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Hayvanc›l›k terimleri, bafll› bafl›na
ele al›n›p ifllenmifl bir konu de¤ildir. Tür-
kiye Türkçesinde yap›lm›fl belirli bir ça-
l›flma olmad›¤› gibi, Türkiye Türkçesi
a¤›zlar›ndaki kullan›fllar da tam olarak
tesbit edilmemifltir. Bu terimlere, sadece
a¤›zlar üzerinde yap›lm›fl çal›flmalarda-
ki derlemelerde rastlanmaktad›r. 

Türk insan›n›n yaz›l› kaynaklarla
da tesbit edebildi¤imiz ilk dönemlerden
itibaren hayvanc›l›kla u¤raflt›¤› malum-
dur. Hayvanlarla özellikle deve, at, kü-
çükbafl ve büyükbafl hayvanlarla ilgili bu
maceram›z as›rlard›r devam etmektedir. 

Küçükbafl hayvanlar›n hayat›m›z-
daki yeri sadece onlar› beslememiz; et,
süt ve di¤er ürünlerinden faydalanma-
m›zla s›n›rl› de¤ildir. Biz sevdi¤imiz in-
san›n gözlerini, “koyun gözlüm” 3 diye ni-
telendiririz. Gözlerini k›sarak bakan,
aç›k renk gözlü insanlara “çepifl gözlü”
deriz. ‹natç› birine “Keçi gibi inad› var.”
veya “Keçilik ediyor.” derken, sadece çe-
nesinde sivri ve seyrek sakal› olanlara
“keçi sakall›” veya biraz köse olanlara
“teke sakall›” 4 ad›n› tak›veririz. Burnu
kemerli ve aln›yla ayn› do¤rultuda olan
birine “koç burunlu” dedi¤imiz gibi, ya
ilk ç›kan difle ya da yafll› insanlarda ç›-
kan difle “kuzu difli” 5 ad›n› veririz. 

Yak›fl›kl›, genç ve gürbüz delikanl›-
lar›m›z›n genel ad› “koç yi¤it”tir. 

Delirmenin di¤er ad› “keçileri kaç›r-
mak”t›r.

Budala ve flaflk›n bak›fll›lar için “ko-
yun bak›fll›”; aptal ve al›klar için “koyun

dede”; baflkas›n›n sözünden ç›kmay›p
halim selim olanlar için “koyun gibi”6

benzetmeleri yap›l›r.
Bütün Türk topluluklar›nda bu tür

benzetmeler yap›lmaktad›r. 
Masum ve tecrübesiz insan, Türki-

ye’de oldu¤u gibi Azerbaycan’da da “kör-
pe guzu” dur. Çocuklar›m›z› “kuzum7, o¤-
la¤›m, çepiflim”8 diye severiz. Koç ay›, bü-
tün Türklerde koç kat›m›n›n yap›ld›¤›
ekim ay› sonlar› veya kas›m ay›d›r. Na-
k›fllar›m›za, ifllemelerimize “goç” veya
“koçboynuzu” adlar›n› koymufluzdur. 

Ne çok uzun ne de k›sa ekinin boyu
“goyun aya¤›” fleklinde ifade edilir. 

Kurban bayram›n›n ad› “davar be-
ze¤i” oluverir. “Davar dü¤ünü” koyunla-
r›n kuzulama mevsiminde yaflanan se-
vincin bayram›d›r. Küçük, dar, toprak
yol için patikadan çok “keçi yolu” veya
“davar yolu” söyleyiflini tercih ederiz.

Koyunlar, keçiler deyimlerimizde
de canl› olarak kullan›lmaktad›r. 

Bir fleyi anlamadan bafl›n› sallaya-
rak tastik etmeyi, “Ahfefl’in keçisi gibi
bafl›n› sallamak” 9 deyimiyle anlat›r›z.
Kiflili¤ini saklayarak karfl›s›ndakini al-
datman›n ad› “kuzu postuna bürün-
mek”10 tir. Sessiz, sakin olman›n ad› ise
“kuzu kesilmek”11 tir.

Çok saf, zarars›z birini anlat›rken
“Koyun a¤z›ndan çöp almaz”12 diye vas›f-
land›r›r›z.

Kazaklarda “Koyun üzerine boztor-
gay yumurtlarsa”13 iyi fleyler olacak de-
mektir.
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Azeriler, itibar edilmeyen insan
için, “goyunu gurda tapfl›rmak”14 deyimi-
ni kullan›rlar.

K›rg›zlar sebepsiz yere surat› as›la-
na: "Tekeni soyan (kesen) kim var?”15 (Ya-
ni, niye somurtuyorsun?) diye sorarlar.

Atasözlerinde de koyun, keçi, koç ve
tekeler yerini alm›flt›r.

“Bir esebin tabay›n, ulaktay cerge
çabay›n.”16 (Bir çaresini bulay›m ve o¤lak
gibi yere çalay›m.)

“‹kki koçkarniñ bafl› bir kazanga
s›gmas.”17 (‹ki koçun kellesi bir kazana
s›¤maz.)

“Geçä can gayg›, gassaba yag.”18

(Keçiye can kayg›, kasaba ya¤.)
“Goça buynuz yük däldir.”19

“‹ki goçuñ kellesi bir gazanda gay-
namaz.”20

“Goç döyüflüne goç dözer.”21

“Çobans›z goyunu gurt gapar.”22

“Karaman’›n koyunu sonra ç›kar
oyunu.”23

“Çobana ya¤ kayg›s›, keçiye can
korkusu.”24

“Sakal ile olayd› kifli, keçiye dan›-
fl›rlard› her ifli.”25

“Öksüz kuzu, toklu (öveç) olmaz.”26

“Kurttan kuzu do¤maz, kerkenez-
den flahin.”27

“Koç olacak kuzuya b›çak at›l-
maz.”28

“Keçi kuyruk sallamadan teke ya-
naflmaz.”29

“Eflkiniñ quyru¤› kökke, tüyeniñ
quyru¤› jerge.”30 (Keçinin kuyru¤u yuka-
r›ya, devenin kuyru¤u afla¤›ya do¤ru-
dur.)”

“Qoflqar bolar qoz›n›ñ, mañday ja¤›
döñ bolar.”31 (Koç olacak kuzunun aln› ç›-
k›k olur.)”

“Qoydan qal¤an qoz› qasg›r¤a tap
bolad›.”32 (Koyundan ayr›lan kuzu kurda
rastlar.)

“Eki qoflqard›ñ bas› bir qazan¤a s›y-
mas.”33

Böylesine hayat›m›za girmifl, de-
yimlerimize, atasözlerimize yerleflmifl
olan küçükbafl hayvanlar, yaz›m›z›n da
as›l konusunu oluflturmaktad›r. Genifl
bir saha oldu¤u için hayvanc›l›k terimle-
ri içinden sadece küçükbafl hayvanlarla
ilgili olanlar seçilmifltir. Onlar›n genel
adland›rmalar›, bak›mlar›, cinsleri, tür-
leri ve yafllar› konusundaki grupland›r-
malar yan›nda, hayvanlara konulan ifla-
retler de ele al›nm›flt›r. 

Önce, küçükbafl hayvanlar konu-
sunda Mehmetdurd› SARIHANOV tara-
f›ndan kaleme al›nan “Türkmen Dilinde
Dovardarç›l›k Leksikas›n›ñ Tematik To-
parlar›” adl› yaz› Türkiye Türkçesine ak-
tar›larak verilmifl; daha sonra tarihî ve
bugünkü Türk lehçeleri ile Türkiye
Türkçesi a¤›zlar›ndaki hayvanc›l›k te-
rimleri listeler halinde s›ralanm›fl, so-
nuçta ortak ve farkl› kullan›fllar tesbit
edilerek bir de¤erlendirme yap›lmaya
çal›fl›lm›flt›r.

“Türkmen Dilinde Davarc›l›kla
‹lgili Terimlerin Temalar›na Göre
S›n›fland›r›lmas› 

Hive han› ve tarihçisi Ebulgazi Ba-
had›r Han (1603-1664)’›n “fiecere-i Terâ-
kime”adl› eserinde, “O¤uz Han’›n o¤lu
Kün Han’›n küçük kardeflleri ve o¤ulla-
r›na yer verdi¤inin zikri” fleklinde bir bö-
lüm var. Bu bölümde, Türkmen dilinin
hayvanc›l›k terimleri ile belli ölçüde alâ-
kal› olan temalar, sistemli bir flekilde ve-
rilmifltir. Eserin bu bölümünü k›saltarak
veriyoruz: “Alt›n çad›r›n bafl köflesinde
Kün Han oturdu. Bütün il büyükleri itti-
fak k›l›p koyunun bafl›n›, arkas›n›, kuy-
ruk sokumunu ve ba¤r›n› s›rt›n üstünde
b›rak›p Kün Han’›n önüne koydular...
Çad›r›n iç efli¤inde Ark›l Hoca oturdu.
Gö¤sünü onun önüne koydular. Sa¤ kol-
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daki birinci çad›ra Kün Han’›n büyük o¤-
lu Kay›’y› oturttular. Sa¤ afl›kl› ili¤i pay
verdiler... ‹kinci çad›ra Alka Evli’yi
oturttular. Sa¤ kol ili¤ini pay verdiler...
Üçüncü çad›ra Ay Han’›n büyük o¤lu Ya-
z›r’› oturttular, sa¤ yanbafl› pay verdi-
ler... Dördüncü çad›ra Dodurga’y› oturt-
tular. Sa¤ uyluk bafl›n› (omas›n›, kalças›-
n›) verdiler... Beflinci çad›ra Y›ld›z
Han’›n büyük o¤lu Avflar’› otuttular. Sa¤
uylu¤u pay verdiler... Alt›nc› çad›ra Bek-
dili’yi oturttular, sa¤ s›rt› pay verdiler.

