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VEZİRKÖPRÜ VE HAVZA AĞIZLARINDA YABANİ BİTKİ ADLARI*
Nuh DOĞAN**

ÖZET
Vezirköprü ve Havza yöresi ağızlarında çeşitliliğiyle dikkat çeken yabani bitki adları
Türkçenin söz varlığı açısından önemlidir. Türkçenin zengin söz varlığının dikkat çekici
öğelerinden olduğu düşünülen yabani bitki adları, Türkçenin kavramlaştırma gücünü ve
kavramlaştırma sırasında başvurulan anlatım yollarını ortaya koymaktadır.
Bu çalışmada elde edilen bulgular Türkçede nesne, varlık ve kavramların
adlandırılmasında hangi unsurların belirleyici olduğunu ortaya koyabilecek niteliktedir.
Anadolu ağızlarına özgü anlatım özelliklerinin görüldüğü yabani bitki adları, Türkçenin geniş
anlatım olanaklarını ortaya koymakta ve bu ağızların Türkçenin hemen hemen bütün türetme
kurallarından ve anlatım yollarından faydalandığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Vezirköprü ve Havza Ağızları,
Kavramlaştırma, Türetme Kuralları, Türkçenin Söz Varlığı.
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THE NAMES OF WILD PLANT IN VEZİRKÖPRÜ AND HAVZA DIALECTS
ABSTRACT
The names of wild plant calling attention with the differetiations in Vezirköprü and
Havza region dialects are important in respect of vocabulary of Turkish. The names of wild
plant which have thought that they are of element calling attention of rich vocabulary of
Turkish will be able to put forward the conceptualisation power of Turkish and expression
ways applied during conceptualisation.
The findings obtained in this work is of the quality to be able to put forward that which
factors are characteristic in the naming objects, existences and concepts in Turkish. The names
of wild plant shows expression fuatures peculiar to Anatolia dialects, has been putting forward
wide expression facilities and showing that those dialects benefit from expression ways and
almost whole derivation rules of Turkish.
Keywords: Vezirköprü ve Havza dialects, the names of wild plant, conceptualisation,
derivation rules, vocabulary of Turkish.
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Giriş
Bitki ve hayvanlar, insanın en yakınında bulunan varlıklardır. Bu varlıklarla ilgili
sözcükler de bir dilin önemli söz varlıkları arasında gelir. Bir dilin t eme l söz varlığının
saptanabilmesi için insanın odak alınması gerekir.
Yerli sözcüklerin bir bölümü çekirdek sözcükler, kalıt sözcükler ya da temel sözvarlığı
olarak adlandırılır. Her dilde kuşaktan kuşağa aktarılarak bu öğeler insanın yaşamında birinci
derecede önemli olan, insana ve çevresine ilişkin önemli kavramları yansıtan sözlerdir: Başta baş,
göz, kulak, el, ayak gibi organların adları olmak üzere ana besin maddesi sayabileceğimiz su,
buğday, et, balık gibi nesnelerle insanın yakın ilişki içinde bulunduğu at, inek, koyun gibi
hayvanlar, tarım hayvanları, tarım araçları insanların en çok kullandıkları, somut eylem gösteren
almak, vermek, yemek, içmek, gitmek, gelmek gibi sözcüklerle bir, iki, beş, on, yüz, bin gibi
sayı adları örnek olarak gösterilebilir1.
Araştırmamıza konu olan yabani bitki adlarının Türkçenin temel söz varlığının önemli bir
bölümünü teşkil ettiği ileri sürülebilir. Diğer taraftan insanın yakın çevresinde bulunan varlıklardan
biri olan bitkilerle ilgili sözcüklerin bir dilin temel söz varlığının yansıdığı önemli sözlüksel
unsurlardan olduğu söylenebilir. Yabani bitki adları, yörenin söz varlığının belirlenmesi ve o
yörenin, dolayısıyla Türkçenin adlandırma eğilimlerinin tespit edilmesi açısından da ayrıca
önemlidir.
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“Türkiye’de 9000 kadar yabani bitki türünün yetiştiği bilinmektedir. Buna karşılık Derleme
Sözlüğü’nde yaklaşık olarak 3000 kadar Türkçe bitki adı bulunmaktadır. Türkiye’de yetişen bitki
türlerinden yaklaşık üçte birinin Türkçe adının bulunması halkın bitkilere olan yakın ilgisini
açık bir şekilde göstermektedir.2” Ancak Anadolu’nun değişik yörelerinde bulunan veya farklı
adlandırmalarla anılan ama botanikle ilgili kitaplara ve sözlüklere girmemiş birçok yabani bitki
adının olduğu görülür.
Anadolu ağızlarında Türk dili ve kültürü açısından birçok gerçeğin saklı olduğu
söylenebilir. Anadolu ağızlarının standart dile göre çok daha geniş bir söz varlığına sahip
olması, bu ağızlarda Türkçenin bütün türetme kurallarının kullanılması ve standart dilde
görülmeyen biçim birimlere rastlanması buna birer kanıt olarak gösterilebilir. Anadolu
ağızlarındaki yabani bitki adları üzerine yapılacak çalışmaların Türkçenin kavramlaştırma
gücünün ortaya konulması açısından faydalı olacağı söylenebilir. Bu çalışmayla yörenin ve
dolayısıyla Türk dilinin söz varlığına katkı yapmak ve adlandırma eğilimlerini tespit etmek
amaçlanmıştır. Bu açıdan Havza ve Vezirköprü yöresinde yabani bitkilerin adlandırılması ve
adlandırmalardaki çeşitlilik dikkate değerdir.
Bu yörede derlenen ve halkın çoğunluğu tarafından tanınan yabani bitkiler Türk mutfak
kültürünün de önemli bir parçasını oluşturur. Bu bitkilere verilen adlardan hareketle, o yörenin
yaşayış biçimi, gelenekleri, inançları vs. hakkında geniş bilgilere ulaşmak mümkündür. Özellikle,
Havza’da gelin-güveyi ve yörenin düğün adetleriyle ilgili olan bazı nesnelerle bitki adları
arasında benzerlik kurularak deyim aktarmalı anlatımlara başvurulmuştur. Bu tür adlandırmalar,
yörenin yaşam biçimi hakkında bilgi edinmemizi sağlayabilir.
“Halk, botanik kitaplarında yazılı olan bitki adlarını hemen hemen hiç bilmemektedir. Buna
karşılık halkın kullandığı bitki adlarının büyük bir çoğunluğu da botanik kitaplarında ve
sözlüklerde bulunmamaktadır.3” Havza ve Vezirköprü yöresinde derlenen yabani bitki adlarında
1

Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Cilt: 2, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1998, s. 17
Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları 1997, s. 5
3
Turhan Baytop, age, s. 1
2
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bu husus açıkça görülmektedir. Zira bunda aynı bitkiye farklı bölgelerde farklı adlandırmaların
yapılmasının etkisi de
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2. Adlandırmaların Yapısı
Bu bölümde bitki adları yapı olarak incelenecektir. Bitki adları bu açıdan
incelendiğinde yapıların büyük bir bölümünün kelime öbeği şeklinde kurulduğu görülmüştür. Bu
yapılar öbek çeşitleri bakımından sınıflandırıldı.
2.1. Belirtisiz İsim Tamlaması Yapısında Olan Bitki Adları
İsim tamlaması yapısında olan yabani bitki adlarının tamamı belirtisiz isim tamlaması
şeklinde kurulmuştur. Belirtisiz isim tamlaması şeklinde olan bitki adları şunlardır: adem otu,
arapsaçı, arapdaşşā, ayrıħotu, badik otu, çobanekmā, çörek otu, dere otu, ebegömeci,
eşşekmadımā, ġaz otu, ġargadüğülek, gelineli, gelin çarşafı, gelin süpürgesi, gıdıġulā, ġuşdili,
ġuşmadımā, ġuzuġulā, guyöv süpürgesi, hanımeli, horuzibį, leylekayā, ġatırdırnā, süpürke teli,
tavukġursā, tekesaħalı, sığırġuyrū, yılanġuyrū, yüzükġaşı vb.
2.2. Sıfat Tamlaması Yapısında Olan Bitki Adları
Derlediğimiz yabani bitki adlarının önemli bir kısmı da sıfat tamlaması yapısında
kurulmuştur: aġġız, acı filiz, beşbıyık, ġaba pancar, ġalın ġabuħ, ġara çayır, ġarabaş, üçgül,
tekelce, yeni sürük vb.
2. 3. Sıfat-Fiil Öbeği Yapısında Olan Bitki Adları
Bu tür yapılara oldukça az rastlanır. Bu yapıda birkaç bitki adına rastlanmaktadır:
köygöçüren, yülālen (<yola+gelen), ġayışġıran, dilġanatacā7 vb.
2. 4. Tek Kelime Yapısında Olan Bitki Adları
Yabani bitki adlarının büyük bir bölümü de tek bir kelimeden oluşan adlardır; ama
yakından incelendiğinde tek bir kelime yapısında olan bu adların büyük bir bölümünün, esasında,
isim ve sıfat tamlaması yapılarının eksiltilmesiyle oluştuğu anlaşılmaktadır: civcilik, dananı,
doraħ, develik, çil, covata, ġabalaħ, ġıvşılık, gelincik, ısırgan, kömeç, ġızılca, ġızılcıħ, madımaħ,
madenüs, meceref, mancar, namzan, nünük, ogul, pirpürüm, sarmaşuħ, soğukluk, sütlüvan,
sümsülük, ġararuħ, tikence, ġovanlık, efelik, kavruk, delüce, solaħ, kırçan, ovanlık, kiğniç vb.
3. SONUÇ
Bu çalışmada kullanılan yabani bitki adları, Vezirköprü ve Havza yöresindeki bizzat
şahsımın derlediği ve öğretmenlik yaptığım Vezirköprü Lisesi öğrencilerinin çevrelerinden
topladıkları bitki adlarından oluşmaktadır. Yörenin ağız özellikleri korunarak kayıt altına alınmış
yabani bitki adları Derleme Sözlüğü’nden kontrol edilmiş ve Türkçe Bitki Adları Sözlüğü (Baytop
1997) ile karşılaştırılmıştır. Vezirköprü ve Havza’da 100 kadar bitki adı derlenmiş ve bunların
37 tanesinin sözlüklerde bulunmadığı tespit edilmiştir. Tamamen bu yörenin temel söz varlığından
olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, yabani bitki adlarının 13 tanesi de Derleme Sözlüğü’nde Samsun ve
yöresinde gözükmediği hâlde bu yörede yoğun olarak kullanılmaktadır. Ege ve Akdeniz
bölgesinde görülen arapsaçı adlı bitkiye, Vezirköprü’de de rastlanmaktadır.
Vezirköprü ve Havza’da derlenen yabani bitki adlarında eş anlamlılık görülmektedir.
Anlambilim açısından dikkate değerdir. Semizotu olarak bilinen ot, yörede togmakan, yağluca,
soğukluk, pirpürüm gibi adlarla da tanınır. Yaygın olarak, madımak adıyla bilinen bitkiye ayrıca
develik, devetabanı gibi adlar da verilmiştir. Eş anlamlılık gösteren bu tür adlandırmalar da bir
hayli fazladır. Bu çalışma, yörenin söz varlığının belirlenmesi ve Türkçenin adlandırma
eğilimlerinin ortaya konması açısından atılan küçük bir adım olmuştur.
7

