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ÖZET 

Türk diliyle ilgili ilk Türk sözlü�ü olan Dîvânu Lügâti’t-Türk (DLT), bize Karahanl� dönemi-
nin söz varl��� hakk�nda büyük ölçüde bilgi vermektedir. Bir dilin gerçek söz varl���n�, yaln�zca 
sözlüksel unsur olan isim ve fiiller olu�turmaz; o dile ait birle�ik kelimeler, ikilemeler, deyim ve 
atasözü gibi kal�p sözler, terimler vb. anlat�m kal�plar�n�n hepsi birlikte olu�turur. Onun için 
bu çal��mada, dilbilgisinin daha çok söz dizimi bölümünü ilgilendiren DLT’deki ikileme konu-
su ele al�nm��t�r. DLT’de en çok e� anlaml� ikileme kullan�lm��t�r. DLT’nin gerçek söz varl���-

na katk� yapan ikilemenin say�s� 157’dir. 
• 

ANAHTAR KEL�MELER 
Dîvânu Lügâti’t-Türk (DLT), söz varl���, ikilemeler. 

• 
ABSTRACT 

Dîvânu Lugâti’t-Turk (DLT), which is the first dictionary regarding Turkish language, 
informs us substantially about the vocabulary of the Karakhanl� period. The original 

vocabulary of a language is not constituted just by the nouns and verbs that are the lexical 
elements, however; it is also formed by all the compound words, handiadyoins, patterns such as 

idioms and proverbs, terms, etc. that belongs to that language. Therefore, in this study, the 
issue of handiadyoins in the DLT that is concerned mostly with the syntax of the grammar is 
discussed. �n DLT, handiadyoins in the type of hendiadyoin are mostly used. The number of 

handiadyoins, which contributes to the original vocabulary is 157. 
• 
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� 

Söz diziminin de�indi�i ana konular�ndan biri “kelime gruplar�”, kelime 
gruplar�ndan biri de ikilemelerdir. “Ayn�, yak�n ya da z�t anlaml� iki veya daha 
çok kelimenin bir tek kelime gibi anlam göstermek üzere yan yana gelmesine” 
(Korkmaz 1992: 82) ikileme denir. “�kileme” (�ng. hendiadyoin) için “yineleme, 
tekrar grubu” terimleri de kullan�l�r. �kilemeyi olu�turan kelimelerin en önemli 
özellikleri ses benzerli�ine sahip olmalar�d�r. Ses benzerlikleri; ilgili kelimelerin 
önünde, sonunda veya ortas�nda bulunabilir. �kilemelerin en önemli görevleri, 
anlam� kuvvetlendirmek, anlama çokluk ve beraberlik bak�m�ndan katk� sa�-
lamakt�r. Özellikle isimler, s�fatlar, zarf-filler ikileme kurmaya çok daha elveri�-
lidir. (Özkan 2000: 572) Grup içindeki vurgular� e�it olan Türkçe ikilemeler ko-
nusunda bugüne kadar yurt içinde ve yurt d���nda pek çok inceleme yap�lm��-
t�r1. �nceleme sahiplerinden V. Hatibo�lu, ikilemeler hakk�nda özetle �u de�er-
lendirmeyi yapmaktad�r: 

“�kileme, Türkçenin bilinenden çok daha önemli bir özelli�idir. Türkçede iki-
leme konusu o kadar yayg�n, örnekleri o kadar çoktur ki ba�ka dillere bakarak, 
olay�n ayr�ca ele al�nmas�ndan, inceden inceye bütün örnekleriyle saptanma-
s�ndan vazgeçilemez. Çünkü ikileme olay�, yap� bak�m�ndan Türkçenin temel-
lerine kadar inen bir özelliktir. Türkçenin yap�s� ba�l� ba��na ele al�n�nca ikile-
me olay�n�n önemi ortaya ç�kar. �kileme Türkçenin zenginli�idir, yaratma gü-
cüdür. �kileme Türkçenin yüzy�llar boyunca ili�ki hâlinde bulundu�u Sans-
kritçe, Farsça, Arapça, Frans�zca gibi dillerde az bulunan bir özelliktir.” 
(Hatibo�lu 1979: 9) 

