāliġ olsa  
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2.2.12. Farsça Yapılarla Kurulan İkilemeler  

2.2.12.1. “ā” edatı ile yapılanlar 

gūn-ā-gūn, māl-ā-māl, reng-ā-reng  

2.2.12.2. “be” edatı ile yapılanlar 

der-be-der, gūşe-be-gūşe, kūy-be-kūy, tekrār-be-tekrār, zānū-be-zānū, zinhār-be-zinhār  

2.2.12.3. “ber” edatı ile yapılanlar 

leb-ber-leb , sįne-ber-sįne  

2.2.12.4. “nā” edatı ile yapılanlar 

çār-nā-çār, ḫāǿh-nā-ḫāǿh  

2.3. Yapı Bakımından İkilemeler 

Yapı bakımından ikilemeler basit, türemiş, birleşik ve fiilimsilerden oluşan ikilemeler olmak üzere dört 
başlıkta incelenmiştir.  

2.3.1. Basit Yapılı İkilemeler 

2.3.1.1. Eksiz İsimlerden Oluşan İkilemeler 

Ǿacāyib ġarāyib, Ǿāciz furūmande, Ǿadl ü dād, Ǿadl ü ẓulm, āh u nāle, āh u vāy, āh ü zār, āh u efġān, 
āh u feryād, āh vāh, Ǿahd ü ḳarār, āheste āheste, Ǿaḳl u hüner, Ǿaḳl u idrāḳ, alay alay, Ǿālim ü Ǿallāme, 
Ǿālim ü dānā, Ǿālim yigit, Allāh Allāh, altun gümüş, Ǿar u namūs, arḳun arḳun, ata ana, Ǿavām u ḫāṣ, 
Ǿavām u ḫavāṣ, Ǿavf u kerem, Ǿavn ü Ǿināyet, Ǿavrat uşaḳ, avuç avuç, Ǿayān beyān, ayyār u tarrār, 
Ǿazl ü naṣb, baġ u bāġçe, bāl ü per, bal yaġ, bay u yoḫsul, belā vü miḫnet, bende āzād, beş beş, beş on, 
bevl ü ġāǿit, bį-had ü bį-ḳıyās, bį-ḳadr ü bį-ḳıymet, bį-nāmūs bį-Ǿār, biŋ tümen, bir bir, bir iki, böy böy, 

cān u dil, cān u göŋül, cebe cevşen, cedd ü cehd, cemįl ü cemāl, ceng ü cidāl, ceng ü müşkil, cevr ü cefā, 
cezāǾ u fezāǾ, cidd ü cehd, cilve vü cevelān, cüst ü cū, çaġıl çaġıl, çapa kürek, çār u nā-çār, çār-nā-çār, 
ḫāǿh-nā-ḫāǿh, çeb ü rāst, çeng ü çegān, çerh ü gerdūn, çup çup, dāne dāne, đarb u ḥarb, deng ü ḥayrān, 

