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Özet
İkilemeler iki sözcüğün çeşitli ilgilerle bir araya gelerek oluşturduğu
sözcük gruplarıdır. Meydana gelişleri çeşitli şekillerde gerçekleşebilen
ikilemeler teşekkülleri, cümle içerisindeki görevleri ve anlamsal özellikleri
bakımından söz varlığımızın önemli unsurlarıdır. Ağızlar, mensubu
bulunduğu dilin gerçek söz varlığının ortaya konması ve o dilin bütün
zenginliklerinin tam olarak belirlenmesi bakımından çok kıymetli
araştırma alanlarıdır. Bu sebeple ikilemeler, Türkiye Türkçesi ağızları
içerisinde söz konusu yönleriyle incelenmesi gereken bir konu
durumundadır. Ayrıca ölçünlü dilimizde bulunmayan pek çok sözcük
ağızlarda karşımıza çıkabilmektedir. Bu sebeple ağızlarda bu sözcük
gruplarının tespit edilmesi önemlidir.
Çalışmada öncelikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerden
derlenmiş metinlerinden ikilemeler tespit edilmiştir. Bu tespit için
öncelikle Derleme Sözlüğü taranmış ve bölge illeri adına kayıtlı ikilemeler
belirlenmiştir. Sonrasında kitap ve lisansüstü tez düzeyinde yapılmış
derleme çalışmaları taranarak bu çalışmalarda yer alan ikilemeler tespit
edilmiştir. Söz konusu metinlerden derlenen ikilemeler seslerin değeri
bozulmayacak şekilde ortak bir transkripsiyon alfabesine aktarılmıştır.
Çalışmada tespit edilen ikilemeler alfabetik olarak sıralanmış ve tespit
edilen ikilemelerin metin içerisindeki görevleri, teşekkül şekilleri başlıklar
halinde incelenmiştir. Çalışma neticesinde ikilemelerin bölge ağzında
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AN EVALUATION RESEARCH ON REDUPLICATIONS AFORESAID IN
EASTERN ANATOLIA REGION DIALECTS
Abstract
Reduplications are groups of words that are formed by combining two
words. Reduplications are important elements of our vocabulary in terms
of the formations that can be realized in various forms, their duties in the
sentence and their semantic features. Dialects are very valuable research
areas in terms of revealing the existence of the true language of the
language in which they belong and of determining all the riches of that
language. Therefore, reduplications, are an important issue to be
examined by the relevant direction in their dialects in Turkish. Moreover,
many words that are not available in our standard language can be
confronted in the mouths. For this reason, it is important to identify
these groups of words in the dialects.
In the study, firstly, the comparisons were made from the texts compiled
from the illusions in the Eastern Anatolia Region. For this determination,
the Dictionary of Compilation is firstly searched and the reduplications
registered in the name of the territory are determined. Subsequently,
compilation studies made at the book and postgraduate thesis level were
scanned and the reduplications in these studies were determined.
Comparisons of the voices compiled from the texts have been transferred
to a common transcription alphabet so that the value of the voices will
not be spoiled. The reduplication identified in the study were listed
alphabetically and their tasks and formations in the text were examined
under headings. As a result of the study, it has been determined which
duties are used and formed in the regions of the districts.
Keywords: Reduplication, Repetitions, Eastern Anatolia Region, Turkey
Turkish Dialects, Turkish.

Giriş
İkileme, aralarında belli bir ses düzeni bulunan, biçim ve anlamca birbiriyle ilişkili olan,
aynı, yakın ya da zıt anlamlı iki veya daha çok kelimenin bir tek kelime gibi anlam göstermek
üzere yan yana gelmesi ile oluşturulan kelime grubudur (Korkmaz, 2010: 123). Türkçe
Sözlük’te ise “Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine
yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması” şeklinde
tarif edilmiştir (2011:1165).
Farklı dillerde de var olan ikileme, İngilizcede hendiadyoin; Almancada hendiadyoin,
verdoppelung, zwillingsformen; Fransızcada hendiodyoin ve redoublement, Osmanlıcada
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terkib-i ihtimali, atf-ı tefsiri, mühmelat terimleriyle karşılanır (Hatiboğlu, 1981: 9). İkileme
terimi için farklı araştırmacılar farklı kaynaklarda tekrarlar, tekrar grubu, yineleme, ikizleme
gibi terimleri de kullanmışlardır.
Söze ahenk kazandırmak, anlamı güçlü kılmak amacıyla Türkçenin her döneminde
ikilemelerden istifade edilmiştir. İkileme, yapısında barındırdığı ses benzerliği ile söz konusu
ahengi sağlamakta, anlam boyutuyla da sözün gücünü artırmakta ya da kendi varlığı ile başlı
başına yeni bir anlam ortaya koymaktadır. Ortaya koyduğu bu yeni anlam ise ikilemeyi aynı
zamanda bir kelime türetme yolu haline getirmektedir. Yani ikilemeler aslında hem fonetik
özelliği ile bir ahenk unsuru hem de yeni anlam meydana getirmesi bakımından ise adeta
morfolojik bir özelliğe sahip özel bir yapı durumundadır.
Vecihe Hatiboğlu, ikilemelerin kendi içerisinde birtakım yapısal özelliklere sahip
olmasını “Türk Dilinde İkileme” isimli çalışmasında şu şekilde ifade etmektedir:
a. İkilemeyi oluşturan unsurlar arasındaki ses benzerlikleri bulunmaktadır:
 Ön seste benzerlik: kış kıyamet, düğün dernek vb.
 Son seste benzerlik: tuz buz, az buz vb.
b. İkilemelerdeki sözcükler arasında ünlü kuralları bulunmaktadır:
 Ayrı sözcüklerden kurulan ikilemelerin çoğunda özellikle yansımalarda birinci
sözcüğün ilk hecesinde “a” sesi varsa ikinci sözcüğün ilk hecesinde “u” sesi bulunur: şartlı
şurtlu, zart zurt vb.
 İkilemeyi kuran sözcüklerden birincisinin ilk hecesinde özellikle kalın, düz, dar
ünlü varsa bütün hecelerde ve öteki sözcükte de kalın, düz, dar ünlü bulunur: sıkı fıkı, ıvır
zıvır vb.
c. İkilemelerde kalıplaşma özelliği vardır. Uzun yıllar birlikte kullanılan birkaç
bakımdan kalıplaşmış sözcüklerdir.
ç. İkilemelerde sıra kalıplaşması söz konusudur. İkilemeyi kuran sözcükler arasında sıra
bakımından kesin bir kalıplaşma bulunmaktadır.
d. İkilemelerde kalıplaşmanın sürdürülmesi özelliği bulunmaktadır.
e. İkilemede kalıplaşmayı perçinleyen etkenler
 İkilemede az heceli sözcüğün öne gelişi: kör topal, don gömlek vb.
 Ünlü ile başlayan sözcüğün önce gelişi: el pençe, ara sıra vb.
 Türkçe sözcüklerin önce gelişi: kış kıyamet, eksik fazla, güçlü kuvvetli vb.
 “b-“ veya “p-“ ile başlayan sözcüklerin sonra gelişi: orda burda, eski püskü vb.
(Hatiboğlu, 1981: 13-18)
İkilemeler, Türkçenin yazılı kaynaklarından takip edebildiğimiz kadarıyla her
döneminde var olmuştur. Bu yönüyle ikilemeler Türkçenin önemli söz varlığı unsuru
olmuştur. Bu söz varlıklarının ağızlar içerisinde de orijinal örnekleri yer almaktadır. Bu
sebeple ikilemelerin ağızlar içerisinde de tespit edilip incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla
daha önce “İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Geçen İkilemeler Üzerine Bir Değerlendirme” ve
“Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ağızlarında Geçen İkilemeler Üzerine Bir Değerlendirme” adlı
çalışmalarımızı yayınlamıştık. Bu çalışmamızda ise Doğu Anadolu Bölgesi ağızlarında geçen
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ikilemeleri tespit etmeye çalıştık. Anadolu ağızları sınıflandırılırken elbette idari bölgeler
değil, ağızlarda görülen birtakım fonetik ve morfolojik özellikler göz önünde
bulundurulmaktadır. Çalışmamızı Doğu Anadolu Bölgesi diye sınırlandırmamız bir ağız
sınıflandırması olmayıp bu adlandırma çalışmanın sınırlılığını belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Leyla KARAHAN’ın “Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması” adlı eserine göre
“Doğu Grubu Ağızları” söz konusu coğrafi bölgenin hemen hemen bütün idari sınırlarını
kapsamaktadır. Bunula birlikte bu ağız grubu içerisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden
Mardin, Şanlıurfa (Birecik ve Halfeti hariç); Karadeniz Bölgesinden Artvin ve bazı ilçeleri bu
ağız grubu içerisinde yer almıştır (Karahan, 1996: 96). Bölgenin idari sınırları içerisinde yer
alan ve bizim tarama yaptığımız kaynaklara ait il ve ilçelerin tamamı Doğu Grubu Ağızları
içerisinde yer almaktadır.
Doğu Anadolu Bölgesi ağızlarına ait çalışmalar taranırken bu çalışmalardan kitap ya
da lisanüstü tez düzeyinde olanlar dikkate alınmıştır. Bulut’un “Türkiye Türkçesi Ağızları
Üzerine Çalışma Yapılmayan İl Ve İlçeler” adlı çalışmasından anlaşıldığı üzere Doğu
Anadolu Bölgesi’nde söz konusu düzeyde çalışma çok fazla bulunmamaktadır. Yapılan
çalışmalar ise genellikle lisans mezuniyet tezi şeklindedir (Bulut, 2013: 1142-1146). Bölgenin
idari sınırları içerisinde 14 il bulunmaktadır. Bu illerden kitap ya da lisansüstü tez düzeyinde
ağız çalışması yapılmış olan 9 il (Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bitlis, Kars,
Muş, Van) bulunmaktadır. Bu illere ait ağız metinlerinden tarama yoluyla toplam 520 adet
ikileme tespit edilmiştir. Ayrıca Derleme Sözlüğü’nden söz konusu bölge illerinden derlenip
kayda geçirilmiş 61 adet ikileme çalışmamıza eklenerek toplam 581 adet ikileme üzerinden
değerlendirme yapılmıştır. Bu toplam sayı elbette bölge ağzının ikileme şeklindeki tüm söz
varlığı değildir. Yapılacak yeni çalışmalarla bu sayı daha da artacaktır.
Tespit ettiğimiz bu ikilemeler alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır:
aħa aħa (Erzn.)
adam aķıllı (Mlt.)
adda budda (Krs.)
adim adim (Muş)
ağaç mağaç (Elz.)
ağır ağır (Elz.)
ağız ağıza (Krs.)
ağlaye sızılaya (Muş)
ağlėye ağlėye (Erzn.)
ağlıya ağlıya (Elz.)
ağlıyıp sızlıyıp (Elz.)
ağli ağli (Elz.)
ağlir sızlir (Muş)
ağzını burnunu (Tun.)
aħlım fikrim (Erzn.)
aħşam aħşam (Tun.)
aj susız (Erzn.)

