HAYVANCILIK TER‹MLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ B‹R MAKALE VE
BAZI KÜÇÜKBAﬁ HAYVANCILIK TER‹MLER‹M‹Z–3
Yrd. Doç. Dr. Nergis B‹RAY*
(Yaz›n›n baﬂ taraf› 47. say›da)

Keçi (A-225)
Koç (A-234)
Koybala (A-237)
Kuzu (A-244)
Olakç› Han (A-312)
Yaylak (A-432)
Küçük baﬂ hayvan isim ve terimlerinin yer adlar›nda kullan›l›ﬂ›na
örnekler:
Küçükbaﬂ hayvan isimlerinin yer adlar›nda kullan›l›ﬂ› bütün Türk topluluklar›nda yayg›nd›r.
Köy Adlar›nda:
Adal›, Akça, Ala, Kara + KUZU (75)
A¤ca, Ak, Akça, Ala, Kara, K›z›l, Sar› + KEÇ‹L‹ (TYAK- 73)
A¤ca, Akça, Ala, Kara, K›rk, Mor +
KOYUN (TYAK-75)
A¤›l (baﬂ›, +c›k, +dere, +kaya, +köy,
+lar, +l›, +önü, +özü, +yaz›, +yolu)
(TYAK-1)
Ak, Kara + KUZULU (TYAK-75)
Ak, Akça, Bulacak, Kara, K›z›l + KOYUNLU (TYAK-75)
Ala, Kara + KOÇLU (TYAK-74)
Boz, Kara + O⁄LAK (TYAK-76)
Çak›r, Kara, Kaca, Sar› + KOÇ
(TYAK-74)
Çebiﬂ (+ler) (TYAK- 12)
Çoban + YILDIZI (TYAK-81)
Dam›z (l›k) (TYAK-15)
Erkeç (li) (TYAK-19)
Erkek (arpa, +li) (TYAK-19)
Kara (+boynuzlar) (TYAK-28)
Kara (+çebiﬂ) (TYAK-28)

Kara (+keçi (li)) (TYAK-29)
Kara (+koç (lar / lu) (TYAK-29,74)
Kara (+koyun (lu)) (TYAK-29)
Kara (+kuzu (lu)) (TYAK-29)
Kara (+o¤lak) (TYAK-29)
Kara (+otlak) (TYAK-29, 77)
Kara (+ören) (TYAK-29)
Kara + TEKE (TYAK-79)
Kara (+teke (li)) (TYAK- 29, 79)
Kara + TOKlu (TYAK-79)
Kara (+yün) (TYAK-29)
Keçi (a¤›l›, +dere(si), +kalesi, +kaya(s›), +k›ran, +köy, +ler, +li (ler / oba),
+men, +muhsine) (TYAK- 30)
K›rk (+koyun) (TYAK-32)
K›z›l (+keçili, +koyunlu, +ören(cik))
(TYAK-32)
Koca (+çoban, +koç) (TYAK-33)
Koç (a¤›l›, +ali, +baba, +baﬂ›, +bay›r›,
+beyi, +beyli, +ca¤›z, +ça¤›z, +gedi¤i,
+güden, +harman›, +hisar, +kale, +kar,
+kaya, +k›ran, +kona¤›, +köprü, +köy,
+kuyusu, +lar, +lu, +o¤lu, +ovas›, +ören,
+p›nar, +s›rt›, +tepe, +yaka, +yata¤›,
+yayla, +yaz›, +yi¤it (ler), +yolu, +yurdu) (TYAK-33, 74, 80, 81)
Konur (+alan, +at, +ca, +hac›obas›,
+kale, +lar, +lu, +ören, +tay, +tepe)
(TYAK-33)
Koyun (+abdal, +a¤›l›, +alan, +aliler,
+ard›, +baba, +beyli, +cu(lar),+dere, +eli,
+evi, +gölü, +hamza, +hisar, +kaya, +k›ran, +k›rt›k, +köy, +lar, +lu, +oba, +o¤lu,
+ören, +p›nar›, +tepe, +uﬂa¤›, +yeri,
+yurdu) (TYAK-34, 74)
Kör (+teke) (TYAK-34)
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Kuzu (cak, +cu (belen / lar), +çarda¤›,
+güden, +güdenli, +ini, +kaya, +köy,
+kuyu, +lu, +luk, +p›nar›, +yata¤›)
(TYAK-36)
Kuzulu +S‹N‹R (TYAK-78)
Küçük (+koç (p›nar)) (TYAK-36)
Maran (keçili) (TYAK-37)
Mor (+koyun) (TYAK-38)
o¤lak (ç›(lar), +kaya, +l›, +ören, +özü,
+suyu, +tepe) (TYAK-39)
öveç (+ler, +li) (TYAK-40)
Sar› (+çoban) (TYAK-43)
Sar› (+keçili) (TYAK-43)
Sar› (+koç) (TYAK-43)
Seydi (+kuzu) (TYAK-44)
Sürme (li koç) (TYAK-46)
Sürü (güden, +yolu) (TYAK-46)
Teke (+baﬂ›, +ciler, +deresi, +düzü,
+k›ran›, +köy, +ler, +li(ler / o¤lu /ören),
+o¤lu, +taﬂ(›)) (TYAK-48)
Üveç (+li) (TYAK-52)
Köy adlar›nda kullan›lan ikinci adlar:
A¤caa¤›l (TYAK-57)
A¤ca, Ak, Akça, Ala, Kara + KEÇ‹
(TYAK-73)
Ah›rlar (BTYAK-55)
Ak-koyun (BTYAK-58)
Baﬂ KARA koç (TYAK-73)
Çoban / Çoban-dere / Çoban-köy / Çoban-kuyusu / Çoban-Nasuh / Çoban- tepesi / Çobanlar (BTYAK-123)
Çoban (+D‹VAN)› (TYAK-69)
Çoban + KAZAN (TYAK-73)
Çoban-mahalle (BTYAK-392)
Çobanyata¤› (TYAK-59)
Divaneçoban (TYAK-59)
Efras-keçiler (BTYAK-150)
Has-keçiciler (BTYAK-180)
‹¤diﬂ (TYAK-60)
Kale + BOYNUZ (TYAK-66)
Kal›n, Kara, K›z›l + A⁄IL (TYAK-63)
Karaboynuz (TYAK-60)
Kara + ÇOBAN (TYAK-67)
Kara-koç (BTYAK-214)
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Kara-mal (BTYAK-215)
Keçi (TYAK-60)
Keçi-dere (BTYAK-236)
Keçi-deresi (BTYAK-237)
Keçiköy (TYAK-60)
Keçiler (TYAK-60 - BTYAK-237)
Keçiler mahalle (BTYAK-237)
Keçili (TYAK-60)
K›z›lcakeçili (TYAK-61)
Koç, Kuzu + GÜDEN (TYAK-71)
Koç + KAR (TYAK-73)
Koyuneli (TYAK-61)
Koyunlu (BTYAK-257)
Koyunlu-köy (BTYAK-257)
Koyun-p›nar (BTYAK-256)
Koyun-tepe (BTYAK-256)
Kuzu (TYAK-61)
Kuzu + GÜDENli (TYAK-71)
Kuzular (BTYAK-270)
Küçük + ÇOBANLI (TYAK-68)
Tekirkoyuncu (TYAK-62)
Yayla (BTYAKL-371)
Yaylac›k (BTYAK-371)
Yayla-köy (BTYAK-371)
Yaylal› (BTYAK-372)
Yazla (BTYAK-372)
Belde Adlar›:
Ah›rl› (TYAK-86)
Bozo¤lak (TYAK-87)
‹¤diﬂ (TYAK-90)
Karacaören (TYAK-91)
Karakeçi (TYAK-91)
Karakeçili (TYAK-91)
Kocakoç (TYAK-92)
Kuzucubelen (TYAK-92)
Koçali (TYAK-93)
Teke (TYAK-94)
‹lçe Adlar›:
ﬁerefli Koçhisar (TYAK-101)
Küçükbaﬂ hayvanlarla yap›lan
yemekler ve baz› yiyecekler ile bu
sahadaki terimlerin yemek isimlerinde kullan›l›ﬂ›:
Küçükbaﬂ hayvanlar›n ürünleriyle
yap›lan yemekler, hayvanc›l›kla u¤raﬂan
Türk topluluklar›n›n en sevdi¤i ve en
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çok itibar etti¤i yemekler aras›nda yer
almaktad›r. Kaynaklardan tesbit edebildi¤imiz yemekler ve isimleri ﬂunlard›r:
bulama: Koyun ve keçi sütünden yap›lan bir çeﬂit yemek. (Der.S.-785-786)
çebiç gömmesi: O¤lak, közleme.
(TKTG, III.C./339)
çoban kebab› (TS-316)
çoban salatas› (TS-316)
guyrug ya¤›: Koyun kuyru¤unun eritilmesiyle elde edilen ya¤. (AD‹L-565)
koyun közlemesi (TKTG, IV.C./331)
koyun kurudu: Koyundan elde edilen
bir tür peynir. (TKTG, III.C./34)
koyun kuyru¤u, k›k›rdak: Güneﬂte
kurutulup yeme¤e konan çi¤ koyun kuyru¤u. (TKTG, III.C./380)
koyun past›rmas›: Kurutulmuﬂ koyun eti. (TKTG, IV.C./34)
koyun sütü (‹laç olarak da kullan›lm›ﬂ.) (TKTG, IV.C./352)
koz›kald›ran: Bir yemek. (TKTG /
2946)
kuyruk ya¤› (TS-941)
kuzu bu¤ulamas› / kuzu bulad›
(TKTG, IV.C./331)
(TKTG,
kuzu
çevirmesi
III.C./233,331), (TS-943)
kuzu gömmesi (TKTG, IV.C./339)
kuzu gözlemesi (TKTG, III.C./371-5)
kuzu közlemesi (Kürileme / Kürpleme) (TKTG, IV.C./331, 371)
kuzu sö¤üﬂü (TKTG, IV.C./389)
o¤lak gömmesi (TKTG, IV.C./339)
t’iﬂlik: ﬁiﬂle k›zart›lan kuzu eti, kuﬂbaﬂ›. (K.çay LS-87)
tulum kordo (K›rg›zlar’da): Bütün
halinde piﬂirilmiﬂ (çevrilmiﬂ) koyun veya
keçi. (TKTG, IV.C./331)
Küçükbaﬂ hayvanlarla ilgili kelimelerin bitki adlar›nda kullan›lmas›na örnekler:
Küçükbaﬂ hayvan isimleri daha çok
benzerlik yönünden ele al›narak bitki
ismlendirmesinde de kullan›lm›ﬂt›r.
boynuzlu gelincik (boynuzlu haﬂhaﬂ)
(TBAS -51,52,121,122,124,169,219,220).