Türk dilinin en eski yaz�l� kaynaklar�ndan beri ikilemelere önemli ölçüde 
yer verilmi�tir. Dîvânu Lügâti’t-Türk Tercümesi (DLT)’nde (Atalay 1998-1999) 
3477 fiil, 5147 isim yahut edat olmak üzere toplam 8624 madde ba�� kelime 
(Hac�emino�lu 1996: 2) bulunmaktad�r. Ancak DLT’deki söz varl���n�n 8624 ile 
s�n�rl� oldu�u dü�ünülmemelidir, çünkü gerçekte, “bir dilin söz varl��� denince, 

                                                                 
1  Bugüne kadar Türkçedeki ikilemeler konusunda yap�lan çal��malar�n bir k�sm�: 
 Karl Foy, “Studien zur Osmanischen Syntax, Das Hediadyoin und die Wortfolge ana baba, 

Mittheilungen des Seminars für Orientalische Sprachen” (MSOS), c. II, s. 105-136, 1899, Berlin; 
Saadet Ça�atay, “Uygurcada Hediadyoinler”, Türk Dili ve Edebiyat� Ara�t�rmalar�, s. 97-145, �s-
tanbul, 1940-1941; Osman Nedim Tuna, “Türkçede Tekrarlar”, �stanbul Üniversitesi TDED, c. 
III/3-4, s. 429-447, �stanbul, 1948; Hasan Eren, “�kiz Kelimelerin Tarihine Dair”, AÜDTCF Der-
gisi, c.VII, say�: 2, s. 283-286, Ankara, 1949; H. Marchand, Alliteration, Ablaut und Reim in der 
Turkischen Zwillingsformen, Oriens Dergisi, c. V, s. 60-69, 1952; Leiden, 1952; M. Ali A�akay, 
�kizlemeler Üzerine, Türk Dili, c. II, say�: 16, s. 189-191, Ankara, 1953; A�akay, �kizlemeler Üze-
rine, Türk Dili, c. II, say�: 17, s. 268-271, 1953, Ankara. (Bk. Hatibo�lu, 1971: 10, dip not) 
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yaln�zca o dilin sözcüklerini de�il, deyimlerin, kal�p sözlerin, kal�pla�m�� sözle-
rin, atasözlerinin, terimlerin ve çe�itli anlat�m kal�plar�n�n olu�turdu�u bütün” 
(Aksan 1996: 7) anla��lmal�d�r. Bu durumda, DLT’deki söz varl���n� olu�turan 
unsurlar aras�ndaki çe�itli anlat�m kal�plar� da dikkate al�nmal�d�r. Dolay�s�yla 
bu kal�pla�m�� sözler içinde yer alan ikilemelerin de ayr�ca incelenmesi gerekir. 

Eserinde ikilemelere de de�inen Ka�garl� Mahmud, bu konuda �u aç�kla-
malar� yapmaktad�r: 

“Bilinmelidir ki O�uzlar�n dili incedir. Türklerin birisi as�l ve kök, öbürüsü 
tak�nt� olmak üzere çift olarak kulland�klar� her bir ismin ve fiilin O�uzlar ta-
k�nt� olan�n� kullan�rlar. Hâlbuki öbür Türkler, bunu tek olarak söylemezler. 
Söz gelimi Türkler2 bir �eyi bir �eye katt�klar� zaman ‘katt� kard�’ derler. Bu-
rada kök olan ‘katt�’d�r, ‘kard�’ kelimesi tak�nt�d�r. O�uzlar bir �eyle bir �eyi 
kar��t�rd�klar� zaman kard� deyip as�l olan� b�rak�rlar. Yine böyle, Türkler 
‘edhgü yawlak’ derler, ‘iyi kötü’ demektir. Edhgü ‘iyi’, yawlak ‘yavuz, kö-
tü’ anlam�ndad�r. Bu ikisini birlikte kullan�rlar, tek olarak birisini kullanmaz-
lar. O�uzlar ise bunlar� tek, yaln�z olarak kullan�rlar.” (Atalay -I 1998: 462)  