Derleme Sözlüğü’nde bu yabani bitkiye Dil
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DİZİN
acı filiz
adem otu
aġġız
arabdaşşā
arapsaçı
ayrıħotu
badik otu
civcilik
covata
çil
çobanekmā
çörek otu
dananı
Ðayışðıran
delüce
dere otu
develik
dilġanatacā
doraħ
ebegömeci
efelik
ekşimek
eşşekmadımā
fünuk
ġaba pancar
ġabalaħ
ġalın ġabuħ
ġara çayır
ġara erişte
ġarabaş
ġararuħ
ġargadüğülek

ġatırdırnā

madımaħ

ġaz otu

mancar

ġazayaħ

meceref

gelin çarşafı

namzan

gelincik

nane

gelineli

nünük

gelinsüpürgesi

ogul

geven

ovanlık

ġıcırdayuħ

pirpürüm

gıdıġulā

sarmaşuħ

gıvşılık

semizotu

ġızılca

sığırguyrū

ġızılcıħ

siğirlibey

ġovanlık

sirken

ġuşdili

soğukluk

ġuşekmā

solaħ

ġuşmadımā

sümsülük

guyövsüpürgesi

süpürke teli

ġuzuġulā

sütlüvan

hanımeli

tavukġursā

horuzibî

tekelce

ısırgan

tekesaħalı

kaldırayu-

tikence

Karacaoğlan

togmakan

kavruk

töngel

kedidırnâ

üçgül

Keloğlan kırçan

yağluca

kiğniç

yeni sürük

korunga

yılanġuyrū

kömeç

yülalen

leylekayā

yüzükġaşı

madenüs

zıbıdık
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