Sol yandaki birinci çad›ra Han’›n
büyük o¤lu Bay›nd›r’› oturttular. Sa¤ uy-
lu¤u pay verdiler... ‹kinci çad›ra Çavul-
dur’u oturttular. Sol yanbafl› pay verdi-
ler... Üçüncü çad›ra Kök34 Han’›n büyük
o¤lu Salur’u oturttular. Sol afl›kl› ili¤i
pay verdiler... Dördüncü çad›ra Alayunt-
lu’yu oturttular. Sol uyluk bafl›n› pay
verdiler... Beflinci çad›ra Teñiz’in büyük
o¤lu ‹gdir’i oturttular. Sol kol ili¤ini pay
verdiler... Alt›nc› çad›ra Ivan’›35 oturttu-
lar; sol s›rt› pay verdiler.”36

Bu yaz›da, piflirilmifl bir koyunun
paylafl›lmas› anlat›lm›fl ve hayvan›n be-
den parçalar› belirtilmifltir. 

Türkmen halk›n›n as›rlard›r mefl-
gul oldu¤u hayvanc›l›kla ilgili terimler,
koyunun beden parçalar›n› içine alan te-
malar bölümüne de sahip. Bu ifl sahas›,
Türkmen medeniyetine, düflüncesine,
hayat›na da köklü bir flekilde yerleflmifl-
tir. Afla¤›da verilecek olan örnekler de
bunu desteklemektedir.

Yer ve yurt adlar›nda: Gärce, Goyun-
guyma, Goyunguy›, Goyungum, Goyun-
g›rlan, Goyundepe, Goyunyolu, Goyunc›-
yap (yap: ark, su yolu), Goyunsürlen, Goç,
Geçiböken (böken: geçen), Geçigale, Geçi-
g›ran, Geçisaklayan, Geçisuvlat (suvla-:
sula-), Guzubay, O¤lakk›r, O¤lakda¤, O¤-
lakdepe, O¤lakflor (flor: tuzlu, topra¤› tuz-
lu yer), Depelice, Maflalca vs...

Bitki adlar›nda: guzugulak, itbu-
run, itüzüm, tekesakal, geçig›ran vs...

‹nsan Adlar›nda: Koyunlu, Koyun-
cu, Kuzulu, Kuzucu, Keçili, Kofllu (koç-
lu), Tekeli, O¤lak, Koçmurat, Koçmeh-
met, Koçberdi, Koçbakar, Koçkarberdi,
Kuzubay, Kuzuberdi, vs...

Hal›c›l›k ve el ifllerinde: koçak, koç-
boynuz, boynuz vs...

Seslenifllerde: kuzum, o¤la¤›m, tok-
lum (toklu: bir yafl›n› dolduran kuzu).

Ata sözlerinde: Mal bakana bakar. /
Babadan gören sövüfl soyar, anneden gö-
ren sofra yayar37. / Zengini mal basar, ga-
ribi gam. / O¤lak kuzumun otla¤› (mera)
olaca¤›na, o¤lan ufla¤›m›n otla¤› olsun. /
O¤lun olursa koyun bakt›r, insan olur;
çok bakt›rma, az bakt›r, nadan olur. / vs.

Türkmen Türkçesindeki, hayvanc›-
l›kla ilgili terimleri birkaç temaya ay›r›p
gruplamak mümkündür.

Hayvan›n Türünü Anlatan Keli-
meler

Türkmen Türkçesinde en çok koyu-
nun türünü belirten kelimelere rastlan›r.
Türkmenî Koyun: Oldukça enli koyun tü-
rünün ad›. Kazakî Koyun: Kuyru¤u bü-
yük olan koyun türünün ad›. Kürdî Ko-
yun: Kuyru¤u toplu (top gibi) olan koyun
türünün ad›. Yomut Koyunu: Bat› bölge-
lerinde beslenen koyun türünün ad›.
Göklen Koyunu: Do¤u ve Bat› bölgelerin-
de yetifltirilen farkl› bir koyun türünün
ad›. Karaköli Koyun: Kuyru¤u ç›k›nt›l›
ve uzun bir koyun türünün ad›. vs...

Keçilerin türü ile ilgili kelimeleri,
temalar halinde sistemlefltirme bu ka-
dar geliflmemifltir. Beyaz, bol yünlü deri-
si sebebiyle son devirlerde beslenmeye
bafllanan Angor (Ankara) keçisine “fiem-
pa”, “saf beyaz keçi” de diyorlar. Bu keçi-
lerin yetifltirildi¤i bölgelerde, önceden
beri beslenmekte olan keçi türüne
“Türkmenî keçi” ad› veriliyor.
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Hayvan›n Yafl›n› Anlatan Keli-
melerle ‹lgili Bölüm

Hayvanc›l›k ve zooloji terimleriyle il-
gili baz› eserlerde, yafl ve cins farkl›l›klar›-
n› gösteren sözler terim ve manaca ben-
zerlik aç›s›ndan birlefltiriliyor. Türkmen
Türkçesindeki terimler, bu konuda kendi-
ne has bir sistemi de ortaya koyuyor. Ko-
yunun yafl›n› anlatan kelimeler: Guz›: Ko-
yunun yeni do¤mufl yavrusu. Tokl›: Yaz
k›rk›m›ndan sonra kuzuya verilen ad.
‹flek: Bir yafl›ndaki koyun. Öveç: ‹ki yafl›n-
daki koyun. Goyun: Üç yafl›ndaki koyun.
Bunlar›n d›fl›nda bu s›ralamaya ait Mañ:
dört yafl›ndaki koyun. Mañramaz: befl ya-
fl›ndaki koyun. Mälemez: alt› yafl›ndaki
koyun. Çäremez: yedi yafl›ndaki koyun.
Iñramaz:sekiz yafl›ndaki koyun. Garr› go-
yun: yafll› koyun gibi terimleri göstermek
mümkündür. Keçinin yafl›n› anlatan söz-
lere, o¤lak,, çepifl: alt› on bir ay aras›nda
olan henüz yafl›n› doldurmam›fl o¤lak.
Dog: henüz yavrulamam›fl, bir yaflla iki
yafl aras›ndaki genç keçi. Geçi: keçi. Garr›
geçi: Yafll› keçi, gibi terimler örnek göste-
rilebilir. ‹lk üç ad›n verilifli koyundaki gi-
bidir. Ama keçi türü için koyunlardaki
“öveç” sözünü karfl›layacak bir kelime
yoktur. Zaman zaman “mañ, mañramaz”
adlar› keçilerin yafl› için de kullan›l›r.

Hayvan›n yafl›n› anlatmak için bir
kural vard›r. Yukarda verilen kelimeler,
nas›l hayvan›n biyolojik yafl›n› gösteri-
yorsa; flimdi verece¤imiz kelimeler de
onun biyolojik aktiflik derecesini göster-
mektedir. Bunun içinse bir tane kuzula-
yan koyun/keçi; iki tane kuzulayan ko-
yun/keçi vs. adlar kullan›l›r. Hayvan ne
kadar kuzulam›flsa o kadar güçten düfl-
müfl kabul edilir. 

Hayvan›n Cinsini Anlatan Keli-
meler

Bilindi¤i gibi, Türk dillerinde yafl›
anlatmak için esasen sentaks yolu kulla-

n›l›r. Koyun-koç, keçi-teke gibi çiftlerden
baflka, tek kelimeli sözlerin kullan›l›fl›na
rastlamak zor. Koyunda: urkaç› (difli)
kuzu / toklu / iflek / öveç / koyun; Keçide:
urkaç› (difli) o¤lak / çebifl. ‹¤difl edilen
(enenen) hayvan›n isimlendirilifli: Erkek
kuzu: ‹¤difl edilen ya da edilmeyen kuzu-
nun ad›. Erkek toklu / iflek / öveç / koyun.
Erkek o¤lak: ‹¤difl edilen ya da edilme-
yen o¤la¤›n ad›. Erkek çebifl: ‹¤difl edilen
o¤lak. ‹flek erkeç: bir yafl›ndaki i¤difl edi-
len keçi. Öveç erkeç: öveç yafl›ndaki (2)
erkeç. Erkeç: Keçi yafl›ndaki i¤difl edil-
mifl mal. Dam›zl›k için kullan›lan hay-
vanlar›n adland›r›l›fl›: toklu, koç, iflek
koç, öveç koç, koç. Mañ koç b›rak›lmaz,
çünkü bu durumda koç nesline yoldafl ol-
mak ister; çebiflçer teke, iflek teke, öveç
teke, teke.