deng ü lāl, der-be-der, devlet ü saǾādet, dįn ü diyānet, diz-be-diz, dost düşmān, duǾā vü ŝenā, dürr ü 
zeberced, elvān u eşkāl, esįr ü sülūk, ev-be-ev, eyvāh eyvāh, faḳr u fāḳa, ferrūh u ḫoş, feryād u figān, 
fıḳır fıḳır, fikr ü firāset, firāset uḳalā, ġaflet u şerr, ġafūr u rāḥįm, gāh gāh, ġam ġuṣṣa, ġarįb ġurāb, 
ġılāẓ u şedād, gice gündüz, gice vü gündüz, gūn-ā-gūn, gūşe-be-gūşe, gün-be-gün, günbür günbür, 
güpür güpür, gür gür, gürūh gürūh, ḫadem ü ḥaşem, ḥaḳįr fakįr, ḫarc u Ǿiṣrāf, ḫaşr u neşr, hay hay, 
ḫayr u iḥsān, ḥayrān u müteḥayyır, ḥāżır müheyya, ḥazm u iḥtiyād, hebā vü heder, hele bārį, ḫor u 
ḫacįl, ḫuşmend ü mütevāziǾ, huşyār u dānā, ḥükm ü ḥükūmet, ḥürmet ü Ǿizzet, Ǿıyş u nūş, Ǿıyş u Ǿişret, 
iki üç, iḳlįm iḳlįm, inǾām iḥsān, ins ü melek, ḳadr ü ḳıymet, ḳaḳ ḳaḳ, kan ter, ḳara ḳara, ḳaṣ ḳaṣ, ḳat ḳat, 
ḳat-ender-ḳat, ḳatı ḳatı, ḳatl u Ǿaẕāb, kemįne kemter, keyd ü ḥįle, ḳıf ḳıf, ḳırḳ elli, ḳız oġlan, ḳoyun ḳuzu, 
ḳudret u ḳuvvet, ḳuṣḳun kemeldirek, kūy-be-kūy, kütür kütür, lāf u güẕāf, laǾl ü cevāhir, leb-ber-leb, 
lehv ü luǾb, leyl ü nehār, māl u esbāb, māl u mülk, māl-ā-māl, manṣūr u māni, manṣūr u muẓaffer, 
medh ü senā, mekr ü ḥįle, melūl maḥzūn, melūl ü maḥzūn, meşhūr u maǾrūf, muḳātele muḥārebe, muṭįǾ 
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ü münḳād, müǿmįn ü muvaḥḥid, müşk ü gülāb, naḳįr ü ḳıṭmįr, nāz u niyāz, neşv ü nümā, nuḳl ü şarāb, 
nuṣḥ u pend, oġul ḳız, oḳ yay, on on, ögür ögür, pāk pākize, pāre pāre, pek pek, pend ü naṣįḥat, pįr ü 

civān, püşt u penāh, püşte püşte, rāhib keşiş, reng-ā-reng, rįze rįze, rükūǾ u sücūd, rüsvāy u bed-nām, 
ṣāf ṣāf, saġ esen, saġ selāmet, ṣaḥįḥ ṣālim, ṣaḥįḥ ü sālim, saḳar ṭamu, sāl u māh, ṣapır ṣapır, seḫā vü 
cūd, semāǾ ü ṣafā, sermest ü sekrān, sįne-ber-sįne, sįret ü ādet, ṣoḳaḳ ṣoḳaḳ, soḳaḳ-be-soḳaḳ, sürūr u 
hübūr, şapır şapır, şarāb kebāb, şerh ü keşf, şükr ü sipās, tāc u ṭaḫt, taḫt u tāc, ṭas ṭas, ṭas ṭas, tebevvel 
teġayyüt, tek ü tenhā, tekrār-be-tekrār, teng ü ḥayrān, teǿlįf ü taṣnįf, ter ü tāze, tevbe istiġfār, tiz tiz, 
tuz ekmek, ṭuz etmek, ulu ulu, üç dört, vālih ü ḥayrān, vażįǾ ü şerįf, yalan fitne, yap yap, zāhir ü bāṭın, 
żāmin kefįl, zānū-be-zānū, zār zār, ẕevḳ u ṣafā, zinhār-be-zinhār, zįr ü zeber, zū-fünūn u Ǿālim, ẕukūr 
inas, zāhid ü dervįş, żarb u ḥarb, zārı zārı 

2.3.1.2. Çekim Eki Alan İsimlerden Oluşan İkilemeler 

2.3.1.2.1. Tamlayan Hâli Eki Alanlar 

āhuŋ vāhuŋ, Ǿaşıḳuŋ maǾşūḳuŋ, atanuŋ ananuŋ, atasınuŋ anasınuŋ, diyenlerüŋ işidenlerüŋ, ḳahruŋ 