Ka�garl� Mahmud’un bu aç�klamalar�ndan, anlat�mda ikilemelere yer ver-
menin, eskiden beri özellikle O�uzlar�n d���ndaki Türk boylar� taraf�ndan ba�-
vurulan önemli bir anlat�m özelli�i oldu�u anla��lmaktad�r. Türk dilinin en 
önemli ve en eski yaz�l� kaynaklar�ndan olan Orhun Yaz�tlar�nda bolca kullan�-
lan ikilemeler de bunu kan�tlamaktad�r: 

altun kümü� (KT K 11), ar��� tirki� ‘kervanlar’ (KT G 8), at kü ‘ad va ün, ad 
ve san’ (KT D 25), bäglär bodun ‘beyler ve halk’ (KT G 10), äb bar� ‘ev bark’ 
(BK D 32), ��z �oduz ‘k�zlar ve kad�nlar’ (T 48), küñ �ul ‘cariye ve erkek köle’ 
(KT D 20), �urt �oñuz ‘börtü böcek’ (T 28-29), yab�z yabla� ‘sefil peri�an’ (KT 
D 26), yo� ç�gany ‘yok yoksul’ (KT G 10), adr�l- säçlin- ‘ayr�lmak ve seçilmek 
(ölmek) (K�z�l Ç�ra I 2)’, içik- yükün- ‘ba��ml� olmak ve ba� e�mek’ (T 28), it- 
yarat- ‘düzenlemek ve yaratmak’ (BK K 9), öl- yit- ‘ölmek ve kaybolup gitmek’ 
(KT D 27), yañ�l- yaz�l- ‘yan�lmak ve yoldan ç�kmak’ (BK D 16) vb. (Tekin 
2003: 194-195). 

                                                                 
2  Ka�garl� Mahmud “Türkler” demekle, Karahanl� devlet yönetiminde en etkili unsur olan 

Hakaniye / Hakanl�lar’� kastetmi� olmal�d�r, çünkü Ka�garl�, Türkçenin en aç�k ve tatl� �eklini 
Hakanl�lar�n konu�tu�unu belirtir. Hakanl�lar�n dillerini as�l Türkçe; O�uz, K�pçak, K�rg�z, 
Ya�ma, Çi�il, Toxs�, Ugrak, Çaruk, Ba�k�rt vb. boylar�n dillerini ise as�l Türk sayd��� Hakaniye/ 
Karahanl� dilinin belki de a��zlar�/ lehçeleri saym�� olmal�d�r. Bk., Atalay, Dîvânu Lugati’t-Türk 
Tercümesi I, 1998, s. 30. 
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Uygurca metinlerde de baz� kelime türleri ikilenebilirler; yüklem belirleyi-
cileri, cümle ba�lat�c�lar� ve cümle belirleyicileri bu �ekilde kuvvetlendirilirler: 
a�ru a�ru ‘çok yava�, a��r a��r’, ärü ärü ‘git gide, tedricen’, öñi öñi ‘çok farkl�, (çe-
�itli)’, anta anta ‘derhal hemen’, yana yana ‘tekrar tekrar’, ad�n ad�n ‘çok farkl� 
(çe�itli), ayr� ayr�’, basa basa ‘çok sonra’. Soru kelimeleri belirsizlerin manas�n� 
ihtiva eder: kim kim ‘kim olursa, herkes’, näçä näçä ‘her nas�lsa, (nice nice)’, nä 
nägü i� ‘herhangi (bir) i�’ (Gabain 2000: 108-109). 

