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Özet: Geçmişten günümüze değin Türkçede sıklıkla kullanılan ikilemeler hemen her
dönemde ve yazılı kaynakta karşımıza çıkmaktadır. Bu yapılar anlamları aynı, yakın
veya zıt olan ya da çeşitli ses benzerlikleri bulunan kelimelerin yan yana tekrarlanması
ile oluşurlar. Anlatıma güç ve zenginlik katan ikilemeler aynı zamanda bir ahenk
unsurudur. Dede Korkut Kitabı’nın Vatikan Nüshası’nda da hem cümle hem de kelime
grubu düzeyinde ikilemeler yer almaktadır. Bu nedenle eserin dili oldukça güçlü ve
akıcıdır.
Bu çalışmamızda ikilemeler hakkında bilgiler verdikten sonra Dede Korkut’ta geçen
ikilemeleri tespit etmeye çalıştık. Öncelikle ikilemelerin dildeki yerini ve önemini dile
getirdik. Daha sonra araştırmacıların yaptığı tanım, sınıflama ve açıklamalardan
bahsettik. Yaptığımız incelemelerin sonunda ortaya çıkan tartışmalı noktaları ortaya
koymaya çalıştık. En sonunda bu kitabın Vatikan Nüshası’nda geçen ikilemeleri belli
kurallar çerçevesinde ve bir takım alt başlıklar altında ele alarak türlü yönleriyle
değerlendirdik.
Anahtar sözcükler: Türk dili, ikilemeler, Dede Korkut.

An Evaluation about Hendiadyoins in the Vatican Copy of the
Book of Dede Korkut
Abstract: Hendiadyoins frequently used in Turkish throughout the history have
appeared in almost every era and every written publication. These structures are formed
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by repeating words that have the same, close, or the opposite meaning. Hendiadyoins
which add power and fluency to the narration are also an element of harmony. In the
Vatican Copy of the book of Dede Korkut, we can come across to the hendiadyoins in
both sentence level and word level. That is why the language of the book is very
powerful and fluent.
We have tried to detect the hendiadyoins in Dede Korkut after we have given brief
information about them. Firstly, we have shown the place and importance of them in a
language. Then, we have talked about introductions, classifications and explanations
that researchers made. We have tried to put forward the controversial points that have
come out after our investigations. Lastly, we have handled and evaluated the
hendiadyoins in the Vatican Copy of this book according to certain rules, and under
some subtitles.
Key words: Turkish language, hendiadyoins, book of Dede Korkut.
1. Giriş
Her dilin kendine özgü bir yapısı vardır. Bir dil konuşulurken ya da yazılırken
bu yapı etrafında ortaya konulan kurallarla şekillenir. Elbette ki dili sınırlandırmak ve
sadece belli kurallara sığdırmak mümkün değildir. Fakat diller meydana gelirken bir
düzen ve sistem içerisinde ilerler ve evrile evrile gelişim gösterirler. Türkçe de böyle bir
dildir. Yapısı itibariyle eklemeli diller grubuna giren Türkçe, belli kurallar çerçevesinde
gelişimini sürdürmektedir. Bu nedenle hiçbir ek ya da kelime bir bağlam oluştururken
gelişigüzel yan yana gelmez. Tüm dillerde olduğu gibi Türkçede de belli bir düzen, belli
bir sıra ile işleyen bir dil sistematiği vardır. Tıpkı cümlenin unsurları, yapım ve çekim
ekleri gibi dilin zenginlik unsurları olan deyimler, atasözleri ve ikilemeler de belli bir
düzen ve iç işleyiş göstermektedir.
Dillerin bir kurucu öğeleri vardır bir de destekleyici öğeleri vardır. Bu
destekleyici öğeler hem o dili zenginleştirip güçlendirirken hem de o dilin konuşurlarına
sınırsız çağrışım, anlatma ve yaratma olanağı sağlar. Türk dillinin en eski yazılı kaynağı
olan Göktürk Yazıtları’ndan itibaren izini sürebildiğimiz ikilemeler de dili
zenginleştiren, anlatımı güçlendiren bu destekleyici unsurlar arasındadır. “Anlamı
güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan
veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması” [1] şeklinde tanımı
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yapılan ikilemelerin kuruluşunda karşıtlık, yakın ve eş anlamlılık dışında özellikle ses
benzerliği çok önemli bir yer tutar. Ön ses, iç ses ve son seste görülen bu benzerlikler
ikilemeleri oluşturan önemli bir faktördür. İkilemeler yalnızca bir ahenk unsuru olmayıp
yukarıda değindiğimiz gibi aynı zamanda anlatıma güç kazandıran yapılardır.
Muharrem Ergin de “Türk Dil Bilgisi” [2] adlı kitabında tekrarlar diye isimlendirdiği
ikilemelerin anlatımı kuvvetlendirme, çokluk, devamlılık, ortalama ve beraberlik
fonksiyonu kattığını ifade eder. Buradan hareketle denilebilir ki ikilemeler, birtakım
kurallarla yan yana gelen, çeşitli fonksiyonlarıyla anlatıma güç veren, anlatımı
pekiştiren, zenginleştiren ahenkli yapılardır. Göktürk ve Uygur Yazıtları’ndan itibaren
karşılaştığımız bu yapılar Türkçenin yüzyıllardır sahip olduğu onu diğer dillerden
ayrıştıran önemli bir parçasıdır. Bu nedenle pek çok araştırmacının dikkatini çeken
ikilemeler konusu ile ilgili kitap ve makaleler yazılmış, bu çalışmalarda bizim ikileme
olarak ele aldığımız kelime grubunun hem isim hem tanım hem de sınıflandırmaları
noktasında farklı görüş ve değerlendirmeler ortaya konulmuştur. Atf-ı tefsirî,
hendiadyoin, ikizleme, ikiz kelime, katmerleme, kelime koşması, koşuk, koşaç,
reduplikasyon, tekrar, yineleme, bağlam öbeği gibi terimlerle adlandırılan ikilemeleri
Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü’nde şöyle tanımlar: “İkileme, aralarında
beli bir ses düzeni bulunan biçim ve anlamca birbiriyle ilişkili olan aynı, yakın ya da zıt
anlamlı iki veya daha çok kelimenin tek bir kelime gibi anlam göstermek üzere yan
yana gelmesi ile oluşturulan kelime grubudur.” [3] Süer Eker ise tekrar grupları olarak
isimlendirdiği ikilemelerin tanımını şöyle yapar: “Tekrar grupları; aynı, yakın ya da
karşıt anlamlı iki sözcüğün bir tek sözcük gibi işlev görmek üzere, yan yana gelmesiyle
oluşur.” [4] Mehmet Ali Ağakay ise kelime koşması olarak adlandırdığı ikilemeler ile
ilgili

şu

ifadeleri

kullanılır:

“Türkçede

birçok

kelime

çiftlerinin

yanyana

kullanılagelmesi şeklindeki olay ne hendiadyoin gibi bir söz sanatı, ne de atıf-ı tefsirî
gibi çoğu aynı kavramı ayrı kelimelerle yinelemekten ibaret bir üslûp gösterişidir.
Türkçedeki olay, çoğu yeni bir kavram anlatmak veya belli bir kavrama değişik bir renk
vermek üzere birbirine koşulan iki kelimeden tek bir kuruluş, temeli, anlamca bağımsız
bir kuruluş türetmek yolunda bir yapı (teşkil) yöntemidir.” [5]
Yukarıda verdiğimiz tanım ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere ikilemelerle ilgili
her ne kadar farklı isimlendirmeler yapılmış olsa da ortak kanı yan yana, eş görevli, ses
benzerliğine dayanan, yinelenen, eş, yakın ya da zıt anlamlı kelimelerden oluşmuş
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kelime grubu olması ve tek bir kelime gibi işlev görmesidir. Tıpkı bu tanımlamalar gibi
farklı kaynaklarda ikilemelerle ilgili değişik sınıflandırmalar yapılmıştır. Mehmet Ali
Ağakay, “Türkçede Kelime Koşmaları” [6] adlı makalesinde ikilemelerin diziliş
özelliklerini sıraladıktan sonra ikilemeleri anlam bakımından 7 (yedi) gruba ayırır ve şu
başlıklar altında toplar:
1. Eş anlamlı,
2. Yakın anlamlı,
3. Karşıt anlamlı,
4. Anlamca ilişkili,
5. Anlamca ilişkisiz,
6. Koşuklardan biri anlamsız,
7. Koşuklardan ikisi anlamsız.
Muharrem Ergin ise “Türk Dil Bilgisi” [7] adlı kitabında tekrar grubu olarak
nitelendirdiği ikilemeleri 4 gruba ayırmaktadır. Bunlar:
1. Aynen tekrarlar,
2. Eş mânâlı tekrarlar,
3. Zıt mânâlı tekrarlar,
4. İlâveli tekrarlar.
M. Kaya Bilgegil de “Türkçe Dil Bilgisi” [8] kitabında ikizleme adını verdiği
ikilemeleri 5 (beş) başlık altında ele alır. Bu başlıklar şöyledir:
1. Aynı kelimenin tekrarıyla,
2. Zıt anlamda kelimelerin bir araya gelmesi ile,
3. Eş anlamlı kelimeleri bir araya getirmekle,
4. Anlamları ilgili kelimelerin bir araya getirilmesi ile,
5. Bir kelime ve muhmelâttan bir lâfızıla.
Yine A. Necib Hatiboğlu da “Türk Dili Dersleri” [9] kitabında ikilemelerin
kurulmasında ses benzerliklerinin rolü büyüktür dedikten sonra başlıca ikilemeleri 10
(on) madde de ele alır. Bunlar:
1. Ön sesle benzerlik yoluyla kurulan ikilemeler,
2. Son sesle benzerlik yoluyla kurulan ikilemeler,
3. Ayrı sözcüklerden kurulan ikilemeler,
4. Aynı sözcüklerin tekrarı yoluyla kurulan ikilemeler,
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5. Yansımalarla kurulan ikilemeler,
6. Tamlama biçiminde ikilemeler,
7. Oğul sözcüğü ile yapılanlar,
8. M’li ikilemeler,
9. Bağlaçla yapılanlar,
10. Soru ekiyle yapılanlar.
Yukarıda adı geçen araştırmacıların yaptığı çalışmalarda ortak sınıfsal özellikler
bulunsa da farklı başlıklar altında ikilemeler sınıflandırılmıştır. Bu tanım ve
sınıfalandırmaların dışında bir de ikilemelerle ilgili ortaya konulan özellikleri de ele
alacağız. Bu konuyla ilgili Leyla Karahan, “Türkçede Söz Dizimi” [10] adlı eserinde
ikilemelerin özelliklerini şöyle sıralar:
a) Grupta yer alan kelimeler arsında hem şekil, hem de anlam ilişkisi vardır.
b) Tekrarlar, anlamı kuvvetlendirir; nesne ve harekete çokluk, süreklilik ve
beraberlik anlamı kazandırır.
c) Bağlama ve çekim edatları dışında bütün kelimelerle tekrar grubu kurulabilir.
Ünlemler, tekrara elverişli kelimelerdir.
d) Grubu meydana getiren unsurlar çekim eki taşıyabilir
e) Grup içindeki kelimeler, eş görevlidir. Genellikle kelimeler arasında belirli bir
ses düzeni bulunur. Bundan dolayı, tekrar gruplarının birçoğunda unsurların yeri
değiştirilemez.
f) Grupta yer alan kelimelerden biri, zaman içinde tek başına kullanımdan düşmüş
olabilir.
g) Tekrar grupları, söz dizimi içinde isim, sıfat, zarf ve fiil görevi yapar.
h) Bu grupta her unsur kendi vurgusunu taşır. Kelimeler arasına virgül konamaz.
Araştırmacıların ikilemelerle ilgili yaptığı bu tanım, sınıflandırma ve saptanan
özellikler noktasında her ne kadar ortak özellikler göze çarpıyor ve ortak sonuçlara
varılıyorsa da bugün hâlâ ikilemeler konusu netlik kazanmamıştır. Çizgileri tam olarak
ortaya konulamamıştır. Yazılan eser ve makaleler incelendiğinde bir takım çelişkili
söylemler ortaya çıkmakta bazı araştırmacılara göre ikileme olan bir kelime grubu
bazılarına göre ise ikileme olarak kabul edilmemektedir. Muharrem Ergin, “Türk Dil
Bilgisi” [11] kitabında ilâveli tekrarlar başlığı altında ele aldığı, genellikle sıfatların ilk
heceleri alınarak bu hecelerin sonuna m, p, r, s seslerinden biri getirilip asıl kelimenin
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önüne konularak oluşan yapıyı tekrar yani ikileme olarak değerlendirir. Büs bütün, ap
açık, sap sarı gibi örnekleri verir. Fakat Muharrem Ergin’in bu fikrine karşı çıkıp
bunların ikileme değil yineleme olduğunu söyleyen araştırmacılar da vardır. Yine
Vecihe Hatiboğlu “Aynı kökten değişik biçimde kurulan iki sözcüğün yan yana
kullanılması kavramda ayrıca bir güç, bir pekiştirme sağlamadığından ikileme
sayılamaz; bunlara kökteşleme denir. Örtü örtmek, ütü ütülemek, yazı yazmak, yemek
yemek ve benzerleri ikileme değildir” [12] derken Kerime Üstünova, “Dede Korkut
Destanları ve Cümleden Büyük Birlikler” [13] adlı kitabında Vecihe Hatiboğlu’nun
aksine av avlamak, kuş kuşlamak, din dinlemek gibi yapıları aynı kökten gelen bir adla
bir çekimli eylemden kurulu ikilemeler başlığı altında değerlendirir. Bu görüşlerden de
anlaşılacağı gibi ikilemeler ile ilgili bir mutabakat söz konusu değildir. Her ne kadar
üzerinde çokça çalışılmış bir konu olsa da hâlâ bir takım sıkıntıları mevcuttur. Özellikle
ikilemelerin sınıflandırılması ve özelliklerinin tespiti noktasında farklı görüşlerin olması
bu sıkıntıların temel kaynağı gibi gözükmektedir. İkilemelerle ilgili bir mutabakatın
olmayışı, bir araştırmacının ikileme olarak kabul ettiği bir yapıyı, diğer araştırmacının
ikileme olarak kabul etmemesine yol açmıştır. Açıkçası ikilemelerle ilgili tam bir
sınıflandırmanın yapılması mümkünmüş gibi gözüküyorsa da farklı kombinasyonlarla
yan yana gelebilmelerinden dolayı neredeyse tek bir kelime grubu için bile yeni bir üst
başlık açılmasını gerektirecektir. Çünkü ikilemeleri oluşturacak sözcükleri çok farklı
şekillerde birbirine bağlamak mümkündür ve bu da sınırsız sayıda ikileme oluşturmaya
olanak sağlamaktadır.
Bizce ikilemeler özel bir anlatımı olan iki kelimenin yan yana gelerek tek bir söz
gibi