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boynuzlu yonca (TBAS-52,103,181).
boynuz otu (TBAS - 52,154).
buga koç boynuzu (TKTG-366)
buynuzbaﬂ› (AD‹L-321)
buynuzgülü (AD‹L-321)
buynuzlale (AD‹L-321)
buynuzlu (AD‹L-321)
çoban çantas› (TS-316)
çoban
ç›ras›
(TBAS
27,75,178),(Der.S.-1254)
çoban çiçe¤i (TBAS - 75,78).
çobançökerten (TBAS - 75,88); çoban
çökeren (Der.S.-1254)
çoban da¤arc›¤› (TS-316)
çoban de¤ne¤i (TS-316), (Der.S.1254)
çobandikeni (TBAS - 75,225).
Çoban döne¤i (Der.S.-1254)
çobandöﬂe¤i (TBAS - 75,200), (Der.S.1254)
çobandüdü¤ü (TBAS - 22,75), (TS316)
çobanekme¤i (TBAS - 75,199).
çoban elmas› (Der.S.-1254)
çobani¤nesi (TBAS - 75,141), (TS316)
çoban gaﬂu¤u (Der.S.-1255)
çoban ›slatan (Der.S.-1255)
çobankald›ran (TBAS - 75,225,267).
çoban kalg›dan / galg›dan (Der.S.1254-1255)
çobankavurgas› (TBAS - 75,163).
çoban köste¤i (Der.S.-1255)
çoban lâlesi (TBAS - 75,195-196).
çobanpüskülü (TBAS - 75,140), (TS316)
çoban süzgeci (TS-316)
çoban takkesi (Der.S.-1255)
çobantara¤› (TBAS - 75,106), (TS316)
çoban tuzlu¤u (TS-316)
çobanüzümü
(TBAS
68,75,191,197,275,282,283,285).
çobanyast›¤› (TBAS - 76,228),(Der.S.1254)
deli boynuz (TBAS - 87,100).
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erkeçsakal› (TS-463)
gazel boynuzu (TBAS - 112,240).
goyun (TBAS - 120,252), (Der.S.2111)
goyunbo¤an (AD‹L-539)
goyun gula¤› (Der.S.-2111)
gozkoçu (TBAS - 120,180,182,186).
kara koçlama mantar› (koçlama
mantar›) (TBAS - 157,164,180,254).
keçi al›c› (al›ç) (TBAS - 29,166).
keçibici¤i (TBAS - 69,115,166),
(Der.S.-2716)
keçiboynuzu (TBAS - 129,130,132,
150,166,169,204), (TS-829)
keçi ça¤las› (TBAS - 63,166).
keçi geveni (TBAS - 115-116,180).
keçi kiraz› (Der.S.-2716)
keçi kömüreni (keçi körmeni) (TBAS
- 166,246), (TS-829)
keçi mantar› (TBAS - 104,166,228),
(TS-829)
keçi marulu (TBAS - 82,166).
keçimemesi
(TBAS
167,190,199,248),(Der.S.-2716), (TS-829)
keçimen (Der.S.-2716)
keçisa¤an (TS-829)
keçisakal› (TBAS - 112,167), (TS-829)
keçisedefi (TS-829)
keçi sö¤üdü (TBAS - 167,248), (TS829)
keçitaﬂa¤› (TBAS - 167,246).
Keçi yemiﬂi (TS-829)
koçboynuzu (TBAS - 180,181),
(TKTG-366)
koçkuyru¤u (TBAS - 115-116,180).
koçkuzu (TBAS - 180,182),(der.S.2895);koçkuz (Der.S.-2895)
Koç Mantar› (Küçük Koç Mantar›)
(TBAS - 95,136,151,180,193).
koç Otu (TBAS - 180).
koçtaﬂa¤› (TBAS - 180).
koyun al›c› (al›ç) (TBAS - 29).
koyun baca¤› (Der.S.-2943)
koyun baklas› (TBAS - 93-94,183).
koyun çiçe¤i (Der.S.-2943)
koyun dibi (Der.S.-2943)
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koyunekme¤i (TBAS - 95,169,183).
koyungöbe¤i (TBAS - 104,183).(TS906),(Der.S.-2944)
koyungözü (koyun çiçe¤i) (TBAS 67,183,200).(TS-906). koyungözü (Tara.S-2686), (Der.S.-2944), goyungözü
(Der.S.-2111)
koyun mantar› (TBAS - 163,183).(TS906), (Der.S.-2944)
koyunk›ran (TBAS - 152,183),
(Der.S.-2944)
koyun otu (TBAS - 107, 183).
Koyun sarmaﬂ›¤› (TKTG-271)
koyun yoncas› / K›rg›zlarda: koyun
bede) (TKTG-361,364)
koyun yuma¤› (TBAS - 183,288).
kozukar›n (K›r.S-495)
qoz›quyr›q (KTS-169)
kozu uy¤ak (K›r.S-790)
kuzubaﬂ› (TBAS - 192), (Der.S.-3010)
kuzuböpre¤i (Der.S.-3022)
kuzudili (Der.S.-3022)
kuzu gevre¤i (TBAS - 103,192).
kuzugöbe¤i
(TBAS
120,184,192,285), (TS-943)
kuzu ›spana¤› (TKTG-270)
kuzukemirdi (TBAS - 192), (Der.S.3010)
kuzu kestanesi (TS-943)
kuzuk›ran (TBAS - 152,192).
kuzu kiﬂniﬂi (TBAS - 192), (Der.S.3010)
kuzukula¤› (TBAS - 86,97,98,99,104,
123,192,193,267), (TS-943), (Der.S.3010), guzgulak (TDS-202). guzugula¤›
(AD‹L-565),(Der.S.-2205) k’ozu k’ulak
(K.çayLS-57)
kuzukürkü (TBAS - 103), (TKTG276)
kuzu mantar› (TBAS - 192,193), (TS943)
kuzu otu (TBAS - 80,115,193,210,
283).
kuzu p›tra¤› (TBAS - 183,193).
kuzu sarmaﬂ›¤› (TBAS - 193,200),
(TS-943)
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o¤lakkaras› (Der.S.-3267)
o¤lakkula¤› (TBAS - 192,217).
otlak ayr›¤› (TBAS - 297).
Tekecen (Der.S.-3863)
teke dikeni (Anadolu teke dikeni)
(TBAS - 31,264,283).
tekesakal› (TBAS - 86,91,152,168,
176,264,278), (TS-1441), (Der.S.-3864);
dekesakal› (Der.S.-1407), tekesakal
(TDS-642)
tekesakall› (TBAS - 264).
yayla çay› (TBAS - 81,260,282).
yayla çiçe¤i (TBAS - 220,282),
(Der.S.-4212)
yayla gülü (TBAS - 220,282), (Der.S.4212)
yayla güzeli (Der.S.-4212)
yayla keki¤i (TBAS - 206,282).
yayla kestânesi (TBAS - 72,282).
yayla lâlesi (TBAS - 298).
yayla liforu (TBAS - 75,282).
yayla likapas› (TBAS - 75,283).
yayla otu (TBAS - 220,282).
yayla salebi (TBAS - 234,283).
yayla süseni (TBAS - 252,283).
yayla yavﬂan› (TBAS - 20,283,284),
(TS-1611)
Küçükbaﬂ hayvan isimlerinin baz› aletlere ve iﬂlemelere ad olmas›:
Küçükbaﬂ hayvanlar›n baz› organlar›n›n, benzetme
yoluyla bir çok alet edavata isim olarak kondu¤unu
da görmek mümkündür.
boynuz tarak (TS-216)
çoban ili¤i: Çobanlar›n ekmek torbalar›n› vücutlar›na ba¤lamak için kulland›klar› çengel biçimindeki a¤aç. (Der.S.1254)
keçi aﬂ›¤›: Çukur yan› az olan bir çeﬂit aﬂ›k. (Der.S.-2716)
keçi emce¤i: Bir çeﬂit inci. (Der.S.2716)
keçi t›rna¤›: Kesici a¤z› üçgen biçiminde olan oyma kalemi. (TS-829)
koç baﬂ›: 1.XV. yüzy›l›n sonuna kadar
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kullan›lan, kuﬂat›lan bir ﬂehrin veya kalenin sur ve kap›lar›n› y›kmaya yarayan,
baﬂ taraf› koç baﬂ›na benzeyen a¤›r direk. (TS-882); goçbaﬂ› (AD‹L-554); 2.
Evin duvarlar›n› ya¤murdan korumak
için yap›lan saçak. (Der.S.-2894)
koç boynuzu: 1. Üzerine ip iliﬂtirmeye yarayan, iki kulakl› a¤aç veya metal
çengel. (TS-882); 2. Demir ya da pirinçten yap›lm›ﬂ ip ba¤lamaya yarayan araç.
(Der.S.-2894)
koçburun nacak: Odun kesmeye yarayan bir çeﬂit balta. (Der.S.-2894)
koç kulak: ‹ki kulplu küçük küp.
