
KONYA'DA GÜVERCİNCİLİK 

Mehmet ÖZMEN• 

Güzelliği, r.engi, yön bulma yeteneğine bağlı haber götürücülüğ_ü, eti 
ve evcilleşme yeteneği dolayısıyla çok eski çağlardan beri insanoğlunun 
dikkatini cek~n güvercin, birçok ulusta olduğu gibi, doğaya bağlı bir ulus 
olarak bizde de büyük bir ilgi görmüştür. Güvercin sözcüğünün gerek en 
eski Türkçe metinlerde bulunması, gerekse birbirinden oldukça uzdk de
ğişik Türk lehçelerinde ortak bir sözcük olarak varlığı, bunun en büyük 
kanıtlarından birisidir. İş yalnızca eski metinlerde ve ·değişik Türk · lehçe- . 
lerinde güvercin sözcüğünün geçmesiyle kalmamaktadır. Bugün birçok 
bölgemizde köklü bir güvercincilik geleneği vardır ve bu gelenek en can
lı bicimde yaşamaktadır. Yalnızca Konya il merkezinde yapmış olduğum 
araştırma, güvercinciliğin Konya'da da ne kadar köklü bir geçmişe da
yandığını göstermiştir. 

Sınırlı ve belli alanlardaki sözcükleri içine alan Gök Türk Yazıtların
da. geçmeyen güvercin sözcüğü, Uygur metinlerinde kögürçgün, kögürc
ken, kögürçün biçimlerinde geçmektedir (A. Caferoğlu, Eski Uygur Türk
çesi Sözlüğü, s. 114, istanbul, 1968) . Divanü LQgati't-Türk'te kökürçkün 

. olarak geçmekte, kökürckünleş- «güvercini öndül koyarak yarışa gir
mek», ~içiminde bir de türevi pulunmaktadır (B. Atalay, Divanü LQgati't
Türk Dizini, s. 358, Ankara 1943). Kökeni hakkında ise herhangi bir açıklama 
yoktur. Lehçelerde, Rad., Kkg.-kögürçkön; Rad., Kaz.-kügerçin; Rad., 
Tob.-kügelsin; . Rad., Kg.-kügörşük; , Rad., Komd., Bar.-kögürçün olarak 
geçmektedir (B. Atalay, Divanü ~Qgati't-Türk Dizini, s. 358, Ankara. 1943). 
Anadolu ağızlarında, goğercin, gövercin, göğercin, güvercin biçimleri var. 
Kögörçün (Başhöyük-Kadınhanı-Konya) biçiminin ise Kafkasya göçmen
lerinden derlendiği anraşıltyor (Derleme Sözlüğü, C. VII, VIII). 

Güvercin sözcüğünün eski kaynaklarda karşılaştığımız biçimlerini, 
şu iki ana biçime indirmek mümkündür: kökürçkün, kögürcün. Kögürçken 
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biçiminin, son hecede ünlü düzleşmesiyle kökürçkün biçiminden geliştiği 
anlaşılıyor. Kökürçkün ile kögürcgün arasında is·e yalnızca -k- ._, -g- de
ğişmesi var. Kökürçkün ya da kögürcün biçimlerinden hangisi asıl bicim 
olursa olsun, güvercin sözcüğünün Türkçe gök sözcüğünün bir türevi ol
duğu biliniyor {Hasan Eren, Türkçe Gök Kelimesinin Türevleri, Jean Deny 
Armağanı, s. 85-89, Ankara, 1958). Kökürçkün, kögürçün biçimlerinin kök 
< gök sözcüğünün üzerine ek yığılması sonucu ortaya çıktığı anlaşılı
yor. Nitekim, aynı yapı özelliğine, 'aynı eklerin yığılmasıyla Türkçe iki söz
cüğünün türevi olan ikirckün «tereddüt, ikircim; tereddütlü, ikircimli» söz
cüğünde de · rastlıyoruz {B. Atalay, Divanü LOgati't-Türk Tercümesi, C, ili., 
s. 419, Ankara, 1941). Bu örnekler, ikirçkµn sözcüğünün iki, kökürçkün 
sözcüğünün de gök sözcüğün'ün türevi olduğunu gösteriyor. Bazı sözlQk 
ve ansiklopedilerde {Meydan Larousse, C. 5, s. 463, İstanbul; P. Tuğlacı, 
Okyanus 20. Yüzyıl Ansiklopedik Türkçe Sözlük il, İstanbul, 1971), güver
cin sözcüğünün Moğ. kügercin sözcüğünden getirilmiş olması görüşüne 
ise katılmak mümkün olmasa gerek. 

, Bu kadar eski ve yaygın bir sözcüğün, sınırlı bir anlam çemberi için
de kalması düşünülemez . Nitekim_ güvercin sözcüğü kendi asıl anlamı 

yanında, gerek yalın durumuyla, gerek·se türevleri ve katıldığı birleşik söz
cül<lerle çok değişik anlamları olan bir sözcük durumuna gelmiştir. Bu
nu şu örneklerde görmek mümkündür: 

güvercin: Güney yarımkürede, Büyükköpek yakınında yer alan küçük 
takım yıldız. 

güvercinboynu: Böcek kabuğu gibi yeşil, mavi ve pembe arasında 
dalgalanan renk. ' · · 

güvercinbudu: Bir çeşit yumurtal,ı köfte. 

güvercingöğsü: Bk. güvercinboynu, güvercingerdanı. 

güvercingerdanı: Bk. güvercinboynu, güvercingöğsü. 

güvercinkökü: bot. Menispermacea familyasından jatrorhhiza pal .. 
mata· adlı bitkinin kökü. 

I -~ 

güvercinlik: 1. Güvercin yetiştirmek ·için özel olarak hazırlanmış yer. 
2. Piyade kayığının kıçında küçük bir kamara veya ambar biçiminde olup, 
öteberi ~oymaya yarayan dolap. 3. Kul~. biçiminde yCıksekçe i_stihkôm. 
4. ask. esk. Kalelerde, güvercinliklere benzeyen saklı yer ve gözcü kulesi. 

güvercintaklası: 1. Sırt sırta kollarını birbirine kenetleyen üç ya da 
. \ 

dört kişinin oluşturduğu koni biçimindeki sı rt boşluğunda ·omuzlara· ·da-
yanılarak atılan takla. 2. Arkaları birbirine dönük elleri dizlerinde olarak 
eğilen dört çocuk üzerinde perende atarak 'geçilen bir çocuk oyunu . .. : · · · 
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- 158.-



• 

.. 

güvercinyuvası: 1. anot. Beyincik dilciğinin yan kanatları ile tarmn ka
paklarının meydana getirdiği çukurluk. İçinde beyincik bademciğin.in üst 
ucu bulunur (kırlangıcyuvası da denir). 2. tiy. Eski İngiliz tiyatro .. larında, 
ancak bir insan . başı büy.üklüğünde görüş deliği olan tiyatro locası. 