�kilemeleri çe�itli yönlerden ele al�p s�n�fland�rmak mümkündür. Söz geli�i 
kelime türleri (isim, s�fat, zamir, ünlem vb.), söz dizimindeki görevleri (özne, 
nesne, yüklem vb.), anlamlar� (e� anlaml�, z�t anlaml� vb.), yap� ve kurulu�lar� 
(isim veya fiil kök ve gövdesi) bak�m�ndan ele al�nabilirler. Biz ise bu incele-
memizi, DLT’de yer alan ikilemeleri anlamlar� bak�m�ndan ele almakla s�n�rla-
d�k. Bu aç�dan bak�ld���nda, ikilemeleri �u �ekilde s�n�fland�rmak mümkündür: 

1. Aynen Tekrar Edilen �kilemeler: Ayn� kelimelerin arka arkaya gelme-
siyle kurulan ikilemelerdir. Bunlar�n ço�u, yans�ma ve bir insan veya hayvana 
seslenme ba�lam�nda söylenmi� ikilemelerdir. Daha az say�da ise zarf (akru 
akru, ala ala, birin birin vb.), ikinci teklik ki�i emir kipinde fiil (çök çök, �aç �aç, 
ötü� ötü� vb.) ve ünlem (awa awa, op op, öp öp! vb.) olarak kullan�lan ikilemeler 
vard�r. 

a�ru a�ru : Yava� yava� (I, 114/11). 

ala ala  : Yava� yava� (I, 92/2). 

añ añ  : yok yok, de�il (I, 40/22). 

awa awa  : Bir �eyden ac� duyunca söylenen söz (I, 89/26). 

aylu� aylu� : Öyle öyle (O�uzca) (I, 113/21). 

badar badar  : Pat�r pat�r (I, 360/19). 

balu balu  : Ninni ninni (III, 232/20). 

birin birin : Birer birer (III, 360/10). 

buç buç  : Ku�un ötmesi için ‘güzel güzel!’ yerinde söylenen bir 
söz (II, 290/7). 

buldur buldur  : Güldür güldür (I, 456/24). 

çald�r çald�r  : (Bir tür) ses ifade eden söz (I, 457/3). 

çap çap  : Vurulan kamç�n�n ve duda��n ��p�rdamas�ndan ç�kan 
 ses (I, 318/12). 
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çar çar  : Ya�murun sa�anak hâlinde ya�mas�ndan ç�kan ses, 
 akan herhangi bir �eyin ç�kard��� ses (I, 324/12). 

çars çars  : (Bir tür) ses ifade eden kelime (I, 348/13). 

çat çat  : Bir �ey dü�tü�ü zaman ç�kan ses (I, 320/7). 

ç�ñ�l ç�ñ�l  : Bir �eyin “çingil çingil” ses ç�karmas� (III, 366/4). 

çigir çigir  : Ekmek içinde ta� k�r�nt�lar� oldu�u zaman di�in eze
 meyerek ç�kard��� ses (I, 363/22). 

çik çik  : (I, 334/8); kr�. çilik çilik. 

çilik çilik  : O�la�� ça��rmak için söylenen bir söz (I, 388/23); kr�. 
 çik çik. 

çi� çi�  : Bir çocu�un veya at�n i�etilmek istendi�i s�rada söyle
 nen söz (I, 331/15). 

çök çök  : Deveyi çöktürmek için kullan�lan söz (I, 334/7). 

çuh çuh  : At� yürütmek veya azarlamak için kullan�lan ses (III, 
 117/17). 

çur çur  : Hayvan sa��l�rken sütün kapta ç�kard��� ses (I, 485/23). 

eç eç  : Atlar� gayrete getirmek ve s�k��t�rmak için ç�kar�lan ses 
 (II, 282/5); kr�. heç heç. 

heç heç : (I, 321/18); kr�. eç eç. 

hoç hoç : Keçileri güderken, sürerken söylenen söz (II, 282/2). 

�sr�� �sr��  : Çocuklar� perilere ve göz ilmesine kar�� efsunlamak 
 için ilaç yap�ld��� zaman Ey peri, �s�r�lm�� olas�n! Anla
 m�yla söylenen söz (I, 99/17). 

�aç �aç  : Cin çarpmas�na kar�� üzerlik ile yap�lan, tütsüde söyle
 nen söz (III, 163/10). 

kâh kâh  : Köpe�i ça��rmak için söylenen söz (III, 118/2,11). 