varlık

kazandığı,

anlatıma

çeşitli

fonksiyonları

bakımından

pekiştirme,

kuvvetlendirme ve zenginlik katan yapılar olup aynı zamanda bir ahenk unsurudur.
Ancak ikilemelerin asıl görevi ahenk unsuru olması değil anlatıma güç kazandırması,
ses ve söz benzerliğinin ötesinde anlatımın dilini zenginleştirmesi, yorum ve tasvire
imkân tanımasıdır. Bu bakımdan her ses benzerliğini ikileme gibi kabul etmek,
yinelenen her sözcüğü bu başlık altında toplamak pek mümkün değildir. Bu nedenle biz
de Dede Korkut Kitabı’nın Vatikan Nüshası’nda yer alan ikilemeleri genel üst başlıklar
altında almaya çalıştık.
Vatikan Nüshası’nda manzum ve nesir iç içe olup ikilemelere, ses ve söz
tekrarlarına sıklıkla başvurulmuştur. Böylelikle hem bir iç ahenk oluşmuş hem de akıcı
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ve akılda kalıcı bir dil ortaya çıkmıştır. İkilemeler bakımından oldukça zengin olan
metinde cümle düzeyinde ikilemeler de oldukça fazladır. Ancak biz metinde geçen
ikilemeleri tespit ederken cümle düzeyinde olanlar, redifler halinde sıralanlar ve sadece
ahenk unsuru oluşturanlardan ziyade yan yana dizilip anlatıma kuvvet veren ve yeni bir
söylem oluşturan ikilemeleri sıralamaya çalıştık. O nedenle Semih Tezcan - Hendrik
Boeshoten’in “Dede Korkut Oğuznameleri” [14] adlı kitabından hareketle Dede Korkut
Kitabı’nın Vatikan Nüshası’nda geçen ikilemeleri ele alırken belli kuralları gözettik. Bu
bağlamda ikilemeleri şu alt başlıklar altında toplamaya çalıştık:
a) Aynı kelimelerin tekrar edilmesiyle kurulan ikilemeler,
b) Biri anlamlı biri anlamsız iki kelimenin yan yana gelmesiyle kurulan
ikilemeler,
c) Ünlemlerden kurulan ikilemeler,
d) Yansıma sözlerden kurulan ikilemeler,
e) Eş ya da yakın anlamlı kelimelerin tekrar edilmesiyle kurulan ikilemeler,
f) Zıt anlamlı kelimelerin tekrar edilmesiyle kurulan ikilemeler,
g) Aralıklı ikilemeler.
Dede Korkut Kitabı’nın Vatikan Nüshası’nda geçen ikilemeleri sıralamadan
önce ikilemelerin oluşumlarıyla ilgili dikkat çekmek istediğimiz bazı hususlar
bulunmaktadır. Bilindiği gibi ikilemeler genellikle kelimelerin yan yana gelmesiyle
oluşmaktadır. Fakat bu kelimeler yan yana gelirken sadece yalın durumda bulunmazlar.
Farklı biçimlerde ikilemeyi oluşturan kelimeler birbiriyle bağlanabilirler. Bu kelimeler
yalın hâlde bulunabildikleri gibi çekim ve yapım eklerini alarak da ikilemeyi
oluşturabilir. Biz burada birtakım alt başlıklar altında Dede Korkut Kitabı’nın Vatikan
Nüshası’nda geçen ikilemeleri sınıflandırırken ikilemelerin çekim ve yapım eki almış
olup olmadıklarına bakmadık ve bunun için ayrıca bir sınıflandırma da bulunmadık. Bu
nedenle ister ikilemeleri oluşturan kelimeler yalın durumda olsun ister çekim ve yapım
eklerini almış olsun belirlediğimiz başlıklar altında “birlikte” ele aldık.
Ayrıca ikilemeleri sıralarken Dede Korkut Kitabı’nın Vatikan Nüshası’nda
nerede geçtiğini, köşeli parantez içine aldığımız sayfa ve satır numaraları ile göstermeye
çalıştık. İkilemeleri sıraladıktan sonra bugün kullanımdan düşmüş olanları tespit ettik ve
örnekler eşliğinde anlamlarını vererek açıklamaya çalıştık.
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2. Dede Korkut Kitabı’nın Vatikan Nüshası’nda Geçen İkilemeler
a) Aynı kelimelerin tekrar edilmesiyle kurulan ikilemeler: Bu grupta yer alan
ikilemeler bazen yalın durumda bulunan bir kelimenin tekrar edilmesiyle ( ovu

ovu )

oluşmuştur, bazen aynı kelimenin farklı hal eklerini almasıyle (ėlden ėle) oluşmuştur;
bazen de fiilimsilerin arkar arkaya gelmesiyle (döne döne) oluşmuştur. Yapısal olarak
bu ikilemelerin oluşum şekillerini çeşitlendirmek mümkündür. Fakat bu gruptaki
ikilemeler hangi şekilde oluşursa oluşsun genellikle cümleye pekiştirme, süreklilik,
abartma gibi anlamlar katarak anlatımı kuvvetlendirirler. “Tavla tavla şehbāz atlarına
kāfir bindi, atar atar develerini kāfir yėtdi” [15] cümlesinde geçen tavla tavla ve katar
katar ikilemeleri bir şeyin nicelik olarak çok fazla bulunduğunu abartılı olarak ifade
ederken “Yata yata yanımuz aġrıdı ṭura ṭura belümüz urıdı” [16] cümlesinde daha çok
eylem pekiştirilerek bir şeyin devamlı olarak yapıldığı ifade edilmiştir. Aynı kelimenin
tekrar edilmesiyle kurulan bu ikilemeler metinde şu şekillerde geçmektedir: Allāh Allāh
[58b-8], ayru ayru [59b-2], ėlden ėle [59b-5], bir bir [60b-7] [90b-8] [98b-6], al um
al um [63b-3], uru uru [64a-12], döge döge [65b-13], al ışı al ışıdı [68a-7], ar ışı
ar ışıdı [68a-8], anlu anlu [70a-6] [82a-12], ova ova [70a-12] [72a-11], ya ya
[70b-7], güle güle [72b-10], tavla tavla [73a-6] [77b-7] [77b-13] [79b-8] [84b-8] [87a4] [89a-8] [101a-4], atar atar [73a-6] [77b-8] [78a-1] [82b-5] [84b-9] [87a-4], diŋ diŋ
[73b-4], oġul oġul [93b-8] [94a-1] [95a-13], büldür büldür [74a-9] [77b-3] [88b-10],
aġlayu aġlayu [74a-10] [87a-6], i līm iklīm [75a-7], açu açu [76b-5], gėde gėde [77a1], ovu

ovu [77b-12] [82b-4], ṭaş un ṭaş un [78a-5], boyı boyına [78b-6], olı

olına [78b-6], beli beline [78b-6], apul apul [78b-9], aları aları [81b-8], arġab arġab
[82a-11], yata yata [84a-13], ṭura ṭura [84a-13], geli geli [86a-8], çaġnam çaġnam [86b3], böyük böyük [86b-3] aġac aġac [89a-6], elin eline [92a-6] [92b-10], döne döne [93b11] [93b-11] [94a-9] [98a-5], ba a ba a [94a-9], aylan aylan [95a-9], gele gele [98a10], uca uca [99b-7], ba ba [103b-13], elbette elbette [104a-11], Aruz Aruz [104b5], dōstuŋa dōst [105a-7], düşmenüŋe düşmen [105a-7], amīn amīn [106a-11]
b) Biri anlamlı biri anlamsız iki kelimenin yan yana gelmesiyle kurulan
ikilemeler: Biri anlamlı biri anlamsız biçimde kurulan ikilemeler, anlamlı kelimeden
sessel özellikler dikkate alınarak farklı biçimlerde türeyen anlamsız kelimenin ikincil
öğe olarak kullanılmasıyla oluşmaktadır. Bu tarz ikilemeler her ne kadar ahenk üzerine
kuruluyorsa da ikincil öğe asıl öğeye “daha çok” anlamını katarak pekiştirmekte ve güç
Elif ÖZKAN

