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FERAH-NAME'DE GEÇEN İKiLEMELER ÜZERİNE 

Hatice ŞAHİN 

İJdlemeler, bir dilin söz varlığı içinde çok önemli bir yere sahip ve 
dillerin anlatım çeşitliliğinde büyük rol oynayan dil birlikleridir. İkileme
ler anlatımı güçlendirmek, pekiştirrnek ve zenginleştirrnek gibi görevleri 
üstlenirler. İkilemelerin oluşumu şöyledir: 

a) Bir kelimenin tekran ile oluşanlar 

b) İki benzer anlamlı kelimeden oluşanlar 

c) İki zıt anlamlı kelimeden oluşanlar 

d) İki anlamsız kelimeden oluşanlar 

e) Bir anlamlı bir anlamsız kelimeden oluşanlar 

Türk dilinin yıllardır etkisinde kaldığı Arapça ve Farsça gibi diller
de bulunmayan ikileme eski dönemlerde değişen sıklık grafiğiyle birlikte 
yazılı ve sözlü anlatımlarda hep kullarulmış ve dilimizin anlatım gücüne 
çeşitli yollarla katkıda bulunmuştur. 

Bu yazımızda Hatiboğlu 'nun Ferah-name adlı eserini dil yönünden 
önemli bir tür olan ikilemeler açısından incelemeye çalıştık. 

Ferah-name bir Eski Anadolu Türkçesi metnidir. Bu döneme ait 
5825 beyitlik bir eserde Arapça ve Farsça'nın yoğun etkisine ve eserin di
ni didaktik bir özellik taşıması nedeniyle bu dillere ait kelimelerin çok 
olmasına rağmen Türkçe ve yabancı kelimelerden oluşturulmuş çok sayı
da ikileme tespit edebildik. 

Eserde iki kelimesi de Türkçe, biri Türkçe diğeri Farsça veya Arap
ça, ikisi de Arapça veya Farsça ya da biri Arapça-Farsça diğeri Farsça
Arapça örnekler de bulunmaktadır. 
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'arz sema (lO) münker nekir _. (446) 
din edyan ·(38) vuhuş tuyur (5 140) 

hazin hazin (2426) 

Türkçe Kelimelerden Oluşturulmuş İkileıneler: 

acup susayıcak (346) altun gümüş (2058) 
ağlayu aglayu (800) altun inci (5480) 
ahvah (1582) anul anul (3667) 
ah u vay (1 716) ata ana (1669) 
atını tonını (4942) lavanu avunu (37 12) 

az az (2325) kiçi ulu (1605) 
az u çok (639) kim kimi (5488) 

' başdan başa (184) neyiedi nitdi (200) 
bay u yohsul (657) oğlı !azı (1355) 
bayram dügün (1958) otura dura (3281) 
birin birin (2380) önden sona (912) 
çoğı azı (1913) öpdi kuçdi (3635) 
döne döne (2233) saç saka! (1034) 
dün gi.in (931) sag esen (1508) 
düni gündüz (622) sag u sol (4943) 
dürlü dürlü (2407) , saglı sollu (227) 
elin ayağını (1750) sakunur saklanur (1966) 
eşiyle yoldaşıyla (949) sen seni (4302) 
eyü yavuz (5292) sevinü sevinü (3714) 
gelür gider (5122) siz ü biz (53 14) 
getürüben getürürler (865) solına sağına (5595) 
gice gündüz (218) sora sora (2176) 
gönli gözi (1431) su ......... su (319) 
göyne göyne (621) susayıcak acıgıcak (368) 
göz kapak (1937) taşı taş (4166) 
güle güle (3955) tiz tiz (1357) 
gülem oynayam (669) toprag u taş (178) 
gümüş altun (3749) ucdan uca (4953) 
güne gün (5702) uluya kiçiye (1270) 
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hayc hay ( 1716) ussı ogı (5276) 
ıssı sovuk (5590) uşacuk olgulcaklarum (930) 

iç ü taş (4769) uyan uyan (1595) 

inçgirü inçgürü (5545) vay u vay (2416) 
ir vü giç (524) viren alan (2492) 

irte gice (121) yalan ....... yalan (3534) 
ive ive (1940) yalınuzsun yalınızsun (2591) 
kapudan kapuya (854) yaz u güz ( 116) 

yeni ...... yeni (2235) yohsul baya (2920) 
yidim içdum (359) yoluna yumuşuna (5460) 
yile yile (852) yüce yüce (4349) 
yir ü gök (3) yügürü yügürü (5225) 

