ORDU VE YÖRESø AöIZLARINDA ARMUT ADLARI*
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ÖZET
Bu çalıúmada Ordu ile Sinop yöresinden derlenen 133 armut adı ad
bilimi açısından ele alınmıútır. Bu adlardan yalnızca 16’sı Sinop merkez ile
Gerze’den öbürleri Ordu’dan derlenmiútir. øki yöreden derlenen armut adları
de÷iúik açılardan ele alınıp sınıflandırılmıútır.
Anahtar Kelimeler: Armut Adları, Ad bilimi, Sınıflandırma.

PEAR NAMES IN DIALECT OF ORDU AND ITS
REGION
ABSTRACT
In this study, 133 pear names have been investgtigated in a onomastic
point of view. 16 of them have been collected from main and Gerze areas of
Sinop, the others from Ordu. Pear names found from these two provinces
have been analysed from various point of view and classified.
Key words: Pear names, onomastics, clasification

0. Giriú
ønsanın yakın çevresindeki varlıklar arasında bitkiler önemli yer
tutar. ønsan ve yakın çevresiyle ilgili varlıkların adları temel
sözvarlı÷ının ögeleri arasındadır.
Maddi kültür denince bilim dilinde flora ve fauna adı altında
toplanan de÷iúik kavramlar da aynı çerçeve içine girmektedir. Flora,
insanın çevresinde yer alan, onun yaúamıyla yakından ilgili bulunan
bitkileri (bu arada bu÷day, mısır, pirinç gibi, toplumun beslenmesini
sa÷layanları) içermekte, fauna ise aynı çevrede bulunan ve insanların
bir bölümünden yararlandıkları, özellikle tarım ve hayvancılıkta
insanlara yarar sa÷layan hayvanları göstermektedir (Aksan 1996: 26).
Meyveler bitkiler içinde önemli bir grup oluúturur. Bitkiye ad
verilmesinde bitkinin kullanılıúı, görünüúü veya yetiúti÷i yerin dikkate
alındı÷ı anlaúılmaktadır. Hayvan adları da bitkilerin adlandırılmasında
*

Bu yazı Marmara Üniversitesi Türkiyat Araútırmaları Enstitüsü tarafından 7-8 Nisan
2004’te yapılan Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu’nda sunulan bildirinin gözden
geçirilerek yeniden düzenlenmiú metnidir.
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çok kullanılır. Kimi bitkiler, kiraz gibi bitkinin do÷al olarak yetiúti÷i
bölgenin adını almıútır (Kerasus, bugünkü Giresun), kimi bitkiler ise,
o bitkiyi uzak bir ülkede görüp seven, onu evcilleútiren bir kiúinin
adıyla anılır (Baytop 1997: 9).
Armut bir meyve adı olarak Farsçadan Türkçeye geçmiútir.
Farsçada emrûd / emrûz biçimindedir. Bu meyvenin Lâtince cins adı
Pyrus’tur. Bütün Türkiye’de bu cinsle ilgili sekiz tabiî armut türü
yayılıú göstermektedir. Bunlardan Türkiye’de tüketim amaçlı
yetiútirilen armut, Pyrus communis adlı türe dayanır. Bu türün
Türkiye’de yayılıú gösteren üç alt türü belirlenmiútir.(Davis
1972:160).
Ordu ve yöresinde arazi ve iklim armut türlerinin yayılıúına ve
geliúmesine uygundur. Baúka bir anlatımla yetiúme úartları bu
meyvenin burada çeúitlenmesini sa÷lamıútır. “Yetiúme úartları, iklim,
toprak ve yer úekilleri (rölyef) gibi faktörlerden meydana gelmiú bir
bütündür. Bitki toplulukları bu faktörler grubunun kendi iste÷ine
uygunlu÷u oranında o yerde tutunur, geliúir ve hayatını devam ettirir;
yahut bu faktörlerin yetersizli÷i hâlinde geliúemez ve ortadan kalkar.”
(Dönmez 1985: 3). Bundan dolayı ticarî bir de÷eri olmasa da birçok
armut çeúidi yörede görülmektedir. Bu adların yöredeki armut
çeúitlenmesiyle do÷rudan ba÷lantısı oldu÷u söylenebilir.
Ordu ve yöresinden derlenen bütün armut adları Derleme
Sözlü÷ü’nden kontrol edilmiútir. Ancak bu yöreden derlenen bazı
adların Derleme Sözlü÷ü’nde hiç yer almadı÷ı bazılarınınsa eksik yer
aldı÷ı belirlenmiútir. DerS’de yalnızca Amasya’da yetiúti÷i kaydedilen
bir armut adına Ordu yöresinde de rastlanmaktadır. Burada úöyle bir
iliúki de düúünülebilir. Baúlangıçta Amasya’da yetiútirilen bir armut
çeúidi Ordu yöresine aúılamak suretiyle götürülmüú olabilir.
Bu çalıúma çerçevesinde, Ordu ve yöresinden a÷ız özellikleri
korunarak derlenen armut adlarının, Türkçenin söz varlı÷ına bir katkı
oluúturması da düúünülmüútür.
Bu çalıúmada derlenen bütün armut adları kendi içinde
sınıflandırılmıútır. Adlandırmada esas oldu÷u düúünülen özellikler
sınıflandırmada da esas kabul edilmiútir. Armut türleri, biçim, renk,
dayanıklılık, köken vb. farklı özellikleri göz önünde bulundurularak
adlandırılmıútır. Bazı armut çeúitleri de erken veya geç olgunlaúmaları
açısından adlandırılmıútır.
Ayrıca bu çalıúmada Ordu ve yöresinden derlenen armut adları,
kuruluúları açısından da de÷erlendirilmeye çalıúılacaktır.
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1.