Ǿitābuŋ, mālumuŋ mülkümüŋ  

2.3.1.2.2. Belirtme Hâli Eki Alanlar  

balı yaġı, başumuzı burnumuzı, bayı yoḫsulı, cānını göŋlini, cānını tenini, cānumuzı başumuzı, 
demdemeyi zemzemeyi, egriyi bügriyi, elin ayaġın, ġamı ġuṣṣayı, göŋlüŋ murādın, ḥālini aḥvālini, 
ḫavfı vehmi, ilümüzi memleketümüzi, mālını memleketini, mālını rızḳını, mālumı rıżḳumı, mekrini 
efsūnını, metāǾlarını ḳumaşlarını, müzdin günāhın, nitdügin neyledügin, nitdügini neyledügini, ṣaḳalı 
bıyıġı, selāmın kelāmın, seni beni, taḫtını tācını, taḫtumı tācumı, taḫtuŋı tācuŋı, uçmaġı ṭamuyı, 

yidügin içdügin, yiri gögi, yüzüŋi gözüŋi 

2.3.1.2.2.1. İkinci Kelimesi Belirtme Hâli Eki Alanlar  

kendü kendüŋi  

2.3.1.2.3. Belirtme Hâli Eki + Yönelme Hâli Eki Alanlar 

mālı mülke  

2.3.1.2.4. Yönelme Hâli Eki Alanlar 

anaŋa ṭoġurana, atama anama, atasına anasına, başına başına, boynına ḳulaġına, fikrine ferāsetine, 
ḥasrete furḳate, Ǿıyşa Ǿişrete, maḳṣūdına murādına, oġula ḳıza, yimege içmege, yüzine gözine  

2.3.1.2.4.1. İkinci Kelimesi Yönelme Hâli Eki Alanlar 

aġız aġıza, cān cāna, kendü kendüŋe  

2.3.1.2.5. Bulunma Hâli Eki Alanlar 

ǾArab’da ǾAcem’de, aşda nūşda, Ǿayyārlıḳda tarrārlıḳda, ġamda ġuṣṣada, gündüzde gicede, ṣoruda 
ḥesābda, yolda izde  
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2.3.1.2.6. Ayrılma Hâli Eki Alanlar 

Ǿacāyibden ġarāyibden, āhdan vāhdan, aḳdan ḳaradan, atadan anadan, ġamdan ġuṣṣadan, 
ḫıṣımlarımdan ḳavimlerümden, küdūretinden ṣafisinden, mālumdam milkimden, semāǾdan ṣafādan, 
taḫtumdan tācumdan, ẓulmden cevrden  

2.3.1.2.6.1. İkinci Kelimesi Ayrılma Hâli Eki Alanlar 

kendü kendüden  

2.3.1.2.7. Ayrılma Hâli Eki + Yönelme Hâli Eki Alanlar 

başdan ayaġa, başdan başa, çalıdan çalıya, dįvārdan dįvāra, günden güne, ṭaşdan ṭaşa  

2.3.1.2.8. Vasıta Hâli Eki Alanlar 

Ǿadl-ile insāfla, and-ıla şarṭ-ıla, bal-ıla yaġ-ıla, cānla başla, derd-ile firāḳla, eriyile diriyile, erkānla 
şerǾle, ġafillıġla nādānlıḳ ile, güçle güçle, hüccet-ile burhān-ıla, ḥürmetle Ǿizzetle, iġvāsıyla idlāliyle, 
Ǿizzetle ikrāmla, Ǿörfle yöşle, rāḥatlıġla Ǿıyşla, rükūǾ-ıla sücūd-ıla, saǾd-ıla ḳutla, sürūrla sāfāyla, 

sürün sürün  

2.3.1.2.9. İyelik Eki Alanlar 

2.3.1.2.9.1. Birinci Teklik Şahıs İyelik Eki Alanlar 

atam anam, azum çoġum, ġamum ġuṣṣam, gücüm ḳuvvetim, şekim şüphem, varum yoġum, yüzüm 