Dede Korkut Kitabı’nın Vatikan …

125

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
Cilt 3, Sayı 1 (2013)

Batman University Journal of Life Sciences
Volume 3, Number 1 (2013)

vermektedir. “Begler, ara ura düş gördüm” [17] cümlesinde geçen kura tekrarı kara
kelimesini pekiştirerek “daha” anlamı katmıştır. Böylece karalığın derecesi arttırılmış,
bir şeyin olduğundan daha kara bir durumda bulunduğu anlamı yüklenmiştir. Dede
Korkut Kitabı’nın Vatikan Nüshası’nda biri anlamlı biri anlamsız iki kelimenin yan
yana gelmesiyle kurulan ikilemeler şunlardır: ana una [74b-11], herze merze [85a-12]
[105b-12], ara ura [85b-12]
c) Ünlemlerden kurulan ikilemeler: Tek başına kullanıldığında bir duyguyu
ifade eden ünlemler, ikileme biçiminde kullanıldıklarında o duygunun derecesini
değiştirirler. “Buyı buyı! Zevāl gelecek delü < >

beni görmiş gibi söyler, ẕevāl

başuŋa!” [18] cümlesinde geçen “buyı buyı!” ikilemesi “oy oy!” manasına gelerek bir
durum karşısında duyulan şaşkınlığın yoğunluğunu ifade eder. Dede Korkut Kitabı’nın
Vatikan Nüshası’nda bu şekilde kurulmuş ikileme sayısı sınırlıdır. Metindeki ikilemeler
şunlardır: hāy hāy [70b-9], buyı buyı [80b-11] [81a-7], oġul! oġul! [74a-8] [88b-11]
[96a-1]
d) Yansıma sözlerden kurulan ikilemeler: Yansıma sözcükler ses uyumu
bakımından ikileme oluşturmaya uygun sözcüklerdir. Bu türden ikilemeler yansıma
seslerden oluştukları için genellikle bu seslerin gücü ve yüksekliğinin ne derece olduğu
konusunda fikir verirler. “Gümür gümür davullar çalındı” [19] cümlesinde geçen gümür
gümür ikilemesi duyulan sesin yüksekliği ve şiddetinin fazla olduğunu düşündürürken
“Delü arçar diŋ diŋ al ır cat cat ezer” [20] cümlesinde geçen çat çat ikilemesinde ise
duyulan sesin alçak ya da az olduğu anlaşılmaktadır. Vatikan Nüshası’nda yansıma
sözcüklerden kurulu ikilemeler şunlardır: bögür bögür [67b-13], [76a-6], a

a [73a-

9 10] [74a-11] [80b-12] [92a-5] [92a-5] [92b-10], bar bar [73a-13], zar zar [73b-1], cat
cat [73b-4], çap çap [86b-6] [86b-9], vaf vaf [86b-9], güpür güpür [90b-11], gümür
gümür [94a-8]
e) Eş ya da yakın anlamlı kelimelerin tekrar edilmesiyle kurulan ikilemeler:
Bu gruptaki ikilemeleri oluşturan sözcüklerin anlamsal yakınlığı değişkendir. İkileme eş
anlamlı sözcüklerden oluşabildiği gibi (yazıdan yabandan), yakın anlamlı sözcüklerden
de (ba sa görse) oluşabilir. Yakın anlamlı sözcüklerden kurulu ikilemeler de kendi
içerisinde oluşum şekilleri bakımından farklılık göstermektedir. Mesela “dı a ba a”
ikilemesinde anlamsal bir yakınlık söz konusuyken “elin yüzin” ikilemesinde kategorik
bir yakınlık söz konusudur. Temel özelliklerini verdiğimiz bu türden ikilemelerin anlam
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bakımından oluşumlarını detaylandırmak ve örnek sayısını daha da arttırmak
mümkündür. Metinde eş ya da yakın anlamlı kelimelerden kurulmuş ikilemeler
şunlardır: yėdirür içirür [59b-9], elin yüzin [59b-11] [60a-3], dı a ba a [59b-12],
ölmege yitmege [60a-6], yazıdan yabandan [60a-9], oġlı ızı [60b-5] [60b-8] [61a-9],
oġulsuzı ızsuzı [61a-6], ya aŋıla boġazuŋdan [61a-11], aylar yıllar [61b-9], cübbe ṭon
[62b-4],

ürmetimüz izzetimüz [62b-9], yarımasun yarçımasun [62b-11] [68b-10]

[72b-13/73a-1] [74b-8/9] [77a-10/11] [85b-7], çeküb aldı [62b-13], ızı gelini [63b-4],
yazıda yabanda [63b-9], atam anam [64a-7], al ub şişer [64a-12] [95b-2], ar lanıla
aplana [64b-3], ol bud [64b-5] [95b-11 12], aġdur esendür [64b-8], arı buzı [64b10], ba sa görse [64b-11] [65a-4], arġa kuzġun [64b-11/12] [64b-13], arġayı uzġunı
[65a-1], aġlıġın aġıncın [67b-1], taḫtum tacum [68a-3], düşem ölem [68a-4], yėrümde
yurdumda [68a-4], ıvansam güvensem [68a-6], armaġanlar teberrükler [68b-2], yėyüb
içüb [68b-9] [74a-1] [74a-4] [87b-13] [105a-11], ba dı gördi [68b-12/13] [70b-2] [76a8] [76b-3] [77a-1] [87b-8 9], a ça esbāb [69a-9], esbābdan maldan [69a-12], yā pes
[71b-7] [72b-10], yėdiler içdiler [71b-9], aġız dilden [72a-2] [77b-9] [93b-7], uyru sız
ula sız [72b-6] [73a-3] [73a-7], şād ḫurrem [72b-13], şöyle böyle [73b-2], arva dut
[73b-2], atası anası [74a-6] [82b-2] [82b-12], murādına ma ūdına [74a-12], aġlaşdılar
bögrüşdiler [74a-13], alnum başum [74b-1], alnı başı [101b-9], yārı yoldaşı [74b-3/4],
babasına anasına [75a-4], yėmede içmede [75a-10], aġmısın esenmisin [75b-6], ız
gelini [76a-5], güler oynarduŋ [76a-9], ataya anaya [76a-10], babaŋa anaŋa [76a-13],
uralum öldürelüm [77a-12], teŋine tuşına [77a-12], aġlu göklü [78a-3], başı gözi [78b4], başum beynüm [79a-2 3], beze miskīn [79b-9/10] [84a-6] [91b-8] [101a-5], ul
aravaş [81b-3] [83a-3] [91a-11] [92a-3], ullar aravaşlar [99b-10], atasına anasına
[82a-10], ayın atasına ayın anasına [82a-11], ayın ata ayın ana [82b-1], ulum
alayıġum [82b-6], ızum gelinüm [83a-1], aġlaşdılar bozlaşdılar [83a-1 2], ancaġın
tuġun [83b-3], murādlarına ma ūdlarına [83b-11], yėyelüm içelüm [84b-2],