Bu kadar eski ve yaygın bir sözcüğün yer adlarına yansımaması 

mümkün değil. Nitekim eski ve yeni birçok yer adında güvercin sözcüğü
nü görüyoruz. Güvercin (Arpaçay-Kars), Güvercin (Osmancık-Corum, Ş . 
Karahisar-Giresun, Elbistan-Maras, Nevsehir-Niğde, ·Fatsa-Ordu, Havza- . 
Samsun},' Gövercinlik (Gümüşha~e} mu.htarlıklarının; Güvercinlik (Bola
rnan-Fatsa-Ordu, 'Azdavay-Daday-Kastamonu), Göğercinlik (Akmeşe-İz• 
mit-Kocaeli) mahallelerinin; Güvercinlik (Zıvarık-Cihanbeyli-Konya} yay
lak ve Güvercinlik (Etimesğut-Ankara} çiftliğinin adları (bk. Türkiye'de 
Meskun Yerler Kılavuzu 1, Ankara, ·· 1946), güvercin sözcüğüne dayalı yer 
adlarımızın çokluğunu gösterir. Bunların yanında, Güvercinlik «Biga san
cağında ve Biga yakınında bir küçük kasaba olup, H. 831 tarihinde il. Sul
tan Murat Han tarafından fetholunmuştur» (bk. Şe~settin Sami, Kômu
sü'l-a'.lôm, C. 5, s. 3924, İsnabul, 1314), Güvercinlik (Sırpça adı: Golubaç, 
Macarca adı: Galamboç) «Yugoslavya'nın Sırbistan bölümünde, Tuna'nın 
sağ kıyısında bir kasaba» (Türk Ansiklopedisi, C. 18, s. 235-237, Ankara, 
1970), Güvercinkaya «Deniz haritalarında Pigon 1. esk. Makro, Kuzey Su
riye'de Akdeniz kıyısındaki Basit (Podision} burnunun kıyısında ve Akra 
dağının güneybatı eteğinde bir adacık» (bk. Meydan Larousse} güvercin 
sözcüğünün, eski devirlerden beri hem Türkiye'de hem de Türkiye dışın
da yer adı olarak) kullanıldığını göstermektedir. 1/500 000 ölçekli Veni 
Türkiye Atlas~'nda, Güvercin, Güvercinli, Güvercinevleri, Güyercinlik bi
çiminde . sekiz köy adı verilmiştir ('Veni Türkiye Atlası, M.S.B. Harita Ge
nel Müdürlüğü, Ankara, 1977). Yazılı kaynaklara geçmiş bu çiftlik, yay-

. lak, köy, mahalle, kasaba, şehir adlarının yanında yazılı kaynaklara geç
memiş daha birçok yer adının bulunabileceğini kabul etmek yanlış olma
sa gerek. 

Ko~ya'da güvercinciliğin oldukça eski bir geçmişi var. BIJ konuda 
elde kesin belgeler bulunmamakla birlikte, yerleşmiş kuşçuluk gelenekle
ri Konya'daki güvercinciliğin geçmişinin Selçuklulara kadar çıktığını gös
teren güçlü belirtilerdir. Ayrıca sözlü anlatılar da bunu des~ekler nitelik
tedir. Konya'nın ünlü kuşçularından Av. Mehmet Ali Apalı, Konya'do kuş· 
culuğun Selçuklular zamanında başlamış olabileceği görüşünde. Ayrıca 

K6nya'ya özgü bir güvercin türü olan Selçuklu güvercinlerini de Selçuk-
, luların Orta Asya'dan getirdikleri kanısında. Buna kanıt olarak da bu gü

vercin türünün Konya dışında hiçbir yerde bulunmayışını gösteriyor. 
(bk. Mahmut Sural, Konya'da Kuşçuluk ve Kuşçular 1. Türk Folklor Araş
tırmaları Dergisi, sayı: 352, s. 8483-8486, İstanbul, 1978). Yine Konya'nın 
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tanınmış kuşçularından Av. Ahmet Onacak, Konya'ya kuşçuluğun, Sel
çuklularla geldiği «Malazgirt savaşından sonra Konya'da kurulan Sel
çuklu Devleti sultanlarına, vezirlerine hediye olarak pek çok güvercin 
gönderildiği» görüşünde (Bk. M. Sural, Konya'da Kuşçuluk ve Kuşçular 
111. T.F.A. Dergisi, sayı: 356, s. 8602-8604, ist., 1979). Konya'daki yaygın 
inanışa göre Mevlônô do güvercin beslemiştir. Bu nedenle çelebiler de 
kuş beslemiş ve çelebiler arasından ünlü kuşçular yetişmiştir (bk. a. g. 
röportaj il. T.F.A. Dergisi, sayı: 353, s. 8521-8523). 

Bugün güvercincilik Konya'da oldukça yaygın durumda. Biri Mevlô· 
nô Türbesi yanındaki Mevlônô Kuşçu Kahvesi, diğeri salmacıların kah
vesi olarak bilinen, Amele Pazarı'nda, caddenin · sağında ikinci katta ol
mak üzere iki de ·kahvehaneleri var. Bu kahvehanelerde güvercin üzeri· 

' ne söyleşiler ve güvercin alışverişleri yapılmakta. l<onya'da güvercinle
rin 50 T.L. ile 10.000 T.L. arasında alınıp satıldığı söyleniyor; Güvercinin 
değeri görünüş güzelliğinden, damarlı ve yiğit oluşundan, oyun yetene
ğinden gelir. Selçuklu türünde görünüş güzelliği, Mardinli ve taklambaç 
türlerfnde ise görünüş güzelliği yanında oyun yeteneği de aranır. İyi gü
vercinlerde Selçuklu ile Mardinlinin fiyatları aşağı yukarı aynı. 