Bununla beraber, hayvanc›l›kla ilgi-
li terimlerden yafl ve cinsle ilgili olanlar›-
n›n kendi aralar›nda benzerlikleri oldu-
¤u gibi farklar› da vard›r. Keçilerin cinsi-
ni anlatan kelimeler, koyunlara ait te-
rimlerden al›nm›flt›r. Toklu, iflek, öveç ke-
limeleri cinsle ilgili olmay›p yafl› belirt-
mek için kullan›lm›flt›r. Bunun yan›nda
çebifl, dog kelimeleri cinsi belirtirler. Çe-
bifl teke, dog teke gibi bir adland›r›l›fl›n
olmay›fl› da bunu tasdiklemektedir.

Hayvanc›l›kla ‹lgili Kelimeler
bakmak (yetifltirmek; beslemek,

bakmak), öri (otlak, yayla, mera), yayl›m
(yayla), flam (akflam yemi), sürüm (çift-
leflmek, yay›lmak), çekene (ayr› ayr› köy-
lerin birer ikifler davar›n›n toplan›p ba-
k›ld›¤› sürü).

Vas›fland›rma ‹le ‹lgili Sistem
Ak koyun, ak keçi, kara koyun, ka-

ra keçi, goñur38 koyun, maflal39, toklu, k›-
z›l iflek, bö¤rü çakmakl›40 keçi vs...

Huyla ‹lgili Adland›rma
Çetnev41 koyun, bagrov42 toklu, ikin-

ci keçi, as›lagan43 iflek vb.
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O¤lak - Kuzu Almak
Koç koyvermek, koç saylamak, koç

göveklemek, ir bo¤az koyun, giç bo¤az
koyun, yataklamak, yalk›, ikiz, üçüz,
dördüz, befliz, vs.ç

Bir ‹flaret, ‹z Koyup Belirlemek
al›k, tagma, tutar kulak, dafl kulak,

dafl›n›n ard› oyuk vs.
Türkmen Türkçesindeki hayvanc›-

l›k terimlerinin içine, hayvan beslemek
ve bakmakla ilgili terimler de girer. Te-
rimlerin bir bölümünün sistematik aç›-
dan görünüflüne bakarak, Türkmen
Türkçesinde bu temaya göre yap›lan bö-
lümlemenin oldukça geliflti¤ini söylemek
mümkündür. Hayvanc›l›k terimlerinin
Türkmen Türkçesi içerisinde tuttu¤u yer
de verilen örneklerden anlafl›lmaktad›r.”

M. Sar›hanov’un, “Türkmen Dilinde
Davardarç›l›k Leksikas›n›ñ Tematik To-
parlar›” adl› bu yaz›s›nda geçen küçük
bafl hayvanlarla ilgili kelimelerin özel-
likle de cins, yafl, tür, iflaretler ve hay-
vanlar›n vas›flar›na göre ayr›l›fl›n› ifade
eden adland›rmalar›n di¤er Türk toplu-
luklar›nda ve Anadolu’da da ayn› olup
olmad›¤›n› araflt›rmak gerekti¤i düflün-
cesinden hareketle, Orhun Türkçe-
si’nden bugüne kadarki baz› eserlerde ve
bugünkü lehçelerin sözlükleri ile Türki-
ye Türkçesi’nin a¤›zlar› üzerinde yap›l-
m›fl olan baz› çal›flmalarda verilmifl olan
kelimeler ve anlamlar› tesbit edilmifl;
Öncelikle bu kelimeler ve anlamlar› afla-
¤›da verilmifltir.

Eski Türkçenin Grameri’ndeki
küçükbafl hayvanlarla ilgili kelime-
ler :

ag›na- / agna- : A¤namak, debelen-
mek, yuvarlanmak. (259)

äçkü : Keçi.. (263)
ärkäk, irkäk : Erkek. (264)
q›fllag : K›fllak. (280)

qon / qoy / qony : Koyun. (282)
qoz› : Kuzu. (282)
qudruq : kuyruk. (284)
müñüz / miñiz / müyüz : Boynuz.

(287)
ögür : Sürü, hara. (290)
sämiz : Semiz. (294)
sämrit- : Semirtmek. (294)
sürüg : Sürü. (295)
tam¤a / tamqa : Mühür, dam-

ga,...(296)
tawar / t›war / twâr : Mal, mülk, da-

var. (297)
tifli : difli. (297)
yay›l- : Da¤›t›lmak, yay›lmak. (310)
yaylag : Yayla. (310)
yaz› : Ova, düzlük. (310)

Maytr›simit’teki (Uygur T.) kü-
çükbafl hayvanlarla ilgili kelimeler:

erkeç : Genç teke. (387)
irk : Koyun. (397)
qoç : Koç. (413)
qoyun : Koyun. (415) bk. qoyn.
quz› : Kuzu. (423)
oglaq : O¤lak. (436)
süs- : Süsmek. (463)
tamga : Damga, mühür. (466)
tavar : Mal. (469)
teke : Teke. (472)
yay- : Yay›lmak. (506)
yaz› : Ova, düz yer. (506)

Divânü Lûgati’t-Türk’teki kü-
çükbafl hayvanlarla ilgili kelimeler:

ag›l : A¤›l, koyun yata¤› (O¤uzlar-
ca), koyun pisli¤i. (9)

agna- : -Hayvanlar- Yat›p debelen-
mek; kekemeleflmek, dili tutulmak. (av-
na- / ag›na-) (11)

agnat- : -Hayvanlar›- Yat›r›p debe-
lendirmek; dili buruflturmak, dili a¤›r-
laflt›rmak. (11)

aguj: A¤›z, memeli hayvanlar›n do-
¤urdu¤u zaman verdi¤i ilk süt. aguz

Y›l: 12  Say›: 46

65 Milli Folklor



(Rad. Ça¤.); ûz (Kaz.);uwuz(Kr.); aguz
(‹d). (13)

aqur : Ah›r. (17)
ar›gla- : ‹¤difl etmek; bir fley içinden

iyisini seçmek ve toplamak (arû¤la-) (32)
ar›t- : Tafla¤› ç›karmak, i¤difl etmek;

çocu¤u sünnet etmek; erkekleflmek.
(eret- / eredh-) (34)

arsal›k : Hem erkekli¤i hem diflili¤i
olan bir hayvan, asl›k. (36)

azma : Aflamayan koç. (57)
baklan kuz› : Taze ve semiz kuzu.

(63)
bafl›l koy : Tepesinde beyaz› bulu-

nan koyun. (74)
beçel : ‹¤difl edilmifl at ve baflka

hayvanlar. (77)
boymul : Boynunda beyazl›k olan

hayvan, moymul (105)
çat- : Kuzuyu koyuna kat- (137)
çepifl : Alt› ayl›k keçi yavrusu, çepiç.

(141)
çepifllen- : Çepiç ol-, çepiç haline

gelmek. (141)
eçkü : Keçi (keçi - eçki - eflki) (167)
éne- : Kulaktan bir parças›n› kese-

rek imlemek. (182)
énet- : Kulaktan bir parças›n› kese-

rek imletmek. (182)
erkeç : Erkeç, genç teke. (190)
erkek : Her hayvan›n erke¤i. (190)
irk : Dört yafl›na girmek üzere bulu-

nan koyun.(irik) (234)
kaflga koy : Bafl› ak, baflka yerleri

kara olan koyun. (277)
keçi : Keçi (eçkü) (290)
koç : Koç (bk. Koçn¤ar) (337) 
koçn¤ar : Koç (koç, koçkar, koçkor,

kuça, kuçka, kuçkar, koçungar) (337)
kon : Koyun (Arguca) bk. Koy. (342)
kon¤ur / kon¤›r : Kestane rengi.

(344)
koy : Koyun (kon, koyun) (351)
kö¤ : Koç veya baflka hayvanlar›n

k›fla yak›n aflmas›. (365)

kudruk / kudhruk / kuduruk / kud-
huruk : Kuyruk. (373)

kuz› : Kuzu (kuzu, koz›, koza) (391)
man yafll›¤ koy : Dört yafl›n› geçen

koyun - yaln›z koyun için- (406, 756)
müngüz : Boynuz. (müngüs, mügüz,

müyüz, muyuz) (417)
müngüzlen- : Boynuzu ç›kmak, boy-

nuzlanmak. (418)
oglak : O¤lak (ogulak = o¤lak ) (422-

423)
otgar- : Otlat- (444)
otla- : Otla- (445)
ögür : Koyun, geyik, ba¤›rtlak kuflu,

deve, cariye gibi fleylerin toplu bir halde
bulunmas›, bunlar›n sürüsü, bölük.
(ügür, ûr) (452)

sa¤›l- : Sa¤›lmak. (480)
sa¤›m : Sa¤›fl, sa¤›m. (481)
sag›n : Sa¤mal. (481)
sagl›k : Difli koyun; sa¤mal , sa¤›lan

hayvan. (sa¤li¤, sa¤l›g) (481)
sakar koy / sokar koy : Boynuzsuz

koyun. (529)
semiz / semüz / semis : Semiz. (504)
semri - : Semirmek, ya¤lanmak. (se-

mir-) (504)
semrifl- : Semizleflmek. (504)
semrit- : Semirtmek. (504)
sogul- : Süt çekilmek, azalmak.

