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KAVRAM ALANLARI AÇISINDAN KIBRIS TÜRKLERİNCE HAYVANLARA
VERİLEN ADLAR
Gürkan GÜMÜŞATAM*

ÖZET
Bu incelemede Kıbrıs Türk halkının doğal yaşamda hayvanlara verdiği adlar kavram
alanlarına göre değerlendirilmiştir. Ayrıca bu adlar Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılmış,
benzerlikler belirlenmiştir. Tüm bunlar yanında, belirlenen sözcüklerin standart dilde ve zooloji
bilimindeki adlarına da atıf yapılmıştır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları,
kuşlar, sürüngenler, tatlı ve tuzlu su canlıları vb. belirlenerek bunlara dâhil olan hayvanların
adlandırılmasında izlenen yollar saptanmıştır. Böylece, Kıbrıs Türk halkının doğayı gözleme
ve buradaki canlıları adlandırmadaki eğilimleri belirlenmiş, konu dâhilinde etkileşime geçtiği
kültürlerden ne kadar etkilendiğine cevap aranmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Ağızları, Hayvan Adları, Kavram Alanı.

THE NAMES GIVEN TO THE TURKISH CYPRIOT PEOPLE ANIMALS FOR AREAS
OF THE CONCEPT
ABSTRACT
In this review the names of the Turkish Cypriot people, the concept of natural life, the
animals were evaluated according to the fields. In addition, Turkey Turkish, these names are
compared, similarities were determined. Along with these, the words in the names of the
standard language, and making a reference to the science of zoology. Bovine and ovine
animals, poultry, birds, reptiles, freshwater and saltwater creatures and so on. these included
the naming of the animals was monitored by determining the methods. Thus, the Turkish
Cypriot people living nature observation and naming trends identified here, within the subject
is affected by how cultures interact passed try to answer.
Keywords: Cypriot Turkish Dialects, Animal Names, Concept Space.

Giriş
Tabiat ile iç içe yaşayan Türk milletinin sosyal ve ekonomik hayatında hayvanlar
ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Yıllar yılı geçimini hayvan yetiştiriciliğiyle sürdüren Türkler, var olma
mücadelelerinde en büyük faydayı hayvanlardan görmüş, efsanelerinde, destanlarında,
inanışlarında onlara birçok semboller yükleyerek kültürel kimlik kazandırmıştır 1. Küçük ve
büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle diğer tarım etkinlikleri en önemli ekonomik faaliyetleri arasında
olmuş, Anadolu’nun hayvan çeşitliliği ve ehil hayvan yetiştirmeye olan elverişliliği bugüne kadar
süren uğraş alanlarını getirmiştir.
*
1

Dr., Girne Amerikan Üniversitesi, Eğtim Fakültesi, E-posta: gurkangumusatam@gau.edu.tr.
Levent Doğan, “Türk Kültüründe Hayvanlar ve Hayvan İsimleri”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK
Yayınları, Ankara 2002/2, s. 615.
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Kıbrıs Türklerinin ataları da Anadolu’nun farklı köşelerinden Kıbrıs’a göçüp yerleşirken
yaşam biçimlerini buraya taşımıştır. Böylelikle toprağa, tarım ve hayvan yetiştiriciliğine dayalı
yaşam biçimi günümüze kadar süregelmiştir. Geçimini tarım ve hayvancılıktan kazanan halkın
hayatında bunlar ayrı birer değer kazanmıştır. Neticede, hayvanlara verilen değer sözlü ve yazılı
tüm ürünlerine de yansımıştır:
“Çift çubuk sahibi köylü, paşa;

“Yetkin öküz, büyük saban;

Davar sahibi köylü, vezir;

Büyük saban, derin çizi,

Her ikisine de sahip sultandır.”