akın akın (Mlt.)
alaca bulaca (Erzn.)
alan talan (Mlt)
alıp alıp (Erzn.)
allaħ bullaħ (Mlt)
allan tellen (Mlt.)
allo cillo (Mlt.)
almam malmam (Mlt.)
alt üsd (Erzn.)
altun maltun (Krs.)
altün maltün (Elz.)
amen zamen (Erzn.)
aradı maradı (Elz.)
arcak durcak (Elz)
arħa arħaya (Elz.)
aşağa yuħarı (Krs.)
aşağı yoħarı (Mlt.)

aşşa yukarı (Mlt.)
aşşağı yoħarı (Elz.)
ata ata (Elz.)
atar atmaz (Mlt.)
atına matına (Elz.)
atlar matları (Krs.)
aval tabal (Van)
ayın uyun (Van)
aynuz boynuz (Van)
ayrı ayrı (Mlt.)
bağ baħçe (Mlt.)
baħa baħa (Tun.)
baram baram (Tun.)
basa basa (Mlt.)
başdan başa (Erzn.)
bele bele (Krs.)
bēle bēle (Muş)
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belik belik (Elz.)
bėllı başlı (Elz.)
benek benek (Btl.)
beri beri (Erz.)
bėyaz bėyaz (Mlt.)
bėyle bėle (Mlt.)
bir iki (Erzn.)
birer birer (Mlt.)
bişė mişė (Tun.)
bol bol (Tun.)
bolük bölüg (Van)
boş beleş (Elz.)
bögün yarın (Mlt.)
bölük bölük (Mlt.)
bölüm bölüm (Muş)
böyǖk böyǖk (Erz.)
brov brov (Erz.)
bükiller bükiller (Krs.)
cağır cağır (Mlt.)
cece cündüz (Erz.)
ceh ceh (Iğd.)
cırt pırt (Mlt.)
cıvık cıvık (Erzn.)
cicom cicom (Van)
cil cil (Erzn.)
cing cing (Krs.)
cirit mirit (Mlt.)
ciz miz (Muş)
cünden cüne (Erz.)
çā çoluħ (Mlt.)
çağa cücük (Mlt.)
çağa çocuħ (Mlt.)
çağa çoluħ (Elz.)
çağasıynan çocuğuynan
(Mlt.)
çaka çaka (Elz.)
çala çala (Tun.)
çaldı çırpdı (Muş)
çalı çeper (Erzn.)
çalı çırpı (Tun.)
çalıp malmaya (Elz.)
çalış çalış (Erzn.)

- 202 -

çapa çapa (Mlt.)
çapa çapa (Van)
çar çar (Muş)
çat pat (Erzn.)
çatır çatır (Tun.)
çay may (Erzn.)
çayır çiman (Erz.)
çayır çimen (Mlt.)
çeke çeke (Mlt.)
çerez merez (Tun.)
çerim çerim (Muş)
çerük çürük (Erzn.)
çėşit çėşit (Van)
çeşma meşma (Elz.)
çığıra çığıra (Mlt.)
çıħa çıħa (Mlt.)
çıldır çıldır (Mlt)
çıngır çıngır (Erzn.)
çıra mıra (Elz.)
çırtık pırtık (Erzn.)
çifer çifer (Mlt.)
çift çift (Muş)
çift sürmeye mift sürmeye
(Tun.)
çil çil (Elz.)
çitiyi çitiyi (Mlt.)
çoħ çoħ (Tun.)
çola çocuğuma (Krs.)
çolıħ çocıħ (Erzn.)
çoluğu çocuğu (Mlt.)
çoluħ çocuğum (Krs.)
çoluħ çocuħ (Mlt.)
çoluħ çocuħ (Van)
çoluħ çocüğum (Erzn.)
çouħ çoluħları (Elz.)
çul çapüt (Elz.)
çul çay (Mlt)
çüfter çüfter (Tun.)
çüt çüt (Muş)
dad duz (Elz.)
dagi daşi (Btl.)
dağ daş (Erzn.)