(526)
sögüfl / söküfl : Kebap etmeye yarar

o¤lak veya kuzu. (532)
suwgar-: Sula-, su ver-. (suwrar-/

sugar-) (545)
suwla¤ : Hayvan sulanacak yer, ya-

lak. (546)
sürü¤ : Sürü (sürük / sürü) (552)
süsegen / süsgen : Çok süsen. (553)
süs- : Süsmek. (553)
tamga : Damga....(567)
targ›l : -Attan baflka her hayvan

için- alaca. (577)
tawar : Mal, mülk, eflya. (tavar).

(586)
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teke : Teke; boynuzundan yay yap›-
lan erkek geyik. (595)

t›fl› : Difli, her hayvan›n diflisi; ka-
d›n. (tifli) (618,627)

tiflek: fiiflek, iki yafl›n› bitirerek üçü-
ne basm›fl olan koyun. (626)

tok : Boynuzsuz hayvan. (633)
tok y›lk› : Boynuzsuz hayvan. (633)
tokl› : Toklu, alt› ayl›k kuzu. (tokli /

toklu) (634)
tülek(¤) : Dört ayakl› hayvanlar›n

tüylerini at›p döktükleri s›ra; koyun k›r-
k›m›. (669)

tüle- : Döllemek, kuzulamak.
(O¤uzca) bk. töle-. (669)

tület- : Kuzulatmak, do¤urtmak.
(O¤uzca) (669)

yamrafl- : Kuzular analar› ile kar›fl-
.(739)

yayla¤ : Yayla, yaylak, yazlanan
yer. (764)

yaz› : K›r, ova, bofl ve aç›k yer, bofl-
luk, aç›kl›k, alan. (765)

Kutadgu Bilig’deki küçükbafl
hayvanlarla ilgili kelimeler :

ag›na- : Debelenmek. (9)
aqur : Ah›r. (14)
erkeç : Genç teke (158)
erkek : Erkek (158)
i¤diflçi : Hayvan yetifltirici. (189)
qoy : Koyun (273)
qoyç› : Çoban (273)
qoz›: Kuzu (273)
qudruq : Kuyruk. (265 / 289)
quz›: Kuzu (296)
kütçi : Çoban (303)
mal : Mal. (307)
oglaq : O¤lak (333)
semiz : Semiz, kuvvetli.(386)
semri- : Semirmek, ya¤lanmak.

(386)
sürüg : Sürü. (412)
tamga : Damga, mühür (420)
tavar : Davar, mal, eflya. (429)

tifli : Difli. (453)
toql› : Toklu, alt› ayl›k kuzu. (458)
ügür: Sürü (504)
yad›l- / yay›l- : yay›lmak. (512 / 533)
yaz› : K›r, ova. (534)

K›sasü’l-Enbiyâ’daki küçükbafl
hayvanlarla ilgili kelimeler :

agna- : Yat›p debelenmek. (11)
âhûr : Ah›r, dam. (13)
asra- : Besleyip büyütmek. (37)
baq- : Bakmak, besleyip büyütmek.

(70)
baqlan qoz› : Yeni do¤mufl, semiz

kuzu. (71)
difli : difli. (171)
eçkü / ekçi : Keçi. (176 / 180)
erkek : Erkek. (209)
qoç : Koç. (366)
qoçqar : bk. qoç. (367)
qoy : Koyun. (375)
qoyç› : Çoban, koyun besleyen. (377)
qoz› : Kuzu. (377)
qudruq / quyruq : Kuyruk. (396 /

405)
moynuz / müñüz / muynuz : Boynuz.

(443 / 455 / 451)
oglaq : O¤lak. (471)
otlag : Otlak. (499)
otla- : Otlamak. (499)
sag›n : Sa¤ma. (530)
sagl›q : Difli koyun, sa¤mal. (530)
sag- : (Süt) Sa¤mak. (530)
semi/üz : Semiz. (544)
semri- : Semirmek, ya¤lanmak.

(544)
semür- : bk. semri- (544)
siçek : fiiflek, iki yafl›nda koyun.

(558)
sula- : Sulamak, su vermek. (573)
suwlag / sulag : Sulak, sulan›lan

yer. (576)
sürüg : Sürü. (578)
süs- : Süsmek. (578)
sütlüg : Süt sa¤›lan, sa¤mal. (579)
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tam¤a : Damga, mühür. (593)
tifli : Difli. (638)
towar : Davar, mal mülk. (643)
yay›l- : Yay›lmak, da¤›lmak. (719)
yaz› : Ova, yaz›, k›r. (719)
yaz›l- : yay›lmak. (719)

Nehcü’l- Ferâdîs’teki küçükbafl
hayvanlarla ilgili kelimeler :

agna- : A¤namak, debelenmek. (8)
çûbân : Çoban. (105)
erkek : Erkek. (136)
qoçqar : Koç. (252)
qoy : Koyun. (252)
qoylug : Koyun sahibi. (258)
qoymat : Çoban. (258)
qoz› : Kuzu. (258)
qudruq : Kuyruk. (265)
moynuzlug : Boynuzlu . (293)
oglaq : O¤lak. (318)
otlag : Otlak. (333)
otla- : Otlamak. (333)
sagl›q : Difli koyun, sa¤mal. (356)
sagmaq : (süt) Sa¤mak. (356)
semrü- : Semizleflmek. (365)
semüz : Semiz. (365)
suwar- : sulamak. (384)
suvgar- : bk. suwar-. (384)
sürüg : Sürü. (385)
tifli : Difli. (428)
yay›l- : Yay›lmak. (476)
yay- : Yaymak, sermek, açmak.

(476)

Lugat-› Ça¤atay ve Abuflka’daki
küçükbafl hayvanlarla ilgili kelime-
ler:

qoy : Koyuna dirler. (A. 339-17)
: Koyun. (L.Ç. 242)
quz› : Koyun yavrusu, kuzu, toklu.

(L.Ç. 236)

Dede Korkut’taki küçükbafl
hayvanlarla ilgili kelimeler :

a¤ay›l : A¤›l, hayvan a¤›l› (koyun
sürüsü ?) (5)

a¤›l : A¤›l. (5)
afl›l- : (Erkek hayvan) Difliyle çift-

leflmek. (21)
bo¤az : Gebe hayvan, hayvan›n ge-

beli¤i. (55)
buynuz : Boynuz. (63)
çoban : Çoban. (75)
difli: Difli. (93)
irkeç : Erkeç, erkek keçi,teke, ko-

yun sürüsünün bafl›nda giden erkek ke-
çi. (153)

kiçi : Keçi. (203)
qoç : Koç. (187)
qoñur : Kestane rengi, koyu k›z›l,

ya¤›z al. (189)
qoyun : Koyun (hayvan). (192)
quyruq : Kuyruk. (197)
quz› / quzu : Kuzu. (197)
mal : Mal. (210)
mañr›- : Melemek, ba¤›rmak (ko-

yun, kuzu, inek v.s. ) (211)
otlaq : Otlak. (238)
otla- : Otlamak. (238)
otlan- : bk. otla-. (238)
ögeç : Ögeç, iki yafl›na girmifl koyun.

(241)
sa¤- : Sa¤mak. (255)
saqar : Aln›nda u¤ursuzluk niflan›

olan hayvan. (256)
semüz : Semiz, besli, ya¤l›, etli, etli

canl›. (263)
süri : Sürü. (276)
süsegen : Çok süsen, çok boynuzla-

yan, süsücü hayvan. (276)
süs- : boynuzlamak. (276) (süsil- /

süsifl-)
flifllik : Etlik koyun, flifl kebab› yap›-

lacak koyun, fliflek. (279)
teke : Teke, erkek keçi. (288)
toql› : Toklu, bir yafl›nda kuzu. (290)
yay›l- : Yay›lmak. (325)
yayla : Yayla. (325)
yaylaq : Yaz› geçirme¤e mahsus

yüksek yer, yaz›n yayla olarak kullan›-
lan da¤, yayla. (325)
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yayl›m : Otlak, hayvan sürüsünün
otlamak için yay›ld›¤› yer. (325)

yaz› / yazu : Ova, sahra, k›r, yaban
yer. (326)

Türk Kültür Tarihine Girifl’teki
küçükbafl hayvanlarla ilgili kelimeler:

a¤›l : Köylünün hayvanlar›n›n bu-
lundu¤u yer. (I. C./313)

a¤›z /a¤uz / avuz : Yeni do¤uran me-
meli hayvanlar›n verdikleri ilk süt.
(IV.C./8-9)

etlik koy : Kesilmek için haz›rlan-
m›fl koyun. (III.C./337)

koç kat›m› / koç sal›m› : Koçlar› sü-
rüye katmak. (30 Ekim) (I.C./87)

koyc› / koyç› : Koyun çoban›.
(I.C./31)

koyun : Koyun. (51, 117, 172,395)
o¤lak : Keçi yavrusu. (IV.C./198)
o¤lak k›ran : (Anadolu’da) Her mev-

sim ve hatta her ay esen kara yel.
(II.C./457)

otalak /otluk: Hayvan yemli¤i.
(I.C./27)

örü / örüs : (Anadolu’da) Otlak.
(I.C./27)