(Der.S.-2895)
qoyça¤›r: Eski zaman tüfe¤inin ad›d›r. (K›r.S.-494)
qoy tas: Su konulan yuvarlak tas.
(Kaz.T.S.-169)
kozuluk: Çat›ya aç›lan kap›. (Der.S.2946)
kuyruklu kuﬂ: Uçurtma. (Der.S.3021)
kuzu kerpiç: Dikdörtgen prizma biçimindeki kerpiç. (Der.S.-3022)
kuzuluk: hlk. Büyük kap›lar›n ortas›ndaki küçük kap›. Kuzuluk kap›s›:
Hanlarda büyük kap› üzerindeki küçük
kap›. (TS-943), (Der.S.-3023)
teke b›ça¤›: Bir çeﬂit büyük b›çak,
sald›rma. (Der.S.-3863)
goçak: Koçun boynuzuna benzeterek,
hal›ya, kad›n elbiselerine yap›lan nak›ﬂ.
(TDS-183)
goç boynuzu: Bir çeﬂit yün dokuma
motifi. (Der.S.-2090)
goç buynuz: 1. Asl›nda keçe konulan
koçun boynuzuna benzer nak›ﬂ; 2. Mezarl›kta mezar›n baﬂ›na konulan boynuza benzer iﬂaret. (TDS-183)
qoçqor müyüz: Koç boynuzu ﬂeklinde
olan mimarî tezyinât. (K›r.S.-580)
guzu: Yün dokumada bir motif. (Der.
S.-2205)
koç boynuzu: Kad›n çorab›nda kullan›lan bir nak›ﬂ motifi. (Der.S.-2894)
Tabiat olaylar›, y›l, ay ve burçlar-
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da küçükbaﬂ hayvan isimleri:
Hayvanlar ve hayvanc›l›kta önemli
olan tabiat
ﬂartlar› o kadar hayat›m›za girmiﬂtir
ki, bir çok
tabiiat olay›na, ay ve y›l isimlerine ve
baz› burçlara
onlar›n ad› verilmiﬂtir.
çoban çökeren: Yavaﬂ ya¤an ya¤mur.
(Der.S.-1254)
çoban kaç›ran: May›s s›caklar›.
(Der.S.-1254)
çoban kurtaran: Birdenbire ya¤maya
baﬂlayan ya¤mur. (Der.S.-1254)
çoban sarg›s›: Lapa lapa ya¤an kar.
(Der.S.-1254)
çoban y›ld›z›: Venüs. (TS-316)
davar beze¤i: Kurban bayram›.
(Der.S.-1378)
davar dü¤ünü: Koyunlar kuzulad›¤›
zaman yap›lan ﬂenlik. (Der.S.-1378)
davar yolu: Keçi yolu. (Der.S.-1379)
goç ay›: Kas›m ay›. (Der.S.-2091)
goyun eya¤›: Ekin boyunun ne çok
uzun ne de k›sa olmas› hali. (Der.S.2111)
guzudiﬂi: Küçük taneli dolu. (Der.S.2205)
keçi yolu: Patika. (TS-829)
koç: Burç ismi. Zodyak üzerinde Bal›k ile Bo¤a burçlar› aras›nda bulunan
burç. Zodyak. (TS-882)
koç ay› / koç koyan: 1.Ekim ay›, 2.
Kas›m ay›. (Der.S.-2894); k’oçhar - k’oﬂhan ay: (Eskiden) Aral›k ay›. (K.çay L.S.55)
k’oy yol: Samanyolu. (K.çay L.S.-56)
koyun a¤›l›: Küçük ay› burcu.
(Der.S.-2943)
koyun aya¤›: Ahmak ›slatan ya¤mur.
(Der.S.-2943)
koy y›l›: Koyun y›l›. Türklerin on ikili y›llar›ndan biri. (DLT-351); qoy jili: Koyun y›l› (12 hayvan takvimine göre 1907,
1919, 1931, 1943, 1955 y›llar› koyun y›l›d›r. (YUTS-246)
koz›: Koç burcu, burc-› hamel.
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(K›s.En.-377)
qoz› köﬂ: Çok k›sa mesafe. (Kaz.T.S.169)
qozu köçüm: Yak›n yere taﬂ›nma.
(K›r.S.-497)
kuyruk do¤umu: Yaz sonu. (Der.S.3020)
oglak: O¤lak burcu, burc-› cedi. (K›s.En.-471); o¤lak: Zodyakta Yay ile Kova
aras›ndaki burç. (TS-1100)
o¤lakbaﬂl›: Kuyruklu y›ld›z. (Der.S.3267)
o¤lak dönencesi: Güney yar› kürenin
23 derece 27‘l›k enleminde, güneﬂin 23
aral›kta, ö¤le üzeri dimdik durdu¤u çember, k›ﬂ dönencesi. (TS-1100)
o¤lakk›ran: 1. Kuzeybat›dan esen
yel, karayel. (Der.S.-3267); 2. Her mevsim ve hatta her ay esen kara yel. (Anadolu’da) (TKTG-457)
Baﬂka hayvan isimlerinde küçükbaﬂ hayvan isimlerinin kullan›l›ﬂ›na örnekler:
boynuzlu teke: Bir böcek. (TS-216)
goyin emen: Koyunlar› emdi¤i söylenen, kertenkeleye benzer bir hayvan.
(Der.S.-2111)
kara keçi: Sazana benzer bir tatl› su
bal›¤›. (TS-792)
keçiemen (keçemen, keçemek, keçemene): Koyun ve inek memelerini emen
bir cins yeﬂil kertenkele. (Der.S.-2715)
Koyun bilekli: Sol ayak bile¤i e¤ri
olan at. (Der.S.-2943)
toklutay: Hindikuﬂlar familyas›ndan
olan, çöllerde yaﬂayan büyük bir av kuﬂu. (TDS-653)
Oyun adland›rmalar›nda küçükbaﬂ hayvan isimlerinin kullan›l›ﬂ›:
Bu oyunlarda küçükbaﬂ hayvanlar›n
bir organlar› oyun malzemesi olarak kullan›lmaktad›r.
goç döyüﬂdürmek: -eskiden- Koçlar›
dö¤üﬂtürmek. (AD‹L-553)
guzlatg›: Çocuk oyunu. (TDS-202)
qoçqar uriﬂtiriﬂ:1. Koç dö¤üﬂü; 2. Bir
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çocuk oyunu. (ÖT‹L-642)
o¤lak: Bozkaﬂi (Kesilen o¤la¤›n at üstündeki çekiﬂme oyunu.) (YUTS-293)
o¤lak çekiﬂme: Bir çeﬂit spordur.
Ulak tartmak: O¤lak çekiﬂmek. O¤lak
çekiﬂme s›ras›nda çekiﬂme maddesi olarak kullan›lan keçi yavrusu. (K›r.S.-781782)
ovlakgapd›: At üzerinde oynanan bir
oyun. (TDS-478)
sokur teke: Bir oyun ad›. (K›r.S.-721)
tak teke: 1.Bir oyun ad›; 2.‹plik üzerindeki palyaço (Çocuk oyunca¤›).
(K›r.S.-721)
Baz› hastal›k ve ilaç isimlerinde
küçükbaﬂ hayvan isimlerinin kullan›l›ﬂ›na örnekler:
çoban merhemi: Terementi ve mum
ya¤› ile yap›lm›ﬂ yara merhemi. (TS-316)
keçi zakkumu (keçebaﬂ): Davarlarda
olan akci¤er hastal›¤›, verem. (Der.S.2715)
kuyruklu biber:Kebabe denilen bir
nevi ilaç. (Tara.S.-2685-2686)
malk›ran: Hayvan vebas›. (TS-984)
Küçükbaﬂ hayvan isimlerinin
kullan›ld›¤› deyimlerden birkaç örnek:
Ahfeﬂ’in keçisi gibi baﬂ›n› sallamak.
(TS-829)
Boynuz isterken kulaktan olmak.
(TS-216)
Boynuz kula¤› geçmek. (TS-216)
Çoban kulübesinde padiﬂah rüyas›
görmek. (TS-316)
Goyunu gurda tapﬂ›rmak. (AD‹L538)
Guyrug ele vermemek (AD‹L-566)
Guyrugda b›ça¤› d›nd›rmag (AD‹L566)
Keçileri kaç›rmak. (TS-829)
Qoy a¤zidan çöp alma- (ÖT‹L-631)
Qoy oozunan çöp alba¤an (Koyun a¤z›ndan çöp almayan) (K›r.S.-493)
Koyun kaval dinler gibi dinlemek.
(TS-905)
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Kuyru¤una basmak. (TS-941)
Kuyru¤u titremek. (TS-941)
Kuyru¤u üzülüp kalmak. (K›r.S.-532)
Kuzu kesilmek. (TS-943)
Kuzu postuna bürünmek. (TS-943)
Tekeden süt ç›karmak. (TS-1440)
De¤erlendirme:
‹lk üzerinde duraca¤›maz konu;
Türkmen Türkçesinden aktar›lan makalede, Ebulgazi Bahad›r Han’›n ﬁecere-i
Terâkime adl› eserinden al›nm›ﬂ olan bölümle ilgili olacakt›r.
Bu al›nt›da, piﬂirilmiﬂ bir koyunun
beden parçalar›n›n boy beyleri aras›nda
paylaﬂ›lmas› anlat›lmaktad›r.44 Bu paylaﬂma, Türklerdeki “ülüﬂ veya pay” sistemini göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
Bu konuda Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL
ﬂunlar› yazmaktad›r: “O¤uz Ka¤an destan›nda, büyük ziyafetlerde kesilecek
koyunun, hangi parçalar›n›n hangi boylar taraf›ndan yenilece¤i aç›k olarak belirtilmiﬂti. Boylar ve Türk kesimleri aras›nda kavga ç›kmamas› için, hangi Türk
bölü¤ünün, hangi parçay› yiyece¤i, önceden kesin bir töre olarak ilan edilmiﬂti.