dağı daşı (Mlt.)
daği daşı (Erz.)
damadı mamadı (Mlt.)
damla damla (Mlt.)
dangul dungul (Elz.)
darı marı (Mlt.)
darın darın (Elz.)
daş torpaħ (Van)
datlı datlı (Mlt.)
davar mavar (Mlt.)
davarim mavarim (Erzn.)
davarlar mavarlar (Tun.)
davullū mavullū (Tun.)
day day (Erzn)
delik deşik (Muş)
dene dene (Erz.)
dertli dertli (Erzn.)
deste deste (Tun.)
devrüm devrüm (Erzn.)
dımır dımır (Mlt.)
dıngıl mıngıl (Van)
dıngır dıngır (Erz.)
dik dik (Erz.)
dikan dikan (Muş)
diken diken (Elz.)
diķgatli diķgatli (Elz.)
dilim dilim (Mlt.)
diri diri (Elz.)
diyar diyar (Muş)
dobura dobur (Erz.)
doğridan doğri (Elz.)
doħuya doħuya (Mlt.)
doķtor moķtorlar (Tun.)
dol dol (Muş)
dolana dolana (Erzn.)
dolaşa dolaşa (Elz.)
donuħ donuħ (Elz.)
dorğudan dorğuya (Tun.)
dosde düşmane (Muş)
doye doye (Muş)
dögi dögi (Tun.)
döl döş (Erzn)
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döndere döndere (Erzn.)
döne döne (Mlt.)
döni döni (Elz.)
dört beş (Erzn.)
dövüşe dövüşe (Erzn.)
döwdüler möwdüler
(Erzn.)
duman duman (Mlt.)
dura dura (Van)
durnalar durnalar (Muş)
duta duta (Elz.)
düğün daşkala (Mlt.)
düşer gahar (Elz.)
düşüne düşüne (Krs.)
düzüm düzüm (Erz.)
ebe mebe (Mlt.)
ebrüm ebrüm (Muş)
edepli edepli (Muş)
efendimi mefendimi
(Elz.)
efil efil (Erz.)
ekin mekin (Mlt.)
el ele (Muş)
elbise melbise (Elz.)
ėle bėle (Elz.)
elemez melemez (Erz.)
elma melma (Erzn.)
endek döndek (Tun.)
esger leşger (Erz.)
eşgiyalıħ meşgiyalıħ
(Krs.)
eşya meşyayı (Krs.)
eva meva (Erzn.)
eyle eyle (Mlt.)
faķır fıķaraya (Elz.)
fakir fukaraya (Mlt.)
falan filan (Elz.)
fani fani (Muş)
feħir fiħere (Erz.)
fık fık (Erz.)
fıķġır fıķġır (Erzn.)
fır fır (Tun.)

Burak Telli

fısgı fücur (Btl.)
filan filan (Elz.)
fotıra fotıra (Erzn.)
gabaħ gabağa (Iğd.)
gabe seba (Erzn.)
ġadınlar madınlar (Elz.)
ġaħdım ġaħalı (Erzn.)
ġanım manım (Erzn.)
ġapı ġapı (Erzn.)
ġardaşına mardaşına
(Erzn.)
ġarı ġuru (Erzn.)
ġarış ġarış (Mlt.)
ġarşı ġarşıya (Elz.)
ġarşu ġarşuya (Elz.)
gatar gatar (Elz.)
gėce gündüz (Mlt.)
gece günüz (Krs.)
gedik gedik (Mlt.)
geh geh (Mlt)
gel gėt (Elz.)
gelir gelmez (Erzn.)
gendi ġendine (Erz.)
gendü gendüye (Erzn.)
gere gere (Mlt.)
gerip gerip (Muş)
get gel (Mlt.)
gėtme mėtme (Erzn.)
geze geze (Erzn.)
gezir gezir (Muş)
gıcır gıcır (Mlt.)
gıdım gıdım (Erzn.)
ġınasını mınasını (Erzn.)
ġıra ġıra (Elz.)
ġırila ġırila (Erzn.)
ġırmızı ġırmızı (Erzn.)
gırpil tökül (Btl.)
gıvır zıvır (Elz)
gide gele (Van)
gidir gidir (Muş)
gidiyem gidiyem (Van)
gilan gilan (Muş)

goħa goħa (Mlt.)
ġol ġola (Elz.)
gol gole (Muş)
gona gona (Mlt.)
ġoni ġomşi (Erzn.)
ġonum ġomşu (Erzn.)
ġonuşa ġonuşa (Tun.)
ġop ġop (Erzn.)
ġopbur ġopbur (Erzn.)
gor gomşu (Mlt.)
ġoza moza (Elz.)
göçe göçe (Mlt.)
görir görmez (Muş)
görür görmez (Erzn.)
göz göz (Muş)
ġundaħlıħ mundaħlıħ
(Elz.)
ġuruş ġuruş (Erzn.)
guvetli guvetli (Mlt.)
ġuzu muzu (Erzn.)
güççük güççük (Mlt.)
güldük müldük (Erzn.)
güle güle (Mlt.)
gümbür gümbür (Erzn.)
güneş güneş (Btl.)
günüz günüz (Mlt.)
güzel güzel (Tun.)
hadsüz hesapsuz (Elz.)
ħalbur ħalat (Elz.)
halla halla (Elz.)
hama hama (Elz.)
ħaman ħaman (Erzn.)
ħane ħane (Muş)
hankır hankır (Mlt)
harıl harıl (Mlt.)
ħarul ħarul (Muş)
haşır haşır (Muş)
hay hay (Elz.)
hay huy (Van)
ħelbür ħelbür (Btl.)
hele hele (Muş)
heman heman (Elz.)
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hemen hemen (Mlt.)
heneg meneg (Erzn.)
ħenek ħenek (Btl.)
hımbır hımbır (Mlt.)
ħır ħır (Mlt.)
ħır ħır (Tun.)
ħırıl ħırıl (Krs.)
hırt huşur (Erzn.)
ħıtır ħıtır (Btl.)
ħızlı ħızlı (Elz.)
ħocalara mocalara (Elz.)
ħoplıya ħoplıya (Elz.)
ħoş beş (Elz.)
hotozlı hotozlı (Mlt.)
höllük höllük (Erzn.)
hüköre hüköre (Muş)
ılgıt ılgıt (Erzn.)
ılınur ılınmaz (Erzn.)
ıpıl ıpıl (Elz)
ışıħlanır ışıħlanmaz
(Tun.)
için için (Tun.)
ifaħ ifaħ (Muş)
iğne miğne (Erzn.)
ikişer ikişer (Mlt.)
illaş millaş (Krs.)
inek minek (Muş)
iri iri (Mlt.)
kala kala (Mlt.)
kani kani (Mlt.)
kapa kapa (Van)
kapı kapı (Mlt.)
kartı martı (Elz.)
kat kat (Mlt.)
keç keç (Iğd.)
keker keker (Mlt.)
keklük meklük (Elz.)
kendi kendine (Muş)
kendü gendümü (Tun.)
kesdük mesdük (Erzn.)
ketir kütür (Van)
kıdı kıdı (Erzn.)
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ķıdor ķıdor (Muş)
kımıl kımıl (Mlt)
kırħ elli (Mlt.)
kırtik kırtik (Mlt)
kıs pıs (Elz.)
kıssalı kıssalı (Mlt.)
kıtır kıtır (Elz.)
kom komşu (Mlt.)
koni komşu (Mlt.)
koşe koşe (Muş)
köç köç (Van)
kömlek memlek (Mlt.)
köpür köpür (Tun.)
kötü kötü (Erzn.)
köv köy (Elz.)
kuçu kuçu (Erz.)
ķurt ķuş (Tun.)
kut kut (Muş)
kutüledi kutüledi (Mlt.)
küçük küçük (Mlt.)
küp küp (Mlt.)
kürün kürün (Mlt.)
lap lup (Erz.)
loķanta moķanta (Elz.)
lüle lüle (Ard.)
malı mülkü (Elz.)
malıni mülkini (Erzn.)
mayıl mayıl (Van)
mehle mehle (Elz.)
melil melil (Mlt.)
melül mehsün (Elz.)
melül mesül (Elz.)
menem menem (Van)
mıyıl mıyıl (Mlt.)
miner miner (Btl.)
mini mini (Mlt.)
möyünnü möyünsüz
(Erzn.)
mum mum (Erzn.)
mutli mesut (Muş)
namusa mamusa (Tun.)
neçe neçe (Mlt.)