örüfl : (Orta Asya Türk Lehçele-
ri’nde) Köyün veya avlunun hemen yak›-
n›ndaki otlak. (I.C./27)

sa¤›fl / sa¤›m : Sa¤ma ifli. (IV.C./7)
semiz /semir : Ya¤l›. (semir-, semri-,

semrit-, semrifl-) (IV.C./16)
sürü : Hayvan toplulu¤u. (I.C./29)
süt kuzusu : Emlik. (IV.C./8)
yaygan : (Kütahya ve yöresinde) Ot-

lak, çay›r. (II.C./383)
yaylak /yayla : Hayvanlar›n otlad›¤›

yüksek yerler ve da¤lar. (I.C. / 23)

Türkçe Sözlük’teki küçükbafl
hayvanlarla ilgili kelimeler:

a¤›l : Koyun ve keçi sürülerinin ge-
celedi¤i, çit ve duvarla çevrili yer. (21)

a¤›z : II. Yeni do¤mufl memelilerin
ilk sütü. (27)

a¤namak : (Hayvan) Yere yat›p yu-
varlanmak. (28)

ak›tma : Hayvanlar›n, özellikle at-
lar›n al›nlar›nda bulunan ve burunlar›-
na do¤ru uzanan beyaz leke. (37)

afl›m : Erkek hayvan›n diflisiyle çift-
leflmesi. (97)

bakmak : Beslemek. (134)
boynuz : Baz› hayvanlar›n bafl›nda

bulunan, t›rnaks› bir maddeden, uzun,
k›vr›k veya çatall› koruma organ›. (216)

boynuzlamak : (Hayvan) Boynuzu
ile vurmak, süsmek. (216)

boynuzlu : Boynuzu olan (hayvan).
(216)

boynuzsuz : Boynuzu olmayan.
(216)

çebiç : Bir yafl›ndaki keçi yavrusu.
(286)

çiftleflmek : Erkek ve difli hayvan
veya bitki hücreleri döllenmek için bir
araya gelmek. (309)

çoban : Davar, koyun, keçi, s›¤›r,
manda sürülerini güdüp otlatan kimse.
(316)

dam : hlk. Ah›r. (335)
damga : Bir fleyin üzerine bir niflan,

bir iflaret basmak. (336)
davar : Koyun veya keçi sürüsü; ko-

yun ve keçiye verilen ortak ad. (341)
difli : Difli. (384)
en : II. hlk. Hayvanlara veya eflyaya

vurulan damga, iflaret. (456)
enemek : ‹¤difl etmek, had›m et-

mek. (enenme, enen-) (457)
erkeç : Erkek keçi. (463)
erkek : ‹nsan, hayvan ve bitkilerin

difliyi dölleyecek cinsten olan›. (463)
etlik : hlk. K›fl için etinden k›yma,

kavurma, past›rma ve sucuk yap›lan se-
miz hayvan. (476)
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karaman : Orta Anadolu’da yetiflti-
rilen kuyru¤u iri ve ya¤l› bir tür koyun.
(793)

kara yaka : Do¤u Karadeniz k›y›
bölgesinde yetiflen, uzun kuyruklu, be-
yaz renkli koyun türü. (796)

keçi : 1. Gevifl getirenlerden, eti, sü-
tü, derisi ve k›l› için yetifltirilen memeli,
evcil hayvan. 2. Bu hayvan›n diflisi. (828)

koç : Dam›zl›k erkek koyun. (882)
koç kat›m›: Koçlar›n güzün çiftlefl-

mek için koyunlar›n aras›na kat›lmas›,
bu iflin yap›ld›¤› mevsim. (882)

koçkar : Dövüfl için yetifltirilmifl iri
koç. (882)

koçlanmak : Geliflerek koç durumu-
na gelmek. (882)

koçsamak : (Difli koyun) Koç iste-
mek. (882)

kom : hlk. A¤›l, davar a¤›l›. (889)
konur (koyun) : Esmer, aç›k kestane

renginde olan. (895)
koyun : Gevifl getirenlerden, eti, sü-

tü, yapa¤›s› ve derisi için yetifltirilen ev-
cil hayvan. (905)

koyuncu : Koyun besleyen veya al›p
satan kimse. (905)

kuyruk : 1. Kuyruk. 2. Koyunun ba-
z› türlerinde eritilerek ya¤› al›nan uzan-
t›s›. (941)

kuzu : Koyun yavrusu. (942)
kuzulamak : (Koyun) Yavrulamak

(943)
küçük bafl : Kasapl›k hayvanlardan

koyun ve keçiye verilen ortak ad. (944)
melemek : (Koyun veya keçi) Ba¤›r-

mak. (1003)
mera : Çay›rl›k, otlak. (1007)
merinos : Uzun, çok ince, beyaz ve

bol tüylü yapa¤›s›ndan dokumac›l›kta
yararlan›lan bir koyun cinsi. (1010)

o¤lak: Keçi yavrusu. (1100)
otarmak : hlk. Otlatmak. (1120)
otlak : Hayvan otlat›lan yer, salma-

l›k, yayla, mera. (1121)

otlama : Otlamak ifli. (1121)
otlamak : (Hayvan) Dolaflarak yer-

deki ot, çimen, yaprak v.b. yemek. (1121)
otlatmak : bk. otlamak. (1121)
otluk : Otu bol olan yer. (1121)
örü : Otlak. (1143)
örüm : hlk. Sürünün gece veya sa-

baha karfl› otlamas›. (1143)
öveç : ‹ki, üç yafl›ndaki erkek ko-

yun. (1145)
sa¤›lmak : Sa¤mak ifline konu ol-

mak. (1242)
sa¤›m : 1. Sa¤mak ifli. 2. Süt veren

hayvan. (1242)
sa¤›ml› : Süt veren, sa¤mal. (1242)
sa¤›ml›k : Sa¤›lmak için beslenen

(hayvan). (1242)
sa¤mak : Memeyi parmaklar ara-

s›nda s›karak sütünü ak›tmak. (1243)
sa¤mal : Süt veren, sa¤›lan, sa¤›m-

l›. (1243)
semirmek : Besili, ya¤l› bir duruma

gelmek, semizlemek, fliflmanlamak.
(1279)

semiz : Eti, ya¤› çok olan, tavl›.
(1279)

semizlemek : Semiz duruma gel-
mek, semirmek. (1279)

so¤ulmak : hlk. Suyu ve sütü çekile-
rek pörsümek. (1321)

sulamak : Hayvana su vermek, su-
varmak. (1346)

suvarmak : (Hayvana) Su vermek,
su içirmek. (1351)

suvat : Hayvan suvaracak yer.
(1351)

sürmek : Önüne kat›p götürmek.
(1357)

sürü : Evcil hayvanlar toplulu¤u.
(1359)

süsmek : (Boynuzlu hayvan) Boynu-
zu ile vurmak, tos vurmak. (1361)

süt kuzusu : Henüz meme emen ku-
zu. (1361)

Y›l: 12  Say›: 46

Milli Folklor 70



fliflek : hlk. 1. Bir veya iki yafl ara-
s›nda koyun. 2. Kuzulama dönemine gir-
mifl veya do¤urmufl koyun. (1388)

teke : Keçinin erke¤i. (1440)
toklu : Koyun yavrusu. Bir y›ll›k ku-

zu. (1480)
yay›lmak : Yaymak ifline konu ol-

mak. (1610)
yayla : Da¤l›k, yüksek bölgelerde,

k›fl›n hayat flartlar› güç oldu¤u için bofl
b›rak›lan, yaz›nsa havas› iyi ve serin
olan, hayvan otlatma veya dinlenme ye-
ri. (1610)

yaylak : Hayvanlar›n yay›l›p otla-
mas›na uygun yer, otlak. (1610)

yayl›m : 2.hlk. Yaylak, otlak. (1611)
yaymak : Otlatmak. (1611)
yaz› : II. hlk. Yaylak, otlak. (1612)

Karfl›laflt›rmal› Türk Lehçeleri
Sözlü¤ü’ndeki küçükbafl hayvanlar-
la ilgili kelimeler :

Türkiye Türkçesi: a¤›l
Azerbaycan T.: a¤›l
Baflkurt T. : abzar
Kazak T.: kora, avla
K›rg›z T.: a¤›l, malkana
Özbek T.: malhanä, a¤›l, qorä
Tatar T.: abzar
Türkmen T.: â¤›l
Uygur T.: e¤il, kora, kotan (8-9)
Türkiye Türkçesi: boynuz
Azerbaycan T.: buynuz
Baflkurt T.: mögöz
Kazak T.: müyiz
K›rg›z T.: müyüz
Özbek T.: flah, mügüz
Tatar T.: mögiz
Türkmen T.: buynuz, flah
Uygur T.: müñgüz (78-79)
Türkiye Türkçesi: çoban
Azerbaycan T.: çoban
Baflkurt T.: çaban, har›k kötövsi
Kazak T.: flopan, kayfl›
K›rg›z T.: koyçu, çaban