2

Derin çizi, büyük ekin.”3

Ancak, büyük ve küçükbaş hayvancılığın günümüzde çeşitli nedenlerle sıkıntıya girdiği
Kıbrıs’ta, değişen yaşam biçimi insanların geçim kaynaklarının değişmesine neden olmuştur.
Küresel ısınmayla gelen iklim değişmeleri ve ekonomik ihtiyaçların farklılaşması, kırsal yaşamdan
kentleşmeye doğru hızlı bir değişimi yaratmıştır. Neticede kırsal kesimden kente doğru yönelme,
tarım ve hayvancılıktan uzaklaşmaya yol açmıştır. Bu uzaklaşma genç neslin dilinde kavram
alanlarının daralmasıyla koşut gitmektedir. O yüzden tüm bu söz varlığının derlenme ve
incelenmesi, kaybolmadan kayda alınması önem taşımaktadır.
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KKTC Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) 2004 yılı verilerine göre ülke nüfusunun halen
% 40,4’ü kırsal bölgelerde yerleşmiş olup toplam çalışan nüfusun % 14,5’i tarım sektöründe
istihdam edilmiştir4. KKTC’deki 950,000 dönüm ekilebilir arazinin 2006 yılı verilerine göre
105,000 dönümü (%11) hayvanlık yem üretiminde kullanılmıştır. Başka deyişle kırsal bölgelerde
yaşamaya devam eden nüfusun önemli bölümü geçimini hayvancılık faaliyetleri dışında
geçirmektedir. Ada coğrafyasının küçüklüğü, merkezlerle kırsal kesimler arasında ulaşımın
kolaylığı kırsal kesimlerde yaşayanların hayvan yetiştiriciliği ve tarım dışındaki faaliyetlerle
ilgilenmesini kolaylaştırmıştır. Annan Planı sonrasında yaşanan inşaat patlamasıyla yapılaşmalar
doğanın tahribatına neden olmuştur. Köylerin birleştirilerek belediyelere bağlanmasının ardından
buraların da çehreleri değişmiş, köyler küçük birer kent görünümü kazanmaya başlamıştırlar.
Özetle bu gelişmeler Kıbrıs Türk insanının doğaya dönük yaşamdan kopuşunu getirmiştir.
Kıbrıs Türkleri arasında birçoğu artık unutulmaya yüz tutmuş hayvan adları, geçmişte
onların kavramlaştırmada izlediği yolların canlı birer tanığıdır. Güçlü gözlem becerisine sahip olan
halk, doğayı kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirirken bu becerisini dile yansıtmıştır. Bir taraftan
hayvanlara ad verirken diğer yandan onları insanlar için birer sıfat olarak görmüştür. İnsanların
vasıfları, davranışları, fiziksel özellikleri doğadaki hayvanlara benzetilerek aktarılmış, bu yolla
somutlaştırılmıştır. İnsanın beğenilen veya beğenilmeyen yönleri menfi ya da müspet birer
benzetmeye konu olmuştur.
Hayvan adlarının olumsuz anlamlı, argo kullanımlarını ölçünlü dile ait argo
sözlüklerimizden gözlemliyoruz. Türkiye Türkçesinde angut, bıldırcın, keklik, kerkenez gibi
kuşlardan tavuk, hindi, ördek, kaz gibi kümes hayvanlarına; keçi, kuzu, inek, öküz gibi büyük ve
küçükbaş hayvanlardan, ayı, çakal, geyik gibi yaban hayvanlarına ve kefal, sazan, uskumru gibi
balık adlarına varıncaya kadar pek çok hayvan adı argo kullanıma sahiptir5. Elbette hayvan adları
2
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age, s. 22.
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Meryem Baştaş, KKTC Süt ve Süt Ürünleri Üretiminde Soğuk Zincir Uygulamasının Etkileri, Yakın Doğu
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sadece olumsuz anlamlı değildir. Birçok hayvan adı da insanın cesaretini, yiğitliğini, güzelliğini
anlatmak için kullanılmıştır. Görülüyor ki hayvanların, özellikle de küçükbaş ve büyükbaş
hayvanların hayatımızdaki yeri onları beslememiz, süt, et ve diğer ürünlerinden faydalanmamızla
sınırlı değildir6.
Kıbrıs Türklerince iri kıyım, kaba davranışlı kişilere ‘öküz’; cildinde lekeler bulunanlara
‘batsali/badsalo’; gözleri renkli kişiler için ‘baykuş’; haşarılık yapan kişiler için ‘bulara subba’;
ufak tefek kişilere ‘bulli’; anlayışsız, sakar kişiler için ‘eşek’ 7 gibi takma adlar kullanması,
benzetmede hayvanlardan yararlanması da bahsettiğimiz bu anlayışın, aynı gözlem ve
kavramlaştırma sürecinin sonucudur. Deyimler arasından ‘tavuk karanlığına uğramak; tavuklar
yatmadan’ örnekleri de hayvan adlarının diğer söz varlığını oluşturmadaki yerini göstermektedir.
Teklifsiz konuşmada, yakınlık samimiyet bildirmek için ‘bullim’, ‘kısrak’ gibi ifadeler de hayvan
adlarının kavram alanı sınırlarının genişlemesiyle ilişkilidir.
Bu incelemede hızlı bir dönüşüm içine giren, kırsal yaşamdan kent hayatına geçen Kıbrıs
Türklerinin kullanımdaki ya da kullanımdan kalkmak üzere olan hayvan adları taranarak/
derlenerek kavram alanlarına göre sınıflandırılmıştır.
İncelemeye alınan hayvan adları belirlenirken Kıbrıs Türk ağızları üzerinde hazırlanan
sözlükler ve halk bilimiyle ilgili çalışmalar taranmış, buralardan derlenen malzeme yanında
kaynaklara geçmemiş olanlar da araştırılarak onların da unutulmadan kayıt altına alınmasına
çalışılmıştır. Hayvan adları kavram alanlarına göre incelenmiştir. Bundaki hedef halkın
kavramlaştırmadaki eğilimini, gözlem yeteneğini sergilemektir.
İncelemede üzerinde durulan konulardan biri de ortak söz varlığının saptanmasıdır. İki
yönlü durulan bu nokta, diller arası etkileşim ve ortak kültür/ dil bağlarının saptanmasına
yöneliktir. Bu hedefle Türkiye Türkçesiyle karşılaştırmaya gidilmiş, Kıbrıs Rumcasından ve diğer
yabancı dillerden alınan kelimeler gösterilmiştir.
I. Türkçede Hayvan Adları ve Adlaştırmada İzlenen Yollar
İlk yazılı kaynaklardan itibaren hayvancılıkla, özellikle de küçükbaş hayvancılıkla
uğraştığını bildiğimiz Türk ulusunun bu alanda zengin bir söz varlığı 8 ve bu söz varlığını meydana
getirirken izlediği belli başlı yollar9 vardır. Tüm bu yollar Kıbrıs Türk kültüründe de aynı şekilde
var olagelmiştir. Genelde Türk ulusunun10 özelde ise Kıbrıs Türklerinin hayvanlara ad verirken
hareket noktaları şöyle sıralanabilir:

6

a.

Renginden hareketle adlandırma.

b.

Belirgin bir uzvundan hareketle adlandırma.

c.

Beslenme şeklinden hareketle adlandırma.

d.

Ürettiklerinden hareketle adlandırma.

e.

Yaşadıkları çevre ve zamandan hareketle adlandırma.

Nergis Biray, “Hayvancılık Terimleri ile İlgili Bir Makale ve Bazı Küçükbaş Hayvancılık Terimlerimiz”, Milli Folklor,
2000, S: 46, s. 61.
7
Mustafa Gökçeoğlu, Kıbrıs Türk Takma Adlar ve Unvanlar Sözlüğü I-II, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa 2007.
8
Kutadgu Bilig’in söz varlığı içinde 395 tane hayvan adına rastlanması, DLT’de 650 civarı hayvan adı ve hayvancılıkla
ilgili kelimenin geçmesi bu zenginliğin sadece birkaç kanıtıdır.
9
Nergis Biray, age, s. 61.
10
Kemâl Güler, Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi’ndeki Türkçe Hayvan İsimleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Selçuk Üniversitesi, Konya 1988, s. 16.
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f.

Hareketleri itibariyle adlandırma.

g.

Çıkardıkları seslerinden hareketle adlandırma.

h.

Cinsiyetinden hareketle adlandırma.

i.

Yaşından, kaç aylık olduğundan veya belirgin bir döneminden hareketle adlandırma.

j.

Türü dikkate alınarak adlandırma.

Sıralanan bu maddelerden bazen biri bazen de birkaçı bir araya gelerek hayvanlara ad
vermede dikkate alınmıştır.
II. Kavram Alanları Bakımından Hayvanlara Verilen Adlar
Aşağıda sıralanan hayvan adları arasından Kabataş’ın sözlüğünden tespit edilenler yanına
‘*’ işareti, Hakeri’den yararlanılanların yanınaysa ‘**’ işareti konulmuş, ilgili kaynaklarda bunlara
alfabetik olarak ulaşılabildiği için sayfa numaralarının belirtilmesine ihtiyaç duyulmamıştır.
1. Büyükbaş Hayvanlara Verilen Adlar
Süt ve et üretiminin geçmişten bugüne devam ettiği Kıbrıs’ta üstte belirtilen nedenlerle
büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ona bağlı olarak süt ürünlerine dayalı üretim yıllara göre
azalmıştır. Buna rağmen söz varlığındaki kavram zenginliği orta kuşakla yaşlı kuşağın ağzında
korunmaktadır. Büyükbaş hayvan adları veriliş nedenleri dikkate alınarak şöyle değerlendirilebilir:
1.1. Belirgin Bir Uzvundan veya Fiziksel / Biyolojik Özelliğinden Dolayı
Adlandırılanlar

14

1.

düve*11, doğurabilme yaşına gelmiş olmasına rağmen henüz doğum yapmamış inek.

2.

yıldamcı/ yıldamcıl*, her yıl doğuran inek.

1.2. Yaşadığı Çevre veya Zamandan Hareketle Adlandırılanlar
3.

garşı ineği, Kıbrıs’a Türkiye’den getirilen ve Adadaki inek ırkına göre daha çok süt
veren bir tür.
1.3. Cinsiyet Dikkate Alınarak Adlandırılanlar
Hayvanların dişil veya eril olmalarına ayrıca dikkat edilmiş, büyükbaş hayvanlar
cinsiyetlerine göre adlandırılmıştır. Geçimini büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden sağlayan ada
halkının bu türden kavramlara dikkat ettiği anlaşılmaktadır.
1.3.1. Dişil Hayvanlara Verilen Adlar
4.

iŋek, dişi sığır, inek.