Güvercinler, özel kümeslerde besleniyor. Kümesler çoğunlukla top
rak kerpiçten yapılmış, ortalama 2x2 ya da 1,5x2 m. gen işliğinde, 1,5-1,80 
m . .yüksekliğindedir. Kümesler iki bölümdür. Tel örgülerle çevrilmiş yaz
lık bölüm ve kerpiçten örülmüş kışlık bölüm. Büyüklükleri aşağı yukarı 
aynı olan ya~lik bölümle kışlık bölüm arasında, üzerinde güvercinlerin 
geçebilecekleri büyüklükte bir delik bulunan bir kapı vardır. Güvercinler 
iki bölüm arasında istedil~leri gibi hareket edebilirler. Asıl barınma yeri 

kışlık bölümdür.. Duvarlara yerleştirilmiş olan kutular veya küçük san

.dıklar içinde tünerler, orada ycıvrularlar: Her odada ralıat etmelerini en· 

gellemiyecek sayıda güvercin vardır. Güvercinlerini dışarı bırakanlar ya

nında sürekli kümest_e besleyenler de var. 

Güvercinler, sert buğday, küçük mısır, burçak, fig ve arpa ile besle
niyor. Kışın çoğunlukla burçak veriliyor. Kümesleri her gün temizlenen 
güvercinlere yine her gün taze su veriliyor. Mikroplarçian arındırmak için 
sularına onbeş günde bir eriton katan veya sağlıklarını korumak içi~ vita
min hapları veren kuşçular var. 

Konya'da güvercin gübresi, daha çok çiçeklere ve sebzelere, seyrek 
olarak da ağaçlara atılıyor. 

Konya'nın asıl yerli güverciı:ıleri halk arasında daha çok enseli ola· 
rak bilinen Selçuklu türü ile taklambaçlardır. Bunların yanında Konya'ya 
sonradan geldiği herkesçe bilinen Mardinli türü ile Corumlu·Mardinli, 
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gut, · demkeş, Musullu ve ganrık türleri vardır. Çoğunlukta olup herkesçe 
beslenen güvercin türleri ise Selçuklu, Mardi')li ve Taklambaç türleridir. 

Selçuklu türü güvercinler, ense, kuyruk ve renklerine göre, Mardinl~ 
türü ile taklambaç türü güvercinler ise renk, tüy, ve ()ylm durumlarına 

göre çeşitlere ayrılırlar. Selçuklu türü güvercinlerde görünüş güzelliği, 
taklambaçlarla Mardinli türü güvercinlerde ise görünüş güzelliği ile uçuş· 

ve oyun özelliği '.aranır. Bu yüzden Selçuklu türü güvercinler çoğun lukla 
kümeslerde beslendiği halde, Mardinli ile taklambaçlar uçuş için bırakı
lırlar. 

Selçuklu türü güvercinlerin renklerine göre bugün bilinen çeşitleri 
ak,. kqra, gök, çopur ve akkuyruk karadır. Avukat Mehmet Ali Apalı, Sel
çukluların Orta .Asya'dan yalnız ak, kara ve gök türlerini getirdiklerini, 
ak ile karanın eşleştirilmesinden akkuyruk karayı, ak ile gök'üri eşleşti-. 
rilmesinden de çopur'u, Selçukluların elde ettiğini tahmin ediyor {a. g. 
röportaj il. T.f:'..A. Der., sayı: 353, s. 8521-8523). Aynı görüşü paylaşan 

başka kuşçular da var. Güvercin meraklılarından Muzaffer ÖztermiyeL 
ci'y~ göre gök ile ak'ın eşlemesinden enseli karakuyruk çopur, enseli gök, 
çopur; ak ile karanın eşleşmesinden enseli ala, enseli mavrullu kara, ak
kuyruk kara, yanı telli, böğrü telli, üstü telli kara; çopur ile çopurun eşleş
mesinden %80 pat, % 15 çopur, %5 enseli ak elde edilir. 

Selçuklu türü güvercinler . kuyruk biçimlerine göre açık ense, açığın 
dolması, sokmaı kuyruk, dolma; ense biçimlerine göre ise kılıncma ~nse, 
köprülü ense çeşitlerine ayrılıyor. 

Konya'dan derlediğim sözcüklerin çok sınırlı bir kısmı, ancak. beş al
tı tanesi sözlüklere' girebilmiştir. Derleme Sözlüğü'nde güyercinle. doğru
dan doğruya veya ikinci dereceden ilgili yüz kadar sözcük derlenmiştir. 
Bu sözcükler içinde Konya merkezden derlenmiş sözcüğe rastlayama
dı.m. Ancak. Konya ilinden güdün «güvercinlerin ayağına· takılan küçük 
çıngırak» (Sille-Konya), kundala «devetüyü renkli güvercin» (Ka_raman
Konya) sözcüklerine rastlayabildim. Bunları da Konya içinde kullananı 

görmedim. Konya'dan derlediğim sözcüklerden, Derleme Sözlüğü'nde 

buluna_nlar oldukça az. Bunlar ala mardinli «bir çeşit" güvercin» (Merzi
fon-Amasya), dalı kara «omuzunda kara tüyleri olan beyaz güvercin» . 
(Çorum), kuğurmak «güvercin ötmek» (Sandıklı-Afyon, ~or~Niğde), tü
lemek «kuş tavuk vb. kanatlı hayvanlar tüy değiştirmek» (Türkiye'nin bir 
çok yerinde), vizik [vizzik] «güvercin palazı» (Bolu; Merzifon·Amasya; Co~ 
rtım), cızık «güvercin yavrusu» (Düzce-Bolu; Eskişehir; Kastamonu) (Bu 
sözcük Konya'da cızzık biçimindedir) sözcükleridir (Derleme Sözlüğü 
1-Xı,· 1963-1979, Ankara). Derlenen sözcüklerden edebi dilde kullanılıp ala 
«karışrl< renkli, alaca», devetüyü «devetüyü renginde olan», felç «inme, 
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nüzul», kuğurınak «(güvercin) ötmek»; anaç «yav.ru ya da yemiş yetişti
recel< duruma gelmiş olan (hayvan ya da ağaç)» , yad «1. Başka, 2. Ya
bancı» (Türkçe Sözlük, Ankara, 1974), demkeş «daima öten ~ir cins gü
vercin»,· (F. Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ans. LOgat, Ankara, 1962) gibi 
sözlüklerde bulunan sözcüklerin bir kısmına da az cok özel bir anlam ve
rUr:,iştir. 