Adlandırmaların Dayandı÷ı Temeller
Biçim ve renge göre adlandırmalar

Ordu ve yöresinden derlenen armut adlarının birço÷unda biçim
ve rengin esas oldu÷u söylenebilir. Yalnızca armudun rengi ve biçimi
temel yapılmamıú bazen armudun yapra÷ı ve a÷acı da adlandırmada
kullanılmıútır. Bu tür adlarda iki adlandırma ölçütünün bir arada
kullanıldı÷ı da belirlenmiútir: balbardah (<bal+bardak) veya
balbardaq armudu ile saru söpü (<sarı+söpü), sulu de÷ermi böyle
adlandırma örnekleridir. Yalnız renk ve biçim ögesinin kullanıldı÷ı
adlar: a÷ca armut, ak armut, barahlu armut (<baraklı armut),
bardaq armudu (<bardak armudu), burnu çuqur (<burnu çukur),
çatal armut, dombul armut (<tombul armut), e÷ri zıpçuq armudu
(<e÷ri zıpçık armudu), ƥadun barmaq (<kadın+parmak)1, ƥalın sap
armudu (<kalın+sap armudu), ƥara armut(<kara armut), ƥızıl armut
(<kızıl armut), ƥoca armut (< koca armut), ƥǀh armut (<kovuk
armut), göbeayu (<göbe÷i+ayı), gö÷ce de÷ermi (<gökçe de÷ermi),
ibrúk armudu (ibrik armudu), islice armut, qabran armut2 , purtul
armut, tekir armut (<teker armut), uzun armut, yımırta armudu
(<yumurta armudu) vb.
1.2. ørilik ve Ufaklı÷a Göre Adlandırmalar
Armut çeúitlerinin adlandırılmasında irilik ufaklık da
belirleyicidir. ørilik ufaklık etkenine göre adlandırmalara Ordu ve
yöresinde de rastlanmaktadır: ayubo÷an (<ayı+bo÷an), dalƥıran
(<dal+kıran), enúk armudu (<enik armudu), eúek armudu, ƥabaq
armudu (<kabak armudu), ƥarƥa armudu (<karga armudu), ƥavun
armudu (<kavun armudu), küp armudu, kúpdüúen armudu,
kúpdüúdu (<küp+düútü) vb.
1.3. Yetiúti÷i Yöreye Göre Adlandırmalar
Armut çeúitlerinin adlandırılmasında öteki meyvelerde oldu÷u
gibi yetiútirildi÷i veya aúısının getirildi÷i yer de önemlidir. Ordu ve
yöresinde de bazı adlandırmalarda armudun yetiúti÷i veya getirildi÷i
yer esas alınmıútır: Anƥara armudu (<Ankara armudu), ba÷
armudu, Batum armudu, Cenik armudu (<Canik armudu),
Çınarlıq armudu (<Çınarlık armudu), çoraq armudu (<çorak
1