1.3.2. Eril Hayvanlara Verilen Adlar
5.

öküz, iğdiş edilmiş erkek sığır.

1.3.3. Cinsiyet Gözetilmeksizin Verilen Genel Adlar

11

6.

biham*, < Ar. ‘behÀ’im’. Büyükbaş hayvanlar.

7.

camız*, < Far. ‘cÀmÿs’. Manda.

DLT: ‘iki yaşına varmış buzağı’.
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1.4. Yaşlarından Hareketle Verilen Adlar
8.

buzağı, yeni doğmuş, anne sütüyle beslenen sığır yavrusu.

9.

tosun, erkek inek yavrusu12.

10.

tana*, dişi inek yavrusu, dana.

2. Küçükbaş Hayvanlara Verilen Adlar
Geçmişte, Kıbrıs’ta en az büyükbaş hayvancılık kadar küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle de
uğraşılmaktaydı. Hatta yetiştirilen küçükbaş hayvanlar doksanlı yıllara değin Arap ülkelerine
satılarak önemli bir ihracat kalemi oluşturulur. Fakat bugün küçükbaş hayvan yetiştiriciliği sekteye
uğramıştır. Bu yüzden KKTC hükûmeti belirli aralıklarla krediler vermekte ve hayvan
yetiştiricilerini destekleyen birtakım girişimlerde bulunmaktadır.
Belirlenen hayvan adlarına bakıldığında ‘toklu’, ‘davar’, ‘çebiç’, ‘ergeç’ gibi Türkiye
Türkçesinin diğer ağızlarıyla ortak olanlarla beraber, yabancı kaynaklılara da rastlamak
mümkündür. Dil ve kültür etkileşimiyle birlikte, ticari ilişkiler bu tür karşılıklı kelime alıp
vermelerine yol açmıştır.
2.1. Renginden Hareketle Adlandırılanlar
11.

gafgaro, bkz. ‘siyero’.

12.

siyero*, < Rum. Gri renkli boynuzsuz teke; krş. ‘gafgaro’.

2.2. Belirgin Bir Uzvundan, Fiziksel Özelliğinden Hareketle Adlandırılanlar
13.

diratsani*, < Rum. ‘deratsuna’. Küçük boynuzlu koç.

14.

mida*, < ‘mitilos’. Kulakları kısa, boynuzsuz koyun veya keçi.

2.3. Ürettiklerinden Vb. Hareketle Adlandırılanlar
15.

diblari*, < Rum. ‘diblaros’. İkiz kuzu doğuran koyun.

2.4 Çıkardıkları Seslerinden Hareketle Adlandırılanlar
16.

meci*, keçi veya koyun yavrusu.

2.5. Hem Yaşı Hem Cinsiyeti Birlikte Dikkate Alınarak Adlandırılanlar
2.5.1. Eril Hayvanlara Verilen Adlar
17.

çebiç/ çebiş*13, bir yaşındaki erkek keçi yavrusu; bir yaşındaki keçi.

18.

ergeç*14, üç yaşını geçmiş keçi.

19.

koç**, damızlık erişkin erkek koyun; krş. koş.

20.

koş, bkz. koç.

21.

olak/ oğlak/ ovlak*, bir yaşında keçi yavrusu, oğlak.

2.5.2. Dişil Hayvanlara Verilen Adlar
22.

12

koyun, dişi koyun.

Yaş ve cinsiyet birlikte gözetilmiş.
DLT: ‘altı aylık erkek keçi’.
14
DLT: ‘genç teke’.
13
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23.

arnayi*, < Rum. ‘arnai/ arni/ arnaki’. Bir yaşındaki kuzu; krş. toklu.

24.

bornali/ bornari/ bornai*, < Rum ‘bornarin’. Olgun, ama henüz çiftleşmemiş keçi,

25.

boyuza/ boyizi/ boyiga*, < Rum. ‘bovizin’. Altı ayını doldurmamış kuzu.

26.

toklu*, iki yaşındaki kuzu15.

kuzu.

2.6. Sadece Yaş Dikkate Alınarak Verilen Adlar (Hayvan Yavruları)
27.

buroma/ bıroma**, < Rum. ‘boroma’. Erken doğmuş kuzu veya oğlak.

2.7. Genel Adlar
28.

davar*, koyun, keçi gibi hayvanlar.

29.

muflon*, < Fr. ‘mouflon’. Yabani bir tür koyun.

30.

şiro*, < Rum. ‘şoiros’. Domuz (Sus scrofa domestica).

3. Kümes Hayvanlarına Verilen Adlar

16

Kümes hayvanlarının yetiştiriciliği uzun yıllar yaygın şekilde sürmüş, köylerde, hatta
kasabalarda evin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar tavuk ve diğer kümes hayvanları beslenmiştir.
Fakat kuş gribi salgınının ardından bunlar halk sağlığı gerekçe gösterilerek devlet tarafından itlaf
edilmiş, üretimin çiftliklerde yapılmasına ağırlık kazandırılmıştır. Yakın döneme kadar Kıbrıslı
Türklerin evlerinde yetiştiriciliği yapılan kümes hayvanları, artık çiftliklerde üretilmeye
başlanmıştır. Yetiştiriciliğini yaptıkları kümes hayvanlarına farklı adlar veren Kıbrıs Türkleri,
gözleme dayalı anlatım inceliklerini burada da göstermiş, ortak söz varlığı yanında, türetmelere
giderek hayvanları isimlendirmiştir. İhtiyaç hâlindeyse başka dillerden kelimeler ödünçlemiştir.
3.1. Renginden Hareketle Adlandırılanlar
31.

beyaz tavuk, çiftlikte yetiştirilen ve diğer cins tavuklara göre daha hızlı büyüyen tavuk

32.

çilli tavuk/ çil tavuğu, tüyleri benekli olan, genellikle benekli yumurtalar yumurtlayan

33.

karatavuk, tüyleri siyah renk olan tavuk.

türü.
tavuk.

3.2. Herhangi Bir Uzvundan Hareketle Adlandırılanlar
34.

ditsirolemo < Rum. Boynu çıplak olan yerli bir cins tavuk.

3.3. Belirgin Bir Uzvundan, Fiziksel Özelliğinden vb. Hareketle Adlandırılanlar

15

35.

bullicig, küçük tavuk.

36.

et bullisi, eti için yetiştirilen tavuk; krş. ‘et tavuğu’.

37.

et civcivi, eti için beslenen tavuk yavrusu.

38.

et tavuğu, bkz. ‘et bullisi’.

39.

ornihari*, < Rum. ‘ornitharis’. Korkak, ürkek tavuk.

DLT: ‘altı aylık kuzu’.
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63.

18

gaz,
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81.

döve, deve (Camelus).

82.

eşşek, eşek (Equus asinus).