nusķa musķa (Elz.)
odun modun (Erzn.)
oğlanla moğlanla (Mlt.)
oħuya oħuya (Erzn.)
olsa olsa (Erzn.)
oluħ oluħ (Elz.)
olur olmaz (Erzn.)
ot bot (Krs.)
ot mot (Erzn.)
oya oya (Erzn.)
oynaya oynaya (Elz.)
oynıya oynıya (Elz.)
oynuya oynuya (Mlt.)
oyum oyum (Van)
oyunlı moyunlı (Muş)
oyün moyün (Erzn.)
ölür mölür (Elz.)
öpcek öpcek (Elz.)
öptüm möptum (Elz.)
ötekine berikine (Erzn.)
par par (Mlt.)
para mara (Erzn.)
para mara (Erzn.)
parça kesek (Elz)
parça parça (Erzn.)
parça parça (Krs.)
parçe parçe (Muş)
parıl parıl (Mlt.)
paşa paşa (Muş)
pat pat (Erzn.)
pay pay (Elz.)
pel pel (Mlt)
perçem perçem (Btl.)
peren peren (Van)
pet pet (Mlt)
pırıl pırıl (Elz.)
pıt pıt (Mlt.)
piçaħ miçaħ (Erzn.)
pine pine (Mlt)
pisenk pisenk (Mlt)
posda posda (Erzn.)
pöt pöt (Mlt.)
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puç puç (Erz.)
püsen püsen (Mlt)
püsgül püsgül (Van)
rang rung (Btl.)
sabur subur (Mlt.)
saġde solde (Muş)
sağımı soyumu (Krs.)
salını salını (Erzn.)
sallanı sallanı (Mlt.)
salliya salliya (Van)
sata sata (Elz.)
saŧdı maŧdı (Erzn.)
saŧdım maŧdım (Erzn.)
saura saura (Tun.)
segürde segürde (Erzn.)
senem senem (Van)
ses seda (Elz.)
sıħa sıħa (Mlt.)
sıħılı sıħılı (Mlt.)
sıķi sıķi (Muş)
sıngıl sıngıl (Erzn.)
sıra sıra (Btl.)
sicaħ sicaħ (Mlt.)
sile sile (Elz)
sini sini (Elz.)
sini sini (Mlt.)
sini sini (Muş)
siya siya (Elz.)
sora sora (Erz.)
sorgu sual (Muş)
sorği sual (Erz.)
söli söli (Elz.)
söliya söliya (Elz.)
söliye söliye (Elz.)
suwarı muwarı (Erzn.)
suya muya (Mlt.)
südün müdün (Elz.)
süri süri (Elz.)
şak şak (Muş)
şaķa şuķa (Van)
şaķġır şakgır (Erzn.)
şaķır şaķır (Elz.)
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şangur şungur (Mlt.)
şap şip (Elz.)
şar şar (Mlt.)
şarķiler marķiler (Erzn.)
şėle bėle (Erzn.)
şerefi şanı (Erz.)
şert şürt (Krs.)
şöla böla (Elz.)
şöle böle (Erzn.)
şundan bundan (Erzn.)
şura bura (Mlt.)
şuram buram (Erzn.)
şurda burda (Elz.)
şurdan burdan (Tun.)
şurıya burıya (Erzn.)
taħ taħ (Elz.)
taħ top (Elz.)
taħılımızı maħılımızı
(Krs.)
taķ taķ (Elz.)
tak tak (Muş)
taķır tuķur (Erzn.)
taķır tuķur (Tun.)
taķur tuķur (Elz.)
tane tane (Erzn.)
tanġur tunġur (Erzn.)
tapur tupur (Erzn.)
teçer teçer (Erz.)
tek tek (Muş)
teķ tuķ (Erzn.)
tek tük (Erzn.)
tek tük (Tun.)
teker teker (Tun.)
tepe taħla (Erzn.)
terbiyeli terbiyeli (Muş)
terli terli (Btl.)
teş teş (Erzn.)
tėz tėz (Elz.)
tıħlım tıħlım (Elz.)
tıngır mıngır (Elz.)
tıpış mıpış (Muş)
top top (Tun.)

topu topu (Erzn.)
torladı topladı (Erzn.)
torlir toplir (Krs.)
toza toza (Erzn.)
tuluħ tuluħ (Elz.)
tumara mumara (Tun.)
tumbul tumbul (Van)
türlü türlü (Tun.)
ucuz ucuz (Muş)
ufa ufa (Mlt.)
ufaħ tefek (Mlt.)
ufaħ tefek (Tun.)
ufaħ ufaħ (Mlt.)
ufak tefek (Krs.)
ufak ufak (Muş)
un mun (Erzn.)
usul usul (Erzn.)
uşak devşek (Erzn.)
uzun uzun (Erz.)
üç dört (Muş)
ürütbe mürütbe (Krs.)
üş beş (Erzn.)
üş dört (Krs.)
üş pėş (Erzn.)
üzüm müzüm (Tun.)
vallah billah (Muş)
vān vān (Erzn.)
vangır vangır (Mlt)
vara vara (Erz.)
varır varmaz (Mlt.)
vay vay (Elz.)
vay vay (Erzn)
vėlāyet vėlāyet (Erzn.)
vıcır vıcır (Mlt.)
vıkır vıkır (Erzn.)
vız vıza (Van)
vici vici (Mlt.)
vizite mizite (Tun.)
vura vura (Elz.)
vura vura (Van)
vure vure (Muş)
yağlı mağlı (Mlt.)
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yaħa paça (Erzn.)
yalvara yalvara (Erz.)
yalvardıħ malvardıħ (Elz.)
yalvare yaħarė (Elz.)
yalvarıy yaħarıy (Erzn.)
yan yana (Tun.)
yana yana (Van)
yane yane (Muş)
yapı mapı (Erzn.)
yarami yarami (Muş)
yasaħ masaħ (Elz.)
yassı yassı (Mlt.)
yataħ mataħ (Erzn.)

yavaş yavaş (Van)
yaveş yaveş (Erzn.)
yayan yapıldaħ (Elz)
yayıla yayıla (Btl.)
yayın çayın (Mlt)
yediden yetmişe (Erz.)
yel yeperek (Elz)
yėle yėle (Elz.)
yemeği mėmegi (Erzn.)
yer yer (Mlt.)
yeter yeter (Muş)
yıldır yıldır (Mlt)
yite yite (Mlt.)

yolcıyı molcıyı (Erzn.)
yumaħ yumaħ (Mlt.)
yumrukliye yumrukliye
(Mlt.)
yurmu yurmu (Erzn.)
yuvarlaħ yuvarlaħ (Mlt.)
yüzünü müzünü (Mlt.)
yüzzük müzzük (Mlt.)
zari zari (Van)
zevalli zevalli (Erz.)
zıngır zıngır (Mlt.)
zogaħ zogaħ (Mlt.)