Bu düﬂünce, Türklerde “ülüﬂ veya pay”
sisteminin bir görüntüsü idi. Bir koyundaki et pay›, çok daha geniﬂ bir mânada,
bir devlet ve hukuk anlay›ﬂ›n›n, baﬂka
bir ﬂekilde anlat›l›ﬂ› idi.”45
Küçükbaﬂ hayvanlarla ilgili genel adland›rma
Küçükbaﬂ hayvanlar›n genel adland›rmas›nda “davar” kelimesi kullan›lmaktad›r.
tawar / tavar (ETG, Mayt., DLT, KB,
Tara.S); towar (K›s.En.); davar (TS,
AD‹L, Der.S, Tara.S, A¤›z).
Küçükbaﬂ hayvan terimi de bu anlamda kullan›lmaktad›r. küçükbaﬂ (Ts);
usaq mal (Kaz.TS, “uﬂaq mal” ÖT‹L, “uﬂﬂak mal” YUTS), cand›k mal (K›r.S); ovnuk mâl (TDS); kiçik boynuz (AD‹L).
Daha çok büyükbaﬂ hayvanlar için
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kullan›lan “mal” kelimesi baz› kaynaklarda hem küçükbaﬂ hem de büyükbaﬂ
hayvanlar için kullan›lan bir terim olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Küçükbaﬂ hayvanlar›n kendi
gruplar› içinde adland›r›lmas›:
A. Koyunla ‹lgili Terimler
1. Koyun için: “kon, koy, koyun, goyun” kullan›lmaktad›r.
qon (ETG, DLT); qoy (ETG, DLT, KB,
K›s.En., NF,LÇ,A, TKTG, ÖT‹L, Kaz.TS,
Af.KA, K›r.S, YUTS, K.çay LS, Kum.Bal., Tara.S, A¤›z.); qony (ETG); qoyn
(Mayt.); koyun (Mayt., DK, TKTG,
Der.S, A¤›z.); goyun (ATS, AD‹L, TDS,
A¤›z.).
Sadece Mayt. ve DLT’te farkl› olarak
“irk” kelimesi koyunu karﬂ›lamaktad›r.
Ayr›ca Derleme Sözlü¤ü’nde koyun için
“meli” ve “tülüdavar”; a¤›zlarda ise “davar”, “kûn” ve “mi” kelimelerinin kullan›ld›¤› görülmektedir.
2. Kuzu için: “kuz›, koz›, kuzu, guzu”
en yayg›n kullan›lan ﬂekillerdir.
koz› / kozu (ETG, KB, K›s.En., NF,
ÖT‹L, Kaz.T.S., Af.KA, K›r.S, YUTS,
Kum.-Bal., Der.S, A¤›z); kuz› / kuzu
(Mayt., DLT, KB, LÇ, A, DK, TS, A¤›z);
guz› / guzu (ATS, AD‹L, TDS, A¤›z).
Kuzu kelimesinin yerine Özbek
Türkçesinde “qoziçaq”, Kazak Türkçesinde “qoﬂaqan”, K›g›z Türkçesinde
“marqa”, Derleme Sözlü¤ü’nde “barh›k,
b›ç›k” kelimeleri de kullan›lmaktad›r.
3. Koç için: “koç, koçkar, goç,
goç/ﬂgar” en çok kullan›lan ﬂekillerdir.
Koç (Mayt., DLT, K›s.En., DK, TKTG,
TS, Tara.S); koçkar (K›s. En., NF, TS,
ÖT‹L, YUTS, “koçn¤ar” DLT, “qoﬂqar”
Kaz.TS, “qoçqor” K›r.S, “k’oçhar” K.çay
LS, “koçhar, koçgar” Der.S, “goﬂkar”
A¤›z.); goç (ATS, AD‹L, TDS, “goﬂ/ç”
A¤›z); goçgar (ATS, AD‹L, TDS, “goﬂgar”
A¤›z).
K›g›z Türkçesinde “qoçqoroq”; A¤›zlarda da “beran” kelimesi koçu karﬂ›la-
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yan kelimeler olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
4. Öveç için: genel olarak “ög7¤eç,
öveç, üveç”kullan›lmaktad›r.
ögeç (DK, A¤›z); ö¤eç (Der.S,Tara.S,
A¤›z); öveç (TS, TDS, A¤›z); üveç / uveç
(Der.S).
Bu kelimeye, Türkiye Türkçesi ve
a¤›zlar›, Türkmen Türkçesi ve Dede Korkut d›ﬂ›ndaki kaynaklarda rastlamad›k.
Yukar›daki kullan›ﬂlar yan›nda Derleme
Sözlü¤ü’nde “ o¤eç, ö¤eﬂ, ö¤üç, ökeﬂ,
öneç, öñneç, öveyﬂ, oveç”; a¤›zlarda “högeﬂ, ögeﬂ” kullan›ﬂlar›na da rastlanmaktad›r.
5. ﬁiﬂek için: “tiﬂek, siçek, ﬂiﬂlik, ﬂiﬂek, isek, istek, iﬂﬂek, ﬂiﬂeh” kullan›lmaktad›r.
iﬂek (K›r.S, Der.S, A¤›z); ﬂiﬂek (TS,
ATS, AD‹L, ÖT‹L, K›r.S, Der.S, Tara.S,
A¤›z); tiﬂek (DLT); siçek (K›s.En.); ﬂiﬂlik
(DK); isek (Kaz.TS); istek (Af.KA); iﬂﬂek
(YUTS); ﬂiﬂeh / ﬂiﬂeyh (A¤›z).
6. Toklu için: “tokl›, toklu, tohlu, tohla, tokt›, to¤l›”.
tokl› (DLT, KB, TDS, ÖT‹L, A¤›z);
toklu (DK, TS, K.çay LS, Der.S, Tara.S,
A¤›z); tohlu (Der.S, Tara.S, A¤›z); tohla
(YUTS); toqt› (Kaz.TS, Af.KA); toqtu
(K›r.S); to¤l› / to¤lu (Der.S).
A¤›zlarda “tohlumen” kullan›ﬂ› da
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Türk dilinin baz› tarihî ve bugünkü
lehçelerinden taram›ﬂ oldu¤umuz örnekler bize küçük baﬂ hayvanlar›n genel
isimlendirmesinin (koyun, keçi, kuzu,
o¤lak vs.) ses de¤iﬂiklikleri d›ﬂ›nda ayn›
oldu¤unu göstermektedir.
B. Keçi ile ilgili terimler
1. Keçi için: “eçki/ü, ke/içi, ge/içi, eﬂki - yeﬂ/çki, geçe”.
eçki (DLT, ÖT‹L, K›r.S, YUTS, K.çay
LS, K›s.En.); eçkü (ETG, DLT, YUTS,
K›s.En., A¤›z); keçi (DLT, TS, ATS,
AD‹L, A¤›z); kiçi (DK); eﬂki (DLT,
Kaz.TS, Der.S); yeﬂki (Af.KA); yeçki
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(K.çay LS); geçi / giçi (TDS, A¤›z); geçe
(A¤›z)
K›sasü’l-Enbiyâ’da “ekçi” ﬂekline de
rastlanmaktad›r.
2. O¤lak için: “og/¤lak, ovlak, u/›lak,
laq, gi/›lik, kidik” kullan›ﬂlar› karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r.
Og/¤lak (Mayt., DLT, KB, K›s.En.,
NF, TKTG, TS, YUTS, Der.S, A¤›z); ovlak (TDS); ulak (ÖT‹L, K›r.S, K.çay LS,
A¤›z); ›lak (Af.KA); laq (Kaz.TS); gilik/
g›lik /kidik (Der.S).
Bunlar d›ﬂ›nda Derleme Sözlü¤ü’nde
“mecik”, a¤›zlarda ise “bijek” kelimeleri
de o¤lak için kullan›lmaktad›r.
3. Çepiﬂ için: “çebiç/ﬂ, çepiç/ﬂ,
ﬂ›/ib›/iﬂ, çiviç”.
çebiç/ﬂ (TS, TDS, Der.S, Tara.S.,
A¤›z); çepiç/ﬂ (DLT, ATS, AD‹L, Der.S,
Tara.S, A¤›z); çiviç (YUTS); ﬂ›b›ﬂ
(Kaz.TS); ﬂibiﬂ (Af.KA).
4. Erkeç için: “erkeç” veya “irkeç”.
erkeç (Mayt., DLT, KB, TS, ATS,
AD‹L, TDS, K›r.S, Der.S, Tara.S, A¤›z);
irkeç (DK, Tara.S).
A¤›zlarda “ergeç, erkeﬂ”; K›rg›z Sözlü¤ü’nde ise “erkeﬂ” ﬂekline de rastlanmaktad›r.
5. Teke için: “teke / deke”.
teke (Mayt., DLT, DK, TS, TDS,
ÖT‹L, Kaz.TS, Af.KA, K›r.S, YUTS,
K.çay LS, Der.S, Tara.S, A¤›z); deke
(Der.S, A¤›z).
Küçükbaﬂ hayvanlarla ilgili genel adland›rmalar›n ses de¤iﬂiklikleri d›ﬂ›nda
ayn› oldu¤u görülmektedir. Bu konudaki
farkl› kullan›ﬂlar, daha çok hayvan›n yaﬂ› veya cinsi ile ilgili tan›mlardad›r.
Tarihî ve bugünkü lehçeler ile Türkiye Türkçesi a¤›zlar›nda, küçükbaﬂ hayvanlar›n yaﬂ› ve cinsi ile ilgili kelimelerde büyük bir farkl›l›k bulunmamaktad›r.
Yaﬂ› anlatan öveç, kuzu, teke, koç, çepiﬂ
gibi kelimeler, ayn› zamanda hayvan›n
cinsi için de kullan›lmaktad›r. Teker teker ele al›nacak olursa:
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Koyunun yaﬂ›n› anlatan kelimeler.