83.

gamilo*, < Rum. ‘gamilo’. Deve (Camelus); krş döve.
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5. Kuşlara Verilen Adlar18
Bu kategoride yer alan hayvanların çoğu eti için ya da ekinlere zarar verdiği için
avlanmaktadır. Türklerin avcılığa verdiği önem Kıbrıs Türkleri arasında sürdürülmüş, tüm bu
hayvanları karşılayacak ayrı ayrı adlara gereksinim duyulmuştur. Bazen Türkçenin kavramlaştırma
yollarından yararlanılmış, bazen de kelime alışverişine gidilmiştir.
Kırsal yaşamdan kent hayatına yönelen Kıbrıs Türklerinin avcılığa olan tutkusu, ortak Türk
kültürünün bir mirasıdır ve buradaki komşu kültürlere de geçmiştir.
5.1. Renklerine Göre Adlandırılanlar
84.

bağzıkara (bağzıàara)*, eti yenebilen bir tür kuş.

85.

garabkargası*19, vücut uzunluğu 569-600 mm olan, vücudu siyah, gaga ve gırtlak
tüyleri saçaklı, insan seslerini taklit etme yeteneği olan karga (Corvus corex).
86.

garagarga**, sürü hâlinde yaşayan ve daha çok Gazimağusa bölgesinde yaşadığı için
‘mağusagargası’ diye de anılan bir karga türü; krş. ‘yağmurgargası’, ‘mağusagargası’, ‘gatsi’.
87.

gatsi*, < Rum. ‘gatsi’. Kara karga; krş ‘garagarga’.

88.

yeşilkarga*, gök kuzgun (Coracius garullus).

5.2. Belirgin Bir Uzvundan, Fiziksel Özelliğinden Hareketle Adlandırılanlar
89.

saksağan karga, bkz. ‘yağır karga’.

90.

telligarga**, uzun kuyruklu, siyah, göğüs kısımları yeşilimsi bir karga türü.

91.

yağır kerga, kavun, karpuz, incir vb. meyvelere zarar veren, tahıl tarlalarına sürüler
hâlinde saldıran yabani bir kuş türü; krş. ‘saksağan karga’. (Siber, 1983: 53)
5.3. Beslenme Şeklinden Hareketle Adlandırılanlar
92.

arı kuşu (arı guşu)*, bal arılarını yiyerek yaşamını sürdüren, serçeden az büyük, türlü
renkte olabilen ve bağ bozumu zamanı gelen bir göçmen kuş.
93.

leş kargası, hayvan leşlerini yiyerek veya yaban tavşanlarını avlayarak beslenen iri bir
karga türü, leş kargası (Corvus cornis).
94.

tohum guşu**, takkesi olmayan, Kıbrıs’ta kasım şubat aylarında görülen, sürüler
hâlinde tahıl tarlalarına akın ederek buralara zarar veren göçmen bir kuş.
5.6. Yaşadıkları Çevre Veya Zamandan Hareketle Adlandırılanlar

18

95.

çiftçikuşu (çifciguşu), bkz. bağzıkara (bağzıgara).

96.

çiğkuşu (çiyàuşu), gece kuşu.

97.

doğukırlangıçı (dovugırlangıcı), bkz. divlikkuşu.

Tümü aslen kanatlılar grubuna giren bu hayvanların bir bölümü evcilleştirilmiş olduğundan kümes hayvanları içinde
değerlendirilmiştir. Çoğu yaban yaşam sürdüren, göçebe olan diğer kanatlılarsa bu başlık altına alınmıştır.
19
Bu örnekte olduğu gibi KA’da ‘garab < arap’ kelimesi siyah renge çağrışım yollu kullanılır.

19
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98.

gecekuşu (geceguşu), yarasa veya baykuş.

99.

mağusagargası, bkz. garagarga.

100.

tarla kuşu, ovalarda tarlalara arpa buğday ekim mevsiminde, sürüler hâlinde saldırarak
zarar veren göçebe bir kuş türü. (Siber, 1983: 54)
101.

yaban ördeği, yeşil boyunlu, yabani bir ördek türü (Anas boschas).

102.

yaban tavuğu (yaban tavuğu), bkz. ‘bigatsa’.

103.

yağmur kargası, bkz. ‘karakarga’.

5.7. Çıkardıkları Seslerine Göre Adlandırılanlar
104.

bubukşa/ bubukşi/ bubukşo*, < Rum. ‘bubukşios’. Çavuş kuşu, ibibik (Upupa epops).

105.

carcarkuşu (carcarguşu)*, çiftçi kuşu.

106.

divlikkuşu (divligguşu), güvercin büyüklüğünde bir deniz kuşu; krş. doğukırlangıçı.

107.

gamaz20 karga, alacalı karga, kuzgun (Corvus corax); krş. ‘gorona’.

108.

givik* (onom), eti yenebilen bir tür kuş (Vanellus vanellus).

109.

gugumavuk*, < Yun. ‘kukuvagya’. Baykuş.

110.

guguşav, bkz. ‘gugumavuk’.

5.7. Yaş Vb. Gözetilerek Adlandırılanlar

20

111.

babira*, < Rum ‘babira’. Su kuşu, ördek yavrusu.

112.

palaz, yenebilecek büyüklükte kuş yavrusu, güvercin yavrusu.

5.8. Diğer Kuş Adları
Çoğunluğu Kıbrıs Rumcasından alınan yabancı kökenli bu hayvan adlarında ait olduğu
dillerin kavram alanlarına göre adlandırma kendini hissettirmektedir. Birçoğu yabani olan bu
hayvanların göç sırasında durak noktalarından birinin de Kıbrıs olması onlara halk tarafından ad
verme ihtiyacı doğurmuştur. Bu yapılırken kimi zaman Türkçenin kavramlara ad verme yollarından
yararlanıldığı gibi, ödünçlemelere gidilmesi eş anlamlılıkları (draşilya/draşilla = bağzıgara vb.)
gündeme getirmiştir. Bazı durumlardaysa yabancı adların Türkçenin söyleyişine uygun hâle
getirilişine (garagatsa, < Rum./ Yun. ‘karakaksa’) tanık olmaktayız.

20

113.

amberebulya/ ambelebulya**, bkz. ‘pulya’.

114.

badi*, < Ar. baùù. Ördek.

115.

bigatsa*, < Rum. ‘bittağa’. Orman çulluğu (Scolopax rusticola).

116.

bigatsuni*, < Rum. ‘bigatsa’. Küçük su çulluğu (Lymnocryptes minimus).

117.

cikla*, < Rum. ‘cikla’. Bir tür göçmen kuş, ardıçkuşu, karatavuk (Turdus iliacus).

118.

cissa*, < Rum. ‘cissa’. Guguk kuşu (Cuculus canorus).

119.

ditsi/ diçi/ gitsa*, < Yun. ‘kissa’. Bir tür av kuşu.

120.

draşilya/ draşilla*, < Rum. ‘Bağzıkara’ da denilen bir tür kuş, bağkuşu.

‘gamaz’ < Ar. ‘gammÀz, söz taşıyan’.

 Kavram Alanları Açısından Kıbrıs Türklerince Hayvanlara
Verilen Adlar

121.
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dudu*, < Far. ‘ùÿùì’. Dudu kuşu, papağan.

122.

fassa/ fatsa*, < Rum. ‘fassa’. Güvercine benzeyen bir tür kuş, tahtalı güvercin
(Columba palumbus).
123.

garagatsa*, < Rum./ Yun. ‘karakaksa’. Saksağan (Pica pica).

124.

gatsigorona/ gatsogudala, < Rum. ‘gatsigorona’. Bkz. ‘garagatsa’.