ızını

gelinini [84b-8], arıla yaġmur [85a-7] [86a-4] [86b-6] dördin beşin [85b-4], bir iki
[85b-9], avum abla [86a-10], aġladı ı ladı [85b-10], aġ esendür [86a-7], geçdi gėtdi
[86b-6], arda yaġmurda [87a-1], ölmişmidüŋ yitmişmidüŋ [87a-2], yüregiyile cānına
[88a-3], ızımuŋ gelinümüŋ [88a-11], baġrımıla yüregüm [88b-13], ṭuġıyıla ancaġını
[91a-7], yėme içme [91a-11] [99b-10] [100a-9], ıla ölke [91a-12] [98a-12], cübbe cu a
[91a-12], çadırlar ota lar [92a-2], yėrin yurdın [92b-4], tācımı taḫtımı [92b-6], yėŋüz
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içüŋüz [92b-11], yėdi içdi [93a-3], görgil ögrengil [93b-11], dili damaġı [95a-11], yana
göyne [95b-3] [95b-7], uruşmadın dögüşmedin [98a-2], olı budı [99a-9], aġzından
burnından [100b-6 7], arġu süŋü [101a-9], aġ boz [101b-6], geyimini geçimini [103a1], ızımı gelinimi [104b-1], alp erenler [104b-7], yėmek içmek [104b-7], ala bārgāh
ota ların [104b-11], ėlüm günüm [105a-1], ala bārigāh otaġına [105b-7], ėlini gününi
[106a-1], yıġışdursın dürişdürsün [106a-8/9]
f) Zıt anlamlı kelimelerin tekrar edilmesiyle kurulan ikilemeler: Anlamsal
olarak birbirinin karşıtı olan sözcüklerin tekrar edilmesiyle oluşmaktadırlar. Bu türden
ikilemeler daha çok bir şeyin birbirinden ayrılan durumlarını gösterirken cümleye
belirsizlik, geçicilik, süreklilik gibi anlamlar katarak anlatımı güçlendirirler. “Bugün
yarın gelür” [21] cümlesinde ikilemenin sağladığı bir belirsizlik söz konusuyken “Gėce
gündüz yöriyüb İstambola geldiler” [22] cümlesinde geçen gece gündüz ikilemesi ise
eylemin sürekliliğini ve süresini bildirmektedir. Metinde anlamları birbirine zıt olan
kelimelerden kurulmuş ikilemeler şunlardır: düşmen dost [59a-3], a ıla ara [63b-3],
aġılan olına [64a-5], bugün yarın [64b-8], ışda yazda [64b-10], alça dan yüce yėrlere
[64b-11], ėner çı ar [64b-12], gelimli gėdimli [67a-13], gėce gündüz [68b-3], aġ ol
[68b-13/69a-1],

açma

ovma [71b-12],

ova

aça [72a-9] eyüsi yatlusı [73b-3],

aruġındanda semüzindende [73b-7 8], ölüsi dirisi [74b-5] [77a-10], ölisi dirisi [75a-8],
sevindürdüŋ yerindürme [78b-10 11], dōstum düşmenüm [79a-1], dōstlar düşmenler
[81a-10], gelenile gėdenden [81b-10], beg nökerden nöker begden [83a-13] [91a-1]
[99b-1 2], gelimlü gėdimlü [84a-1] [91b-2] [99b-13] [106a-4], ıraġından ya ınından
[85a-10], ölümisin dirimisin [85b-10], aġı ola [94a-13], olı aġa [94a-13], aġın olın
[94b-4], aġına olına [95a-3], nermidür māyemidür [103a-7], ayġırmıdur ısra mıdur
[103a-7],

oçmıdur

oyunmıdur [103a-8], ermidür

ızmıdur [103a-8], dōstlıġın

düşmānluġın [104a-6], dōstluġuŋ düşmenlügüŋ [104b-9]
g) Aralıklı ikilemeler: Bu gruptaki ikilemeler diğer gruplardaki gibi peşisıra
gelmezler. Dizilseler bile kelime düzeyinde değil daha çok kelime grubu düzeyinde
bulunurlar. Genellikle ikilemeyi oluşturan parçalar arasına farklı sözcüker girer. Bu
grupta ses benzerlikleri ön plandadır. Daha çok anlatıma ahenk katarlar. Çok farklı
biçimlerde yan yana gelebildikleri için anlamsal boyutları farklılık gösterir. Bu durum
anlatıma farklı bakımlardan güç verir. Metinde bu şekilde geçen ikilemeler şunlardır: er
aġırın er yėynüsin 59b-3, er cömerdin er nekesin 59b-5, ol ucından bu ucına [60a-3/4],
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bu ucından ol ucına [60a-4], oŋşı a ı Taŋrı a ı [60a-7], başum baḫtı evüm taḫtı
[61a-3] [95a-5] [97a-1] , bir yazın bir güzin [61b-11], bu uç bu günāh [65b-2], aġ yüzlü
ala gözlü [66b-9], aġ yüzlü ara gözlü [67a-3], ço yıllar ço aylar [68b-5], beg yigit
yaḫşı yigit [69b-5 6], avat oġlı avat [70b-3] [79a-9 10], beg oġlı begem [70b-5], bu
yigit yaḫşı yigit [70b-8], geŋ etegüŋe ṭar oltuġuŋa [72a-6], beg babamuŋ aṭın anamuŋ
[75a-12], ṭoŋuz oġlı ṭoŋuz [79a-8 9], senüŋ atuŋı benüm atum [82a-5], yėdi

ız

ardaşını yėdi yigide vėrdi [83b-9], ır gün ır gėce [83b-10 11], yėdi gün yėdi gėce
[91a-11] [99b-9 10], benüm başum senüŋ başuŋa [97a-12], cılasın beg yigitler [99b-2],
cılasun yėg erenlere [99b-10]
3. Dede Korkut Kitabı’nın Vatikan Nüshası’nda Yer Alan Fakat Bugün
Gündelik Dilde Kullanımdan Düşmüş Olan İkilemeler ve Açıklamaları
ṣalḳum ṣalḳum “Serin serin [23], soğuk soğuk” [24] anlamına gelmektedir. Tuncer
Gülensoy Köken Bilgisi Sözlüğü’nde [25] ikilemeyi oluşturan sözcüğün
Anadolu Ağızları’nda salkın olduğunu göstermiş “serinlik, güneşsiz, açık
ve iyi havalı yer” anlamına geldiğini belirtmiştir. Ayrıca kelimenin diğer
Türk şivelerinde de salkın şeklinde geçtiğine işaret etmiş, Reşit Rahmeti
Arat’ın Eski Türk Şiiri adlı eserinde “kuvvetli rüzgâr, hafif rüzgâr, soğuk,
rutubetli soğuk” anlamlarında kullanıldığını tespit etmiştir. Bu ikileme
aynı kelimelerin tekrarı ile kurulmuş bir ikileme olup gündelik dilde
kullanılmamaktadır. Metinde yalnızca bir yerde karşımıza çıkmaktadır.
“Ṣalḳum [ṣalḳum] ṭaŋ yelleri esdüginde,
Ṣaḳalı uzun Tat ḳocası baŋladuḳda,
Aḳıla ḳara seçilen çaġda
Ḳalın Oġuz ḳızı gelini bezenen çaġda,
alar ṣabāḥ Dirse Ḫān yėrinden örü durdı.” [Vat. 63b-3]
a