�ars �ars  : El ç�rpmaktan ç�kan ses (I, 348/19). 

kiyim kiyim  : Tembel tembel, uyu�uk uyu�uk (III, 169/1). 

�ovuç �ovuç  : Cin çarpmas�na kar�� üzerlik ve öda�ac� ile yap�lan tüt
 süde cinlere ‘kaç kaç!, defol!’ anlam�nda söylenen söz 
 (III, 163/8). 

�ur� �ur�  : K�sra��n ard�nda kalan tay� ça��rmak için söylenen söz 
 (III, 223/11); kr�. �ur�h �ur�h. 
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�ur�h �ur�h  : kr�. �ur� �ur�, �urr�h �urr�h. 

�urr�h kurr�h  : Tay� ça��rmak için söylenen söz (I, 9/17); kr�. �ur� �ur�, 
 �ur�h �ur�h. 

kürt kürt   : Kürt kürt (diye bir tür yans�ma) (I, 341/1). 

müñüz müñüz  : Bir çe�it çocuk oyunu ve bu oyunda söylenen bir söz 
 (III, 363/27). 

op op : E�e�in aya�� kayd���nda söylenen söz (I, 34/19). 

öp öp  : Çok ö�ünüp de söyledi�ini kan�tlayamayan kimseye 
 söylenen söz (I, 43/9). 

ötü� ötü�  : Bir tür çocuk oyununda söylenen, “arkada��n� it!” an
 lam�nda bir söz (I, 61/3). 

sa� sa�  : Nöbetçinin, bekçinin kaleyi ve at� koruyabilmek için 
 uyan�k olmas�n� emreden söz (I, 333/18). 

sur sur  : Duda��n ç�kard��� ses (III, 122/3). 

�ap �ap  : Vurmada ç�kan ses, yemekte a��zdan ç�kan �ap�rt� (III, 
 146/3). 

�ar �ar  : Sa�anak hâlinde ya�mur ya�mas�ndan ç�kan ses (I, 
 324/10). 

tah tah  : Sal�nan do�an veya �ahini ça��rmak için seslenme sözü 
 (I, 9/5). 

ta��r ta��r  : Bir tür yans�ma ses (I, 361/21). 

tama tama  : damlaya damlaya (III, 360/10). 

tap tap  : Çabuk çabuk (I, 145/6). 

ters ters  : Pald�r küldür  (I, 348/14). 

tikir tikir  : At nal�n�n ç�kard��� ses (I, 361/24). 

tur�u tur�u  : E�e�i durdurmak için söylenen söz (III, 224/13); kr�. 
 tu�u tu�u. 

tus tus  : Keçe ve elbise gibi her yumu�ak �eye vurmaktan ç�kan 
 ses (I, 329/17). 

tu�u tu�u  : (III, 224/14); kr�. tur�u tur�u. 

tükü tükü  : Köpek eni�ini ça��rmak için kullan�lan söz (I, 229/16). 

u� u�  : Öküzü sulamak için, su içirirken söylenen söz (I, 
 36/23). 
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za� za�  : Koçlar� toslatmak, k��k�rtmak için kullan�lan bir söz (I, 
 333/16). 

zap zap  : Çabuk çabuk, h�zl� h�zl� yürümekten ç�kan ses (I, 
 319/2). 

Aynen tekrar edilen ikilemelerin say�s� 57’dir. 

2. E� veya Yak�n Anlaml� �kilemeler: “Bir kavram� ifade için kullan�lan 
ayn� veya yak�n anlamda iki yahut daha fazla kelimenin belirli dizili� kural�yla 
yan yana getirilmesinden olu�an ikileme” (Korkmaz 1992: 56) �eklidir. Bu tür 
ikilemelerin ço�u, yans�malardan kurulmu�tur. Ancak baz� fiil tabanlar� (ar- 
tew-, �at- �ar-, ur- to��- vb.), s�fat olarak kullan�lan ve fiilden türeme baz� kelime-
ler (axsa-k buxsa-k, ya�-�n ya�-u� <ya�-uk vb.) ile s�fat-fiiller (�tilgen say�l�an, 
ewürgen tewürgen vb.) de bulunmaktad�r. Ka�garl� Mahmud, bu tür ikilemeyi 
kuran kelimelerden bir k�sm� için “Ayr� kullan�lmaz, yaln�z kullan�lmaz!” �ek-
linde aç�klamalar yapm��t�r: 

ar- tew-  : Hile yapmak, aldatmak (III, 62/3). 