125.

gigsi*, < Rum. ‘gitsis’. Kartalgillerden leşle beslenen kızıl tüylü, iri bir kuş, kerkenez
(falco tinnunculus).
126.

gorona*, < Rum. ‘gorona’. Kuzgun; krş. ‘gamaz karga’.

127.

güveyik*, güvercine benzeyen ve eti için avlanan bir kuş, üveyik (Streptopelia turtur).

128.

keklik, güvercin büyüklüğünde eti için avlanan bir kuş (Perdrix).

129.

kırlangıç, kırlangıç kuşu (Hirundo).

130.

lokra**, bir serçe türü.

131.

mavrobullo*, < Rum. ‘mavropullin’. Bir tür kuş, sığırcık kuşu (Sturnus vulgaris).

132.

muyi*, < Rum. ‘muğia’. Küçük bir kuş, sinekkuşu (Carduelis canabina).

133.

pulya*, < Yun. ‘pouli’. Bağ kuşu (Carduelis chloris).

134.

serçe, kışın göçmeyen, küçük, koyu renkli, ötücü bir kuş, serçe (Passer domesticus).

135.

şahın/ şahan, < Far. ‘şìhìn’. Şahin.

136.

turaç/ tıraş*, < Ar. ‘durrÀc’. Sülüne benzeyen bir tür kuş (Francolinus francolinus).

137.

yarasa, uçabilen memeli hayvan, yarasa (Vespertilio).

138.

yusufcuk** (I), dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşayan güvercine benzer kuş (Tartur

auritus).
6. Sürüngenler ve Eklem Bacaklılar İçin Kullanılan Adlar
6.1. Yılanlara Verilen Adlar
Adaya gelip gitmelerin artmasıyla farelerin çoğaldığı görülür. Farelerin insan sağlığını
tehlikeye sokması ve tarım alanlarına verdiği zararlar üzerine, Adaya özgü yılanlarla birlikte İngiliz
yönetimi devrinde buraya yeni yılan çeşitleri getirilir. Kıbrıs Türk halkının bu yılanlara verdiği
adlar şöyledir:
6.1.1. Renginden Hareketle Adlandırılanlar
139.

batsali* (batsali yılan), < Rum. ‘batsalos’. Benekli yılan, yılan; krş. ‘sağır yılan’.

140.

kara (gara) yılan, vücudu 3 m kadar olabilen Kıbrıs’a özgü en uzun yılan türüdür.
Gençleri gri, siyahımsı lekeli benekleri bulunan bir renktedir. Erişkinleriyse parlak siyahtır
(Coluber jugularis linnaeus)21.
141.

sarı yılan, başının üstünde ve gözleri arasında boyuna bir çukurluk bulunan, yaklaşık 2
m boyunda, beyazımsı, sarımsı lekeleri olan bir yılan (Malpolon monspessulanus)22.
21

Mehmet K. Atatür ve Bayram Göçmen, Kuzey Kıbrıs’ın Kurbağa ve Sürüngenleri, Ege Üniversitesi Basımevi,
İzmir-Bornova 2001, s. 21.

21
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6.1.2. Herhangi Bir Uzvundan Veya Fiziksel Özelliğinden Hareketle Adlandırılanlar
142.

demir yılanı**, pulsuz ve zehirsiz bir çeşit sürüngen, küçük bir çeşit yılan.

143.

ince yılan, bkz. ‘ok yılanı’.

144.

kedi gözlü yılan, ince boyunlu, göz bebekleri dikey ve vücut uzunluğu genellikle 70-80
cm olan bir yılan türü (Telescopus fallax).
145.

kırbaç yılanı, vücudu 110 cm kadar, Kıbrıs’a özgü olmayan endemik, uzun ve ince
yapılı bir yılan türüdür (Coluber cypriensis).
146.

kör yılan, solucana benzeyen ince vücutlu bir yılan çeşidi. Vücut uzunluğu 25-30 cm,
enine çapıysa 1 cm kadardır (Typhlops vermicularis merrem) 23.
147.

ok yılanı, ince vücutlu, uzunluğu en çok 110 cm kadar olabilen bir tür yılan (Coluber
najadum); krş. ‘ince yılan’24.
148.

22
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6.2. Kertenkeleler
6.2.1. Renginden Hareketle Adlandırılanlar
158.

sarı kertenkele, vücut boyu 42 cm kadar olabilen, iri yapılı bir kertenkele çeşidi
(Eumeces schneideri)29.
6.2.2. Belirgin Bir Uzvundan Veya Fiziksel Özelliğinden Hareketle Adlandırılanlar
159.

ince kertenkele, vücut boyu 6-12 cm arasında değişebilen ince ve narin yapılı bir
kertenkele türü (Ablepharus budaki)30.
160.

şeritli kertenkele, vücut boyu 20 cm veya biraz daha uzun olabilen, vücut yanlarında
açık kahverengi renkte çizgileri bulunan bir kertenkele çeşidi (Mabuya vittata) 31.
161.

tarak parmaklı kertenkele, vücut boyu 15-20 cm kadar olabilen bir kertenkele çeşidi
(Acanthodactylus schreiberi boulenger)32.
162.

yılan gözlü kertenkele, bkz. ‘tarla kertenkelesi’.

6.2.3. Yaşadığı Yer İtibariyle Adlandırılanlar
163.

koşmar*, duvar kertenkelesi.

164.

kuşmar, bkz. ‘koşmar’.

165.

şelenduruna*, < Rum. ‘şelendruna’. Bir tür kertenkele, duvar kertenkelesi (Lacerta).

166.

Trodos kertenkelesi, vücut boyu 15-20 cm kadar olabilen bir kertenkele çeşidi
(Lacerta troodica werner)33.
167.

tarla kertenkelesi, vücut boyu 15-16 cm kadar olabilen küçük bir kertenkele çeşidi
(Ophisops elegans ménétriés); krş. ‘yılan gözlü kertenkele’34.
6.2.4. Hareketleri vb. Dolayısıyla Adlandırılanlar
168.

burnukapan/ burunkapan, bukalemun.

6.2.5. Diğer Adlar
Belli bir sürüngen grubundan her türün de nerede yaşadığı, ebadı gibi değişik özelliklerden
dolayı adlandırmalara gidilmesiyle karşılaşıyoruz. Adada farklı türden kertenkeleler yaşamaktadır.
Bunlar için verilen adları şöyle sıralayabiliriz:
169.

alizavra*, < Rum. ‘alinzavra’. Bir sürüngen, kertenkele (Lacertus).

170.

bizaska < Rum. Vücut boyu 20 cm kadar olabilen, tombul yapılı bir kertenkele türü
(Chalcides ocellatus)35.
171.

gurkuda, < Rum. Dikenli keler diye adlandırılan kertenkele çeşidi (Linnaeus). (Atatür
ve Göçmen, 2001: 14)

29

age, s. 19.
age, s. 21.
31
age, s. 19.
32
age, s. 15.
33
age, s. 16.
34
age, s. 17.
35
age, s. 18.
30

23
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172.

hamaylo, hamallo/ hamalyos/ hamolyo*, < Rum. ‘hameleon’. Bukalemun (Chamaelo
chamaelon).
173.

keçemen, bir tür kertenkele; krş. ‘alizavra’.