Güvercinlerin renklerini, türlerini, cesitlerini, biçimlerini, hareketle-. . . 
rini, yaş durumlarını anlatmak için, değişil< yollara başvurulduğunu, . bu-
nun için ala, kara, ak, gök, boz, bozlak, devetüyü, külümsü gibi renk . ad
larından, kanat, kuyruk, bel, tüy, kafa, ense gibi organ adlarından çokça 
yararlanııdığ·ını görüyoruz. Bunun yanında renk ve organ adlarıyla sıfat 
v~ ad tamlamaları yapma yoluna gidilmiş: gök Mardinli, boz zidgara, boz
lak Musullu, külümsü elifli, gök elifli, karakafa karakuyruk, karyağdı elif
li, akkuyruk kara, karakuyruk çopur, karakuyruk alcısl ... 

Sözcükl_eri yapıları bakımından incelediğimizde beş öbeğe ayırabili
riz;· 1. : .Yalın sözcükler: ak, kara, gök, boz, baş, . bıyık, çopur, ala .. ; 2. Tü
remiş· sözcül<ler: anaç, cimkeli, indirmeli, eğriceli, kapağan, açık, dolma, 
tdklqmbctc ... 3. İki sözçükten ad, sıfat ya da insat öbeği .biçiminde yapılmış 
sözc,ükler: ala Mardinli,. bir esnek; bozlak çallı, böğrµ telli, damüstü, dalı 
kara, enseli gök ... 4. Üç sözcükten ad ya da sıfat tamlaması biçiminde 
oJ,uşturulan sözcükler: açık devetüyü, akkuyruk kara, benekli sıcantüyü, 
çakal gök c.allı, karakuyruk alası, karyağı elifli ... 5: Dört · sözcükten ·sıfat 
tamlaması biçiminde oluşturulan sözcükler: kuyruğu beyaz sıcant~yü, 

kara kafa karakuyruk, kanadı telli sıçantüyü, kuyruğu beyaz zidgara ... 

. Çöğlınlukta olan ad soylu sözcüklerin yanında sınırlı olarak eylem
lere de yer verilmiştir: atla-, ayrıl-,· çekil-, kız-, sağ-, sürükle-, yürü-, üfle-... . 

Derlenen 286 sözcükten 136'nın yçılın ve türemiş 150'nin ise ikili, 
üçlü, dqrtlü . tamlamalar biçiminde olması, tasviri bjr dil kullanıldığını gös
·teriyqr. : Halk .sanatındaki renkliliği çıkkuyruk kara, külümsü. gök çakal, 
k.uyruğu . beyaz gök Mardinli, karakafa karakuyruk, kanadı telli sıçantü-
yü ... sözcüklerinde görmek mümkün. 

·_ . Sözcüklerin büyük çoğunluğu Türkçe:_ ak, ala, gök, kara, yeşil, de
ve_tpyü, k.Oly~sü; anaç, bıyık, boz, bozlak, eğriceli, dfk, dıkdık, kuğurmc:ık, 

salma, Selçuklu, sürmek, ulumak, vizzik, oyun, kırma, sc;ığmak, kanat, 
' ' 

kuy_ru.1< .... Türkqe sözcüklerin yanında çoğu lıalk diline yerleşmiş ,yaban-
GI kökenli sözcükler de var: apraş, deste, badanas, demkeş, gut, difteri, 
vebçı, fişek,· f~ner, mukluf, pul, nergiz, nuska, perçin, zırh, ebrul.ü ... Alıntı 
sözcüklerden bazıları ise tanınmayacak kadar değiştirilmiştir: zid .(zift'ten) 
zidgara (zift ~ara'dan} . 
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Güvercincilikle ilgili sözcüklerin sürekli bir değişim ve gelişim içinde 
· olduğu görülüyor. Eski sözcükler bir yandan unutulmaya, unutulmayan
ların anlamlarında da birtakım kaymalar ve karışmalar olmaya başla

mış. Nitekim eski sözcükleri yalnızca Mehmet Ali Apqlı'dan derleyebil
dim. Sözcüklerdeki anlam karışmalarının · da bu değişim ve gelişimle il
gili olduğunu sanıyorum. Öbür yandan eski sözcüklerin yanına yenileri 
katılmaya başlamış: zencir, zencirli yanında aynı anlam için cırcır, cırcır

lı, (halk arasında fermuar anlamında kullanılıy·or) sözcükleri kullanılma
ya başlamış. Yeni tür güvercinlerin gelmesi def yeni sözcükler doğuruyor. 
Mardinli türü güvercin Konya'ya gelmeden önce, Mardinli t,ürüyle ·ilgili 
sözcüklerin bir çoğunun kullanılmadığını söyleyebiliriz. Son yıllarda Kon
ya'ya yeni bir güvercin türü daha gelmiştir: Almanya kuşu ya da Alman-

. ya güvercini diye adlandırılan güvercin. Almanya'dan getirilen ve daha 
cok salmacıların rağbet gösterdiği bu güvercin türü de güvercincilikle 
ilgili sözcüklere mutlaka yeni sözcükler katacaktır. 

Konya'da güvercinlerle ilgili sözcükleri .derlemek için uzun denebile
çek bir çalışma yaptım . Bu konuda titiz davranışımın nedeni, olabildiğin
ce yanlışlara düşmemek, eski ve yeni ·bütün sözcükleri derlemek, sözcük
lerin anlamlarında kuşcular arasında görüş birliği sağlamak, vars,a söz~ 
cüğün ikinci ve üçüncü anlamlarını da derlemekti. Konya'da güvercin
cilikle ilgili sözcüklerin çok büyük bir kısmını, hemen hemen tümünü der
lediğimi söyleyebilirim. Bunun yanında dikkatten kaçmış birkaç sözcük 
kalmış olabilir. 

Az da olsa derlediğim bazı sözcüklerin anlamında, görüştüğüm bü
tün kuşcuları birleştirebildiğimi söyleyemem·. Anlamında uzlaşma sağla: 

v.amadığım sözcükler için ileri sürülen anlamları, 1., 2., 3. anlam olarak 
. vermeyi uygun buldum. örneğin, sırma ve kalem ·.sözcQkleri bunlar ara
sında. Sırma ile kafein sözcüklerini eş anlamlı sayanlar yanında, sırma 
kanatta, kalem kuyrukta olur diyenler de var. Ben sözcüğe 1., 2. anlam
lar diye iki anlam verdim. Tek kişiden derlediğim sözcüklerde derleme. 
yapılan kişinin adını parant_ez içinde verdim. 