Kuzu: Tarad›¤›m›z ve derledi¤imiz
bütün kaynaklarda “koyun yavrusu”
ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r. TDS’de yaﬂ
s›n›r› “6 aya kadar” diye belirtilirken
ÖT‹L’ de “1 yaﬂ›na girmemiﬂ” ﬂeklinde
nitelendirilmektedir. Bunun d›ﬂ›nda,
kaynaklardaki aç›klamalarda çok bariz
farkl›l›klar olmad›¤›n› görüyoruz.
Toklu: Kaynaklarda “6 ayla 2 yaﬂ
aras›ndaki kuzuya” toklu denmektedir.
DLT, KB ve a¤›zlarda yaﬂ s›n›r› “6 ayl›k”
iken Kaz.TS, Der.S ve a¤›zlarda “6 ay - 1
yaﬂ aras›”; DK, TS, TDS, Af.KA, Der.S,
Tara.S ve a¤›zlar›n bir k›sm›nda “1 yaﬂ”;
Der.S, ve baz› a¤›zlarda da“2 yaﬂ” ﬂeklinde verilmektedir. K›r.S’de “henüz do¤urmam›ﬂ genç koyun” olarak tan›mlanmaktad›r.
ﬁiﬂek: Taranan ve derlenen kaynaklar›n baz›s›nda, “2 yaﬂla 3 yaﬂ aras›ndaki koyuna”; baz›s›nda ise “kuzulam›ﬂ veya kuzulayacak koyuna” ya da “i¤diﬂ
edilmiﬂ koça” ﬂiﬂek denilmektedir.
K›s.En., Kaz.TS, Af.KA, K›r.S, Tara.S ve
baz› a¤›zlarda 2 yaﬂ›ndaki; DLT’de 3 yaﬂ›na girmiﬂ; TS, ÖT‹L ve Der.S.’de 1-2
yaﬂ aras›ndaki; ATS, AD‹L’de 2-4 yaﬂ
aras›ndaki; Der.S ve baz› a¤›zlarda 1 yaﬂ›ndaki, 1 yaﬂ›n üstündeki koyun ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r. TS ve Der.S’de
“kuzulayacak veya kuzulam›ﬂ koyun” tan›m›n›, K›r.S.’de “i¤diﬂ edilmiﬂ 2 yaﬂ›na
basan koç” ifadesini görmekteyiz.
Öveç: Kaynaklarda öveç için genellikle 2/3 yaﬂ s›n›r› konulmaktad›r. DK,
Der.S ve baz› a¤›zlarda 2 yaﬂ›nda; TS,
TDS, Der.S, Tara.S ve baz› a¤›zlarda 2-3
yaﬂ›nda veya 3 yaﬂ›na girmiﬂ; Der.S’de 1
yaﬂ›nda; baz› a¤›zlarda 1-4 yaﬂ aras›ndaki koyun olarak ifade edilmektedir.
Der.S’de 3-4 ayl›k kuzu için de öveç kelimesinin kullan›ld›¤›n› görüyoruz.
Öveç kelimesi keçilerin yaﬂ›n› anlatmak için de kullan›lmaktad›r. Yaﬂ s›n›r-
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land›rmas› ise yukar›da koyun için verilenle ayn›d›r.
Koyun: Kaynaklarda koyunun yaﬂ
s›n›r› ile ilgili bir bilgi verilmemektedir.
Sadece yaz›m›zda aktarmas› verilmiﬂ
olan “Türkmen Dilinde Dovardarç›l›k
Leksikas›n›n Tematik Toparlar›” adl› yaz›da koyun için bir yaﬂ s›n›r› çizilmektedir. Yaz›ya göre koyundaki yaﬂ s›n›r›
3’tür.
Üç yaﬂ›n üzerindeki koyunlarla ilgili
kelimelere sözlüklerde pek rastlanmamaktad›r. Bulabildi¤imiz örneklerden
yola ç›karak gerek lehçeler gerek a¤›zlarda üç yaﬂ üzerindeki koyunu ifade
eden terimlerin farkl› kelimelerle ifade
edildi¤ini söylemek mümkündür. Birkaç
örnek vermek gerekirse:
man yaﬂl›¤ koy: 4 yaﬂ›n› geçen koyun.
(DLT); mañ: 4 yaﬂ›ndaki koyun. (TDS);
mañramaz: 5 yaﬂ›ndaki koyun. (TDS);
mälemez: 6 yaﬂ›ndaki koyun.(TDS); savl›q: 3 yaﬂ›ndan büyük, kuzulayacak koyun. (Kaz.TS); dönen koy: 4 yaﬂl› koyun.
(YUTS); balta: 4 yaﬂ›ndan yukar› koyun.
(Der.S); kocalama: 6 yaﬂ›n› geçmiﬂ koyun.(Der.S); marman: 4-5 yaﬂ›ndaki koyun.(Der.S); azman: 4 yaﬂ›ndaki koyun.
(A¤›z); balta: 3-4 yaﬂ›ndan büyük koyun.
(A¤›z).
Bunun d›ﬂ›ndaki farkl› kullan›ﬂlar›
da ﬂu ﬂekilde s›ralayabiriz:
1 yaﬂ›ndaki koyun için: “o¤oç, tohluman, ürgeç” v.s. (Der.S).
2 yaﬂ›ndaki koyun için: “tusaq”
(Kaz.TS), “gerdezan, gerdazan, gerderan, gezin” (Der.S), “gerdezan” (A¤›z).
3 yaﬂ›ndaki koyun için: “tusak”
(Af.KA), “gerdezan, gezyazma, kezin,
kezleme, mazman, maz” (Der.S).
Keçinin yaﬂ›n› anlatan kelimeler.
O¤lak: Derlenen ve taranan kaynaklarda “keçi yavrusu” olarak tan›mlanmaktad›r. Sadece TDS’de “6 aya kadarki
keçi yavrusu” ﬂeklinde bir yaﬂ s›n›r› be-
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lirtilmiﬂtir.
Çepiﬂ: Kaynaklarda çepiﬂ için 6 ayla
2 yaﬂ aras›nda farkl› yaﬂ s›n›rlar› belirtilmektedir. (DLT’de 6 ayl›k; TS, ATS,
AD‹L, Kaz.TS., YUTS, Der.S, Tara.S.,
A¤›z.’da 1 yaﬂ›nda; TDS’de 6 - 11 ay aras›nda; Der. S’de 2 yaﬂ›nda.) Bir iki kaynakta sadece keçi yavrusu ﬂeklinde ifade
edilmekte ve belirli bir yaﬂ s›n›r› verilmemektedir.
Öveç: Öveç kelimesinin keçi için de
kullan›ld›¤› ve yaﬂ s›n›r›n›n ne ﬂekilde
oldu¤u, koyunun yaﬂ›n› anlatan kelimeler konusunda verilmiﬂti.
Kaynaklarda, 3 yaﬂ›n üzerindeki keçiyi ifade eden kelimelere hiç rastlanmamaktad›r.
Yukar›da genel kullan›l›ﬂ› verilmiﬂ
olan yaﬂ s›n›rland›rmas›yla ilgili kelimeler d›ﬂ›nda gerek bugünkü Türk lehçelerinde gerek Türkiye Türkçesi a¤›zlar›nda farkl› terimler de kullan›lmaktad›r.
Örnek:
1 yaﬂ›ndaki keçi için: tekeçe (K›r.S),
dekiﬂmen, gez, gezem, gezen, kezin, kezleme, k›l›kesik, k›rk›k, korit, kor›t, o¤lakman (Der.S), hasi, korut (A¤›z).
2 yaﬂ›mdaki keçi için: tuvﬂa
(Kaz.TS), yazlama, gezdan, gezgecik,
gezlam, gezyazma, gezyazd›, hevir, kelyazan, körit, o¤lama (Der.S), gezlam
(A¤›z).
Bu gruplamada yaﬂ s›n›rlamas› yan›nda hayvan›n cinsi, k›s›r olup olmamas› vs. gibi özellikler de belirtilmiﬂtir.
Hayvan›n yaﬂ›n› belirtmek için bir
tane kuzulayan koyun / keçi; iki tane kuzulayan koyun / keçi gibi ifadelere rastlamak da mümkündür. Bu tür tan›mlamalar, hayvan› biyolojik aç›dan da ele
alan tan›mlamalard›r. Hayvan›n bir veya iki tane kuzulamas› gibi ifadeler yan›nda aﬂa¤›daki baz› farkl› kelimeler de
bu tan›mlar için de yer almaktad›r: evinme: Henüz iki kez kuzulam›ﬂ koyun.(Der.S); gerdezan: ‹ki yavrulu üç ya-
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ﬂ›nda koyun. (Der.S); gezyazl›: 2 kuzulu
koyun. (Der.S); gezem, gezen, gezlam,
gezyazm›ﬂ v.s.: Bir o¤lakl› keçi. (Der.S).

Hayvan›n cinsi ile ilgili terimler
Hayvan›n cinsini belirtmek için en
çok kullan›lan iki kelime “erkek” ve “diﬂi” kelimeleridir.Erkek kelimesi, “erkek,
irkek, yerkek ve er” gibi sadece ses de¤iﬂikli¤ine u¤ram›ﬂ ﬂekilleriyle karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r.
erkek (ETG, DLT, KB, K›s.En., NF,
TS, AD‹L, TDS, ÖT‹L, Kaz.TS, K›r.S,
YUTS, K.çay LS, Kum.-Bal., Der.S,
A¤›z); irkek (ETG); yerkek (Af.KA, K.çay
LS); er (Tara.S).