1. Kuruluşu Bakımından İkilemeler
1.1. Aynı Sözcüğün Tekrarı İle Kurulan İkilemeler
Aynı sözcüğün tekrar edilmesi ile kurulan ikilemelerdir. Bu yapıdaki ikilemeler Doğu
Anadolu ağızlarında en sık görülen ikilemelerdir. Bu tür ikilemeler bulundukları cümleye abartma,
pekiştirme ve çoğaltma gibi anlamlar katmakta olup bölge ağzından derlenmiş birtakım cümlelerde
şu şekilde kullanılmaktadır:
Bir adam oturmuş kötü kötü düşünüyi. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 251)
Yan yan kendisi gaçmağa teşebbüste bulundu. (Elz., Elz. Yör. Ağz. Der., 78)

Yumah yumah bırahırıh damın üstüne. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 249)
Gaşıħ gaşıħ yağ ister. (Krs.), (Doğ. İl. Ağz. Derl., 158)
Bu gapidan teçer teçer alırsiz. (Erz.), (Doğ. İl. Ağz. Derl., 200)
1.2. Eş Anlamlı Sözcüklerin Tekrarı İle Kurulan İkilemeler
Aynı anlama sahip iki kelimenin birlikte kullanılmasıyla meydana gelen ikilemelerdir. Doğu
Anadolu Bölgesi ağızlarından derlenmiş metinlerde bu şekil yapılan ikileme örneği sınırlıdır. Bu tür
ikilemelerin cümle içerisindeki kullanımlarından bazıları şu şekildedir:
O günden sonra herkes mutli mesut yaşamış. (Muş), (Muş Mrk. Ağz., 118)
Giderken çayır çimenni yere geliller. (Mlt.), (Gdğu. İl. Ağz. Der., 21)
Asbablarını fakir fukaraya dağıdırlar. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 275)
Nene ben bu gadar malı mülkü nerē bıraħam. (Elz.), (Elz. Yör. Ağz. Der., 92)
1.3. Zıt Anlamlı Sözcüklerin Tekrarı İle Kurulan İkilemeler
Karşıt anlamlı iki sözcüğün birlikte kullanılması ile kurulan ikilemelerdir. Karşıt anlamlı
kelimelerden oluşan ikilemeler genellikle açıklanması istenilen kavramın sınırlarını belirler
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(Hatiboğlu 1972: 59). Anlamca zıt iki kelimenin birlikteliği genellikle söz konusu iki kelimenin
anlamca ortalaması bir anlam meydana getirmekle birlikte Doğu Anadolu Bölgesi ağızlarında
genellikle süreklilik anlamı vermiştir. Bu anlamda kullanılan ikilemelerden bazıları şunlardır:
Birbirlerine get gel akrabalık hısımlıh o biçim. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 259)
Genşlernen düşer gaħar yer içerdi. (Elz.), (Elz. Yör. Ağz. Der., 58)
dosde düşmane garşi yavrum unutma meni. (Muş), (Muş Mrk. Ağz., 240)
İbrıh lüle; ala vere; gide gele (Van), (And. İl. Ağz. Der., 44)
1.4. Yakın Anlamlı Sözcüklerin Tekrarı İle Kurulan İkilemeler
Yakın anlamlı iki sözcüğün birlikte kullanılmasıyla meydana gelen ikilemelerdir. Bu yapıdaki
ikilemelerde çoğu zaman ikilemenin iki unsuru arasında ses benzerliği de bulunmaktadır. Ayrıca bu
ikileme yapısında pekiştirme anlamı ön plandadır. Bölge ağızlarından derlenmiş metinlerden tespit
edilmiş bazı örnekler şunlardır:
Niye bele melül mehsün gezersin. (Elz.), (Gdğu. İl. Ağz. Der., 86)
Yane ses seda yoħ. (Elz.), (Keb. Bas. Ve Ağn. Yör. Ağz., 93)
Bağ baħçe yeme için ekiyler. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 261)
Gece günüz ağlıyıp sızlıyıp Allahım ruhumu al. (Elz.), (Gdğu. İl. Ağz. Der., 102)
1.5. Yansıma Sözcüklerle Kurulan İkilemeler
Zeynep Korkmaz, yansılama olarak adlandırdığı yansıma kelimeleri “Doğadaki insan dışı
canlı ve cansız varlıkların çıkardığı ses ve gürültüleri taklit yolu ile yansıtan sözler” olarak tarif
etmiştir (Korkmaz, 2010: 240). Yansıma kelimelerle yapılan ikilemeler cümleye genellikle abartma,
güçlendirme, pekiştirme anlamları katmaktadır. Bu tür ikilemelerin cümle içerisindeki
kullanımlarından bazıları şu şekildedir:
Taħ taħ çıħėler yuharı. (Elz.), (Elz. Yör. Ağz. Der., 61)
Gıcır gıcır ediyi at zayıf ya. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 349)
Merdivennerden aşşağı taķır tuķur endiriyi. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 255)
Odun toplerler tak tak (Muş), (Muş Mrk. Ağz., 125)
1.6. Biri Anlamlı Diğeri Anlamsız İki Sözcüğün Tekrarı İle Kurulan İkilemeler
Biri anlamlı diğeri anlamsız iki sözcüğün birlikteliğinden meydana gelir. Bu sözcüklerin
ikileme içindeki sırası bir kurala bağlı değildir. İkilemenin doğal yapısı içerisinde bu sıralama
kendiliğinden oluşur. Tek başına anlamsız olan sözcük, ikileme yapısı içerisinde diğer sözcüğün
anlamına katkı sağlar. Doğu Anadolu Bölgesi ağızlarında bu şekilde kurulan ikilemelerden bazıları
cümle için şu şekilde geçmiştir:
Biraz ufaķ tefek getirin. (Krs.), (Krs. Yrl. Ağz. Cml. ve Cml. Yap.,188)
Şaķa şuķa verdi; oldi o. (Van), (And. İl. Ağz. Der., 23)
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Gor gomşu toplanır yüzüaçılır. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 311)
Tek tük o zaman, ėle geli. (Tun.), (Çmş. Prt. Ve Hzt. Yör. Ağz., 173)
Çolıħ çocıħ hep içindeyik. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 239)
1.7. Her İkisi de Anlamsız İki Sözcüğün Tekrarı İle Kurulanlar
Tek başlarında anlamı olmayan iki kelimenin birlikte kullanılmasıyla bir anlam kazandıkları
ikileme yapısıdır.
Şap şip gendının ögündaki yemeği ġıralın ögüna veri. (Elz.), (Keb. Bas. Ve Ağn. Yör. Ağz.,
112)
Oğlum o da allo cillo gonuşuyo. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 264)
Üce dağ başında gar baram baram. (Tun.), (Gdğu. İl. Ağz. Der., 126)
1.8. Sözcüklerin Olumlu Ve Olumsuz Şekillerinin Birlikte Kullanılması İle Kurulan
İkilemeler
Genellikle isim+lI isim+sIz şeklinde kurulan bu ikileme yapısı, bölge ağızlarında sadece bir
örnekte tespit edilmiştir. Aynı ikileme yapısı, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
ağızlarında fiil-(A)r fiil-mAz şeklinde karşımıza çıkmıştır (Yavuz ve Telli, 2013: 393; Telli, 2017:
142).
Möyünnü möyünsüz aradan ġaħdı. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 307)
1.9. Sayılarla Kurulan İkilemeler
Sayılarla kurulan ikilemelerdir. Bu şekilde kurulan ikilemelerde, ikilemenin unsurları ek
almamış yalın halde sayılardan oluşuyorsa o ikileme yapısı bulunduğu cümleye bir belirsizlik
anlamı vermektedir. İkilemenin unsurları üleştirme sayı sıfatı eki almışlar ise de bu durumda da
cümleye netlik, belirlilik anlamı kazandırmaktadır. Bu farklı anlam durumları aşağıdaki cümlelerde
de görülmektedir:
Üş beş sene galduhdan sora, geldiler. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 249)
Başından geçenneri birer birer anladır. (Mlt.), (Gdğu. İl. Ağz. Der., 22)
Beş altı ağa adıni saydi. (Krs.), (Doğ. İl. Ağz. Topl., 147)
1.10. Ses Değişimine Uğrayarak Kurulan İkilemeler
1.10.1. İkinci Kelimenin Ön Sesinin Tamamen Değişmesiyle Kurulan İkilemeler
İkileme yapısı içerisinde aslında birbirinin aynısı olan iki sözcükten ikincisinin ilk sesinin
genellikle de “m” sesine dönüştürülmesi ile kurulan ikilemelerdir. Bu şekilde kurulan ikileme
yapısında ikilemenin iki unsuru da ünsüz ile başlıyor ve ikilemenin unsurları eş heceli sözcüklerden
oluşuyorsa ikilemenin unsurlarının sıralamasında ünsüz dizisine bakılması gerekmektedir. Hangi
unsurun ünsüzü alfabede önce geliyorsa o unsur ilk sırada gelmektedir (Tuna, 1986: 228) Bölge
ağzında bu yapıda tespit edilen ikilemelerde - istisnalar olmak kaydıyla - Tuna’nın bu kuralı çoğu
örnekte görülmektedir.
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Çünki benim davarim mavarim yoħ. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 225)
Cirit mirit oynarlardı. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 299)
Davullū mavullū oynarlar. (Tun.), (Çmş. Prt. Ve Hzt. Yör. Ağz., 238)
Şeherın içına loķanta moķanta der iken. (Elz.), (Keb. Bas. Ve Ağn. Yör. Ağz., 108)
1.10.2. İkinci Kelimeye Ses İlavesi Yapılarak Kurulan İkilemeler
Bu ikileme yapısı ünlüyle başlayan sözcüklerden meydana gelmektedir. İkilemenin ikinci
unsurunun önüne ses ilavesi yapılarak yapı meydana getirilir. Bu ikileme yapısında ikilemenin
unsurlarından biri ünlü diğeri ünsüz ile başladığından Osman Nedim TUNA’nın “Türkçenin Sayıca
Eş Heceli İkilemelerinde Sıralama Kuralları ve Tabiî Bir Ünsüz Dizisi” makalesinde belirttiği gibi
ünlü ile başlayan unsur ilk sırada gelir (Tuna, 1986: 228).
Eşya meşyayı çıħartdıħ içinden. (Krs.), (Krs. Yrl. Ağz. Cml. ve Cml. Yap.,186)
Sona da üzüm müzüm ddökerlerdi. (Tun.), (Çmş. Prt. Ve Hzt. Yör. Ağz., 217)
Eva meva getmem. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 355)
Esgiden bele illaş millaş bişey bilmezlermiş. (Krs.), (Krs. Yrl. Ağz. Cml. ve Cml. Yap., 208)
Not: Aşağıdaki örnekte farklı bir ses ilave durumu bulunmaktadır. İkilemenin standart
Türkiye Türkçesindeki şekli Allah Allah iken Elazığ ağzında söz konusu ikilemenin kelimeleri
arasındaki ulamanın da etkisiyle kelime sonundaki h sesi kelimenin başına eklenerek halla halla
şekline dönüşmüştür.
E neraya gidam yav halla halla bu geca. (Elz.), (Keb. Bas. Ve Ağn. Yör. Ağz., 144)
1.11. Kelimelere Çeşitli Ekler Getirilerek Kurulan İkilemeler
1.11.1. Aynı Kelimeye Hal Ekleri Getirilerek Kurulan İkilemeler
Bu tür ikilemelerde ikilemeyi kuran kelimeler aynı kelimeler olup bu kelimelere türlü hal
ekleri getirilerek ikileme yapısı kurulur. İkilemeyi kuran kelimelerden bazen her ikisi de hal eki alır,
bazen de ikilemenin sadece bir unsuru hal eki alır.
Dorğudan dorğuya Emerikaya getmek yasah idi. (Elz.), (Gdğu. İl. Ağz. Der., 81)
Başdan başa düğmeli heç açılmıy. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 395)
Cünden cüne artar ğem ile derdim. (Erz.), (Doğ. İl. Ağz. Der., 190)
Şindi ġol ġola taħıllar. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 345)
1.11.2. +sIz/+sUz Olumsuzluk Eki Alarak Kurulan İkilemeler
Bu yapıda kurulan ikilemeleri Hatiboğlu “ayrı kök veya gövdeden “-siz” ekiyle kurulan
ikilemeler” olarak tarif etmektedir (Hatiboğlu, 44). Bölgeye ait taradığımız metinlerde bu yapıda bir
örnek tespit edilmiştir:
Atı asgeri serveti hadsüz hesapsuz. (Elz.), (Elz. Yör. Ağz. Der., 92)
1.11.3. Zarf Fiil Ekleri Getirilerek Kurulan İkilemeler
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Fiillere birtakım zarf fiil ekleri getirilerek kurulan ikilemelerdir. Bu zarf fiil ekleri -a/e, -ıp/ip
ya da -r...maz/mez ve bölge ağzında kullanılan -ı/-i’dir. Bu şekilde kullanılan ikilemeler cümleye
abartma, tezlik, pekiştirme gibi anlamlar katmıştır.
Vura vura ağayı öldüri. (Elz.), (Elz. Yör. Ağz. Der., 60)
Yüküm ağır da gona gona giderim. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 277)
Ġızı görür görmez bu ġız bu da aşığ olıyi. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 251)
Sallanı sallanı suya gėden gız. (Mlt.), (Gdğu. İl. Ağz. Der., 55)
Zarf fiil ekleriyle kurulan ikilemelerden bir kısmı da -dI,-dU/-AlI eklerini alarak meydan
gelmiştir. Bu yapıdaki ikilemelerde birinci unsur bilinen geçmiş zaman kip ekini, ikinci unsur ise AlI ekini almaktadır. Bu yapıda kurulmuş ikileme örneği taradığımız metinlerde bir adet tespit
edilmiştir.
Ben ġaħdım ġaħalı ėle harp durumları görmedim (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 356)
1.12. Bir Kurala Bağlı Olmaksızın Kurulan İkilemeler
Bazı ikileme yapılarında ikilemeyi oluşturan kelimeler arasında doğrudan bir ilgi
kurulamamaktadır.
Elini ati, daş torpaħ beraber galdiri (Van), (And. İl. Ağz. Der., 3)
Ama bėle tepe taħla gėdiy. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 291)
Bir çüçücük mil daşi dolanır daği daşı (Erz.), (Doğ. İl. Ağz. Topl., 188)
Örneklerden hareketle tepe tahla ikilemesi için şöyle bir ilişki kurulabilir: Takla, tepe üstü
çevrilme durumu olduğu için anlamca birbirini tamamlayan iki durum söz konusudur. Bu sebeple
bu ikilemenin oluşumunda böyle bir bağlantı bulunmaktadır.
Dağ daş ikilemesinde ise ikilemenin unsurları büyüklük ve çokluk anlamları ile bir araya
gelmiştir. Dağ, büyüklüğü; daş ise çokluğu karşılamaktadır. Bu anlamlardan hareketle iki kavramın
birlikteliği “Abartı miktarda sayıca fazla olma” anlamı kazanmıştır. Ayrıca iki kelime arasındaki ses
benzerliği ve ses sayısı bakımından benzerlik olması ikileme kurulmasına imkan vermektedir. Dağ
ve taş kelimeleri ikileme kurduklarında her iki kelime de gerçek anlamlarının tamamen dışına
çıkarak birlikte yeni anlamlar kazanmaktadır.
2. Sözcük Türü Bakımından İkilemeler
2.1. İsim Görevinde Kullanılan İkilemeler
Bölge ağzında isim görevinde kullanılan ikileme örneği oldukça fazla bulunmaktadır. Bu
örneklerden bazıları şunlardır:
Ġadılar madınlar ağlamağa başladı. (Elz.), (Elz. Yör. Ağz. Der., 74)
Çünki benim davarim mavarim yoħ. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 225)
Pirinç pilavı zalata yapılıyı düğün daşkala oluyu. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 267)
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Sağımı soyumu tahrib ettim. (Krs.), (Krs. Yrl. Ağz. Cml. ve Cml. Yap.,179)
2.2. Sıfat Görevinde Kullanılan İkilemeler
Doğu Anadolu Bölgesi ağızlarında sıfat görevinde kullanılan çokça ikileme örneği tespit
edilmiştir. Bölge ağzında tespit edilen ikilemelerin en fazla kullanıldığı üçüncü sözcük türüdür.
Küçücük küçücük taşlar. (Elz.), (Keb. Bas. Ve Ağn. Yör. Ağz., 135)
Böyük böyük bir fışgı yiğili. (Erz.), (Doğ. İl. Ağz. Derl., 186)
Ufaħ ufaħ kurtçuklar tahsil olur. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 266)
Onnar dört beş gişiler. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 237)
Bele ufah tefek hırsızlığınan idara yapamiyim. (Mlt.), (Gdğu. İl. Ağz. Der., 15)
2.3. Zarf Görevinde Kullanılan İkilemeler
Doğu Anadolu Bölgesi ağızlarında geçen ikilemelerin en fazla kullanıldığı sözcük türü zarftır.
Tüm ikilemelerin hemen hemen yarısı zarf görevinde kullanılmıştır.
2.3.1. Durum Zarfı Görevinde Kullanılan İkilemeler
Zarf görevi ile kullanılan ikilemelerin büyük bir kısmı durum zarfı olarak kullanılmıştır.
Bölge ağzında bu görevde kullanılan ikilemelerden bazıları şunlardır
Pencereden mayıl mayıl bahan gız. (Van), (And. İl. Ağz. Der., 44)
Evlerine kader vure vure getirmişler. (Muş), (Muş Mrk. Ağz., 128)
Hemen yaħa paça oğlanı duŧıp atiylar. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 252)
Onlar gelip fil suaracaħlar teker teker. (Tun.), (Gdğu. İl. Ağz. Der., 122)
2.3.2. Zaman Zarfı Görevinde Kullanılan İkilemeler
Bu görevde kullanılan ikilemelerden bazıları şunlardır:
Geli gėce gündüz bu. (Elz.), (Keb. Bas. Ve Ağn. Yör. Ağz., 98)
Neyise o günüz günüz oruya geldik. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 373)
Beni böğün yarın asarlar dedi. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 243)
2.3.3. Miktar Zarfı Görevinde Kullanılan İkilemeler
Bölge ağzında bu görevde kullanılan ikilemelerden bazıları şunlardır:
Allah kani kani rahmet eylesin. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 316)
Çoh çoh selam söle. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 246)
Bu bol bol akçadağa gediy. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 332)
Gidin, kötekden birez ufak tefek getirin. (Krs.), (Krs. Yrl. Ağz. Cml. Ve Cml. Yap., 188)
2.4. Zamir Görevinde Kullanılan İkilemeler
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Zamir görevinde kullanılan ikileme fazla olmamakla birlikte bölge ağzında bu görevde
kullanılan ikilemelerden bazıları şunlardır:
Filan filan geldi (Elz.), (Elz. Yör. Ağz. Der., 73)
Fetiyeden galdıh, şura bura Sivas’a düştük. (Mlt.), (Mlt. İli Ağz., 243)
Gurbete şurıya burıya, yahut bişey sahibi olamazlar. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 351)
Ekmeğ isdiyler şundan bundan. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 328)
2.5. Fiil Görevinde Kullanılan İkilemeler
Bölge ağzında tespit edilen ikilemelerden bir kısmı fiil görevinde kullanılmaktadır. Bu fiiller
çeşitli kip ekleri ile çekime girerek cümlede yüklem göreviyle kullanılmışlardır. Bu tür ikileme
örneği çok fazla bulunmamaktadır.
Saŧdım maŧdım işde birez para mara ġazandıħ. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 329)
Getdim, öptüm möptum. (Elz.), (Keb. Bas. Ve Ağn. Yör. Ağz., 89)
Kadın gelir baħirki bunlar ağlir sızlir. (Muş), (Muş Mrk. Ağz., 160)
Yėter yėter yazıħ mene. (Muş), (And. İl. Ağz. Der., 82)
Genşlernen düşer gahar yer içerdi. (Elz.), (Elz. Yör. Ağz. Der., 58)
Çolığın çocığın ırızgını torladı topladı. (Erzn.), (Erzn. Yör. Ve Ağz., 239)
2.6. Ünlem Görevinde Kullanılan İkilemeler
Bölge ağızlarında ünlem görevinde kullanılan üç ikileme tespit edilmiştir. Bu görevde
kullanılan ikilemelerin tamamı Elazığ ağzına ait metinlerde geçmektedir.
E neraya gidam yav halla halla bu geca. (Elz.), (Keb. Bas. Ve Ağn. Yör. Ağz., 144)
vallah billah ganber ben bilerzük çaldurdum. (Elz.), (Elz. Yör. Ağz. Der., 45)
hay hay demiş ġanı bėle şirindir. (Elz.), (Elz. Yör. Ağz. Der., 61)
SONUÇ
Doğu Anadolu Bölgesi idari sınırları içerisinde 14 il bulunmaktadır. Bu illerden Bitlis, Elazığ,
Erzincan, Erzurum, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri ağızlarından derlenmiş metinlerin
bulunduğu kitap ve lisansüstü tezler taranarak 520 adet, Derleme Sözlüğü’nden ise bu illerden farklı
olarak Iğdır ve Ardahan illeri de dahil olmak üzere toplam 61 ikileme tespit edilmiştir.
Çalışmamızda taranan tüm kaynaklardan toplam 581 adet ikileme tespit edilmiş olup bu ikilemeler
üzerinde birtakım değerlendirmeler yapılmıştır. Bölgenin diğer illeri Ağrı, Bingöl ve Hakkari
ağızlarından derlenmiş kitap ya da lisansüstü tez düzeyinde çalışma bulunmadığından, ayrıca
Derleme Sözlüğü’nde de bu illere ait ikileme tespit edilemediğinden bu illere ait ikileme örneği
çalışmamıza eklenememiştir.
Çalışmamızda tespit edilen ikilemelerden bir kısmı standart Türkiye Türkçesinde varlığından
haberdar olduğumuz ikilemeler olup bir kısmı ise bölgenin ağız özelliklerine göre ses değişiklikleri
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göstermiş ikilemelerdir. Bir bölümü de yazı dilinde olmayıp bölgenin konuşma dilinde var olan
sadece yöre ağzına özgü ikilemelerdir.
Tespit edilen 581 ikilemenin bölge illerine göre dağılımı şu şekildedir: Ardahan 1, Bitlis 14,
Elazığ 108, Erzincan 127, Erzurum 30, Kars 25, Malatya 135, Muş 61, Van 31. Bölge ağzından en
fazla ikileme örneği Malatya, en az ikileme örneği ise Ardahan ilinden tespit edilmiştir. Bu verilerin
oluşmasında sadece o ilin ikileme söz varlığı değil, derleme yapılan kişinin dil özellikleri ve söz
konusu ile ait ağız metinlerinin miktarı da etkili olmuştur.
Bölge ağızlarından tespit edilen ikilemeler kuruluşları bakımından sınıflandırıldığında elde
edilen sayısal veriler şu şekildedir:
İkilemenin Kuruluş Şekli