Revnak-ı Bostan’da (Hazırlayan: Zafer Önler, TDK Yay., Ankara 2000) kadın
parma÷ı “Razakı denen bir tür iri üzümün benzeri” biçiminde tanımlanmıútır. bk. s.
83.
2
Kabran, Derleme Sözlü÷ü’nde úöyle tanımlanmıútır: “[kabsak] 1. Tahta tekne,
yalak. (-Ist.) 2. øki üç kiloluk içine ya÷, pekmez vb. konulan tahta kutu. (*øskilip –Çr.;
*Boyabat –Sn.) 3. Arıkovanı (-Kü.; -Bil.) 4. Hayvanlara yem dökülen a÷aç
dallarından örülerek yapılmıú sepet, sele. (*øzmit –Kc.).”
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armudu), dere armudu, ƥale armudu (<kale armudu), ƥarören
armudu (<Kara+ören armudu), ƥaynǀlu armudu (<Kaynak+o÷lu
armudu), gö÷celi armudu (<Gökçeli armudu), Göllüce armudu,
Hacılu armudu (<Hacılı armudu), Hartana armudu, østanbul
armudu, Kúrtün armudu (<Kürtün armudu), Selemen armudu,
Sırsıçlu armudu, topbaúı, Trabzon armudu, Zevgúlü armudu vb.
1.4.

Tadına Göre Adlandırmalar

Armut çeúitleri tadı, sulu veya az sulu oluúu açısından da
adlandırılmıútır: acı armut, bal armut veya bal armudu, ballıƥ
armudu (<ballık armudu), bıldırcın armudu, çıtır armut, çökelik
armudu (<çökelek armudu), daú armudu (<taú armudu), gerdek
armudu, hıyar armut, ƥumlu armut (<kumlu armut), kúsülü
baruúduran armudu (<küs olanları barıútıran armudu), limon
armudu, sulu de÷ermi, sulu göynü, susaq armudu, süt datlu
armudu (<süt+tatlı armudu), sütlüce armudu vb.
1.5. Olgunlaúma Dönemine Göre Adlandırmalar
Ordu ve yöresinde armut türlerinin olgunlaúma dönemlerine
göre de adlandırılabildi÷i görülmektedir: çiçek armudu, er armut,
gıú armudu (<kıú armudu), gúz armudu (<güz armudu), hamderme
(<ham+derme), harman armudu, kirez armudu (<kiraz armudu),
oraq armudu vb. Bu örneklerdeki kirez (<kiraz) ve orak, alaturka
haziran ve temmuz aylarını karúılamaktadır.
1.6. Topluluk ve Mesleklere Göre Adlandırmalar
Az sayıda armut da topluluk, etnik unsur ve meslek adından
yola çıkılarak adlandırılmıútır: ƥazibey armudu, ƥuyumcu armudu
(<kuyumcu armudu), imamlar armudu, ƥaraçepni armudu
(<kara+çepni armudu), laz armudu, terzi armudu vb.
1. 7. Sorunlu Adlandırmalar
Bazı adlandırmaları belli bir sınıfa sokmak kolay de÷ildir. Bu
çalıúmada çözümlenemeyen adlandırmaların sorunlu adlandırmalar
baúlı÷ı altında toplanmasının uygun olaca÷ı düúünülmüútür. Bu
adlandırmalar üzerine düúünmek ve tartıúmak gerekir: atana armudu
(<ata+ana armudu?), dizine armudu (<düzine armudu), geliyir
armudu, habilis armudu, kelpeúir3 armudu, úıhmanboz armudu
vb.