Diﬂili¤i göstermek için kullan›lan kelime iki tanedir: tiﬂi (ETG, KB, K›s.En.,
NF); t›ﬂ› (DLT); diﬂi (K›s.En., DK, TS,
AD‹L, Der.S, A¤›z); ur¤aﬂ› / ur¤aﬂt› / ur¤aaç› (ÖT‹L, Kaz.TS, Af.KA, K›r.S).
Türkiye Türkçesi a¤›zlar›n›n bir kaç›nda diﬂi kelimesi yerine “ganc›k/h” kelimesi de kullan›lmaktad›r.
Baz› terimler tek baﬂ›na kullan›ld›klar›nda da erkeklik, diﬂilik anlam› vermektedirler. Koyun-koç, keçi-teke gibi.
Koç: “Dam›zl›k erkek koyun”. (TS,
ATS, AD‹L, K›r.S, Der.S)
TDS ve ÖT‹L’de “enenmemiﬂ büyük
koyun, enenmemiﬂ erkek koyun”;
K›r.S’de -qoçqoroq için- “enenmiﬂ genç
koç” ﬂeklinde tan›mlar da bulunmaktad›r. Der. S ve Türkiye Türkçesi a¤›zlar›nda “1 yaﬂ›ndaki erkek koyun, 1 yaﬂ›n›
geçmiﬂ erkek koyun” tan›mlar›na da
rastlanmaktad›r.
Teke: “Erkek keçi, dam›zl›k keçi.”
(DK, TS, TDS, Der.S, A¤›z).
Teke için, K›r.S’de “enenmemiﬂ”;
Af.KA ve Türkiye Türkçesinin baz› a¤›zlar›nda “2-3 yaﬂ›nda keçi, 3 yaﬂ›nda erkek o¤lak” tan›mlar› da bulunmaktad›r.
Keçilerde cinsi belirten di¤er kelime
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“erkeç” tir.
Erkeç: “Erkek keçi”. (DK, TS, ATS,
AD‹L, Der.S., A¤›z). TDS, K›r.S, Der.S,
A¤›zlarda “enenmiﬂ, i¤diﬂ edilmiﬂ erkek
keçi”; Tara.S,’de “3 yaﬂ›n› bitiren erkek
keçi”; Der.S’de “3-4 yaﬂ›nda enenmiﬂ erkek keçi”; A¤›z.’ da “1-1,5 yaﬂ›nda erkek
keçi; 3-4 yaﬂ›nda enenmiﬂ erkek keçi” tan›mlar›na da rastlanmaktad›r.
Cins ve yaﬂla ilgili terimlere bak›ld›¤›nda, özellikle alt grupland›rmalarda
koyunlarla ilgili terimlerin daha belirgin
oldu¤u ve bu gruplamalar›n keçiler için
de uyguland›¤› görülmektedir.
Tarihî ve bugünkü Türk lehçeleri ile
Türkiye Türkçesi a¤›zlar›nda baz› terimlerin yaﬂ ve cins aç›s›ndan kar›ﬂ›kl›k arz
etti¤i de göze çarpmaktad›r.
Çepiﬂ kelimesi, Der. S ve baz› a¤›zlarda diﬂi olarak belirtilmekte iken baz›lar›nda ise erkek olarak tan›mlanmaktad›r.
ﬁiﬂek kelimesi, TS, Der.S ve baz›
a¤›zlarda diﬂi koyun olarak; Kaz.TS,
K›r.S ve Der.S.’de erkek koyun olarak tan›mlanmaktad›r.
Toklu ‘da da bu farkl›l›k göze çarpar.
ÖT‹L ve K›r.S.’de “diﬂi kuzu”; Der.S, Tara.S ve A¤›zlarda “erkek kuzu” olarak
ifade edilmektedir.
Bu farkl› tan›mlamalar, kuzu, o¤lak,
koyun, keçi kelimelerinde hiç karﬂ›m›za
ç›kmamakta; sadece çepiﬂ, ﬂiﬂek ve toklu
kelimelerinin tan›mlar›nda ortaya ç›kmaktad›r.
Küçükbaﬂ hayvanlar›n türüyle ilgili terimler
Küçükbaﬂ hayvanlar›n türüyle ilgili
kelimeler üzerinde sa¤l›kl› bir de¤erlendirme yapmak zordur. Elimizde her
Türk toplulu¤unun hayvanc›l›k terimleriyle ilgili bir kayna¤›n›n olmamas› sebebiyle, derleme ve tarama yoluyla sadece Türkiye Türkçesi’ndeki türlerin bir
k›sm› tesbit edilebilmiﬂtir.
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Bugünkü Türk lehçelerinin sözlüklerinden türle ilgili sadece bir kelime tesbit edebildik.
Merinos: Yumuﬂak tüylü koyun, ‹spanya koyunu. (Kaz.TS, K›r.S, TS).
Türkiye Türkçesindeki türlerle ilgili
tesbitlerimiz, TS, Der. S ve a¤›zlardan
elde edilmiﬂtir. Bu kelimeler, listelerde
yer ald›¤› için buraya tekrar al›nmam›ﬂt›r.
Hayvanc›l›kla ilgili kelimeler
I. Bakmak, Beslemek
Hayvanlar›n bak›lmas› ve beslenmesi ile ilgili olarak genellikle “bak-“ fiili
kullan›lmaktad›r.
baq- (K›s.En, TS, TDS, YUTS, K›r.S);
asra- / as›ra- (K›s.En., Kaz.TS, K›r.S,
K.çay LS); bordagla- (AD‹L); ba¤ur
(Kaz.TS); sahla- (A¤›z).
II. A¤namak: Yere yat›p debelenmek, yuvarlanmak.
ag›na- (ETG, KB, TDS); agna- (ETG,
DLT, K›s.En., NF, YUTS); a¤na- (TS,
ATS, AD‹L, Der.S, Tara.S, A¤›z); añla(A¤›z).
III. Sürü
1. sürüg (ETG, DLT, KB, K›s.En.,
NF); sürük (DLT); sürü (DLT, TKTG, TS,
A¤›z); süri (TDS); sürüv (ÖT‹L). 2. ögür
(ETG, DLT, Der.S); üyür (YUTS);
ügür (KB). 3. övrek (A¤›z). 4. görpe /
gorpe (Der.S). 5. Ilk/g› / ›rh› (Der.S). 6.
Tokat / otak (Der.S)
IV. Otlak: Hayvan otlat›lan yer, mera.
1. otlag (K›s. En., TDS); otlak (DK,
TS, ÖT‹L, YUTS, A¤›z); otluk (TDS,
YUTS, “ott›k” Kaz.TS); otar (TDS,
Kaz.TS, “otor” K›r.S, Kum.-Bal.). 2. örü
(TKTG, K›r.S.,Der.S, A¤›z, “ürü, örö”
Der.S, “öri” TDS); örüm (TS, Der.S, A¤›z,
“orum, ürüm” Der.S); örüﬂ (TKTG, K›r.S,
Der.S, “öris” Kaz.TS); örüﬂtüü (K›r.S).
Ayr›ca: mera (TS, A¤›z); asl›m, bozant›, güdü yeri, salmal›k, biçenek, örek,
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ören, örene (Der.S); çay›r, otlag›ye (A¤›z).
3. yaylag (ETG, DLT, DK, ATS,
AD‹L, TDS); yaylak (TKTG, TS, ÖT‹L,
YUTS, Der.S); yayla (DK, TKTG, TS,
TDS, “caylav” Kaz.TS, “yaylav” ÖT‹L,
A¤›z). 4. yaz› (ETG, Mayt., DLT, KB,
K›s.En., DK, TS, ATS, AD‹L, “caz›q”
Kaz.TS, A¤›z); 5. Yayl›m (DK, TS, ATS,
AD‹L, TDS, “cay›l›m / cay›l›s” Kaz.TS,
Der.S, A¤›z). Ayr›ca: yaygan (TKTG,
Der.S); yazlag (TDS, ÖT‹L); cayl›k
(K.çay LS); yaylah (Der.S, A¤›z); yay›m,
yayma, yazla, yazlama (Der.S); yâleg,
yâli, yayli, yeyla (A¤›z).
V. Otlamak: Hayvanlar›n dolaﬂarak
yerdeki ot, çimen, yaprak vb. yemeleri.
Mal›n yay›lmas› için “otla-, otar-, yay›l-,
yaz-, güt-“ terimleri kullan›lmaktad›r.
1. otgar- / otar- (DLT, TS, TDS, Der.S,
Tara.S); otla- (DLT, K›s.En., NF, DK, TS,
TDS, ÖT‹L, K.çay LS, A¤›z,“ottav”
Kaz.TS, “otto-“ K›r.S, “otli-“ YUTS); otlan- (DK); otarla- (Kaz.TS); otorlo(K›r.S); ott›¤uv (Kaz.TS); otqoz- (K›r.S);
otlat- (TS, YUTS); otuk- / otuh- (Der.S);
ota sal- / ota ko- (Tara.S). 2. Yay- / yay›l(ETG, Mayt., KB, K›s.En., NF, DK, TS,
TDS, KUM.-Bal., Der.S, A¤›z, “cay›l-“
Kaz.TS, “yeyil-“ YUTS) / yayla- (AD‹L,
Der.S, “yayli-“ YUTS). 3. Yaz- / yaz›l(K›s.En., TDS, ÖT‹L, “yazil-“ YUTS,
“caz-“ Kaz.TS, “yazla-“ TDS). 4. yayra- /
yayrat- (TDS, ÖD‹L).
Bu kullan›ﬂlar yan›nda, Der.S’de otlamak yerine, “güt-, güder-, ürü-, çöple-,
örü-, yamr›-, öy-“ kelimeleri de kullan›lmaktad›r. Karaçay Lehçesi Sözlü¤ü’nde
“k’üt-“ kelimesi, otlamak anlam›yla verilmiﬂtir.
VI. Semirmek / Semiz
Hayvanlar› besleyip tavl› hale getirmek için kullan›lan terim “semir-, semri“; besili hayvan için kullan›lan terim ise
“semiz”dir.