a

Yap yap, yabca yabca, yapca yapca, yapça yapça [26] şekilleri de vardır.
“Yavaş yavaş, usul usul, sessizce” [27] anlamlarına gelmektedir. Mustafa
S. Kaçalin, Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuz-nâmesi kitabında [28]
“yap” olarak çevirdiği sözcüğün anlamını “yavaş” olarak vermektedir.
Bu ikileme aynı kelimelerin tekrar edilmesiyle oluşmuştur. Halk ağzında
karşımıza yapça biçimiyle çıkan yab kelimesi bugün yabancı olduğumuz
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bir

kelime

olup

yerine

kendisinden

türeyen

yavaş

sözcüğü

kullanılmaktadır. Metinde yalnızca bir yerde karşımıza çıkmaktadır.
“Bayrek ya ya edebile gėrü çekildi.” [Vat. 70b-7]
diŋ diŋ

“Yavaş sesle yapılan, yavaş yavaş” anlamlarına gelmektedir. İkilemeyi
oluşturan sözcük Yeni Tarama Sözlüğü’nde [29] “diŋ dinlemek” birleşik
fiilinin içinde geçer ve “iki kişinin hafifçe konuştuğu sözlere kulak
vermek” anlamına geldiği ifade edilir. Biz de buradan hareketle
ikilemenin yavaş yavaş anlamına geldiğini düşündük. İkileme bu haliyle
Dede Korkut üzerine çalışmış olan araştırmacıların dizininde yer
almamaktadır. Bu ikileme aynı sözcüğün tekrar edilmesiyle kurulmuş bir
ikilemedir ve metinde tek bir yerde karşımıza çıkmaktadır.
“Delü Ḳarçar diŋ diŋ ḳalḳır, cat cat ezer.” [Vat. 73b-4]

apul apul

“İki yana sallana sallana” [30] anlamına gelen ikileme, aynı sözcüğün
tekrarı ile oluşmuştur. Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi
Lugatı’nda [31] bu ikilemeyi apal apal ve apul apul madde başları ile
gösterir. Sözcüğün apala- fiilinden geldiğine işaret eder. Yine Orhan Şaik
Gökyay, Dedem Korkudun Kitabı’nda [32] apul apul yürümek madde
başını açıklarken apılamak, apulamak “iki yana sallana sallana yürümek
ve apalamak “sendeleyerek yürümek” fiillerine değinir. Bu ikleme
gündelik dilde kullanmadığımız ve anlamına yabancı olduğumuz bir
ikilemedir. Metinde bir yerde karşımıza çıkmaktadır.
“Apul apul yöriyüşüŋ,
Arṣlan gibi durışuŋ,
Ḳaŋrulubanı baḳışuŋ,
Aġam Baryege beŋzedürem, ozan, seni.” [Vat. 78b-9]

aları aları

“Dikkatli dikkatli, sert sert” [33] anlamlarına gelmektedir ve bugün
gündelik dilde kullanmadığımız bir ikilemedir. Semih Tezcan da Dede
Korkut Üzerine Notlar kitabında [34] aları aları bak- madde başını
“dikkatli dikkatli bakmak” olarak açıklamıştır. Dede Korkut Kitabı
üzerine araştırmacıların yaptığı dizin çalışmalarında bu ikileme
geçmemektedir.

Ayrıca

incelediğimiz
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rastlanılmamıştır. İkileme Vatikan Nüshası’nda tek bir yerde karşımıza
çıkmaktadır.
“Aları [aları] dönüb dört yanuŋa baḳduŋmı ḳız?” [Vat. 81b-8]
arġab arġab Orhan Şaik Gökyay [35] bu ikilemeyi açıklarken lehçelerde argamak
fiilinin “sarmak”; Türkçede “iplik bükmek ve sarmak” anlamına
geldiğine işaret eder. Sözlükte arkap kelimesinin “köpeklerin boynuna
takılan halka” olarak geçtiğini belirtir. Ayrıca argav kelimesinin anlamını
“kıvrım kıvrım, bükülüp kıvrılarak” şeklinde gösterir. Muharrem Ergin
ise argab sözcüğünün halka [36] anlamına geldiğini emin olmamakla
birlikte ifade eder. Sadettin Özçelik, Dede Korkut [37] adlı kitabında bu
ikilemeyi arġap arġap madde başı ile göstererek “sıralı, arka arkaya
sıralanmış, sırt sırta vermiş” şeklinde açıklar. Bugün kullanmadığımız bir
ikileme olup metinde tek bir yerde karşımıza çıkmaktadır.
“Arġab arġab ḳara ṭaġuŋ yıḳılmışdı yüceldi ġene.” [Vat. 82a-11]
ṣa lan ṣa lan Semih Tezcan, “Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar’ [38] adlı
kitabında saylan saylan ifadesinin anlamını “sarp, yalçın” olarak
vermiştir. Divanü Lûgat-it-Türk’te [39] say sözcüğü “kara, taşlık yer”
manasındadır. Tuncer Gülensoy Köken Bilgisi Sözlüğü’nde [40]
kelimenin ağızlarda geçtiğini ve say kökünden türediğini gösterir. Orhan
Şaik Gökyay Dedem Korkudun Kitabı’nda [41] bu ikilemeyi asılan asılan
olarak çevirmiş ve asılmış gibi duran, dik ve yüksek kayalar anlamına
geldiğini söylemiştir. Biz de Semih Tezcan’dan ve diğer kaynaklardan
hareketle yalçın yalçın, sarp sarp anlamlarına geldiğini düşünmekteyiz.
İkileme, bugün, gündelik dilde kullanılmayıp metinde ise yalnız bir yerde
geçmektedir.
“Ṣaylan [ṣaylan] ḳayalardan,
Ḳażan, oġlancuġumı uçurduŋmı?” [Vat. 95a-9]
herze merze Bu ikileme biri anlamlı biri anlamsız kelimelerden kurulmuş olup Farsça
herze kelimesinin m’li tekrarıdır. Herze kelimesi Farsçada “saçma söz”
[42] anlamına gelmekte olup bugün Türkçe konuşurları tarafından
bilinmemektedir.