3

Derleme Sözlü÷ü’nde kelpeúir “Kaynayan suya ufalanan yufka, ekmek, tuz ve biber
konularak yapılan bir çeúit yemek (-Ant.)” biçiminde tanımlanmıútır. (c. VIII, s.
2735). Ancak bu kelpeúir ile bir armut adı nasıl ba÷daútırılabilir?
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2. Adlandırmaların Yapısı
Bu bölümde armut adlarının kuruluúu ele alınacaktır. Armut
adlarının büyük bir bölümü öbek kuruluúundadır. Tek kelimeden
oluúan adların eksiltili yapılar olabilece÷i gerçe÷i göz ardı edilemez.
2.1. Belirtisiz øsim Tamlaması Kuruluúunda Armut Adları
Ordu ve yöresinden derlenen armut adlarının büyük bir bölümü
belirtisiz isim tamlaması yapısındadır: Anƥara armudu, Batum
armudu, çiçek armudu, Çınarlıq armudu, Çökelik armudu, daú
armudu, dere armudu, eúek armudu, gerdek armudu, susak
armudu vb.
2.2. Sıfat Tamlaması Kuruluúunda Armut Adları
Ordu ve yöresinde armut adlarının önemli bir bölümü de dizim
açısından sıfat tamlaması kuruluúundadır: acı armut, aq armut, bal
armut, barahlu armut, çıtır armut, çatal armut, çürü÷en armut,
ham armut, purtul armut, sulu armut vb.
2.3. øyelik Öbe÷i Kuruluúunda Armut Adları
øyelik eki almıú veya eksiz hâldeki bir isimle baúka bir isimden
kurulan bu yapıda birkaç armut adı vardır: burnu çuqur, içi göynü,
ƥadun barmaq, göbe÷i ayu, ham derme vb.
2.4. Sıfat-fiil Öbe÷i Kuruluúunda Armut Adları
Az sayıda da olsa sıfat-fiil öbe÷i kuruluúunda armut adı
belirlenmiútir: ayu bo÷an, dal ƥıran, kúp duúen, kúpdüúdú, kúsülü
baruúduran.
2.5. Tek Kelimeden Oluúan Armut Adları
Bu tür tek kelimeden oluúan adlar ya isim tamlamalarının veya
sıfat tamlamalarının eksiltilmesiyle oluúmuútur. Ayrıca bunlardan
bazıları sinekdoha (kapsamlama) örne÷i olarak da görülebilir: ahlat,
çörtük, göllüce, kiresep, mursal, serendü, sırsıçlu. Belki bunlardan
ahlat4 ile çördük / çörtük adını öbürlerinden ayırmak gerekir. Yörede
ahlat ve çördük tam eú anlamlı olarak ‘yabanî armut’ karúılı÷ında
kullanılmaktadır.
Armut adları anlambilim açısından da ayrıca de÷erlendirilip
sınıflandırılabilir. Ordu ve yöresinden derlenen adların önemli bir
bölümü deyim aktarmalarından oluúmaktadır. Aktarmalardan da ya
insandan tabiata veya tabiattaki nesneler arasında aktarmalar daha
4

Ahlat bazı kaynaklarda Rumca olarak gösterilmiútir. bk. Hasan Eren, Türk Dilinin
Etimolojik Sözlü÷ü, Ankara 1999, s. 6.
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yaygındır: burnu çuqur, çöp bacaq, ƥadun barmaq, purtul armut;
bal armut, bal barda0, çökelik, armudu, bıldırcın armudu, eúek
armudu, ƥarƥa armudu, ƥovan armudu, göbeayu, ibrúk armudu,
köpek baú armudu, limon armudu, hıyar armut, öveyik budu vb.
Bunlardan bir bölümü benzetme yoluyla adlandırma olarak da
de÷erlendirilebilir.
3. Sonuç
Bu çalıúmanın malzemesini Ordu ve yöresi ile Sinop’tan
derlenen 133 armut adı oluúturmaktadır. Bu adların 133 armut
çeúidine tekabül etti÷ini düúünemeyiz. Çünkü bazen bir armut çeúidi
iki úekilde adlandırılmıútır. Söz gelimi ƥovan armudu ve içi göynü
aynı armut çeúidinin adıdır. Bu adlardan 16’sı Sinop merkez ve
Gerze’den derlenmiútir. Bu yörelerden derlenen yalnızca 4 armut adı
Derleme Sözlü÷ü’nde yer almaktadır. Malzemenin büyük bir bölümü
tarafımdan derlenmiútir. Bir bölümü ise Ordu ve ilçelerinde oturan
ö÷rencilerce derlenmiútir. Bu malzemenin de sa÷lıklı olup olmadı÷ı
denetlenmeye çalıúılmıútır.
Derlenen armut adları yerel armut türlerine de÷iúik özellikleri
açısından yöre insanının yakıútırdı÷ı adlardır. Yörede çok ilgi
gösterilmeyen ve daha bodur oldu÷u hâlde daha fazla ürün veren ziraî
kuruluúlarca fidanı satılan armudun yöredeki adı ziraat (<zirƗt)
armududur. Yerel çeúitler melezlenerek korunmazsa yakın bir
gelecekte yörede yalnızca armut veya ziraat armudu adı yaúayabilir.
Armut, bahçe bitkileri üzerine çalıúan uzmanlarca ‘bir serin
ılıman iklim meyvesi’ (Soylu 2003: 76) biçiminde tanımlanmaktadır.
Türkiye bütünüyle ılıman iklim kuúa÷ında yer aldı÷ından Türkiye’nin
her bölgesinde armut yetiútirilebilmektedir.
Ordu ve yöresinde yetiútirilen armut çeúitlerinin ekonomik
açıdan fazla bir de÷eri yoktur. Bu yörede yetiútirilen armut çeúitleri
genellikle yine bu yörede tüketilir. Bazı armut türlerinden kurutmalık
olarak yararlanılır. Armut kurusundan (<armut ƥurusundan) yörede
bilinen bir tür armut hoúafı yapılır. Ayrıca armuttan büyük bir bölümü
yörede tüketilen pekmez (<armut bekmezi) de elde edilir.
Dünyada 5000’den fazla Türkiye’de ise 640 dolayında armut
çeúidinin yetiútirildi÷i tahmin edilmektedir. (Soylu 2003: 82). Acaba
Ordu ve yöresinde kaç yerel armut çeúidi yetiútirilebilmektedir?
Adlandırmalar buradaki armut çeúitlerini hangi ölçülerde
yansıtmaktadır? Bütünüyle cevaplanamasa da bu soruların sorulması
gerekir.
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Meyve adları konusunda Turhan Baytop’un Bitki Adları Sözlü÷ü
dıúında kaynak yoktur. Armut adları ile ilgili olarak yapılan bu
çalıúma sırasında derlenen armut adlarının büyük bir bölümünün
hiçbir sözlükte bulunmadı÷ı görülmüútür. Makineli tarımın
yaygınlaútı÷ı yörelerde daha az verimli yerel türler adları ile birlikte
yok olmaktadır. Bu adlar Türkçenin temel adlandırma e÷ilimlerinin
belirlenmesi açısından da önemlidir. Ayrıca bunlar Türkçenin
sözvarlı÷ının çok önemli ögeleridir, dolayısıyla bunları belirlemek
gerekirdi. Bu bildiride, belirtilen amaçların gerçekleútirilebilmesi için
bir adım atılmıútır.
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acı armut