gözüm  

2.3.1.2.9.2. İkinci Teklik Şahıs İyelik Eki Alanlar 

aḳluŋ cānuŋ, bir aḳçaŋ bir puluŋ, işüŋ gücüŋ, oġluŋ ḳızuŋ  

2.3.1.2.9.3. Üçüncü Teklik Şahıs İyelik Eki Alanlar 

aġzı burnı, Ǿaḳlı cānı, atası anası, başı ucı, biri biri, boynı ḳulaġı, burc u bārūsı, burnı deligi, cevşeni 
cebesi, cürmi cināyeti, erleri ataları, eşcārı aḥcārı, fikri ferāseti, ḥüsni çavı, ḥüsni ḫulḳı, işi güci, kendü 
kendüsi, mālı u manṣıbı, mālı esbābı, murādları maḳṣūdları, oġlı ḳızı, ṣaḳalı ḳılları, saǾādeti tāliǾi, 
silāḥı ḳılıcı, ṣuçı günāhı, suǿāli meǿāli, suǿāli miŝāli, ṭuzı ekmegi, yatı yaraġı, yiri yurdı, yirleri yurtları, 
yüzi ṣuyı  

2.3.1.2.9.4. İkinci Çokluk Şahıs İyelik Eki Alanlar 

zāhidleriŋüz Ǿabidleriŋüz  

2.3.1.2.10. Çokluk Eki Alanlar 

Ǿayyārlıḳlar tarrārlıḳlar, Ǿaẕablar Ǿitablar, cebeler cevşenler, dere depeler, efġānlar zārlıḳlar, fitneler 
fesādlar, güller lāleler, ḳoyunlar ḳuzular, oṭuranlar ṭuranlar, tācirler bāzirgānlar, vezįrler 

pādişāhlar, zāhidler Ǿabidler  
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2.3.1.2.11. -dur/-dür Bildirme Eki Alanlar 

muḫalleddür müǿebbeddür, uruşçıdur ṭoḳuşçıdur  

2.3.1.3. Çekim Eki Alan Fiillerden Oluşan İkilemeler 

2.3.1.3.1. Haber Kipleriyle Çekimlenmiş Fiiller İle Oluşan İkilemeler 

aṣdı baṣdı, besledük becerdük, çıḳdı gitdi, çıḳmış gitmiş, döger söyer, düzdi ḳoşdı, gelür gider, işler 
işler, ḳırıdur ṣırıdur, sildürdi süpürtdi, ṣordı bildi, uçdı gitdi, vardı geldi, virdi aldı, yalvardı yaḳardı, 

yediler içdiler, yidi içdi, yimiş yimiş, yirler içerler, yundı arındı  

2.3.1.3.2. Tasarlama Kipleriyle Çekimlenmiş Fiiller İle Oluşan İkilemeler 

āḳil olsa bāliġ olsa, alalar atalar, ḳaçurma çevürme, n’eyleyelün nic’idelüm, var git, yesünler içsünler  

2.3.2. Türemiş Yapılı İkilemeler  

2.3.2.1. İsim Kök ve Gövdesinden Türetilen Kelimelerden Oluşan İkilemeler  

2.3.2.1.1. +ar İsimden İsim Yapım Eki Alanlar 

onar onar  

2.3.2.1.2. +ca/+ça İsimden İsim Yapım Eki Alanlar 

alaca yavaşça  

2.3.2.1.3. +lu/+lü İsimden İsim Yapım Eki Alanlar 

devletlü saǾādetlü, dürlü dürlü, gönderlü ḥarābalu, içlü ṭışlu, oḳlu yaylu, otlu odunlu, ṣulu ṣulu  

2.3.2.1.3.1. Bir Kelimesi +lu İsimden İsim Yapım Eki Alanlar 

uṣlu delü  

2.3.2.1.4. +lıḳ/+lük İsimden İsim Yapım Eki Alanlar 

bügünlük yarınlıḳ  

2.3.2.1.5. +suz İsimden İsim Yapım Eki Alanlar 

ṣuçsuz günāhsuz 

2.3.2.1.5.1. İkinci Kelimesi +suz İsimden İsim Yapım Eki Alanlar 

aç ṣusuz  

2.3.2.2. Fiil Kök ve Gövdesinden Türetilen Kelimelerden Oluşan İkilemeler  
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2.3.2.2.1. -ik/-ük Fiilden İsim Yapım Eki Alanlar 