İki Arapça Kelimeden Oluşturulmuş İkilemler: 

'alim u cahil (145) hayr u şer (2500) 
'arz sema (lO) hazin hazin (2426) 
'asi u neseb (1669) hürmet u 'izzet (1768) 

bab u bab (3 155) ins ü can (144) 

behl ü hased (2611) kahrü bela (5507) 

bugz u hased (48) kah u zalam (52) 

cevr ü cefa (4431) kavm u halk (994) 
cism ü beden (5163) kibr ü hased (2413) 

cism ücesed (3793) küfr ü şirk (13) 

cürm ü günah (2392) leyl ünehar (2426) 

dayim u kayim (1269) lütfu vefa (6) 

dayimmüdam (2844) mal u mülk (2429) 

devrü zaman (1329) münker nekir (4746) 

din edyan (38) nefs nefs (1824) 

ecr U kebir (3689) nesh nesih (2732) 

el-emanet el-emanet (3391) nzk u ta'am (3 101) 

fisk ü fücur (88) sıdk u safa (6) 

garib garib (442) vuhuş tuyur (5140) 

has u 'fun (24) zevk u 'işret (54) 

hayfu heba (2413) zevk u safa (1660) 
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Bir Arapça Bir Farsça Kelimedin oluşturulmuş İkilemeler: 

ab u nemgin (89) cevr i gavga (5005) 

abd u peyman (3746) hadd u payfuı (53) 

'akil u dane (1458) hışm u kin (3496) 

callak u cüst (487) hulk huy (2945) 

can u cihan (3447) ins ü peri (177) 

can u dil (3341) subh u çim (1) 

can 1 ten (1578) tezvir ü çirk (13) 

cennet u didar (546) 

İki Farsça Kelimeden Oluşturulmuş İkilemeler: 

aşikare vü nihatı (9) dost u düşman (4758) 

bag u bahçe (73) efgfuı uzar (1865) 

cOş hurOş (33 10) naz uruyaz (2965) 

cevarı u pir (1459) püşt ü penah (143) 

dad u dad (64) seng ü sar (2763) 

dad u feryad (3285) şad u hurrem (211) 

derd u iliş (1402) zinhar Zınllar (3992) 

Bir Farsça Bir Arapça Kelimeden Oluşturulmuş İkilemeler: 

dam u devam (1880) zehr ü zahmet (153) 

hışm u gazab (1793) zirek ü 'llil (4142) 

şaz u gam (2091) 

Bir Türkçe Bir Farsça Kelimeden Oluşturulmuş İkilemeler: 

ah u feryact 

il ü şar 

(1704) 

(2763) 

sevgilü dildar 

yardım u yari 

(3549) 
(1474) 

Bir Farsça Bir Türkçe Kelimeden Oluşturulmuş İkilemeler: 

yad u biliş (3924) 



BiJ Türkçe Bir Arapça Kelimeden Oluşturulmuş İkilemeler: 

ah u fuak 
baş u can 
er u 'avrat 

(335) 
(123) 
(2778) 

gönlü can 
sag u selamet 

(4081) 

(2653) 

Bir Arapça Bir Türkçe Kelimeden Oluşturulmuş İkilemeler: 

ahir son 
can u gönül 
gussa vü korhu 
maltavar 

(1874) 

(2148) 
(319) 
(4581) 

mekr ü al 
sadık togn 
tevfik u haldaş 

Yapı ve Kuruluş Bakunından İk.ilemeler: 

(5324) 

(3679) 
(2129) 
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Türk dilinde ikilemeler isim kök ya da gövdelerinden veya fiil kök 
ya da gövdelerinden kurulabilirler. Perah-name'de bu iki tür kuruluş biçi
mine örnek olabilecek ikilemeler mevcuttur. 

İsim kök ya da gövdelerinden kurulan ikilemelerde yalın durumun
da, yönelme durumunda, uzaklaşma+yönelme durumunda, belirLme du
rumunda, I. II ve III. kişi iyelik eki almış ve ünlemlerden oluşmuş ikilc
me örnekleri vardu. Bunun yanında isim kök ya da gövdelerine isimlere 

. gelen yapım ekieri getirilerek kurulan ikilemeler de vardu. 
Perah-name'de fiil kök ya da gövdelerinden kurulan ikilemeler fark

lı bağ-fiileklerini ve bazı fiil çekim eklerirıi almış biçimde görülürler. 