Semiz (ETG, DLT, KB, K›s.En.,
TKTG, TS, TDS, Kaz.TS, K›r.S, YUTS,
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K.çay LS, A¤›z); semüz (DLT, K›s.En.,
NF, DK, Der.S); semis (DLT); semir
(TKTG).
Semiz kelimesi, bütün tarihî ve bugünkü Türk lehçeleri ile Türkiye Türkçesi a¤›zlar›nda kullan›lmaktad›r. Bunun yan›nda bir kaç farkl› örne¤e de
rastl›yoruz: “mapraç, çiﬂik” TDS; “etti”
Kaz.TS; “bodaq, etlik” YUTS; “çibli, çileli, semirek” Der.S; “çileli” A¤›z.
Semir- (TKTG, TS, Kaz.TS, K›r.S,
YUTS, K.çayLS, A¤›z); semri- (ETG,
DLT, KB, K›s.En., TKTG, Der.S, Tara.S);
semür- (K›s.En., Der.S); semre- (TDS,
Der.S); sem- (Der.S); semizde- / semizle(TS, K›r.S); çilelen- (Der.S, A¤›z).
VII. Bar›nma
Kaynaklarda, küçükbaﬂ hayvanlar›n
bar›nd›¤›
yer, genellikle “a¤›l” kelimesiyle karﬂ›lanmaktad›r. Asl›nda büyükbaﬂ hayvanlar için kullan›lan “ah›r” kelimesinin, küçükbaﬂ hayvanlar için de kullan›ld›¤› birkaç örnek de görülmektedir.
1. ag›l / a¤›l (DLT, DK, TKTG, TS,
ATS, AD‹L, TDS, Der.S, A¤›z); a¤ay›l
(TDS); a¤al, a¤›la, a¤ul, a¤lek (Der.S).
A¤›l kelimesinin yan›nda ﬂu kelimeler de kullan›lmaktad›r: dam (TS, ATS,
AD‹L, Der.S, A¤›z); kom (TS, A¤›z, “gom”
Der.S); guren (Kum.-Bal.); arkaç, argaç,
çalmar, çelki, çokal, çöten, delme, dikme,
dom, erek, kem, köm, kön, küm,saya
(Der.S); qotan (YUTS); kös, çö¤, küm,
köm, saya (A¤›z).
Türkiye Türkçesi a¤›zlar›nda a¤›l,
üstünün kapal› veya aç›k olmas›na, kuzu ya da o¤lak için olmas›na göre farkl›
isimler de alabilmektedir: koz / kozluk:
Evin alt›ndaki a¤›l (Der.S); salma: Üstü
ve yanlar› kapal› a¤›l. (Der.S); çi¤: O¤lak
a¤›l›; çiten: Kuzu a¤›l›. (Der.S) vs.
VIII. Sulamak
Hayvan›n suya götürülmesi iﬂleminin ad›d›r.
Suwgar- / suwar- / suvar- (DLT, NF,
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TS, TDS, Kaz.TS, Der.S, Tara.S); su¤ar/ sugur- (Kaz.TS, K›r.S, YUTS); s›var(Tara.S); sula- (K›s.En., TS, A¤›z).
Hayvanlar›n suland›¤› yere, suvat,
sulak gibi isimler verilmektedir.
suwla¤ / suwlag (DLT, K›s.En.) = sulag (K›s.En.); suvat / su¤at / s›vat (TS,
Kaz.TS, K›r.S, Der.S, Tara.S); hat›l
(A¤›z).
IX. Çoban
Hayvanlar›n otlat›lmas›, beslenmesi
ile ilgilenen kiﬂi için “çoban, koyç›, bak›c›, güden” kelimeleri kullan›lmaktad›r.
koyç›/u (KB, K›s.En., TKTG, ÖT‹L,
K›r.S, Kum.-Bal., K.çay LS, YUTS, “qoyﬂ›” Kaz.TS); çoban / çûban / çopan (NF,
DK, TS, TDS, K.çay LS, A¤›z, YUTS);
güden, güdekçi, güdücü, gütlekçi, güttekçi, köm (Der.S).
Ayr›ca ﬂu kullan›ﬂlar da vard›r: guzuçu, guzu otaran (AD‹L); qoyçivan
(ÖT‹L); qozu bala, qoyçuman (K›r.S);
bakkuçi, padiçi (YUTS); koyun eri, koyun o¤lan› (Tara.S); saya, ﬂ›van, güden
(A¤›z).
X. Sa¤mak / Sa¤›lmak
A. Yap›lan iﬂ: sa¤- (Dlt, K›s.En., NF,
DK, TS, TDS, ÖT‹L, YUTS, A¤›z); sav(Kaz.TS); segil- / segiﬂ (YUTS); sau’û /
sau- (K.çay LS); sa¤› sa¤- (TDS).
B. ‹ﬂin zaman› ve miktar›: sa¤›m
(DLT, TKTG, TS, TDS, ÖT‹L, Der.S, Tara.S, A¤›z); sa¤›n (K›s.En., Tara.S); sa¤›ﬂ
(TKTG); sav›m (Kaz.TS); saam (K›r.S).
Sa¤›lan, süt veren hayvana “sa¤mal,
sa¤l›m, sa¤›n, sagl›k, sav›n, savl›, saan,
sa¤an” gibi adlar verilmektedir. sa¤mal
(TS, A¤›z); sa¤l›m (A¤›z); sa¤›n (DLT,
ÖT‹L, Der.S, A¤›z); sagl›k (DLT, K›s.
En., NF); sa¤›nl›k (TDS); sav›n (Kaz.TS);
savl› (Kaz.TS); saan / saanl›k (K›r.S); sa¤an, sa¤›n›r, sa¤›l›r (Der.S).
Yeni do¤uran hayvan›n ilk sütü için
“a¤›z” terimi kullan›l›r. Aguj (DLT);
aguz / a¤uz (DLT, TKTG, ATS, AD‹L,
Der.S, Tara.S, A¤›z); a¤›z (TKTG, TS,
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Der.S, Tara.S); avuz (TKTG, Der.S); ûz /
uwuz / uuz (DLT, K›r.S, Der.S); a¤an
(A¤›z, Der.S); a¤az (A¤›z, Der.S); gölemez
/ gölmez (Der.S); a¤›z sütü, a¤›n, a¤›zl›k,
a¤oz, av›z, avur, bulama, bulamaç, koyultmaç, koyurtmaç, koyutmaç (Der.S).
Hayvanc›l›kla ilgili terimlerin, tarihî
ve bugünkü Türk lehçeleri ile Türkiye
Türkçesi a¤›zlar›nda, ses de¤iﬂiklikleri
d›ﬂ›nda farkl›l›k arz etmedi¤i görülmektedir.
Hayvan›n boynuzu ve kuyru¤u
ile ilgili kelimeler
Hayvan›n boynuzu için bir iki istisnâ
kelime d›ﬂ›nda, “müngüz, boynuz” kelimelerinin kullan›ld›¤› görülmektedir.
Miñiz, müñüz, müngüz (ETG, DLT,
K›s.En., YUTS); müyiz, mügüz, müyüz
(ETG, ÖT‹L, Kaz.TS, K›r.S, K.çay LS);
moynuz (K›s.En., NF); muynuz, muyuz
(K›s.En., Kum.-Bal.); boynuz (TS); buynuz (DK, ATS, AD‹L, TDS, Der.S, A¤›z);
buynus, buinuz (A¤›z).
ﬁu kelimeler de boynuz için kullan›lmaktad›r: “dal, golak, koç, kalak”. (A¤›z)
“Kuyruk” kelimesi, hem tarihî ve
bugünkü Türk lehçelerinde hem de Türkiye Türkçesi a¤›zlar›nda kullan›lmaktad›r. Tek fark, kelimedeki ses de¤iﬂiklikleridir.
qudruq (ETG, DLT, KB, K›s.En., NF);
kuyruk (K›s.En., DK, TS, K›r.S, YUTS,
K.çay LS, Der.S, Tara.S, “quyr›q”
Kaz.TS); guyruk (ATS, AD‹L, TDS,
A¤›z.)
Hayvanlarda çiftleﬂme ve yavrulama
Çiftleﬂme için genellikle “koç koyvermek, koçsamak, tekesemek” kelimeleri
kullan›lmakta, bu kelimelerin yan›nda
lehçe ve a¤›zlarda farkl› ﬂekillere de
rastlan›lmaktad›r.
1. aﬂ›l- (DLT, KB, DK); aﬂ-, aﬂ›n(Der.S); aﬂ›m (TS, Der.S). 4. 2. Koç kat›-
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m›, koç sal›m›, koça gelmek, koç kaç›m›,
koçs›rak olmak, goç gat›m›, goç goyurmak (TKTG, TS, Der.S, A¤›z). 3. Çiftleﬂmek (TS, “cüpleﬂ-“ YUTS, “çütleﬂ-“
Der.S, “cüftlen-“ Tara.S). 4. koçsa- (TS,
Der.S, A¤›z). 5. quuduruu (K›r.S). 6. tekelen-/ tekese- / tekesi- / teksek ol- / dekeye gel- (Der.S, Tara.S, A¤›z).
Derleme Sözlü¤ü’nde “es-, çöpleme,
ça¤la-, bozk›ra¤›” kelimelerinin de koç
kat›m›n› ve bu iﬂin yap›ld›¤› zaman›
(ekim ay› sonlar›, kas›m ay› baﬂlar›) anlatmak için kullan›ld›¤› görülmektedir.
Hayvanlar›n yavrulamas› ile ilgili
olarak kullan›lan kelimeler ﬂunlard›r:
1. Gebeli¤i için: bo¤az (DK, AD‹L,
TDS, “booz” K›r.S, “boyluk” YUTS,
“bu’az” K.çay LS).