Özbek T.: çopan
Tatar T.: çaban, sar›k kötüçisi
Türkmen T.: çopan
Uygur T. : çopan, koyçi (136-137)
Türkiye Türkçesi: dam›zl›k
Azerbaycan T.: damazl›g
Baflkurt T. : tokom mal›
Kazak T.: tekti / as›l tekti
K›rg›z T.: as›l tukum
Özbek T.:nesidar / zatli
Tatar T.: näsil ügizi
Türkmen T.: tohuml›k mâl / hövür
Uygur T.: näsil / äsil tuhum (148-

149)
Türkiye Türkçesi: davar
Azerbaycan T.: davar
Baflkurt T. : mal-t›var / tirlik
Kazak T.: uvak mal
K›rg›z T.: cand›k / koy-eçki
Özbek T.:uflak mal
Tatar T.: tirlik / mal - tuar / mal
Türkmen T.: dovar
Uygur T.: çarvâ / koy-öflkä (150-

151)
Türkiye Türkçesi: difli
Azerbaycan T.: difli
Baflkurt T. : inä / or¤as›
Kazak T.: ur¤afl›
K›rg›z T.: ur¤âç›
Özbek T.:urgaçi
Tatar T.: ana / tifli / savl›k
Türkmen T.: urkaç›
Uygur T.: çifli / tifli (176 - 177)
Türkiye Türkçesi: i¤difl
Azerbaycan T.: ahtalanm›fl
Baflkurt T. : biskän alafla / bisilgän
Kazak T.: azban
K›rg›z T.: b›ç›l¤an / aktak¤an
Özbek T.:biçilgän / ahta
Tatar T.: piçkän alafla / piçilgän
Türkmen T.: a¤ta yab›
Uygur T.: piçilgän / ahta (370- 371)
Türkiye Türkçesi: keçi
Azerbaycan T.: keçi
Baflkurt T. : käzä
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Kazak T.: eflki
K›rg›z T.: eçki
Özbek T.:eçki
Tatar T.: käzä, käcä
Türkmen T.: geçi
Uygur T.: öçkä (462- 463)
Türkiye Türkçesi: koç
Azerbaycan T.: goç
Baflkurt T. : täkä, har›k täkähi
Kazak T.: koflkar
K›rg›z T.: koçkor
Özbek T.: koçkar 
Tatar T.: täkä, sar›k täkäsi
Türkmen T.: goç
Uygur T.: koçkar (490-491)
Türkiye Türkçesi: koyun
Azerbaycan T.: goyun
Baflkurt T. : kuy›n, har›k (bärän)
Kazak T.: koy, savl›k
K›rg›z T.: koy
Özbek T.: koy
Tatar T.: sar›k (bärän, savl›k)
Türkmen T.: goyun
Uygur T.: koy (504-505)
Türkiye Türkçesi: kuyruk
Azerbaycan T.: guyrug
Baflkurt T. : koyorok
Kazak T.: kuyruk
K›rg›z T.: kuyruk
Özbek T.: kuyruk
Tatar T.: koyr›k
Türkmen T.: guyruk
Uygur T.: kuyruk (524-525)
Türkiye Türkçesi: kuzu
Azerbaycan T.: guzu
Baflkurt T. : bäräs, tukt›, ätämbäy
Kazak T.: koz›
K›rg›z T.: kozu
Özbek T.: kozi
Tatar T.: bärän, sar›k bäräni, bäti
Türkmen T.: guz›
Uygur T.: koza (524-525)
Türkiye Türkçesi: küçük bafl (hay-

van)
Azerbaycan T.: kiçik buynuz

Baflkurt T.: vak mal
Kazak T.: usak tülik, usak mal
K›rg›z T.: cand›k, cand›k mal
Özbek T.: uflak mal
Tatar T.: vak mal
Türkmen T.: ovnuk mâl, davar
Uygur T.: uflflak mal (526-527)
Türkiye Türkçesi: mera
Azerbaycan T.: otlag
Baflkurt T. : yäyläv / tapam / utlav›k
Kazak T.: jay›l›m / öris
K›rg›z T.: ottook
Özbek T.: otlak / yäylak
Tatar T.: cäyläv / utlav›k / bol›n
Türkmen T.: ööri
Uygur T.: otlak / yaylak (578-579)
Türkiye Türkçesi: o¤lak
Azerbaycan T.: o¤lag
Baflkurt T. : käzä bäräsi, atämbäy,

›lak
Kazak T.: lak
K›rg›z T.: ulak
Özbek T.: ulak
Tatar T.: käzä bäräni
Türkmen T.: ovlak
Uygur T.: o¤lak (656-657)
Türkiye Türkçesi: otlak
Azerbaycan T.: otlag
Baflkurt T. : kötövlik, utlav›k, ürifl
Kazak T.: cay›l›m, öris, cay›l›s
K›rg›z T.: ottôk
Özbek T.: otlak
Tatar T.: kötülik, utlav›k, utlau
Türkmen T.: öri, otla¤
Uygur T.: otlak, otluk (664-665)
Türkiye Türkçesi: otlamak
Azerbaycan T.: otlamag
Baflkurt T. : utlav 
Kazak T.: ottav, cay›luw
K›rg›z T.: ottô
Özbek T.: otlämak
Tatar T.: utlau
Türkmen T.: otlamak
Uygur T.: otlimak (664-665)
Türkiye Türkçesi: sa¤mak

Y›l: 12  Say›: 46

Milli Folklor 72



Azerbaycan T.: sa¤mag
Baflkurt T. : hav›v
Kazak T.: savuv
K›rg›z T.: sâ
Özbek T.: sa¤mak
Tatar T.: sav›v
Türkmen T.: sa¤mak
Uygur T.: sa¤mak (732-733)
Türkiye Türkçesi: sa¤mal
Azerbaycan T.: sa¤mal
Baflkurt T. : hav›l¤an
Kazak T.: sav›n, sav›lat›n
K›rg›z T.: sân uy
Özbek T.: sa¤›n
Tatar T.: sav›l¤an
Türkmen T.: sa¤›nl›k
Uygur T.: se¤›n (732-733)
Türkiye Türkçesi: semirmek
Azerbaycan T.: sämirmäk
Baflkurt T. : himiriv
Kazak T.: semirüv
K›rg›z T.: semirüü
Özbek T.: semirmäk
Tatar T.: simirü
Türkmen T.: semremek
Uygur T.: sämrimäk (760-761)
Türkiye Türkçesi: semiz
Azerbaycan T.: kökälän
Baflkurt T. : himiz / kör
Kazak T.: semiz
K›rg›z T.: semiz
Özbek T.: semiz
Tatar T.: simiz / simirgän
Türkmen T.: semiz
Uygur T.: semiz (760-761)
Türkiye Türkçesi: sulamak
Azerbaycan T.: sulamag
Baflkurt T. : hu¤ar›v / hibiv
Kazak T.: suvlav
K›rg›z T.: su¤aruu
Özbek T.: sugarmak
Tatar T.: su¤aru / sibü
Türkmen T.: suvarmak
Uygur T.: su¤armak / su¤urmak

(804-805)

Türkiye Türkçesi: sürü
Azerbaycan T.: sürü
Baflkurt T. : kötöv / öyör
Kazak T.: otar / üyir
K›rg›z T.: otar / bada / üyür
Özbek T.: sürüv
Tatar T.: kötü / öyir
Türkmen T.: süri
Uygur T.: pada (804-805)
Türkiye Türkçesi: teke
Azerbaycan T.: täkä
Baflkurt T.: täkä
Kazak T.: teke
K›rg›z T.: teke
Özbek T.: täkä
Tatar T.: täkä
Türkmen T.: teke
Uygur T.: teke. (866-867)
Türkiye Türkçesi: yayla 
Azerbaycan T.: yayla
Baflkurt T. : yäyläv
Kazak T.: caylav
K›rg›z T.: caylô
Özbek T.: yäylav
Tatar T.: cäyläv
Türkmen T.: yâyla
Uygur T.: yaylak. (978-979)

Azerbaycan Türkçesi Sözlü¤ü
ve Azerbaycan Dilinin ‹zahl› Lü¤e-
ti’ndeki küçükbafl hayvanlarla ilgili
kelimeler :

a¤›l : ‹çinde büyükbafl hayvan ve
koyun yetifltirmek için etraf› a¤açla veya
telle çevrilmifl yer. (I-45)

a¤namag : S›rt üstü yat›p debelen-
mek (hayvanlar hakk›nda) (I-50) 

a¤uz : Memeli hayvanlar›n do¤ur-
duktan sonraki ilk sütü. (I-53)

ahta : ‹¤difl edilmifl. (ahta goç) (I-
150)

ahtalama : bk. ahtalamag.(I-150)
ahtalamag : ‹¤difl etmek, burmak.