çörtük

a÷ca armut

çürü÷en armut

a÷ustos armudu

dalƥıran

ahlat

daú armudu

ak armut

datlu armut

alucu0

dere armudu

Anƥara armudu

derme armut

atana armudu

dizine armudu

atmaca

do÷an armudu

ayubo÷an (DerS.)

dombul armut

ba÷ armudu

ebem ahlatı [-Sn.]

bal armut (DerS)

ebem armudu [-Sn.]

balbardah (DerS)

e÷ri zýpçuƍk armudu

ballıƥ armudu

enúk armudu [-Sn.]

bara0luarmut [-Sn.]

er armut

barda0 armudu [-Sn.]

eúek armudu

Batum armudu

fındık armudu

bekar armudu

furuncuh armudu [-Sn.]

bey armudu

ƥabaq armudu

bıldırcın armudu

ƥadun barma0 [-Sn.]

burnu çuqur

ƥale armudu

Cenik armudu

ƥalın sap armudu

çatal armut

ƥantar armudu [-Sn.]

Çınarlıq armudu [-Sn.]

ƥara armut

çıtır armut [-Sn.]

ƥaraçepni armudu

çiçek armudu

ƥaradala0 armudu

çoraq armudu

ƥarƥa armudu

çökelik armudu

ƥarören armudu

çöp bacaq

ƥarpuz armudu


  

WHW H   WH  H  WHW H
  W 
   
 

 H    !""#

,3

- (&./

ƥavúak armudu

içi göynü

ƥavun armudu

imamlar armudu [-Sn.]

ƥaynolu armudu

islice armut

ƥazibey armudu [-Sn.]

østanbul armudu

geliy(i)r armudu

qabran armudu

gerdek armudu

kelpeúir armudu

ƥıú armudu

kendir armudu

ƥızıl armut

keten armudu

ƥoca armut

kiresep

ƥoca yapra0

kirez armudu (DerS)

ƥoh armut

köpek baú armudu

ƥovan armudu

kumlu armut

göbeayu

kúp duúen

gö÷ce de÷ermi

kúpdüúdu

gö÷celi armudu

Kúrtün armudu

göllüce

kúsülü baruúduran

ƥumlu armut

küp armudu

ƥuú armudu

laz armudu

ƥuúaƩ armudu

limon armudu [-Sn.]

ƥuyumcu armudu

ma÷aza armudu

gúz armudu

mursal

habilis armudu

oraq armudu

Hacılu armudu

öveyik budu [-Sn.]

ham armut

peúrev armudu

ham azgunu

purtul armut

ham derme

saƩal çürüten

harman armudu

saru söpü

hartana armudu

Selemen armudu

hıyar armut

Serende armudu

ibrúk armudu

serendü
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Sırsıçlu armudu
sulu armut
sulu de÷ermi
sulu göynü
susaq armudu [-Sn.]
süt datlu armudu
sütlüce armudu
úeker armut
úıhmanboz armudu
tekir armut
terzi armudu [-Sn.]
topbaúı armudu
uzun armut
yımırta armudu
Zevgúlü armudu
ziraat (zirƗt) armudu
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