Derlemelerim sırasında bana ilk bilgileri veren ve beni bir cok kuş
çuyla tanıştıran Fakültemiz elemanlarından Mehmet Büyükgidiş'e bilgile
rinden yararlanmamda bana her türlü kolaylığı gösteren Mehmet Ali 
Apalı'ya,. Süleyman ~ôçar'a, Ahmet Pekkirişçi'ye, Muzaffer Öztermiyeci'
ye, İbrahim Ulu'ya, Cevat Aksel'e, Al)met Gülüvar'a ve burada aclını .saya-. . 
madığım diğer kuş meraklılarına teşekkür etmek benim icin bir görev ol-
muştur. 

açık devetüyü : Açık devetüyü renginde olan güvercin. Mardinli türünde 
olur. 
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açık ense : Kuyruğunun ıçı boş ·oıan Selçuklu türü güvercin. Kılıncına 

dolmaya göre daha az değe~lidir. Selçuklu türü _güvercinlerin bütün . 
renklerinde olabilir. 

açık gök Musullu : Musullu güvercinin açık gök renkte olanı. 

açığın dolması : Kuyruğunun alt kısmı açık üst kısmı dolma olan gQver
cin. Selçuklu türünde olur. 

ağız hastası : Nezle olan ya da ağzının içinde çatlak olan güvercin. 
ağİ~lamak : (Güvercin) Havaya doğru diklemesine uçmak, (bk. namlıyı 

dikmek). · · 

ahır kuşu : Demkeş ve gut türü güvercin. Ahırlardaki örümcel<leri yerler, 
(bk. demke~. gut) . 

ak ganrık : Enseli ganrık'ın al< olanı. 

akkuyruk kara : Gövdesi ve kanatları kara, kuyruğu ak olan Sel~uklu tü
rü güvercin. Kılıncına dolma olanları daha değerlidir. Gözü beyaz, 
yeşil, kırmızı olanları vardır. Kızıl gözlüler diğer enselilerle karışma
dan meydana gelir, değersizdir. Gözü, büyük çerçeveli ve beyaz olan
lar değerlidir. 

ak Mardinli : Tamamen beyaz olan Mardinli türü güvercin (bk. beyaz 
Mardinli). 

ak taklambac ~ Tamamen beyaz renkli olan taklambaç türü güvercin. 

ala : 1. İki renkli olan güvercin. Daha çok akkuyrukla beyaz karışımından 
olur (bk: enseli ala) . 2-. Başı · siyah, diğer tarafları beyaz taklambac 
(bk. karakafa) . . 3. Başı ve kuyruğu siyah, diğer tarafları beyaz olan 
taklambac (bk. karal<afa karakuyruk}. 

ala ganrık : İki renkli olan enseli ganrık güvercirı . 

ala Mardinli : Siyah beyaz karışımı Mardinli türü güvercin. 

anaç : Muklufluktan çıkıp eş olan güvercin. Eş olan güvercinin erkeğine 
de dişisine de anaç denir. Anaçlık devresi 10-12 yıl sürer; 

antak kalmak : Belirli bir vakit ya da saat pzerinde anlaşmak. 

apraş : Değişil< türdeki iki g üıvercinin eşleşmesinden olan yavru (M. A. 
Apalı)·. 

arka takkcılı Başının arkasında takke olan güvercin . . 

atlamak : Erkek güvercin eşleşmek için dişi güvercinin- üzerine çıkmak 
(M. A. Apalı). 
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atmak i" 1. Güvercinler yürükte uçarlarken bir ya da birkaç güvercin bu 
uzun uçuşa dayanamayıp halkadan, oynayarak veya sağarak aşağı
ya doğru gelmeye başlamak. Buna, attı denir. Eylem yalnız attı biçi
minde · kullanılır. 2. Güvercincinin güvercini eliyle havaya doğru fır
latması. 3. Güvercinin takla atması (M. Büyükgidiş). 

. . . 
avvuk çekmek : Erkek güvercin dişi güvercini eşleşmek için çağırmak . 

ayrılmak :· Yad yq da kuşçuya ait . güvercinlerden biri veya bir.kaçı ucuş 

düzeninden ayrılmak. Örneğin, gök ayrıldı, yad ayrıldı denir. Eyıem · 
yalnız, ayrıldı biçiminde kullanılır . (M. A. Apalı). 

azı : Kanat tüyleri, kanatlardaki büyük tüyler. Dıştan içe doğru 8-10 tele 
azı denir. Uçuşu bunlar sağlar. 

badanas : Güvercinin ' çiftleşme, yumurta . yapma dönemi. Badanas · döne
mine giren güyercin ortalama 10-15 günde yumurtlar. Badanas dö
neminde erkek, dişinin peşine düşer. 

t?adanasa binmek : Yumurtlal)'la dönemi yaklaşmış dişi güvercinin arka
sına erkek güvercin düşmek. Erkek güvercin · dişiyi kovalar. Bu gö-
rüldüğü zaman badanas dönemi başlar. · · 

badonasa girmek : Güvercin çiftleşme zamanındaki durumda olmak. 
Dişi yatar erkek üzerine çıkar, bazen· de erkek yatar ·dişi onun üz,eri
ne çıkar. 

bağdadiye : 'irice bir güvercin türü. Gagası uzun ve kalın, burun delikle~ 
ri belli, burnunun üzeri . etli, ayakları paçasız, göz rengi turuncu veya 
kırmızı, gözleri bjjyük; göz çevresi tüysüz, kırmızı ve kabarık etli; 

ayakları büyük ve kırmızı, ayak parmakları uzun, boynu uzun ve oşa: 

ğıya .doğru yay çizen, kartal görünüşünde .olan_ bir güverci~ türü. Her 
rengi . olmakla birlikte çoğunlukla siyahtır. Hızlı döğ.üşür. Burnunun 

üzerindeki et büyük ve gözü kırmızı olanlar değerlidir. Oyunsuzdur. 
Cok uçar. Salma kuşudur. Vücut ağırlığı 500-600 gr. gelebilir. Bir kilo 
gelenleri de vardır. Konya'da pek bulunmaz-; 

balrengi limonlu : Balrenginde olan güyercin. Mardinli türünde olur. Ka-
nadının üzerinde balrengi sırma olabilir. 