axsa� buxsa�  : Topal ve çolaklar için söylenen söz (I, 405/28). 

balç�� bal��  : Balç�k, çamur (I, 248/3). 

bart burt  : (kaba �ekilde) pald�r küldür (I, 341/6). 

bek bekeç  : Tekinlerin (prenslerin) unvan� (I, 357/26). 

bodhlu� s�nl��  : Boylu boslu (III, 138/19). 

bodhunlu� bu�unlu�  : Ulusu, oyma�� olan (I, 499/9). 

bul�a- telge-  : Can s�kmak (I, 291/2); bul�a- yaln�z kullan�lmaz. 

ça� çu�  : (Bir tür) gürültü, kr�. çar çur (I, 128/1). 

ça� çu�  : Odun, ceviz, kemik gibi �eylerin k�r�lmas�ndan ç�kan 
 ses (I, 333/10). 

çal� çul�  : �tmenin ç�kard��� ses (I, 349/8). 

çar çarmak  : Çoluk çocuk (Ayr� ayr� kullan�lmazlar.) I, 469/16. 

çar çur  : Abur cubur (hapur hupur) (I, 323/20); kr�. ça� çu� 

çart çurt  : Her �eyin ufa��, döküntüsü (I, 341/21). 

çawar çuwar  : Ate� yakmaya, tutu�turmaya yarayan �eyler (I, 411/8). 

çek çük  : Mal�n en de�ersizi, �v�r z�v�r (I, 334/6). 

çeñli meñli  : Bir çocuk oyunu; sal�ncak (III, 379/2). 

ç���l t���l  : (Bir tür) ses bildiren söz (I, 393/8). 
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ç�n bütün  : Dürüst, do�ru (I, 398/13), ç�n : Do�ru, gerçek. 

çik bök  : A��k s�rt�n�n tümse�inin yukar� gelmesi (III, 130/20),  

bök  : A��k s�rt�n�n tümse�inin yukar� gelmesi. 

çöp çep  : De�ersiz, (çer çöp) (I, 318/18). 

çübür çebür  : Mal�n kötüsü için söylenen (söz), abur cubur (I, 363/7). 

em sem  : �laç, çare (I, 408/28). 

e�iç bu�aç  : Tencere, bardak, tas (I, 357/24), e�iç : Tencere (I, 52/8). 

et yin  : Vücut (I, 463/12); yin : Beden, insan bedeni (III, 92/22). 

�tilgen say�l�an  : Birçok i�e giren ç�kan (I, 158/12). 

�v bar�  : Ev bark (I, 348/25). 

ewür- tewür-  : Evirip çevirmek, alt üst etmek (II, 81/24). 

ewürgen tewürgen  : Her zaman evirip çeviren, güç i�leri ba�aran (I, 157/17). 

xun xara  : Kaba, faydas�z (III, 138/11). 

�� küdük  : �� güç (I, 391/1). 

��l�� küdhüklüg  : ��li güçlü, küdhüklüg yaln�z ba��na kullan�lamaz (I, 
 509/3). 

�adh�n kadhna�un  : Kay�n ve kay�nbabalar; “kay�n may�n” gibi bir söz (I, 
 528/25). 

�a� �u�  : Kaz�n ç�kard��� ses (III, 128/31); kr�. �a� �u�. 

�a� �u�  : (III, 130/15); kr�. �a� �u�. 

�a�aça  : Kap kacak (III, 238/3). (K�salt�l�p �aça da denebilir.) 

�ar �ur  : Ses bildiren bir kelime (I, 324/14). 