bölük bölük, delik delik  

2.3.2.2.2. -im Fiilden İsim Yapım Ekiyle Alanlar 

didim didim  

2.3.2.2.3. -ın/-un Fiilden İsim Yapım Eki Alanlar 

uzun uzun, yıġın yıġın  

2.3.2.2.4. -u Fiilden İsim Yapım Eki Alanlar 

ṭolu ṭolu  

2.3.3. Birleşik Yapılı İkilemeler 

2.3.3.1. Sıfat Tamlaması Yapısındaki İkilemeler 

bir aḳça bir pul, bir aḳça iki aḳça, bir gün bir gice, iki kez üç kez, yidi gün yidi gice  

2.3.4. Çekimsiz Fiillerden (Fiilimsilerden) Oluşan İkilemeler 

Fiilimsilerle oluşturulan ikilemelerde en çok “-a/-e” zarf fiil eki alan örnekler belirlenmiştir. 13 örneği 
mevcuttur. 

2.3.4.1. Sıfat Fiillerle Oluşanlar  

2.3.4.1.1. -an Sıfat Fiil Eki Alanlar 

oturan ṭuran, ṭuran oturan  

2.3.4.1.2. -ur/-maz Sıfat Fiil Eki Alanlar 

olur olmaz  

2.3.4.2. Zarf Fiillerle Oluşanlar  

2.3.4.2.1. -a/-e Zarf Fiil Eki Alanlar 

bura bura, döge döge, döke ṣaça, döne döne, eşe eşe, ḳaça ḳaça, ḳorḳa ḳorḳa, segirde segirde, ṣora ṣora, 
ṭaşa ṭaşa, ṭıḳa baṣa, yede yede, yile yile  

2.3.4.2.2. -araḳ/-erek Zarf Fiil Eki Alanlar 

öperek ḳuçaraḳ  

2.3.4.2.3. -ı/-i/-u/-ü  Zarf Fiil Eki Alanlar 
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arayu arayı, oynayu oynayu, ögüri ögüri, sürüni sürüni, ṭolayu ṭolayu, yalayu yalayu, yüriyü yüriyü  

2.3.4.2.4. -up/-üp Zarf Fiil Eki Alanlar 

acıyup aġlayup, dögüp sögüp, dögüp sövüp, ḳırup ḳovup, ṣıyup ḳırup, utanmayup Ǿarlanmayup, 

yakup yıkup  

Sonuç 

İncelediğimiz eserde toplam 483 adet ikileme tespit edilmiştir. Metinde ikilemelerin pekiştirme 
amacıyla yoğun olarak kullanılması, hikâyedeki anlatım tarzının konuşma diline yakın olmasını ve akıcı 
bir üslup kazanmasını sağlamıştır. Metinde on birer tekrarla en çok dürlü dürlü ve bir iki kilemeleri 
kullanılmıştır.  

Kırk Vezir Hikâyeleri’nde ikilemeler anlam açısından değerlendirildiğinde, en çok yakın anlamlı 
kelimelerin tekrarıyla kurulan ikilemeler mevcuttur. 306 ikileme bu şekilde tespit edilmiştir. Anlam 
bakımından ikilemelerin sayısal verileri şu şekildedir: 

Tablo 2. Kırk Vezir Hikâyeleri’nde Anlam Bakımından İkilemelerin Sayısı 

Metinde kökenleri bakımından en fazla iki Türkçe kelimeden oluşan ikilemeler kullanılmıştır. Aşağıdaki 
tabloda bunlar sayısal değerlerle gösterilmiştir: 