barana : Güvercinlerin toplu halde uçması. 

basışmak : Erkek güve~cin çiftleşmek için dişi güvercinin üzerine cikmak. 

beli gara : Beli siyah, diğer tarafları beyaz olan güvercin. ıAk Mardinli ve 
taklam.baçta olur (bk. yamalı, dalı gara, sırtı · gara). 
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benekli sıcantüyü : üzerinde · kahverengi b_enekJer olan sıcantüyü ren- · 
gindel<i güvercin: Mardinli türünde ol~ır. 

beyaz Mardinli : Beyaz renkte olan Mardinli türü güvercin (bl<. Mcırdinli} . 
. ı 

bıyık : Ağızla göz arasındaki tüy dönmesi, tüyün ivinti halinde dönmesi. 
Tek taraflı veya çift tcıraflı olabilir. Tek tarafta olana tek bıyık, iki 
tarafta bıyığı olana bıyıklı veya çift bıyıklı denir. Çift bıyık.lılar daha 
makbuldür. Bıyık Mardinli türünde olur. · Selçuklu ve taklambac tür
lerinde bıyık oln:ıaz. 

bıyıklı : İki tarafta da bıyığı olan güvercin. Mardinli türünde olur. 

bir esnek i Şahadet parmağı ile başbarmağın u harfine yakın biçimde, 
ortalama 8 cm. acılmasıyla _belirlenen bir ölçü birimi. Selcuklu türü 
güvercinin ufak yapılısı .makbuldür. Kuşçu güvercini değerlendirir

ken ölçer. Güvercinin göğsü ile kuyruğunun sonu bir esnek olmalı
dır. Bu ölçü Selçuklu türü güvercinler için geçerlidir. Taklombac· için 
kullananlar da var. 

boncuk : ~üvercinlerin ayağına takılan boncuk. Nazar değmemesi ve 
kuşları birbirinden ayırt etmek için takılır. Genellikle mavidir. 

bozlak : Göğsü, kuyruğu ve sırtı sarımtırak, kanatları ve kuyruğu üzerin-. . 
de sırması ve kalemleri olan güvercin. Mardinli türünde olur. 

. . . 

bozlak callı : Vücudu ve kuyruğu bozlak, kanatları beyaz, paçalari kes
me beyaz, gıdık altında zincir olan güvercin. Mardinli türünde olur. . . 

bozlak elifli : Kanatları, kuyruğu ve başı beyaz, vücudu boz olan güver
cin. Mardinli türünde olur. 

bozlak Musullu : Boz renkli olan Musullu güvercin. · 

bot zidgara : Rengi mat siyah, uçuk siyah olan güvercin. Taklambac ve 
.. ,.· .. Mardinli · türünde olur. Toklambaçta boz zidgara makbul değildir. 

: , Mardinli türünde ise güvercin.in değerini azaltmaz. 
. . 
ööğrü telli ~ Beyaz oltıh kuyruğunun üstüyle yanı arasında bir veya iki ko-

yu renk tel bulunan güvercin (M. A. Apalı}. 

bulutıu · : Koyu kül renkli güvercin. Daha çok , külümsü denir. Mardinli tü
ründe olur (bk. külümsü). 

burma : 1. Ağızl~ göz arasındaki tüy dönmesi, tüy ivintisi. Bıyık da denir 
. . (bk. bıyık). ,2. Başın önünde yukarıya doğru kalkan tüy tutamı, deme-
- ·fr. ·Pe_r?e~ ve.ya ön takka ·da denir (bk. perçem, ön takka). . 

• ' • J: ••• 
) ' ... . . . . . - ...... . 

cılk yumurta : Hic1 :g~liş_n:ıeden bozulan yumı:ırta. 
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cırcır : Çene altindan boyuna doğru inen siyah beyaz zincir. Mardinli tü
ründe olur (bk. zencir) (İ. Ulu). 

cırciriı : Boynunun : altında siyah beyaz zinciri olan güvercin. Mdr~inli · tü-
ründe olur (İ. Ulu). · 

cızzık : Muklufluk devresine girmemiş güvercin yavrusu (bk: vi?:Zik). . . .. 

çakal : Güvercinin başındaki beyaz çimkeler, beyaz benekler. Mördinli 

·: · .. . türü.nün diğer · renk~erinde de olmakla birlik~e -daha çok çallı cinsin\ 

de bulunur. Çakal daha çok Mardinli ve taklambac türlerinde_ olur. 

·Selcu.klu türünün ise kara ve gök'ünde olmaz. Yalnız çopur .cjnsin~ 

de olur. Selçuklu türünün . diğer · çeşitlerinin başında ca.kal bulunur

sa makblll değildir. · Başında çakal bulunan Mardinli türü güvercin

ler, çakal zidgara, çakal gök, çakal bozlak, çakal devetüyü,. çakal . . 
çallı, ·çakal gök callı, çakal elifli, çakal limonlu çeşitlerine ayrılır. 

2. Çopur güvercinlerde, baştaki grinin tam ortasında gagadan başa 
. . 

doğru çekilmiş olan beyaz hat. Copurda makbuldür, diğerlerinde 

makbul değildir (M. A.· Apalı). 

çakal .bozlak : Başında beyaz çimkeler, benekler bulunan güvercin. Mar-, . . 
dinli türünde olur. · 

cakal çallı : 'Başında beyaz cimkeler, benekler bulunan, vücudu ve .kuy

ruğu siyah, kanatları beyaz, paçaları kesme beyaz olan , güvercin. 
Mardinli türünpe olur. 

çakal copur : Baştaki gri rengin tam ortasında gagadan başo doğru be-
yaz bir hat çekilmiş olan çopur güvercin (M. A. Apalı) . · 

ç_akal devetüyü : Başında beyaz çimkeler, benekler bulunan ve devetüyü 
renginde olan güvercin. Mardinli türünde olur. · 

• . . . ! . . . 

çakal elifli : . Başı , kanatları, kuyruğu ve paçaları b~yaz, vücudu siyah, 
gök, . bozlak vb. renklerde olan ve başında beyaz cimkeler, benekler 

-. .. bulunan güvercin.· Mdrdinli türünde olur.· · · · . 