Sayısı

Yüzdesi %

182

31,33

Eş Anlamlı Sözcüklerin Tekrarı İle Yapılan
İkilemeler

9

1,55

Zıt Anlamlı Sözcüklerin Tekrarı İle Yapılan
İkilemeler

16

2,75

Yakın Anlamlı Sözcüklerin Tekrarı İle
Yapılan İkilemeler

35

6,02

Yansıma Sözcüklerle Yapılan İkilemeler

37

6,37

Biri Anlamlı Diğeri Anlamsız İki Sözcüğün
Tekrarı İle Yapılan İkilemeler

37

6,37

Her İkisi de Anlamsız İki Sözcüğün Tekrarı
İle Yapılanlar

64

11,02

Sözcüklerin Olumlu ve Olumsuz Şekillerinin
Birlikte Kullanılması İle Yapılan İkilemeler

1

0,17

Sayılarla Kurulan İkilemeler

16

2,75

Ses Değişimine Uğrayarak Veya Ses İlavesi
Yapılarak Kurulan İkilemeler

85

14,63

Kelimelere Çeşitli Ekler Getirilerek Kurulan
İkilemeler

93

16,01

Bir Kurala Bağlı Olmaksızın Kurulan
İkilemeler

6

1,03

581

%100

Aynı Sözcüğün
İkilemeler

TOPLAM

Tekrarı

İle

Yapılan
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Doğu Anadolu Bölgesi ağızlarında kullanılan ikilemeler kuruluşları bakımından
değerlendirildiğinde aynı sözcüğün tekrarı ile kurulan ikilemeler sayısal anlamda öne çıkmaktadır.
Toplam 581 ikilemenin 182’si aynı kelimenin tekrarı ile kurulmuştur. Bu sayı tüm ikilemelerin
%31,33’ünü oluşturmaktadır. İkinci sırada ise 93 adet ikileme örneği ile kelimelere çeşitli ekler
getirilerek kurulan ikilemeler gelmektedir. Bu yapıdaki ikilemelerin tüm ikilemeler içerisindeki
oranı %16,01’dir. Sayısal olarak birinci ile ikinci olan grup ikileme yapısı arasında dikkat çekici bir
fark bulunmaktadır. En fazla kullanılan üçüncü ikileme yapısı ise 85 adet ile ses değişimine
uğrayarak veya ses ilavesi yapılarak kurulan ikilemelerdir. Bu yapıdaki ikilemelerin oranı ise
%14,63’tür. Sayısal anlamda en az örnek tespit edilen ikileme yapıları ise 1 adet örnek ile
sözcüklerin olumlu ve olumsuz şekillerinin birlikte kullanılması ile yapılan ikilemeler ile 6 adet
örnek ile bir kurala bağlı olmaksızın kurulan ikilemelerdir.
Bölge ağzında tespit ettiğimiz ikilemeler, cümle içerisindeki görevleri bakımından
değerlendirilirken ikilemenin tespit ettiğimiz kaynaktaki bağlamı dikkate alınmıştır. Buna göre
bölge ağzından tespit ettiğimiz ikilemelerin görevleri ve oranları şu şekilde tespit edilmiştir: (Bu
tasnifte Derleme Sözlüğü’nden alınan ikilemelere cümle içerisinde kullanımları olmadığından yer
verilmemiştir.)
Görevi

Sayısı

Yüzdesi %

İsim

157

30,19

Sıfat

54

10,38

Zarf

259

49,81

Zamir

13

2,50

Fiil

34

6,54

Ünlem

3

0,58

Doğu Anadolu Bölgesi ağızlarında kullanılan ikilemeler bulundukları cümle
içerisindeki görevleri bakımından değerlendirildiğinde zarf görevinde kullanılan ikilemeler
259 adet ile sayısal olarak baskın durumdadır. Bu görevdeki ikilemelerin toplam ikilemeler
içerisindeki oranı %49,81’dir. Bölge ağzında tespit ettiğimiz ikilemelerin yarıdan fazlası zarf
görevinde kullanılmaktadır. Kullanıldıkları görev bakımından ikinci sırada 157 adet ile isim
gelmektedir. İsim görevinde kullanılan ikilemelerin toplam içerisindeki oranı %30,19’dur.
Zarf ve isim görevinde kullanılan ikilemelerin sayısı 416’dır. Bu oran tüm ikilemelerin
sayısının yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır. İsim türünü kullanım miktarı bakımından
sırasıyla sıfat, fiil ve zamir takip etmektedir. İkilemeler kullanıldıkları görev bakımından en
az ünlem görevinde kullanılmıştır. Ünlem türünde kullanılan ikilemelerin tüm ikilemeler
içindeki oranı %0,58’dir.
Doğu Anadolu Bölgesi ağızlarında toplam 581 adet ikileme tespit edilmiştir. Sınırlı
sayıda kaynaktan tarayarak ulaştığımız bu söz varlıkları, bölge ağzında oldukça yaygın bir
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şekilde kullanılmaktadır. Tespit ettiğimiz ikilemelerden bazılarının bugün standart Türkçede
bulunmayıp sadece bölge ağzında kullanılıyor olması ağız araştırmalarının önemini bir kez
daha ortaya koymaktadır.
Çeviriyazı İşaretleri
ā: Uzun a sesi
ē: Uzun e sesi
ė: e-i arası ünlü
ġ: Art damak g ünsüzü
ħ: Hırıltılı h ünsüzü
ḳ: Art damak k ünsüzü
ŧ: Patlamalı, yarı tonlu, diş eti -diş ünsüzü
ū: Uzun u sesi
ǖ: Uzun ü sesi
Ağız Bölgesinde Yer Alan İllerin Kısaltmaları
Btl.: Bitlis
Elz.: Elazığ
Erzn.: Erzincan
Erz.: Erzurum
Iğd.: Iğdır
Krs.: Kars
Mlt.: Malatya
Tun.: Tunceli
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