İsmet

Zeki

Eyuboğlu

Türk

Dilinin

Etimoloji

Sözlüğü’nde [43] herze sözcüğünün Arapça herîse “kokulu otlardan
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yapılan bir yemek”den geldiğini ifade eder ve kelimenin Türkçeye anlam
değiştirerek biraz da yerici bir içerikle geçtiğini söyler. İkileme metinde
yalnızca iki yerde geçmektedir.
“Aruz eydür: «Herze merze söyleme, ḳanuŋa ṣuṣama! Gel and iç!»
dėdi.” [Vat. 105b-12]
bu ı bu ı

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde [44] “buy!” olarak geçmekte ve
anlamı “endişe ve şaşma ifade eden ünlem: oy!” demektir. Kullanımdan
düşmüş bir ikilemedir. Metinde iki yerde karşılaşılmaktadır.
“«Buyı buyı! Boġmalar çıḳar delü ozan,
Gelüb datlucaḳ ṣoḥbetimüz bozan,
Olanca ‘aybumuzı başımuza ḳaḳan,
Ėller içinde yüzimüz ṣuyın döküb ‘ırżımuz yıḳan!»
dėyüb vardı.” [Vat. 81a-7]

teŋine tuşına Eş ya da yakın anlamlı kelimelerin tekrar edilmesiyle kurulmuş olup
“akran, denk” [45] manasına gelmektedir. Türkiye Türkçesi Ağızları
Sözlüğü’nde [46] tuş “eş, yoldaş, yaşıt” manasında geçmektedir. Divanü
Lûgat-it-Türk’te [47] tenğ tuş “denk, eş, küfüv” olarak yer alır. Tuncer
Gülensoy ise Köken Bilgisi Sözlüğü’nde [48] ten sözcüğünün ağızlarda
görüldüğünü ve denk manasına geldiğine işaret etmektedir. İkilemede
geçen “teŋ” bugün “denk” şekliyle biliniyorsa da bu ikileme kullanımdan
düşmüştür. Metinde yalnızca bir yerde geçmektedir.
t.-ine 77a-12
“…Yalancı oġlı Yaltacuġa varmasun, teŋine tuşına varsun» dėdiler.”
[Vat. 77a-12]
arımasun

arçımasun Bu ikileme eş anlamlı kelimelerin tekrarıyla kurulmuştur.
Yarımak ve yarçımak fiilleri “mesut olmak, yüzü gülmek, bahtiyar
olmak, iyi olmak” [49] anlamlarına gelmektedir. Metinde olumsuz
şekilleriyle altı kez karşımıza çıkmakta olup “felāh bulmasın, yüzü
gülmesin, yetip onmasın” [50] anlamlarına gelen bir beddua sözüdür.
Divanü Lûgat-it-Türk’te [51] yarumak fiili “ışımak” olarak geçmektedir.
Tuncer Gülensoy ise Köken Bilgisi Sözlüğü’nde [52] yarumak fiilinin
Eski Türkçe ve Orta Türkçe’de “parlamak, keyiflenmek, sevinmek”
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anlamında kullanıldığını söylemekte ve fiilin yā-ru- şeklinde geliştiğini
belirtmiştir. Yine aynı sözlükte [53] Tuncer Gülensoy yarçımak filinin
“fayda görmek, iyi olmak, yüzü gülmek manalarına geldiğini ve yā-ru“parlamak, ışımak”+çı- şeklinde oluştuğunu ifade etmektedir. Bugün
ağızlarda karşılaştığımız bu kullanımlar gündelik dilden düşmüş olup
bilinmemektedir.
“Yarımasun yarcımasun Avnuk Ḳal‘esinüŋ kā iri bunları cās sladı.”
[Vat. 68b-10]
beze miskīn Farsça beze sözcüğü “zavallı, miskin, biçare” [54] anlamına gelmektedir.
Yine miskīn sözcüğü de Arapça olup “aciz, zavallı” [55] anlamındadır.
Dolayısıyla bu ikileme eş ya da yakın anlamlı kelimelerin yan yana
gelmesiyle oluşmuştur. Yabancı kökenli kelimelerden kurulmuş bir
ikileme olup metinde dört kez geçmektedir.
“Beze miskīn ümīdi,
Tülü ḳuşuŋ yavrusı,
Türkistānuŋ diregi,
Amıt ṣuyınuŋ arṣlanı!” [Vat. 101a-5]
ḳul ḳaravaş Tuncer Gülensoy Köken Bilgisi Sözlüğü’nde [56] kul madde başını
“yabancı ülkelerden tutsak olarak getirilen ve alınıp satılabilen köle veya
karavaş” olarak tanımlar. Bu kelimenin Eski Türkçe ve Orta Türkçede de
kul şeklinde geçtiğini söyler.
Karavaş sözcüğü cariye, hizmetli [57] anlamlarına gelip kul sözcüğü ile
yakın anlamdadır. Bu sözcüğün karabaş şekli Divanü Lügati’t-Türk’de
[58] geçmektedir. Tuncer Gülensoy Köken Bilgisi Sözlüğü’nde [59]
karabaş sözcüğünün kara “avam” + baş (vaş) “kişi” şeklinde geliştiğine
işaret etmektedir. Anadolu Ağızları’nda karavaş [60] olarak kullanılan bu
kelimeyle gündelik dilde bugün pek karşılaşılmaz. Dede Korkut
Kitabı’nın Vatikan Nüshası’nda dört yerde geçmektedir.
“Ḳara gözlü ḳul ḳaravaş baġışlardı.” [Vat. 92a-3]
aġladı ṣıḳladı Sıklamak fiili “sızlamak, ağlamak, gözyaşı dökmek” [61] anlamına
gelmektedir. Dolayısıyla ağlamak sözcüğü ile eş manadadır. Bu sözcük
Divanü Lügati’t-Türk’te [62] sıgtamak ve sıxtamak “ağlamak” olarak
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geçer. Bugün gündelik dilde kullanımdan düşmüş olup metinde tek bir
yerde geçmektedir.
“Yoluŋ ḳıyısın alub oturdı, aġladı, ṣıḳladı, eydür: «Ḳażan Beg ölümisin
dirimisin? Bu işlerden ḫaberüŋ yoḳmı?» dėdi.” [Vat. 85b-10]:
ḳıla ölke

Moğolcada kıla “dağ sırtı, dağ sırtındaki otlak” [63] demektir. Ölke ise
“memleket, ülke” [64] demektir. Tuncer Gülensoy Köken Bilgisi
Sözlüğü’nde [65] ölke biçiminin ağızlarda yer aldığına işaret eder. Bu iki
kelime arasında parça-bütün ilişkisi bulunmakta olup yakın anlamlı
sözcüklerin tekrarı ile kurulan ikilemeler kategorisine dâhil edilmişlerdir.
Bugün Anadolu Ağızları’nda görebildiğimiz ölke sözcüğünü gündelik
dilde ülke olarak kullanmaktayız. İkileme bu haliyle günümüzde
kullanılmayıp metinde iki yerde geçmektedir.
“ ılasun ḳoc yigitlere ḳıla ölke vėrdi, cübbe cuḳa vėrdi.” [Vat. 91a-12]

cübbe cuḳa Cu a, Farsça “çūha” sözcüğünden gelmektedir. İkilemenin ikinci
kelimesi olan cu a “cübbe, palto” [66] demektir. Dolayısıyla cübbe
kelimesi ile yakın anlamdadır. Yabancı kökenli sözcüklerin tekrarıyla
oluşan bu ikileme metinde bir kez geçmektedir.
“ ılasun ḳoc yigitlere ḳıla ölke vėrdi, cübbe cuḳa vėrdi.” [Vat. 91a12/13]
ana gö ne