Yalın Durumundaki İkilemeler: 

altun gümüş (2058) ir vü giç (524) 

altun inci (5480) irte gice (121) 

anul anul (3667) kiçi ulu (1605) 

ata ana (1669) sağ esen (1508) 

az az (2325) sağ u sol (4943) 

az u çok (639) siz ü biz (5314) 
bay u yohsul (657) su ........ su (3 19) 
bayram dügun (1958) tiz tiz (1357) 
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dün ü gün (93 1) toprağ u taş (178) 
dün i gündüz (622) yalan .... yalan (3534) 
eyü yavuz (5292) yaz u güZ (ı 16) 

gice gündüz (218) yeni .... yeni (2235) 
göz kapak (1937) yir ü gök (32 
gümüş altun (3749) yohsul u bay (2920) 

ıssı sovuk (5130) yüce yüce (4949) 
iç ü taş (4769) 

Yönelme Durum Eki Almış İkilemeler: 

baş+dan baş+a 

derd+e derman 
gün+e gün 
kapu+dan kapu+y+a 
sol+ın+a sag+ı+n+a 

(184) 
(4530) 
(5702) 
(854) 
(5595) 

uc+dan uc+a (4953) 
ulu+y+a kiçi+y+e (1270) 
yohsul bay+a (2920) 
yol+u+n+a yumuş+u+n+a (5460) 

Belietme Durum Eki Almış İkilemeler: 

at+ı+n+ı ton+ı+n+ı ( 4942) taş+ı taş 

el+i+n+ ayag+ı+n+ (5575) yir+i gög+i 
iç+i+n+i taş+ı+n+ı (4960) 

Araç Durum Eki Almış İkilemcler: · 

Az+ın çoğ+ın (330) bir+in bir+in 

Ünlernden Oluşan İkilemeler: 

ah ı vay 
haye hay 

(1582) vay u vay 
(1716) 

iyelik Eki Almış isimlerle Kurulan İkilemeler: 
I. Kişi iyelik Ekiyle Kullanılanlar: 

(4166) 
(2485) 

(2380) 

(2416) 

og+lum ktZ+um 
uss+um ög+üm 

(4889) uşacuk ogulcaklar+um (930) 
( 1836) 



Il. Kişi iyelik Ekiyle Kullarulanlar: 

ata+o ana+n 
eş+ün yoidaş+un 

(1339) saç saka1+un 
(2295) 

III. Kişi iyelik Ekiyle Kullanılanlar: 

ata+sı ana+sı (534) 
at+ı+n+ı ton+ı+n+ı ( 442) 
çoğ+ı az+ı ( 19 15) 
el+i+n ayag+ı+n+ı (1750) 

eŞ+i+y+ie yoldaş+ı+y+la (949) 
gönl+i göz+i (1431) 

iç+i+ taş+ı 
iç+i+n+i taş+ı+o+ı 
ogl+u kız+ı 
sol+ı+n+a sağ+ı+n+a 

uss+ı ög+i 

Bazı Yaptın Ekieri Almış isimlerle Kurulan İkilemeler: 

+cik 
uşacuk oğulcaklarurn (930) 

+ll 
atalu anamuza 
dürlü dürlü 

+siz 
aç susuz 

(1379) sağlu sollu 
(2407) 

(5186) 

Bağ-fiilierinden Kurulun İkilemeler: 

acup susayıcak 
ağlayu ağlayu 

döne döne 
getürüben getür
göyne göyne 
güle güle 
inçgürü inçürü 

(346) 
(5537) 
(2233) 
(865) 

(621) 
(3955) 
(5545) 

ive ive 
oturup dur-
sora sora 
susayıcak acıgıcak 

yile yile 
yiyüp içüp 
yügürü yügürü 
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(1034) 

(4960) 

(2859) 
(1355) 
(5595) 
(5276) 

(227) 

(4412) 

(1085) 

(21 76) 
(368) 
(2034) 