(I-150)
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ahur : Hayvanlara yem dökülen yer,
yemlik. (I-151)

arhac : Koyun, mal yata¤›; s›cak
günlerde sürünün dinlendi¤i yer. (I-129)

arhaclamag : Sürüyü, koyunu mal
yata¤›na toplamak. (I-130)

bo¤az : Gebe (hayvan). bo¤az goyun.
(I-296)

bordag : Besili, semiz. (I-307) 
bordaglamag : Beslemek, semizlefl-

tirmek. (I-308)
burmag : ‹¤difl etmek. (I-328)
burug : ‹¤difl edilmifl. (burug goyun)

(I-329)
burulmufl : ‹¤difl edilmifl. (burulmufl

goç) (I-329)
buynuz : Boynuz. (I-321)
buynuzlamag : Süsmek, boynuz

vurmak. (I-321)
çepifl : Bir y›ll›k keçi yavrusu. (ATS-

199)
dam : Hayvanlar› besleyip korumak

için yap›lan bina. (II-26)
damazl›g : Dam›zl›k. (damazl›g go-

yun). (II27)
dam¤a : Atlar›n ve baflka hayvanla-

r›n derisi üzerine k›zg›n demirle vurulan
iflaret. (II-29)

davar : Koyun keçi, küçük bafl hay-
van. (II-10)

difli : Difli. (II-119)
emlik : Sütten yeni ayr›l›p ot yeme-

ye bafllayan kuzu, keçi. (II-275)
erkec : Erkek keçi, teke. (II-211)
erkek : Erkek. (II-211)
etlik : Kesilmek için yetifltirilen

(hayvan). (II-300)
garaa¤›z : Koyun sürüsünün önün-

de giden erkek keçi. (I-427)
g›rh›l›g : K›rk›lmaya uygun, k›rk›m-

l›k için ayr›lm›fl (hayvan). (g›rh›ml›g go-
yun) (I-523)

g›rh›m : Koyunlar›n k›rk›lma mev-
simi. (I-523)

g›rh›n : bk. g›rh›m. (I-523)

goç : Koyunun erke¤i. Dam›zl›k er-
kek koyun. (I-553)

goyun : Et, yün ve süt veren, s›k›,
k›vr›k tüylü ev hayvan›. (I-538)

goyunçu : Koyunculukla meflgul
olan kifli. (I-539)

guyrug : Kuyruk. (goç guyru¤u) (I-
565)

guzu : Koyun yavrusu. (564)
guzuçu : Çoban. (I-565)
guzulamag : Kuzulamak. (I-565)
guzulu : Kuzusu olan. (I-565)
guzulug : Kuzu yetifltirilen yer, ku-

zu yata¤›. (I-565)
guzuotaran : Kuzular› otlatan kifli,

çoban. (I-565)
käçi : Gevifl getiren hayvanlardan

eti, sütü, derisi ve k›l›ndan faydalan›lan
evcil hayvan. (ATS-748)

kon (meler) : Ev hayvan›. (ATS-849)
fliflek : De¤iflik yerlerde iki dört ya-

fl›nda olan koyun. (ATS-1091)
yay›mlamag : Hayvanlar› gece otla-

maya ç›karmak. (478)
yaylamag : Yazlamak. (477)
yaylag : Yayla. (477)
yayl›m : Hayvanlar›n gece otlat›l-

mas›. (478)
yayl›mlatmag : bk. yay›mlamag.

(478)
yaz› : Ova, k›r, düzlük. (477)
yemlik : Hayvanlara yem verilen

tahta, duvara tutturulmufl yer. (532)

Türkmen Diliniñ Sözlügi’ndeki
küçükbafl hayvanlarla ilgili kelime-
ler :

a¤›l : Mallar› korumak için yap›l›p
a¤açla çevrilen yer. (22)

ag›m : Sürünün bir yere yöneldi¤in-
de düzgün gitmemesi, bazen dönerek ba-
zen ilerleyerek yavafl yavafl otlay›p git-
mesi. (22)

ag›namak : Debelenmek. (23)
a¤ta : ‹¤difl edilen. (20)
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a¤tal›k : ‹¤difl edilme. (20)
ah›r : Hayvanlar›n önüne yem v.s.

dökmek için kullan›lan küçük yemlik.
(59)

al›k : Hayvan›n kula¤› kesilerek ya-
p›lan iflaret. (41)

bakmak : Terbiye etmek, yetifltir-
mek. (331)

biçmek : ‹¤difl etmek. (100)
bo¤az : (‹nsan ve hayvan için) Gebe

kalmak. (102)
buynuz : Boynuz. (112)
çalmar : Çobanlar›n d›fl›n› a¤aç, ça-

l› ç›rp› ile çevirdikleri yer, a¤›l. (737)
çebifl : Alt› ilâ onbir ay aras›ndaki

o¤lak. (741)
çiflik : Semiz. (749)
çopan : Çoban. (752)
çopanl›k / çopanç›l›k : Çobanl›k ifli.

(752)
dog : Henüz kuzulamam›fl, bir yaflla

iki yafl aras›ndaki keçi. (260)
döl : Koyun, keçi gibi küçükbafl hay-

vanlar›n kuzulamas›. (268)
döllemek : Koyun, keçi kuzulamak.

(268)
dördem : Ayn› anneden olan dört ço-

cuk, kuzu, o¤lak. (269)
erkeç : Keçinin i¤difl edilen erke¤i.

(817)
erkek : Erkek cinsinden. (817)
geçi : Boynuzlu, gevifl getiren, süt

veren ev hayvan›. (168)
g›rk›m / g›rkuv : Davar›n yününün

k›rk›ld›¤› mevsim. (228)
goç : Enenmemifl büyük koyun.

(183)
goçgar : Küçük koç, koçun yavrusu.

(183)
goñur : Karamt›l k›z›l renk. (185)
goyun : Sütü, yünü, eti için besle-

nen ev hayvan›. (185)
goyunç› : (Koyun sürüsünün peflin-

den giden, sürüyle dolaflan) köpek, eflek
v.s. (goyunç› iti) (185)

goyunç›l›k : bk. goyundarç›l›k. (185)
goyundarç›l›k : Koyun yetifltirip

al›p satma. (185)
guyruk : Kuyruk. (202)
guyrukman : Kuyru¤u büyük ko-

yun, tilki v.s. hakk›nda. (202)
guz› : Koyunun alt› aya kadar olan

devredeki yavrusu. (202)
guzlamak : Kuzusu, o¤la¤› olmak.

(202)
guzlatmak : Baz› hayvanlar hakk›n-

da do¤urtmak. (202)
mal : Küçükbafl, büyükbafl hayvan.

(426)
maldar : Mal yetifltirme ifli ile u¤ra-

flan. (426)
maldarç› / maldarç›l›k : Mal yetifl-

tirme ifli. (426)
mañ : Dört yafl›ndaki koyun. (428)
mañramaz : Befl yafl›ndaki koyun.

(429)
mapraç : Etli kanl›, semiz. (429)
mälemez : Alt› yafl›ndaki koyun.

(460)
ovlak : Keçinin alt› ayl›¤a kadarki

yavrusu. (478)
ovlaklamak : Kuzulamak. (Geyik ve

keçi hk.) (478)
otar : Mal bak›lan otlu yer, mera, ot-

lak. (493)
otarmak : Mal› yaymak, otlatmak.

(493)
otlag : Otlak, mera. (493)
otlamak : Yaylaya, otla¤a ç›k›p ot

yemek. (493)
otluk : Otu çok olan yer, mera. (494)
öri : Hayvan otlat›lan otlu yer, ot-

lak. (506)
öri çekmek : Küçük o¤lak, kuzula-

r›n otlamaya gitmesi. (506)
öveç : ‹ki yafl›n› doldurup üç yafl›na

giren koyun(496)
sa¤›lmak : bk. sa¤mak. (571)
sa¤›m : Bir defada sa¤›l›p al›nan sü-

tün miktar›. (571)
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sa¤›mç› : Mal sa¤ma ifliyle u¤raflan
kifli. (571)

sa¤›mç›l›k : Süt sa¤ma ifli. (571)
sa¤›nl›k : Sa¤›lan ve sa¤mak için

al›nan (mal). (571)
sa¤mak : Sa¤mak. (570)
sakar : Aln› ak lekeli (hayvanlar

hk.)(572)
semiz : Etli kanl›, ya¤l›. (591)
semremek : Semiz hale getirmek,

etli kanl› olmak. (591)
serke : Üç yafl›ndan büyük enenmifl

teke. (594)
suvarmak : Su vermek, su içirmek

(mal hk.) (611)
süri : Birlikte gezen benzer hayvan-

lar›n toplulu¤u. (619)
süsek : Süsüp duran. (620)
süsmek : Boynuzu ya da bafl›yla

dürtmek, vurmak. (620)
teke : Keçinin erkek cinsi. (642)
tokar : Büyük, iri. (tokar ovlak)

(653)
tokl› : Bir yafl›n› dolduran kuzu.

(653)
yalk› - yalk› guzlamak : Tek kuzula-

mak (koyun, keçi hk.) (839)
yay›lmak : yay›lmak. (840)
yayla : Mal bak›lan otlu saha, otlak,

mera. (839)
yaylag : bk. yayla. (839)
yayl›m : Sürünün yay›ld›¤› yer, ot-

lak. (839)
yayramak : Yay›lmak. (840)
yazlag : Yaz›n koyun sa¤mak, ekin

toplamak v.s. için gidilen otlu, sulu yer;
otlak. (837)

yazlamak : Yaylaya göçmek. (837)
yazmak : Yaymak, yay›lmak. (838)

Özbek Dilinin ‹zahl› Sözlü-
¤ü’ndeki küçükbafl hayvanlarla ilgi-
li kelimeler :

biçmek : Enemek, i¤difl etmek. (123)

eçki : Gevifl getirici, çift tuyakl›, me-
meli hayvan. (456)

egiz(äk): ‹kiz. (438)
erkek : Erkek cinsli hayvan. (450)
qaramaq : Terbiyelemek, bakmak.