çakal gök ; Başında beyaz, çimkeler, benekler bulunan güvercin. Ma~din-
li türünde·· olur. · · 

. ( . 

çakal gök çallı : Başı, kanatları , kuyruğu ve paçaları beyaz vücudu ·gök 
ı : olan ve başında beyaz çimkeler, benekler bulunan güvercin. Mardin-

li türünde olur. · · · · · 

çakar limonlu : Başında beyaz cimkeler; benekler bulunan ~ve vücudu-acık 
balrengi olan güvercin. Mardinli türünde olur. · · ::. · · : · · 
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çakal zidgara : Başında beyaz çimkeler, benekler bulunan . zidgara gü· 
vercin. Mardinli ve taklambaç türlerinde olur. 

çakır : _Mavi hareli, bej hareli göz. Gözü mavi hareli ya ·do bej hareli olan 
güvercin. Çopurda ve taklambaç çallrda olur. Çopu~da gö~ün biri 
siyah diğeri çakır olur. Çakır gözün yarısı çakır, yarısı siyahtır. Ça
kır kıs.ım, gözün alt. yarısında, üst yarısında, ya da yan tarafında ola-

. bilir. Takla.mbaç callıda · gözün ikisi de çakır olabilir. 

çalı : Çopurun ka_nadındaki beyaz teller.' Çalı copurda · olur. Çalılı çopur 
makbul değildir. 

callı : Vücudu ve kuyruğu siyah, kanatları b~yaz olan · güvercin. Taklam-
·bac ve Mardinli türlerinde olur. Göğsünde zincir olur. Paçalar ·kes
me beyazdır. Kanattaki beyaz teller her iki yanda 6-6, 7-7, 8-8 olabi
lir. Beyaz teller 7-8 olanlar makbuldür. Kanat telleri arasında siyah 
teller olursa bozuktur, makbul değildir. Çallı denince siyah beyaz 

renk anlaşılır. As ıl _ çatlılar siyah beyaz olanlardır. Taklambaçların 

. callısı siyah-beyaz olur, başka rengi olmaz. Mardinlilerde, siyah-be
yaz çaltı yanında gök çallı, · devetüyü çatlı , limonlu ccıllı, külümsü 
çatlı, karyağdı çaltı da olur. · 

çatal kuyruk : Kuyruk telleri ortadan ikiye ayrılmış gibi görülen güvercin. 
Kuyruk telleri 7-7 toplam 14 olur. Bu sayı 15 veya 16 olabilir. Mardinli 

· türü zidgaralarda Qlur. Zidgara karışımlarının bazılarında da çatal 
.. · kuyruk·· olabflir. 

çatlak : Güvercinin ağzının içinde çıkan çıban (bk. ağız hastası) . 

çekilmek · : Güvercin uçarken en yükselere kadar gitmek. örneğin kuş-
lar çekildi.denir (M. A: Apalı). 

çift biyıklı : İki tarafta 'da bıyığı olan güvercin. 

ç~ft takkalı ~ Önde ve arkada takkesi olan güvercin. Başının önünde ve 
arkasında yukarıya doğru kalkan tüy demeti olan güvercin. 

çimke : Güvercinin üzerindeki siyah benekler: Mardinli ve. Musullu'da 
olur. 

~ 

çimkeli bozlak : Üzerinde siyah benekler olan bozlak güvercin. Asıl ola-
rak Mardinli türünde olur. 

cimkeli bozlak Musullu : Üzerinde siyah çimkeler olan Musullu güvercin. 
Tür olarak Mardinli'ye girer. 

çimkeli açık gök Musullu : Üzerinde siyah çimkeler olan açıl< gök renkli 
Musullu güvercin. · 
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cimkeli gök Musi.ıllu . : Üzerinde siyah çimkeler olem açık veya kqyu gök 
renkli Musullu güvercin. 

çingene alası : Siyah beyaz düzensiz ala güvercin. Selçuklu türün.de 
olur . 

çitleşmek : (Güvercin) Ağız ağıza verip kusmuklaşmak (M. Büyükgidiş) . 

Çorumlu : Mardinli türü güvercinin paçasız olan çeşidi. Corumluda oyun 
vardır. Oyunsuz olanları makbul değildir. Corumluy.a Çorumlu-Mar
dinli de . denir (bk. Çorumlu-Mardinli). 

Çorumlu-Mardinli : bk. Çorumlu. 

çopur : Başı acık gök, boyundan kesmeli, kanatları füme, belinde gök ol
. mayan, arkası sütbeyaz ve ayqkları paçalı olan Selçuklu türü güver-
.. cin. Gözleri çakırdır. Açık ense veya dolma olabilir. Kuyruğu beyaz
dır. Arkadan takl<eli veya dabak olabilir. Değerli bir cop.urda aranan 
nitelikler: Başı g'ayet acık mavi, gözlerinden biri siyah diğeri c·akır, 

kanat uçları koyu zeytuni olan çopurlar değerlidir. Kanatlarında da
rı ve çalı , gözlerinde nergiz, boynunda sa~kığı yani indirmesi olan 
çopurlar makbul değildir. 

dabak : Takkesiz güvercin. Başının önünde ya da arkasında yukarıya 

doğru kalkık tüy olmayan güvercin. Her türde olur. 

dalı gara : Kendisi beyaz sırtı siyah olan güvercin. Ak Mardinli ve ak tak
lambaçta olur (bk. beli gara, sırtı gara, yamalı). 

damarlı : ·uzak mesaferlerden salındığında yuvas.ına cok kısa bir zaman
da dönen güvercin. Damarlı güvercinler yabancı yerlere inme.zler. 
Damarlı güvercin mukluf bile olsa, çevreyi iyi tanımasa bile yuvası
nı bulabilmek için günlerce uğraşır. Damarlı güvercinler ev üzerin
de ucurulduklarında da çok uçarlar. Ortalama 4-5 saat uçarlar.. Az 
olmakla birlikte 8-10 saat uçanları da bulunur. Her türde olLır. Da
marlı güvercine yiğit güverci.n de denir (bk. yiğit güvercin). 

damarsız : Kendi yuvasından başka yuvaya giden güvercin. Damarsız

lor uçtuktan sonra çoğunlukla ken·di yuvalarını bulamazlar. Damar
sız güvercin çabucak bir başka yuvaya inebilir. Damarsız güvercin-

lerden damarlı yavrular olabileceği gibi, damarlı güvercinlerden de 

damarsız yavrular olabilir, ama saf kanlardan dama.rsızlar pek çık

ma~. Damarsız güvercine gırış da denir (bk. gırış) . 