(3292) 
(225) 
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Çekimli Fiillerden Kurulan İkilemeler: 

gelür gider 
gülem oynayan 
neyiedi nitdi 

neyledin nitdin 
otura dura 

(5125) 
(669) 
(200) 

(3538) 
(3281) 

Sıfat-fiillerden Kurulan İkilemeler: 

viren alan (2492) 

Mastar Ekiyle Kurulan İkileme ler: 

yimek içmek (2903) 

öpdi kuçdı 
sakınur saklanur 
uyan uyan 

yalınuzsın yalınuzsun 

yidüm içdüm 

Anlam Bakımından Ferah-name'de Geçen İkilemeler: 

(3635) 

(1966) 
(1595) 
(2591) 
(359) 

Anlam bakımından ikilemeleri incelerken her iki kelimesi de an
lam/i olan ikilemeleri yakın anlamlı kelimelerden kurulmuş olanlar, zıt 
cmlamlı kelimelerden kurulmuş olanlar ve bir kelimenin tekran yoluyla 
kurulmuş olanlar şeklinde ayırdık. Bu sınıflandırmayı yaparken Türkçe 
kelimelerden oluşan ikilemeleri öncelikle Arapça ve Farsça kelimelerin 
yanyana gelmesiyle oluşan ikilemelerin dilimizde kullanılan bir anlamda 
Türkçeleşmiş kelimelerden oluşanları da listcmize dahil ettik. Bunların 
dışında bulunan Arapça ve Farsça kelimelerden oluşan ve ikileme gibi 
kullanılan kelin1e gruplarını ise listemize dahil etmedik. 

Yakın Anlamlı Kelimelerden Oluşturulmuş İkil em eler: 

aç susuzam 
ah ı vatı 

ah ı zar 
altun gümüş 

altun incü 
ata ana 

(85) 
(1582) 

(1768) 
(2058) 
(5480) 

(1339) 

hürmet 'izzet 

kahr u bela 
mal mülk 
naz niyaz 

neyiedi nitdi 
oglum kızum 

(1768) 
(507) 

(2429) 
(2956) 
(200) 
(4889) 
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bağ bahçe (4165) otura dura (3281) 
bağçe bag (2058) öpdi k:uçdı (3635) 

can u dil (3341) saç salcal (1034) 
dayimmüdam (2844) sağ esen (5244) 
elin ayagıru (1750) sakınur saklanur (1966) 

efgan u zar (3618) susayıcak acıgıcak (368) 

eşün yoldaşun (2283) toprağ u taş (178) 
gönli gözi (1431) ussı ögi (5276) 
gussa korhu (3 19) uşacuk oğu lcaklarum (930) 
gülem oynayam (669) yirden sudan (2058) 
gümüş altın (3749) yiyüp içüp (3298) 
hayehay (1716) 

Zıt Anlamlı Kelimelerden Oluşturulmuş İkilemeler: 

'alim u dUıil ( 1459) içi taşı (4960) 

azın ço~n (330) ir VÜ giç (524) 

bay u yohsul (657) irte gice (3460) 
cevan u pir (1459) kiçi ulu (1734) 
çoğı azı (1915) önden sona (912) 

derde derman (4530) sağlı sollu (227) 

dostdüşman (4758) siz ü biz (5314) 

dün i gün (3444) solma sağına (5595) 

elini ayagını (1750) uluya kiçiye (1270) 

eyü mi yavuz mı (5292) viren alan (2492) 
gelür gider (5127) yaz u güz (116) 

gice gündüz (2760) yir ü gökler (3417) 

hayır şer (2500) yohsul u bay (2920) 
ıssı sovuk (5590) 

Bir Kelimenin Tekran Yoluyla Oluşturulmuş İkilemeler: 

ağlayu ağlayu (800) seni seni (4302) 

anul anul (3667) sevinü sevinü (3714) 
az az (2324) sora sora (2176) 
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başdan başa (184) su ... su ... (3 19) 
birin birin (2380) taşı taş (4166) 

döne döne (2233) tiz tiz (1357) 
dürlü dürlü (2407) ucdan uca (4953) 
el-emanet el-emanet (3391) uyan uyan (1595) 
hazin hazin (2426) vay u vay (2416) 
garip garip (4442) yalan ... yalan (3534 
göyne göyne (621) yalınuzsun yalınızsun (2591) 
güle güle (3955) yenı yenı (2235) 
güne gün (5702) yile yile (852) 
inçgirü inçgürü (5545) yüce yüce (4349) 
ive ive (1940) yügürü yügürü (5225) 
kapudan kapuya (854) zinhar zinhar (3992) 
kimkimi (5488) 