2. Yavrulama için: a. tüle- / tület(DLT, “döl, dölle-“ TDS, “döl dök-, döl
düﬂ-“ Der.S, “döle-, döl dökümü” Tara.S).
b. kuzulamak (TS, “guzula-” AD‹L,
“guzla-, guzlat-” TDS, “qozila-” ÖT‹L,
“qozda-” Kaz.TS, “qozula-” K›r.S, “qozila, qozili-” YUTS, “k’ozla-” K.çay LS, “kuzla-” Der.S, Tara.S, “guzla-, guzula-” A¤›z.
c. ovlaklamak (TDS, “laqta-” Kaz.TS)
Kaynaklarda, hayvan›n i¤diﬂ edilmesi konusunda
tesbit edilen kelimeler ﬂunlard›r:
ar›t- (DLT); ar›gla- (DLT); ene- /ine(TS, Der.S, Tara.S, A¤›z); ahtala- / a¤tala- (AD‹L, Der.S, TDS, YUTS); bur(AD‹L, Der.S, A¤›z); biç- (TDS, ÖT‹L,
K.çay LS); i¤diﬂ/ç et- (Der.S, A¤›z).
‹¤diﬂ edilen hayvan için de DLT’de
“beçel”, AD‹L’de “ahta”, TDS’de “a¤ta”,
Kaz.TS’de “azban”, YUTS’de “axta”,
Der.S’de “ahda, burgaç, burguç, burkuk,
burma, çekme, enek, enenik, hevir, i¤diﬂ/ç” kelimeleri kullan›lmaktad›r.
Hayvan›n k›s›rlaﬂt›r›lmas› konusunda, lehçeler ve a¤›zlar aras›nda farkl›
kullan›ﬂlar ortaya ç›kmaktad›r.
Hayvana iﬂaret koymak
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Hayvanlara konulan iﬂaret bir kaç
türlü olabilmektedir. Bunlardan biri
damga basarak; ikincisi kula¤› keserek;
üçüncüsü de hayvan›n s›rt›nda bir parça
k›rp›lmam›ﬂ yün b›rakarak yap›lan iﬂarettir. Bu konuda kullan›lan terimler
ﬂunlard›r:
1. tamga / damga (ETG, Mayt., DLT,
KB, K›s.En., TS, AD‹L, ÖT‹L, K›r.S,
K.çay LS, Der.S, Tara.S, A¤›z, “tañba”
Kaz.TS).
2. en / ene- (DLT, Kaz.TS, K›r.S,
YUTS, Der.S, “eñ” A¤›z).
3. al›k (TDS, Der.S).
Bu konuda, kullan›ﬂ s›kl›¤›n›n damga ve en kelimelerinde oldu¤u görülmektedir. “Al›k” Türkmen Türkçesi’nde ve
Türkiye Türkçesi a¤›zlar›nda kullan›lmaktad›r. Türkmenlerde kulak kesilerek
yap›lan iﬂarete; Türkiye Türkçesinin
a¤›zlar›nda ya kulak kesilerek ya da
hayvan›n s›rt›nda yün b›rak›larak yap›lan iﬂarete ad olmaktad›r. Türkiye Türkçesi a¤›zlar›nda bu üç kelimenin yan›nda “enle-, mant›ka, mengillemek, ged,
da¤la¤, ›ﬂmar” gibi kelimeler de kullan›lmaktad›r.
Hayvanlar›n ay›rt edilmesinde,
isimlendirilmesinde kullan›lan huyu ve baz› baﬂka özellikleri
Küçükbaﬂ hayvanlar›n özelliklerine
göre s›n›fland›r›lmas›nda en çok kullan›lan kelimeler, renk isimleridir. Rengine
göre hayvan› adland›rma, bütün Türk
topluluklar›nda da en yayg›n vas›fland›rma ﬂekli olmuﬂtur. Ak koyun, kara
koyun, kara keçi, alaca o¤lak, boz keçi,
goñur goyun vs. Bu adland›rma, tarihte
hem bir Türk toplulu¤una (Karakeçililer) hem de XV. yüzy›lda iki Türk devletine (“Akkoyunlular”, “Karakoyunlular”)
ad olarak da karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Hayvanlar, boynuzunun olup olma-
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mas›na, kula¤›n›n küçük veya büyük olmas›na, bedenindeki lekeye, sürünün
önünde gidiﬂine göre de isimler alm›ﬂlard›r. Huylar› da hayvanlar›n vas›fland›r›lmas›nda kullan›lm›ﬂ olan özelliklerindendir. Örnekler:
K›sa veya küçük kulakl› hayvan için:
kürük, kürü, kürüs, kürüz, k›r›, togu, çomu, çomak, çömmen, düldül, gümrük
(Der.S)
Boynuzsuz hayvan için: tok y›lk›
(DLT), boynuzsuz (TS), toqal (Kaz.TS,
YUTS); toqol (K›r.S); çomar, çomuk, dobak, tekiﬂ (Der.S); gabak (A¤›z).
Kuyru¤una göre: bicik, p›rlak
(Der.S); guyrukman (TDS).
Rengine göre: yañal, yan›l, alabaﬂ,
alager, ala¤eçi, yaﬂmakl›, bozal, bozerkeç
(Der.S); koñur (TDS, DLT, DK, ÖT‹L,
Kaz.TS, K›r.S, Der.S); targ›l (DLT).
Bedenindeki lekeye göre: baﬂ›l koy,
kaﬂga koy (DLT); saqar (DK, TS); ak›tma
(TS, Der.S); töbel / töböl (Kaz.TS, K›r.S);
k’aﬂha (K.çay LS); beﬂ, beﬂik, kaﬂka, k›rdo¤u, yaﬂmakl›(Der.S).
Sürünün önünde gitmesine göre: garaa¤›z (AD‹L); serke (Af.KA); erkeç
(Der.S)
Huyuna göre: elkoyun: önden önden
giden (Der.S); süse¤en (DLT, Kaz.TS,
Der.S); o¤ulsuz: k›s›r hayvan” (Der.S);
melemez: tembel. (Der.S)
Huyla ilgili olarak bütün lehçelerde
ulaﬂabildi¤imiz tek kelime “süse¤en” kelimesi oldu. süse¤en (DLT, DK, Der.S,
Tara.S, A¤›z); süsgen (DLT, Der.S, Tara.S, A¤›z); süsek (TDS, Der.S, Tara.S);
süzegen (Kaz.TS, “süzöögön” K›r.S); süsönök (K›r.S); urûçu (K.çay LS).
Küçük baﬂ hayvanlar›n yaﬂ ve cinsle
ilgili isimlendirmeleri, hemen hemen ayn› olmakla birlikte, baz› lehçe ve a¤›zlarda bir terime verilen yaﬂ s›n›r› di¤erinden farkl› olabilmektedir. Bu isimlendir-

69

Y›l: 12 Say›: 48
melerde Türkiye içindeki a¤›zlar aras›nda bile küçük farkl›l›klar mevcuttur. Fakat özellikle Türkmen Türkçesindeki
isimlendirmeler, Türkiye’deki Türkmen
(Yörük)lerin ço¤unlukta oldu¤u ve hayvanc›l›kla u¤raﬂ›lan bölge a¤›zlar›nda
hemen hemen ayn›d›r.
Hayvanlar›n bak›lmas›, beslenmesi
ile ilgili terimlerde de bir iki kelime d›ﬂ›nda fazla bir farkl›l›k göze çarpmamaktad›r.
Hayvan›n türü ile ilgili isimlendirmelerde, yetiﬂtirildi¤i bölgenin ad›yla
isimlendirme yap›ld›¤›n› Türkiye’de kullan›lan örnekler yan›nda, aktarmas›n›
vermiﬂ oldu¤umuz yaz›dan da anlamaktay›z. Bu konuda kaynaklarda pek örnek
bulamad›¤›m›z için de¤erlendirme yapmak mümkün olmamaktad›r.
Genel bir de¤erlendirmeye tâbi tutuldu¤unda geçmiﬂten günümüze kadar
hayvanc›l›kla u¤raﬂm›ﬂ, ayn› sosyo-kültürel hayat tarz›nda yaﬂam›ﬂ ve yaﬂ›yor
olan Türk topluluklar›n›n, küçükbaﬂ
hayvanlar için hala ayn› kelimeleri, - 12
/ 13 as›rl›k bir geçmiﬂ düﬂünüldü¤ündeçok küçük ses de¤iﬂiklikleri ile kulland›klar› görülmektedir. Aralar›ndaki
farkl›l›klar daha çok alt s›n›fland›rmalarda karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Bu yaz›da, konunun çok geniﬂ olmas›
sebebiyle küçükbaﬂ hayvanlar›n bak›m›nda, beslenmesinde vs. kullan›lan
alet isimlerine hiç temas edilmemiﬂtir.
Tarama ve derleme yaparken bu alet
isimlerinde de benzer kelimelerin kullan›ld›¤› dikkatimizi çekti.
Hayvanc›l›k terimleri üzerinde, bölgeler teker teker ele al›narak kapsaml›
bir çal›ﬂma henüz yap›lmam›ﬂt›r. Yukar›daki örneklere, daha çok sözlüklerden
veya eserlerin indeks bölümlerinden tarama yoluyla ve k›smen de a¤›zlardan
derleme yoluyla ulaﬂ›ld›. Hayvanc›l›kla

70

ilgili isimlendirme ve terimler üzerinde
daha geniﬂ araﬂt›rmalar›n yap›lmas›, ortak kelimelerin belirlenmesi, bu terimlerin lehçelere, a¤›zlara ve hatta bölgelere
göre da¤›l›m›n›n tesbit edilmesi; Türk
dili aç›s›ndan oldu¤u kadar, tarihî ve
co¤rafî aç›dan, göçlerin yap›ld›¤› bölgelerin dil incelemeleriyle belirlenmesi bak›m›ndan ve sosyo-kültürel hayat tarz›
aç›s›ndan büyük bir önem arz etmektedir.
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