(552-553)
qoçqar : Enenmemifl erkek koyun

(642)
qon¤ir : 1. Kara sar› renkli (Qon¤ir

s›¤›r) 2.Kül renkli, karamt›l. (638)
qoy : 1. Yünü, sütü vs. için bak›lan,

çift tuyakl› memeli ev hayvan›. (631)
qoyçi : 1. Koyun besleyen, ticaretiy-

le u¤raflan kifli.2.Çoban. (633)
qoyçivan : Çoban. (633)
qozi : Koyunun bir yafl›na girmemifl

yavrusu. (630)
qoziçaq : 1. Kuzu. / 2. Koyunun

emen yavrusu. (630)
qozilamaq : Do¤mak, döllemek. (Ko-

yun hk.) (630)
mügüz : boynuz. (475)
otlaq : Otlak, hayvan otlat›lan yer.

(520)
otlamaq : Otlamak. (520)
otlav : Otlak. (520)
sa¤›m : Bir kap süt sa¤ma. (73)
sa¤›n : Süt veren, sa¤›lan. (73)
sa¤mak : Süt sa¤mak. (74)
sürü(v) : Koyun, keçi toplulu¤u. (88)
fliflek : Bir veya iki yafl›ndaki koyun.

(419)
tamga : 1. At ve mal›n arkas›na ba-

s›lan iflaret. / 2. Eskiden s›n›rdan soku-
lan hayvanlara konulan iflaret. (115)

täkä : Teke. (115)
toqli : Difli, emen kuzu. (258)
ulaq : Keçi yavrusu. (272)
ur¤afli : Difli hayvan. (281)
uflaq mal : Küçük bafl hayvan. (289)
yaylaq : Otlak. (476)
yaylav : Otlak. (476)
yayratmaq : Hayvanlar› genifl mey-

dana, yaylaya yaymak, otlatmak. (476)
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yazilmaq : Yay›lmak. (253)
yazlaq : Yayla. (254)

Kazak Türkçesi Sözlü¤ü’ndeki
küçükbafl hayvanlarla ilgili kelime-
ler :

aq›r : Ah›r . (11)
as›ldanuv : ‹yi cins dam›zl›k getire-

rek hayvanlar›n iyi cins hayvana dönüfl-
mesini sa¤lamak. (22)

as›rav : ‹nsana veya hayvana bak-
mak. (22)

azban : K›s›rlaflt›r›lm›fl olan erkek
hayvan. (5)

ba¤ur : l. ( Hayvan›) gütmek. 2. Ter-
biye etmek, büyütmek. (32)

calq› : Tek, eflsiz. (88)
cam›rav : Koyun ve keçi yavrular›-

n›n annelerini bulmalar›. (90)
cam›rasuv : Koyun ve keçi yavrula-

r›n› sal›vermek. (90)
cay›l›m : Yaylak, hayvanlar›n otla-

mas›na elveriflli yer. (86)
cay›l›s : Bk. cay›l›m. (86)
cay›luv : Hayvanlar›n otlamas›. (86)
caylav : Yayla. (85)
caz›q : Düz yer, düzlük. (84)
cazuv : Yaymak, geniflletmek. (84)
cün : Yün. (110)
en : I. Damga, iflaret (Qoz›n›ñ qula-

¤›na en sal dedi. : Kuzunun kula¤›n› ifla-
retle dedi.) (75)

erkek : Erkek. (77)
eflki : Keçi. (81)
etti : Etli, dolgun, semiz. (81)
isek : ‹ki yafl›ndaki erkek koyun.

(327)
qoñ›r : Koyu k›z›l, kahve rengi.

(172)
qora : Ah›r. (172)
qor›q : 1. Otlak. (174)
qoflaqan : Kuzu. (175)
qoflqar : Koç. (176)
qoy : Koyun. (169)
qoyfl› : çoban. (169)

NOTLAR
1 Bu yaz›da önce Türkmenistan ‹limler

Akademisi, Dil Bilimi Enstitüsü Ö¤retim
Üyesi Doç.Dr. Memmetdurd› SARIHA-
NOV’un “Türkmen Dilinde Dovardarç›l›k
Leksikas›n›ñ Tematik Toparlar›” adl› yaz›s›
Türkiye Türkçesine aktar›lm›fl; daha sonra da
tarihî ve bugünkü lehçelerde yer alan baz› kü-
çükbafl hayvanlarla ilgili terimler listeler ha-
linde verilerek bir de¤erlendirme yap›lmaya
çal›fl›lm›flt›r.

2 (Yrd. Doç. Dr.) Pamukkale Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi.

3 Koyun göz : Tarama Sözlü¤ü, TDK Yay.,
Ankara 199 . / qoy göz : Prof. K.K. YUDAH‹N
(Çev. Abdullah TAYMAS; K›rg›z Sözlü¤ü II,
Ankara 1988.

4 Teke sakall› : Besim ATALAY; Divanü
Lugat-it-Türk-IV (Endeks), Ankara 1986.

5 Kuzu difli : Türkçe Sözlük II, TDK Yay.,
Ankara 1988./ guzu difli: Azerbaycan Dilinin
‹zahl› Lü¤eti, Bak› 1964.

6 Qoy doy : Prof. K.K. YUDAH‹N (Çev.
Abdullah TAYMAS) ; K›rg›z Sözlü¤ü II, Anka-
ra 1988) / goyun kimi : Azerbaycan Dilinin
‹zahl› Lü¤eti, Bak› 1964. /qoydan qoñ›r : H.
ORALTAY, N. YÜCE, S. PINAR; Kazak Türk-
çesi Sözlü¤ü, ‹stanbul 1984.

7 guzum : Azerbaycan Dilinin ‹zahl› Lü-
¤eti, Bak› 1964. / kuzum : Türkmen Diliniñ
Sözlügi, Aflgabat 1962. / guzum / kuzum :
A¤›zlar.

8 O¤la¤›m, çepiflim : A¤›zlar.
9 Türkçe Sözlük, TDK Yay., Ankara

1988.
10 a.g.e.
11 a.g.e.
12 H. ORALTAY, N. YÜCE, S.PINAR; Ka-

zak Türkçesi Sözlü¤ü, ‹stanbul 1984.
13 a.g.e.
14 Azerbaycan Dilinin ‹zahl› Lü¤eti, Bak›

1964.
15 Prof. K.K. YUDAH‹N (Çev. Abdullah

TAYMAS); K›rg›z Sözlü¤ü II, Ankara 1988.
16 a.g.e, s. 782.
17 Emir Necipoviç Necip (Çev. ‹klil KUR-

BAN); Yeni Uygur Türkçesi Sözlü¤ü, Ankara
1995, s. 241.

18 Türkmen Diliniñ Sözlügi, Aflgabat
1962, s. 168.
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19 a.g.e., s.183.
20 a.g.e., s.183.
21 Azebaycan Dilinin ‹zahl› Lü¤eti, Bak›

1964, s. 553. Döz- : dayanmak, sabretmek.
22 Metin YURTBAfiI; S›n›fland›r›lm›fl

Türk Atasözleri, 6. Bask›, ‹stanbul 1996, 286.
23 a.g.e., s.323.
24 a.g.e., s.286.
25 a.g.e., s.351.
26 a.g.e., s.345.
27 a.g.e., s.336.
28 a.g.e., s. 331.
29 a.g.e., s.326.
30 Doç. Dr. Zeynefl ‹smail, Muhittin GÜ-

MÜfi ; Türkçe Aç›klamal› Kazak Atasözleri,
Ankara 1995, s.263.

31 a.g.e., s. 279.
32 a.g.e., s.285.
33 a.g.e., s.223.
34 Ebulgazi Bahad›r Han; (Haz. Muhar-

rem ERG‹N) / fiecere-i Terâkime/ Türklerin
Soy Kütü¤ü, Tercüman Yay›nlar› 1001 Temel

Eser (33) bask›s›nda “Ta¤ Han’›n” fleklinde
geçmektedir.

35 A.g.e. de bu isim “Ava” fleklindedir.
36 Kononov, A.N.; Rodoslovnaya Türk-

men-Soçineniye Abulgaz› Hana Hivinskogo,
Moskova-Leningrad: ‹zd-vo AN SSSR,
1958...str 32-33.

Krfl. Ebülgazi Bahad›r Han (haz. Mu-
harrem ERG‹N); (fiecere-i Terâkime) Türkle-
rin Soy Kütü¤ü, Tercüman Yay. 1001 Temel
Eser (33), s.46-47.

37 Sövüfl soy-: misafir için hayvan kes-
mek.

38 Goñur (koñur): kestane rengi/ aç›k sa-
r›, boz, bozla sar› aras›.

39 Maflal: flafl›.
40 Çakmakl›: yar›k.
41 Çetnev: inatç›.
42 Bagrov (ba¤ru-: (Derleme Söz.)): dört

befl günlük keçi yavrusu.
43 As›lagan: s›rnafl›k.

(Devam› 47. say›da)
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