174.

mişaro*, < Rum. ‘mişaros’. Geniş parmaklı keler diye bilinen kertenkele (Linneaus).

Sıralanan adlardan bir bölümü eş anlamlıdır. Türkçe olan ‘keçemen’le Rumca kökenli
‘alizavra’; ‘koşmar’ ile de ‘şelendurun0(l)abun3(. )-43(B)pduar’ 6141(i)-4(l)-4(k)10(. )-43(B)3(k)1o2(a)10(m)-317(a)

24
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184.

kefal, beyaz etli bir balık türü, kefal (Mugil cephalus)

185.

morina*, < Rum. ‘morina’. Mersin balığının erkeği.

186.

munri*, < Rum./ Yun. ‘mungri’. Yılan balığına benzer büyük bir balık.

187.

25
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Uğurböceği için kullanılan eş anlamlı kelimeler:
204.

ayşecik*, bkz. ‘gelinböceyi’.

205.

babavura*, < Rum. ‘babaura’. bkz. ‘gelinböceyi’.

206.

gelinböceyi**, üst kabuğu kırmızı ve küçük küçük benekli, kahve çekirdeği
büyüklüğünde uçucu bir böcek; uğurböceği (Coccinella septempunctata); krş. ‘ayşecik/ babvura’.
İpekböceği için kullanılan eş anlamlılar:
207.

böce, böcek, kurtçuk, ipekböceği; krş. ‘böcü’.

208.

böcü*, böcek, ipek böceği, tırtıl; krş böce’

Farklı türden böcekler için kullanımını tespit edebildiğimiz diğer adlar da şöyledir:

26

209.

böv/ böy*, iri ve zehirli bir tür örümcek.

210.

bumburiya*, < Rum. ‘bumburia’. İri bir tür kelebek.

211.

çayan, akrep; krş. ‘çayan’.

212.

çıyan, sarımtırak renkte, zehirli bir böcek.

213.

gudsuguda*, bir tür böcek.

214.

mirmiyona*, < Rum. ‘mirmiona’. Yaban arısına benzeyen bir tür arı; s. 430.

215.

mirt*, < ‘mirtonin’. Bitkilerde hastalık yapan bir tür böcek.

216.

yusufcuk** (II), parlak renkli, iri kanatlı, büyük kız böceği.

9. Köpekgiller ve Kedigiller Grubundan Hayvanlara Verilen Adlar
Bu kategoride yer alanların çoğu eş anlamlıdır:
9.1. Renginden Hareketle Adlandırılanlar
217.

zıncap*, < Far. ‘sincÀb’. Üstü benekli kedi.

9.2. Hareketlerinden Yola Çıkılarak Adlandırılanlar
218.

bissi*, < Rum. ‘bissis/ pissis’. Uysal kedi.

219.

gunduri*, < Rum ‘gundurin’. Kuyruksuz köpek.

9.3. Yaş Dikkate Alınarak Adlandırılanlar
220.

encik39, enik, köpek yavrusu.

221.

guli* (I), < Rum. ‘skili’. Köpek yavrusu, enik.

9.4. Genel Adlar:

39

222.

fino*, < Rum. ‘finos’. Küçük bir cins köpek.

223.

kelp, köpek; s. 370.

224.

şillo*, < Rum. ‘şillos’. Köpek.

225.

tazı*, < Far. ‘tÀzì’. İyi cins bir köpek.

DLT ‘hayvan yavrusu; aslan, kurt, köpek yavrusu’.
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tilki, kürkü beğenilen ve kümes hayvanlarına zara veren yabani bir hayvan, tilki

(Vulpes).
10. Haşereler ve Diğer Zararlı Hayvanlar İçin Verilen Adlar
10.1. Fareler İçin Kullanılan Adlar:
10.1.1. Belirgin Bir Uzvundan Veya Fiziksel Özelliğinden Hareketle Adlandırılanlar
227.

bondigo*, < Rum. ‘bondigos’. Küçük fare.

228.

fındık sıçanı, daha çok evlerde vb. yerlerde yaşayan küçük bir fare çeşidi; krş. ‘fındık

40

faresi’ .
229.

fındık faresi, bkz. ‘fındık sıçanı’.

10.1.2. Yaşadıkları Çevreden Hareketle Adlandırılanlar
230.

gömeç sıçanı, bkz. ‘kömes sıçanı’.

231.

kömes sıçanı, büyük, genellikle kümes hayvanları ve yavrularına zarar veren bir fare

232.

ova sıçanı, ovalarda yaşayan küçük bir fare türü.

türü.

10.1.3. Genel Adlar
233.

sıçan**, sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan, kemirgen, memeli
hayvan (Rattus).
10.2. Kirpiler İçin Verilen Adlar
234.

argoşillo**, bir kirpi türü (Urgena maritima); krş. ‘gatsoşiro’.

235.

gatsoşiro/ gattoşiro**, kirpi (Erinaceus).

10.3. Sinek Adları
236.

at sineyi, ayakları uzun, iri yapılı, siyah renk bir sinek.

237.

gurd sineyi**, yiyeceklere kurt atan bir çeşit siyahımsı yeşilimsi sinek.

238.

kara sinek (gara sinek), siyah renk, küçük bir sinek.

239.

küpdüşen, sessiz, gözle görülemeyecek kadar küçük, zehirli bir sinek türü.

240.

ot sineyi, yeşil renkte, küçük, daha çok ilkbaharda görülen bir sinek türü.

Sineklere verilen adların da diğer hayvanlarda olduğu gibi rengi, belirgin bir özelliği vb.
dikkate alınmıştır.
11. Omurgalı Hayvan Adları (Kurbağalar)
241.

gece kurbağası, vücut boyu dokuz santim kadar olan, sırt tarafı genellikle grimsi,
yeşilimsi veya beyazımsı olan kurbağa çeşididir (Bufo viridis laurenti) 41.
242.

ova kurbağası/ bataklık kurbağası, vücut boyu on beş santime kadar ulaşabilen, sırt
tarafı yeşilimsi gri, açık veya koyu kahverengi olabilen, karın tarafıysa sarımsı vb. renkte lekeli
olabilen bir kurbağa (Rana ridibunda palas)42.
40
41

Bitkiden hayvana deyim aktarması yapılarak küçüklüğüyle fındık arasında ilişki kurulmuş.
Mehmet K. Atatür ve Bayram Göçmen, age, s. 10.
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12. Yumuşakça Adları
243.

garavolli*, < Rum. ‘garaolos’. Salyangoz, sümüklüböcek.

13. Hayvanlar İçin Kullanılan Sıfatlar
Hayvanların fiziksel özelliklerine davranışlarına bakılarak onları niteleyecek sıfatlar da
kullanılmıştır:
244.

anaç, döl verebilecek çağa gelmiş hayvan, doğurgan, ana hayvan.

245.

gatsara*, < Rum. ‘katsaron’. Kıvırcık tüylü hayvan.

246.

hamatsacık*, ‘hamatsos’. Sevimli, kısa boylu hayvan.

247.

lacinari*, < Rum. ‘lacinarin’. Damızlık erkek hayvan.

248.

malliro*, < Rum. ‘mallura’. Tüylü, kıllı (hayvan).