�ara �ura  : “Kara mara” anlam�nda söylenen söz (III, 222/24). 

�arç �urç  : “Hatur hutur” gibi ses bildiren bir söz (I, 343/8). 

�ar�a- ar�a-  : Lanet etmek, kötülü�ü say�p dökmek (I, 284/1). 

�ar� �ur�  : Tay� ça��rmak için söylenen söz (III, 223/11). 

�art �urt  : Ses bildiren bir kelime (I, 342/19). 

�at- �ar-  : Kat�p kar��t�rmak, karmakar���k etmek (I, 432/16). 

�at�l- �ar�l-  : Kar��mak (II, 134/14). 

�aw �uw  : Diki�in büzülmesi, çekilmesi; dikilirken elbisenin k�r�
 ��p büzü�mesi (III, 129/12). 
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�ur- yuw-  : Eri�mek, varmak (III, 62/5); �ur- : Kurmak, germek, 
 toplamak; himaye etmek (III, 62); yuw- : Ko�mak (III, 
 62). 

�urt �u�  : Kurt ku� (pek çok canl�) (III, 6/1). 

�ut ��w  : Talih, baht (I, 301/2). 

küvüç yügün  : Küçük yular, çilbir (III, 163/11); küvüç : Küçük yular 
 (III, 163/11), yügün : gem (III, 144/1, 366/4). 

sar�� sur��  : Herhangi bir sar� renk, sar� mar� (I, 374/23). 

sar�l- ar�l-  : K�zmak, dar�lmak (II, 123/11). 

sart surt  : “Zart zurt, fart furt” gibi yans�ma bildiren söz (I, 
 342/7). 

sas�� bar��  : Kokmu�, sas� (I, 372/2), sas�� ve bar�� tek ba�lar�na kul
 lan�lmaz. 

suç�- bu�r�-  : S�çramak (III, 279/9); bu�ra-/bu�r�-  fiiliyle birlikte kul
 lan�l�r. 

�el �ül  : Yöntemsiz (336/21). 

tat Taw�aç  :  1. Uygur ve Çinli, 2. Farsl� ve Türk (I, 454/2; II, 
 280/19). 

tat�� tal��  : Tat, lezzet (Birlikte söylenir.) (I, 408/9). 

tenk tu�  : Denk, e� (III, 355/6). 

tew�el- ü�el-  : Ufalanmak (Anlam� olan k�s�m ü�el-’tir.) (II, 235/20). 

tin tizgin  : Yular, dizgin (I, 339/11); tin : Yular. 

toy e�iç  : Toprak tencere (III, 142/1); toy : Çanak yap�lan çamur. 

tul tu�sa�  : Dul kad�n (I, 468/19), iki kelime çok kere birlikte söy
 lenir. 

tüplüg y�ld�zl��  : Asaletli, köklü (III, 40/16); y�ld�z : A�ac�n kökü, damar�. 

ur- to��-  : Vurmak, dövmek (O�uzlar ikisini birlikte kullan�r.) (III, 
 268/13). 

ur� ����  : Gürültü, hayk�r�� (III, 227/5); ur� : Ses, gürültü (I, 
 87/27). 

uru� tur��  : H�s�mlar (I, 64/2). 
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ya� yu�  : Kaptaki bula��k, çanak bula����; uzak h�s�mlar (akraba
 lar) için de ya� yu� �ada� denir (III, 143/24).; kr�. yu� 
 ya�. 

ya�� yu��  : Alçak gönüllü, yaltaklan�c� (III, 25/1). 

ya��n ya�u�  : Yak�n akraba, e� dost (III, 23/1). 

yapya��l : (III, 19/5) kr�. ya��l ya�ul 

yap yup  : Hile; yup kelimesi her zaman yap ile kullan�l�r (III, 
 142/14). 

yaru- ya�u-  : Keyiflenmek, sevinmek (Birlikte kullan�l�r.) (III, 89/12). 

ya� yu�  : Ya� ma� (III, 4/7). kr�. yapyu�ul, ya��l yu�ul. 

ya��l yu�ul  : ye�il me�il (III, 19/5); kr�. yapyu�ul, ya� yu�. 

yat baz  : Yabanc� (�ki kelime birlikte kullan�l�r.) (III, 148/22). 

yu� ya�  : (III, 4/14); kr�. yu� ya�. 

yul yula�  : Birçok küçük su p�narlar� (yul yula� ayr� ayr� da kulla
 n�labilir.) (III, 17/4). 