Türkçe'de ikilemelerin diğer özelliklerinin yanında bu kelime gu
ruplarını oluşturan unsurların belli bir sıraya göre dizilme özellikleri var
dır. İkilernede yer alan kelimeler çoğu kez bizim farkında olmadığımız • 
bir diziliş kuralıyla sıralanırlar. Bu sıra kanunu en detaylı şekilde O. Ne
dim Tuna'nın "Türks:e'nin Sayıca Eş Heceli İkilemelerinde Sıralama Ku
ralları ve Tabii Bir Unsüz Dizisi" adlı yazısında ortaya çıkarılmış ve ya
zının sonunda eş heceli ikilemelerdeki dizilişi kurala bağlayan bir ünlü 
bir de ünsüz dizisi verilmiştir.1 

İkilemelerdeki bu kalıplaşma olayınin henüz tam olarak oturmadığı 
örneklerde birinci ve ikinci kelime zaman zaman yer değiştirebilir, ancak 
bu durumda bilinen ve ortaya konan diziliş kuralına uymayan örnekler 
hemen farkedilir.2 

Ferah-narne'de geçen ikilemeler genel olarak Türk dilindeki sıra ka
nununa göre dizilirler. Yabancı kelimelerle kurulan ikilemelerde de aynı 
sıranın izlcndiği görülür. 

Bunun yanında eserde adı geçen bazı ikilemelerde kelimelerin yer 
değiştirdiği de görülür. Bu örnekler sayı bakımından az olmalarına 
rağmen gösteritmelerinin uygun olacağını düşündük. 

Türk dilinde bir ikilernede ünlü ile başlayan kelimenin önce gelişi 
kuralıyla ilgili olarak eserde şu ikilemeler farklılık göstermektedir .. 

l Tu na, O. Nedim: Türkçe'nin Sayıca Eş Hcccli ikilemelerinde Sıralama Kurallan ve Tabii Bir OnsUz 
Dizisi, TDAY 81>/lelen, 1982-1983. Ankara, 1986, s. 163 
2 Hatipoğlu. Vecihe. Tiirk Dilinde ikileme. TOK ANkara 198 ı. 



acup susayıcak 
susayıcak acığıcak 

altun gümüş 
gümüş altun 

(346) 
(368) 
(2058) 
(3749) 

az u çok 
çoğ u az 
uluya kiçiye 
kiçi ulu 

(1257) 
(2336) 
(1270) 
( 1605) 
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İkileınede az heceli kelimenin önce gelişiyle ilgili olarak iki ayrı şe
kilde kullanılan ikileıneler: 

bağ bağçe 

bağçe bağ 

bay yohsul 
yohsul boy 

(73) 
(2058) 
(657) 
(2920) 

can u gönül 
gönlü can 

(2148) 
(408 1) 

Eş heceli ikilemelerde kelimelerin ilk sesinin ayru olması durumun
da ikinci durumdaki ünlü lleonusunda O. Nedim Tuna'nın vermiş olduğu 
ünlü dizilişine göre a sesinin o sesinden önce gelmesi gerektiği, kuralına 
dayanarak farkhlık gösteren örnek de; 

sağ sol 
solma sağına 

örneğidir. 

(4963) 
(5595) 

Görüldüğü gib 5825 beyitlik bir eski Türk metninde geçen ikileme
ler Türk dilinin i şleyiş kurallarına uymakta, ancak ikilemelerle ilgili dizi
liş kuralma uymayan örnekler de bulunmaktadır. Genellikle bu tip örnek
ler henüz tam olarak kalıplaşmamış ikileme çeşitleridir. Zamanla bu iki
lemelerde kaJıplaşma gerçekleşmiş ve belirtilen kurala uygun kullanırnlar 
geçerli hale gelmiştir. 

Bu durum bize hem ikilemelerin Türk dilinde çok eski devirlerden 
beri kullanıldığını, hem de bu dönemlere ait metinlerin ikilemeler ve ka
hplaşmaları açısından da incelenmesi gerektiğirıi göstermektedir. 
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