III. Hayvanların Adlandırılmasında Dikkate Alınan Yaş ve Cinsiyet Konusunda
Hareket Noktaları
Kıbrıs Türkleri özellikle yetiştirdiği büyük ve küçükbaş hayvanları yaşlarını dikkate alarak
sınıflandırmış ve onları bu yolla adlandırmıştır. Hayvanın yeni doğmuş veya belli aylıktaki dönemi,
ergenliği, doğumdan öncesi ve doğumdan sonrası çoğu zaman ayrı ayrı adlandırılarak kavram
zenginliği sağlanmıştır. Mesela koyunun erken doğan yavrusuna ‘buroma’; yeni doğanına ‘guzu’;
altı aylık olanına ‘boyiza/ boyizi’, bir yaşına gelmiş olanına ‘toklu’; çiftleşebilecek ergenliğe
ulaşmış, ancak henüz çiftleşmemiş olanlarına ‘bornali’, damızlık erkek koyuna ‘koç’ adları verilir.
Yaşın dikkate alınarak sınıflandırılmasında izlenen ölçütler genellikle şu şekildedir:
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a.

Yeni doğmuş olmalarına bakılarak verilen adlar: ‘guzu’ vb.

b.

Kaç aylık olduklarına bakılarak verilen adlar: ‘boyiza/ boyizi’ vb.

c.

Kaç yaşında olduklarına bakılarak verilen adlar: ‘toklu’, ‘arnayi’ vb.

d.
Belli bir döneme bakılarak (yumurtlama, kuluçka, tüy dökme, renk değiştirme,
çiftleşme vb.) verilen adlar: ‘gurk’, ‘ferig’, ‘bornali’ vb.
e.

Yaşıyla birlikte cinsiyetine de bakılarak verilen adlar. ‘tana’, ‘tosun’, ‘çebiç’ vb.

Türkçede kelimelerin cinsiyeti bulunmamakla beraber hayvan adlarında cinsiyete işaret
eden adlar vardır. Ancak bunlar dil bilgisel açıdan değil sözlüksel açıdan cinsiyete sahiptir43. Evcil
özellik gösteren, etinden ve sütünden yararlanılan büyük baş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar;
kümes hayvanları çoğu zaman cinsiyetlerine bakılarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma hayvan
yavrularının adlandırılmasına varıncaya dek derinleşmektedir. Kıbrıs Türkleri özellikle yetişkin
evcil hayvanları ve kimi durumda da bunların yavrularını dişil ya da eril oluşlarına bakarak
adlandırmıştır.

42
43

age, s. 11.
Nadir Engin Uzun, Dilbilgisinin Temel Kavramları, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, İstanbul 2004, s. 113.
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SONUÇ
1. Çalışmamızda sadece hayvan adlarına değinilmiş, hayvanlar ve hayvancılıkla ilgili
diğer terimler ele alınmamıştır. Buna rağmen 248 tane kelimeye ulaşılmıştır. Ayrıca ada coğrafyası
dikkate alınarak ölçünlü dile ait olduğunu düşündüğümüz hayvan adları da buraya dâhil
edilmemiştir.
2. Farklı dillerden alınma hayvan adlarıyla beraber Türkçe olanlar ağırlıktadır. Buna
göre, onom sözler dâhil Türkçe olanlar % 61, Rumca olanlar % 26, Farsça kökenliler % 3,65,
Arapça olanlar % 3,25 ve diğer dillerden gelenler de % 6 oranındadır.
3. Yabancı kökenli hayvan adları arasında Kıbrıs Rumcası kökenlilerin fazla olması
coğrafi yakınlık ve geçmişteki kültürel ilişkilerden kaynaklanmıştır. Kıbrıs Rumcasından alınan
kimi hayvan adlarının yine aynı ağız içinde Türkçe ve başka dillerden alınmış karşılıkları
bulunabilmektedir. Bu da beraberinde eş adlılığı getirmiştir.
4. Kavram alanı açısından en zengin söz varlığı küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara;
kümes hayvanlarına aittir. Durumun böyle olması söz konusu hayvanların yetiştiriciliğine verilen
önemle ilişkilidir.
5. Beslemeciliği yapılan hayvanların adlandırılmasında yaş ve cinsiyete ayrıca önem
verildiği sonucunu çıkarabiliriz. Buna karşın yabani hayvanların adlandırılmasında hayvanların
sesleri, renkleri veya diğer belirgin özellikleri öne çıkarılmıştır. Yabani, göçmen hayvanları
gözlemlemenin güçlüğü bu sonucun doğmasında etkilidir.
6. Deniz ve diğer su canlılarının adlarının Rumca kökenli olması geçmişten gelen karaya
bağlı yaşam biçiminin devam ettirildiğinin kanıtıdır.
7. Türklerin ehlileştirdiği ve insanoğlunun hizmetine sunduğu ‘at’ın Kıbrıs Türk
toplumunda yer etmediğini görüyoruz. Ada coğrafyasının küçüklüğü, mesafelerin kısalığı ata çok
da ihtiyaç bırakmamıştır. Ayrıca Kıbrıs’ın iklim ve coğrafi şartlarına kolayca uyum sağlayan
eşeklerinin kullanımı da bu ihtiyaca uzun yıllar cevap vermiştir.
8. Türkçede kelimelerin cinsiyeti yoktur yargısı hayvanlara verilen adlarla sorgulanır
duruma gelmektedir. Elbette kelime cinsiyeti dilimizde yoktur; ancak varlıklar kavram alanlarına
göre ayrılır ve adlandırılırken cinsiyet, yaş gibi özellikler de dikkate alınmıştır. Yani kelimelerin
cinsiyeti yoktur, ancak karşıladıkları kavramın cinsiyetini yansıtabilecek biçimde olabilmektedirler.
9. Hayvan adları zaman zaman karşıladıkları hayvanın fizikî durumu, aklı, rengi vb.
nedeniyle insanın bir vasfını anlatmada mecazi olarak da kullanılmıştır. Bu, esasen, sadece Kıbrıs
Türklerine değil, Türk milletinin geneline ait bir özelliktir. Hayvan kültü inanç siteminde, günlük
yaşamında yer etmiş Türk milleti tüm folklor ürünlerinde hayvanları birer motif hâline getirmiştir 44.
10. Hayvan adlarını kelime yapılarına göre değerlendirdiğimizde basit ve birleşik adlarla
karşılaşmaktayız. Basit adların bir bölümü Türkçeyken bir kısmı da yabancı dillerdendir. Doğadaki
yansımalardan hareketle geliştirilen ‘guli, bibi, givik’ vb. örnekler de basit adlar arasında
anılmalıdır. Türemiş adlarda isim ve sıfat tamlamalarının kurallarına uyulmuş, hayvanın yetiştiği
yer [Trodos kertenkelesi, Mağusa kargası (gargası)], rengi (bağzıkara), belirgin bir uzvu veya fiziki
özelliği (ince yılan, çizgili kaplumbağa), beslenme amacı (et bullisi, yumurta bullisi) vb. dikkate
alınarak bununla ilgili kavram tamlamaya alınmıştır.