Tablo 3. Kırk Vezir Hikâyeleri’nde Köken Bakımından İkilemelerin Sayısı 

Anlam Bakımından İkilemeler Metindeki Sayısı 

Yakın Anlamlı Kelimelerin Tekrarıyla Kurulan İkilemeler 306 

Aynı Kelimelerin Tekrarıyla Kurulan İkilemeler 87 

Zıt Anlamlı Kelimelerin Tekrarıyla Kurulan İkilemeler 39 

Eş Anlamlı Kelimelerin Tekrarıyla Kurulan İkilemeler 33 

Yansıma Kökenli Kelimelerden Oluşan İkilemeler 18 

Köken Bakımından İkilemeler Metindeki Sayısı 

İki Türkçe Kelimeden Oluşan İkilemeler 197 

İki Arapça Kelimeden Oluşan İkilemeler 154 

İki Farsça Kelimeden Oluşan İkilemeler 53 

Bir Arapça Bir Farsça Kelimeden Oluşan İkilemeler 17 

Bir Farsça Bir Arapça Kelimeden Oluşan İkilemeler  13 

Farsça Yapılarla Kurulan İkilemeler   13 

Bir Türkçe Bir Arapça Kelimeden Oluşan İkilemeler  9 

Bir Türkçe Bir Farsça Kelimeden Oluşan İkilemeler  7 

Bir Arapça Bir Türkçe Kelimeden Oluşan İkilemeler  7 

İki Türkçe Kelime Arasında Atıf Terkibi  6 

Bir Farsça Bir Türkçe Kelimeden Oluşan İkilemeler  6 

Arapça+Türkçe+Arapça+Türkçe Kelimeden Oluşan İkilemeler  1 
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Yapıları bakımından ise en çok basit yapılı ikilemeler saptanmıştır. Özellikle eksiz durumdaki aynı veya 
yakın anlamlı kelimelerle bu tür ikilemeler yapılmıştır. Anlam açısından bakıldığında kuvvetlendirme, 
abartma, pekiştirme gibi görevleri olan ikilemelerin kullanımında eksiz ikilemelerin daha işlevsel bir 
özellik taşıdığını göstermektedir. 

Eksiz isimlerden oluşan ikilemelerin sayısı 238’dir. Çekim eki alanlardan 32 ikilemeyle en çok üçüncü 
teklik iyelik ekini alan ikilemeler mevcuttur. Hâl ekleriyle yapılanlarda ise en çok 31 ikilemeyle belirtme 
hâli ekiyle yapılan ikilemeler belirlenmiştir:  

Tablo 4. Kırk Vezir Hikâyeleri’nde Yapıları Bakımından İkilemelerin Sayısı 

Eserde görülen ikilemelerde aynı ikilemelerin hem yalın hem de ekli biçimde örnekleri 
görülebilmektedir: ata ana, atadan anadan, atam anam, atama anama, atanuŋ ananuŋ, atası anası, 
atasına anasına, atasınuŋ anasınuŋ; ġam ġuṣṣa, ġamda ġuṣṣada, ġamdan ġuṣṣadan, ġamı ġuṣṣayı, 
ġamum ġuṣṣam; oġul ḳız, oġula ḳıza; taḫt u tāc, taḫtını tācını, taḫtumdan tācumdan, taḫtumı tācumı, 
taḫtuŋı tācuŋı; tuz ekmek, ṭuzı ekmegi. 

Kırk Vezir Hikâyeleri’nde ahengi sağlamak için ikilemeyi oluşturan kelimelerin başında, ortasında ve 
sonundaki ses uyumu bazı örneklerde görülmüştür: Ǿacāyib ġarāyib, āh vāh, Ǿayān beyān, cedd ü cehd, 
cezāǾ u fezāǾ, đarb u ḥarb, demdemeyi zemzemeyi, egriyi bügriyi, eşcārı aḥcārı, ḫadem ü ḥaşe, ḥaḳįr 
fakįr, ḳırıdur ṣırıdur, pāk pākize, şarāb kebāb, ṭuran oturan, uruşçıdur ṭoḳuşçıdur, yakup yıkup, 

zāhidler Ǿabidler, zįr ü zeber.  

Eserde Eski Türkçede kullanılan kelimelerle yapılan ikileme örnekleri de tespit edilmiştir: arḳun arḳun, 
bayı yoḫsulı, yede yede, yile yile. 
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