Göyünmek fiili “yanmak” [67]

anlamına gelmekte olup göynümek,

göynemek, gövünmek, göyenmek [68] gibi biçimleri de bulunmaktadır.
Yanmak kelimesi ile eş anlamlıdır. Divanü Lügat-it-Türk’te [69]
kelimenin kökünün “köy-” olduğu ve “yanmak, yakmak” anlamına
geldiği ifade edilmiştir. Metinde iki kez geçen bu ikileme bugün gündelik
dilde kullanımdan düşmüştür.
“Dėmez olsaŋ yana göyne ḳarġaram Ḳażan saŋa!” [Vat. 95b-3]
nermidür mā emidür Bu iki sözük de Farsça kökenli olup ner “erkek” [70], maye ise
“dişi deve” [71] demektir. Dolayısıyla zıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla
oluşmuş bir ikilemedir. Orhan Şaik Gökyay’ın Dedem Korkudun
Kitabı’nda [72] ikilemeyi oluşturan ikinci sözlük maya olarak geçer.
Metinde karşımıza tek bir yerde çıkmaktadır.
“Ḳaytabanum devesin yükli ḳodum,
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Nermidür māyemidür, anı bilsem”. [Vat. 103a-7]
er aġırın er ė nüsin Yeynü kelimesi “hafif, ağır olmayan” [73] anlamlarındadır ve bu
kelimenin yeyni, yiyni şekilleri de mevcuttur. Divanü Lûgat-it-Türk’te de
[74] “hafif” anlamına gelmektedir. Tuncer Gülensoy Köken Bilgisi
Sözlüğü’nde [75] yeğni madde başı altında kelimenin Eski Türkçede
yingil, yinik; Divanü Lügati’t-Türk’te yeniğ yénik olarak bulunduğuna
işaret eder ve *yü( e i)ng “tüy;*hafif’ + (i ü)l şeklinde geliştiğini belirtir.
Aralıklı ikilemeler içerisinde değerlendirdiğimiz bu ikileme aynı ve zıt
kelimelerin tekrarıyla oluşmuştur ve metinde tek bir yerde geçmektedir.
“Er aġırın er yėynüsin at bilür.” [Vat. 59b-3]
3. Sonuç
Dede Korkut Kitabı 15.-16. yüzyıllarda yazıya geçirilmiş olup Türk dili,
edebiyatı, kültürü ve tarihi açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Hem içerik hem
de dil hususiyetleri bu eseri Türk dünyası için vazgeçilmez bir kaynak yapmıştır. Bu
denli büyük bir yapıt olması ise üzerinde çok fazla araştırma yapmaya ve incelemelerde
bulunmaya sevk etmiştir. Dede Korkut Kitabı’nın Vatikan Nüshası’nı esas aldığımız bu
çalışmamızda biz de ikilemeler konusunu değerlendirmeye çalıştık.
Dede Korkut Kitabı’nın Vatikan Nüshası’nda ikilemelere, ses ve söz tekrarlarına
sıklıkla başvurulmuş hemen hemen metnin tamamına bu tekrarlar sindirilmiştir.
Böylelikle hem bir iç ahenk oluşmuş hem de akıcı ve akılda kalıcı bir dil ortaya
çıkmıştır. Metinlerde çok farklı kombinasyonlarla karşımıza çıkan yalnızca arka arkaya
sıralı kelimelerden oluşmaz. Cümle düzeyinde ikilemeler de oldukça fazladır.
İkilemelerin metinde bu denli çok geçmesi metnin dilini zenginleştirmiş, anlatıma güç
kazandırmıştır.
Vatikan Nüshası’nda yer alan ikilemeler genel itibariyle belirli bir sıra ve düzen
içerisinde geçmektedir. Bu nedenle ikilemeleri oluşturan kelimeler arasında mantıksal
bir bağ bulunmaktadır. Genellikle sıra ve düzen bakımından günümüzdeki şekillerinden
farksızdırlar. Yalnızca bir iki yerde birtakım farklılıklar göze çarpar. Bugün “dost
düşman” olarak yan yana getirdğimiz ikileme Vatikan Nüshası’nda yalnızca bir yerde
“düşmen dost” olarak tersine sıralanmıştır. Yine “kovma kaçma” ikilemesi de ters sıra
ile “ açma ovma” olarak geçmektedir. Fakat gündelik dilde kullanımdan düşenler
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hariç pek çoğu günümüzde de aynı sıra ve şekilde kullanılmaktadır. Bugün yabancısı
olduğumuz ve kullanımdan düşmüş olanları zaten ayrı bir başlık açarak yukarıda
değerlendirdik. İkilemlerle ilgili olarak gözümüze çarpan bir başka hususta Arapça ve
Farsça kelimelerden oluşan ikilemelerdir. Bilindiği üzere Dede Korkut metinlerinin
sözlü gelenekten yazıya geçirildiği tarih arasında belli bir zaman aralığı bulunmaktadır.
Bu nedenle metinlerde eski Türk gelenek, görenek ve inançlarının yanı sıra İslamiyet’in
kabul edilmesiyle birlikte görülen değişikliklerin izlerini sürmek mümkündür. 15.-16.
yüzyllarda yazıya geçirilen bu metinlerde hem coğrafî yakınlık hem de İslamiyet’in
etkisiyle Türkçe kelimelerin yanı sıra Arapça ve Farsça kelimeler de kullanılmıştır. Bu
nedenle metinlerde geçen ikilemeler sadece Türkçe kelimelerden müteşekkil olmayıp
Arapça ve Farsça kökenli kelimelerden de kurulmuştur.
İkilemelerin yapısal yönü dışında bir de anlamsal boyutu vardır. İkilemeler,
metinde, anlatıma kattığı tesir ile göze çarpmaktadırlar. İlk bakışta sadece ahengi
sağlıyor ve akıcı bir dil ortaya çıkmasında etki ediyormuş gibi duruyorlarsa da
ikilemelerin arka planına indiğinizde farklı anlam boyutlarının olduğunu fark
ediyorsunuz. Metinde geçen “dı a ba a” ikilemesinden hareket edelim. Bu ikilemeyi
günümüze uyarlayıp “Çok yemek yedim” ya da “Tıka basa yemek yedim” şeklinde
kullandığımızda iki cümle arasında nüanslar olduğunu fark ederiz. “Tıka basa”
ikilemesi hem tek bir kelimeyi (çok) karşıladı hem de anlatımın gücünü ve etkisini
arttırmış oldu. “Çok” kelimesinin sağladığından “daha fazla, aşırı” bir yemek yeme
durumu olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla metinde geçen ikilemelerin birçoğu, tıpkı bu
örnekte olduğu gibi anlatıma derinlik sağlamakta ve anlatımın etki gücünü
arttırmaktadır diyebiliriz.
Yaklaşık beş yüz yıl önce metinlerin yazıya geçirildiği düşünülence Dede
Korkut Kitabı’nın dil ve üslûp bakımından ne kadar kıymetli olduğu tüm bu
incelemelerden sonra bir kez daha anlaşılmıştır. Türk dilinin bütün güzellikleri ve
inceliklerinin bir oya gibi işlendiği eserde, ikilemelerin bu kadar zengin bir biçimde
kullanılması, bize yalnızca teknik bir bilginin varlğını işaret etmez ayrıca o dönemin dil
bilinci hakkında da ipuçları verir. Dilin ne kadar işlek ve canlı olduğunu gösterir.
İkilemeler gibi atasözleri ve deyimlerin de geniş yer bulduğu Dede Korkut metinleri,
tüm bu özelliklerinden dolayı, Türk dilinin en temel kaynakları arasında olup her
okunduğunda okuyucuya yeni bir söz söyleme ve keşif imkânı verecektir.
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