44

Levent Doğan, agm, s. 627.
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11. Yabancı dillerden giren birtakım hayvan isimlerinin Türkçenin söyleyişine uygun hâle
getirildiğini (garagatsa, < Rum./ Yun. ‘karakaksa’) örneğinden yola çıkarak söyleyebiliriz.
12. Hayvan adlarının bir bölümünü tarihî belgelerde de tespit edebiliyoruz. Ancak,
bunlardan kelime anlamını koruyanlarla beraber değişmeye uğrayanlar da vardır: KA: suppa/
subba, eşek yavrusu, sıpa. = DLT, iki yaşına girmiş tay.
13. Hayvan yavrularının adlandırılması, hatta hayvanlara yaşlarına göre ayrı adlar
verilmesi kavram zenginliğinin, güçlü gözlem becerisinin ürünüdür. Aynı incelik hayvanların dişi
veya eril oluşlarına bakılırken de sürdürülmüştür.
KISALTMALAR
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Ar.

: Arapça

bkz.

: Bakınız.

EYun.

: Eski Yunanca

Far.

: Farsça

Fr.

: Fransızca

krş.

: Karşılaştırınız.

Rum.

: Kıbrıs Rumcası

Yun.

: Yunanca

DİZİN
ahtapot 192.
alina 49.
alizavra 169.
alo 53.
amberebulya/ ambelebulya 113.
anaç 244.
apparo 79.
appiduri 202.
argoşillo 234.
arı kuşu (arı guşu) 92.
arnayi 23.
arvana 69.
at sineyi 236.
ayşecik 204.
babavura 205.
babira 111.
badi 114.
bağzıkara (bağzıàara) 84.
barbun 179.
batsali (batsali yılan) 139.
beyaz tavuk 31.
beyir/ beygir 80.
bıldırcın 62.
bibi 47.
bigatsa 115.
bigatsuni 116.
biham 6.

binna 193.
bissi 218.
bizaska 170.
bkböcüsü 197.
bondigo 227.
bornali/ bornari/ bornai 24.
boyuza/ boyizi/ boyiga 25.
böce 207.
böcü 208.
böv/ böy 209.
bubukşa/ bubukşi/ bubukşo 104.
bulara/ bullara 70.
bullava 56.
bulli 50.
bullicig 35.
bumburiya 210.
burnukapan/ burunkapan 168.
buroma/ bıroma 27.
buzağı 8.
camız 7.
carcarkuşu (carcarguşu) 105.
cikla 117.
cissa 118.
civciv 57.
çayan 211.
çebiç/ çebiş 17.
çıyan 212.

çiftçikuşu (çifciàuşu) 95.
çiğkuşu (çiyàuşu) 96.
çilli tavuk/ çil tavuğu 32.
çizgili kaplumbağa 175.
çorba kaplumbağası 176.
dağarcık 150.
dalap 71.
davar 28.
demir yılanı 142.
deniz kaplumbağası 177.
diblari 15.
diratsani 13.
ditsi/ diçi/ gitsa 119.
ditsirolemo 34.
divlikkuşu (divligàuşu) 106.
doğukırlangıçı (dovugırlangıcı)
97.
dorum/ dorumcuk 76.
döve 81.
draşilya/ draşilla 120.
dudu 121.
düve 1.
encik 220.
ergeç 18.
eşek 82.
eşşek katırı 67.
et bullisi 36.
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et civcivi 37.
et tavuğu 38.
ev bullisi 43.
ev tavuğu 44.
fassa/ fatsa 122.
ferig 58.
fındık faresi 229.
fındık sıçanı 228.
fidi 151.
fina 152.
fino 222.
gaco 180.
gafgaro 11.
galina 51.
galo 54.
gamaz karga 107.
gamilo 83.
garabkargası 85.
garagarga 86.
garagatsa 123.
garavolli 243.
garşı ineği 3.
gatsara 245.
gatsi 87.
gatsigorona/ gatsogudala 124.
gatsoşiro/ gattoşiro 235.
gavro 194.
gavuri 73.
gaz 63.
gazgana 181.
gece kurbağası 241.
gecekuşu (geceguşu) 98.
gelinböceyi 206.
gigsi 125.
gilli 74.
givik 108.
gorona 126.
göcen 59.
gömeç sıçanı 230.
gudsuguda 213.
gufi/ kufi 153.
gugumavuk 109.
guguşav 110.
guli (I) 221.
guli 48.
gumburo 154.
gunduri 219.
gurd sineyi 237.
gurk 60.
gurkuda 171.
güveyik 127.
hamatsacık 246.
hamaylo, hamallo/ hamalyos/
hamolyo 172.
hanno 182.
haşarı 75.
horoz 55.
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ilan 155.
ince kertenkele 159.
ince yılan 143.
iŋek 4.
iskaro/ skaro 183.
kara sinek 238.
kara tavuk 33.
kara yılan 140.
karasiribilla 196.
katır 68.
keçemen 173.
kedi gözlü yılan 144.
kefal 184.
keklik 128.
kelp 223.
kırbaç yılanı 145.
kırlangıç 130.
kısrak 72.
koç 19.
koş 20.
koşmar 163.
koyun 22.
kömes sıçanı 231.
kör yılan 146.
köy bullisi 45.
köy tavuğu 46.
kuduk 77.
kuşmar 164.
kübdüşen 239.
lacinari 247.
lağos 64.
leş kargası 93.
lokra 129.
lossarga 61.
mağusagargası 99.
malliro 248.
mart 200.
mavrobullo 131.
meci 16.
mida 14.
mirmiyona 214.
mirt 215.
mişaro 174.
morina 185.
muflon 29.
munri 186.
murmuro 187.
muyi 132.
ok yılanı 147.
olak/ oğlak/ ovlak 21.
ornihari 39.
ot sineyi 240.
ova kurbağası/ bataklık
kurbağası 242.
ova sıçanı 232.
öküz 5.
palaz 112.

pulya 133.
renga/ ringa 188.
sağır yılan 148.
saksağan karga 89.
sardelli/ sardella 189.
sarı kertenkele 158.
sarı yılan 141.
serçe 134.
seretan (I) 195.
seyrik/ seyrek 203.
sıçan 233.
sikkeli yılan 149.
sipya/ sibya 190.
siribillo/ siribilla 199.
siyarga 66.
siyero 12.
sorgoz 191.
suppa/ subba 78.
şahın/ şahan 135.
şelenduruna 165.
şeritli kertenkele 160.
şillo 224.
şiro 30.
tahdabiti 198.
tana 10.
tarak parmaklı kertenkele 161.
tarla kertenkelesi 167.
tarla kuşu 100.
tavıg/ taug 52.
tavışan/ tavşan/ tavuşan 65.
tazı 225.
telligarga 90.
tilki 226.
tohum guşu 94.
toklu 26.
tosbağı 178.
tosun 9.
Trodos kertenkelesi 166.
turaç/ tıraş 136.
uysal yılan 157.
yaban ördeği 101.
yaban tavuğu (yaban tavÿ) 102.
yağır kerga 91.
yağmur kargası 103.
yarasa 137.
yarı sucul yılan 156.
yeşilkarga 88.
yılan gözlü kertenkele 162.
yıldamcı/ yıldamcıl 2.
yumurta bullisi 40.
yumurta civcivi 41.
yumurta tavuğu 42.
yusufcuk (I) 138.
yusufcuk (II) 216.
zıncap 217.
zirziro/ ziziro 201.
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