E� (yak�n) anlaml� kelimelerin kullan�lmas� ile kurulan ikilemelerin say�s� 
79’dur. 

3. Z�t Anlaml� �kilemeler: Z�t anlaml� iki kelimenin arka arkaya kullan�l-
mas�yla yap�lan ikilemelerdir. Bu tür ikilemeler, en çok isim, s�fat ve fiiller ile 
kurulmu�lard�r. �a��l�an so�ul�an, say�l�an �tilgen örneklerinde görüldü�ü gibi, 
s�fat-fiillerin tekrar�yla kurulan z�t anlaml� iki ikileme de ayr�ca dikkat çekmek-
tedir: 

al�� b�ri� : Bir hakk� alma verme, (al�� veri�) (I, 62/16). 

art y��  : Yoku� eni� (III, 143/17); kr�., �n yo�; y�� : ini�. 

ata ana  : Ana baba (I, 508/2). 

ay�� edhgü  : �yi kötü (I, 84/13), kr�. ay�� yawuz, edhgü yawla�. 

ay�� yawuz  : kr�.  ay�� edhgü, edhgü yawla�. 

bay ç��ay  : Zengin fakir (I, 349/13). 

edhgü yawla�  : �yi kötü (I, 432/23), kr�. ay�� yawuz, ay�� edhgü. 

elig ada�  : El ayak (II, 158/1). 

�n yo�  : �ni� yoku� (I, 49/18), kr�., art y��. 

�ni tur��  : Eni boyu (I, 349/5). 

erkek ti�i  : Erkek di�i (I, 529/8). 
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�a��l- so�ul-  : �tilip kak�lmak (II, 135/24). 

�a��l�an so�ul�an  : Sürekli herkesçe itilip kak�lan (I, 520/26). 

�at�l- so�ul-  : Herkes taraf�ndan itilip kak�lmak (I, 520/26). 

keli�- bar��-  : Birbirine gelip gitmek (II, 110/16). 

keli� bar��  : Geli� gidi� (I, 370/15). 

sat��- al��-  : Birbiriyle mal al�p satmak (I, 518/22; 519/1). 

sat��- taw��-  : Daima satmak ve tasarruf etmek; daima al�p satmak (I, 
 519/4). 

say�l- �til-  : Birçok i�lere girip ç�kmak (I, 158/9). 

say�l�an �tilgen  : Birçok i�lere girip ç�kan (I, 158/9). 

tün kün  : Gece gündüz (I, 82/14). 

Z�t anlaml� kelimelerle kurulan ikilemelerin say�s� 21’dir. 

Sonuç 

Türk dilinin söz diziminde çok eskiden beri bir anlat�m yolu olarak ba�vu-
rulan ikilemelerin Dîvânu Lügâti’t-Türk’teki toplam say�s� 157’dir. Bunlar�n 79’u 
e� veya yak�n anlaml�, 57’si aynen tekrar edilen, 21’i z�t anlaml� ikilemelerden 
olu�maktad�r. 157 ikilemenin kullan�lm�� olmas�, hem Türk dilinde ikilemeye 
ba�vurman�n çok eski ve yayg�n bir gelenek olu�una, hem de DLT’de yer alan 
558 birle�ik kelime (Aktan 2008) ve 290 atasözü (Kaçalin 1994: 448) gibi kal�p-
la�m�� dil ögeleriyle birlikte, DLT’deki gerçek söz varl���n�n çok daha fazla olup 
10.000’e yakla�t���na tan�kl�k etmesi bak�m�ndan önem ta��maktad�r. © 
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