damüstü : Elden çıktıktan, havaya atıldıktan sonra, 6-8 takla atıp düz 
uçan, evin çevresinde dönen, her 6-8 turda bir, damın üstünde oyu
na · giren güvercin. Havada 3-4 saat kalır. Havacılar gibi fazla yük-
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selmez. Oyuna giren dam üstü . takla atar: Dairıüstü Mardinli türün
de olur .. 

darı : Kanat üzerinde acık siyah renkteki büyQkce benekler. ·Copurlardo 
ve . enseli göklerde olur. 

dar paça : Tüyleri kısa olan paça. 

dem çekmek : (Güvercin} Ötmek. İyi dem çeken güvercinler 40-45 daki
ka dem çeker. Demkeş, gut ve kuşkumrular dem çeker. 

demkeş : Dem çeken, beyaz, kahverengi ve siyah renkleri olan güvercin 
türü. Çift takkeli olur. Ahır l<yşudur. Fazla uçmaz. Kahverengi dem

, keşfe gut birbirine benzer, ancak kuğurmalarından ayırt edilebilirler. 
Demkeş geniş paçalı ve iri . vücutlu olur. 

deste kuyruk : 1. Üçgen biçiminde olup içi dolu veya içi acık olan kuy
ruk. Selçuklu türünün özelliğidir. 2. Kuyruğu acık ense veya kılıncına 
dolma olan Selçuklu türü güvercin. 

devetüyü : Kestanerengi veya açık kestanerengi güvercin. Acık kestane
rengine acık devetüyü de denir (bk. acık devetüyü). Koyu devetüyüne 
kestanerengi de denir. Tür olarak Mardinlidir. 

devetüyü elifli : Başı, kanatları, kuyruğu ve paçaları beyaz, v_ücudu deve
tüyü güvercin. Mardinli türünde olur. 

devetüyü çallı : Vücudu ve kuyruğu devetüyü, kanatları beyaz olan gü
vercin. Mardinli türünde olur. 

dıkcfık : Gaga (bk. g·aga). 

dik : Güvercinin ağzının ön tarafa doğru olması. Ağız aslında göğüse doğ
ru olur. Makbul değildir. Enselide ve toklambacta olur . (bk. kertlez). 

dift~ri : Güvercinin .ağzında olan bir hastalıktır. Ağızın içi beyazlaşır. Nez-
. ıe ·· ilerleyince 'difteriye döner. Difteri olan güvercin yem yiyemez {bk. 

ağız hastası} . Halk arasındaki tedavi biçimleri: 1. Limon suyuyla zey
tinyağı yarı yarıya karıştırılıp ağız yıkanır. 2. Ağız koruk suyuyla yı-: 
kanır. 3. Ağız tut şurubuyla yıkanır. 

dolma : Kuyruğunun içi dolu olan Selçuklu türü güvercin. Selçuklu türü
nün bir özelliğidir. Açık enseye göre daha değerlidir (bk. kılıncına 
dolma}. 

' . 
dumanlı : Külümsü Mardinli. Açık olana dumanlı, koyu olana bulutlu de-

. nk (bk. külümsü Mardinli). 

düz .kuyruk ~ Selçuklu türü güvercinlerin dışındaki kuyruk çeşidi. Kuyruk
taki tel sayısı 12, ·13, 14, 16 arasında olur (bk. tahta kuyruk). 
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i . 
düz oyun : Tek takla atarak uçma. Düz oyun Selçukluda, taklambaçta ve 

Mardinlide olur. 

ebrulü : Vücudu beyaz, kuyruğundaki tellerin biri beyaz biri siyah dizili 
veya karışık olan güvercin. Taklambaclarda olur. 

eğriceli' : Kuyruğundaki tellerden biri çatal olan güvercin. Telin kökü tek, 
uç kısmı çatallı olur. Çoğunlukla Selçukluda bulunur, ama taklam

. baç ve Mardinlilerde de bulunabilir. Eğrice çok az güvercinde bulu
nur. İyisi de olabilir l<ötüsü de, ama çoğunlukla makbul sayılır. 

elifli : Başı, kanatları, kuyruğu, beli ve paçaları beyaz, diğer kısımları gök, 
bozlak, devetüyü ve külümsü gibi değişik renklerde olan güvercin; 
Mardinli türünde olur. Elifliler renk durumlarına göre bozlak elifli, 
devetüyü elifli, zidgara elifli (siyah elifli). külümsü elifli, limonlu elif
li, karyağdı elifli çeşitlerine ayrılır. 

ense : Selçuklu ve· ganrık türü güvercinlerin kuyruk kısmı. Diğer türler 
için ense sözü kullanılmaz. 

enseli : 1. Selçuklu türü güvercin (bk. Selcukll!), 2. Ensesi geniş olan 
. Selçuklu ve ganrık türü güvercinlerin kuyruk özelliği. Enseli güver
cinlerin kuyruklarındaki tel s·ayısı fazladır. Enseliler topkuyruk olur. 
Selçuklu türü güvercinlerin tümü enseli olur. Selçuklu türü güvercin
ler, enseli gök, enseli ak, enseli zidgara, enseli çopur, enseli ola, en
seli pal çeşitlerine ayplır. Enseli ganrık'ın ise renk durumlarına göre 
ç~şit,leri vardır. ,Açık ense veya dolması o_labilir. 

enseli ak : Tamamen beyaz olan Selçuklu türü güvercin . 

. enseli ala , : Siyah-beyaz düzgün ala olan Selçuklu türü güvercin. · Kafa si
yah, gerdan siyah indirmeli, sırt siyah ve beyaz, kuyruk sütbeyaz 

. .. Ol!:Jr. Çoğunlukla çakır gözlüdür. Dolması ve acık ensesi olur. 

enseli çopur : bk. çopur. 

enseli gök .: Acık gök renkte olan Selçuklu türü güvercin. Kuyruk kalem
leri zeytuni siyah, kanatları sırmalı ve boncuk mavi gözlü olanları de
ğerlidir. Külümsüye çalanlar, gözleri kızıl olanlar, üzerinde beyaz bu
lunanlar makbul değildir. 

en~eli ganrık ; Kµyruğunu tcıvus kuşu gibi açıp kafasına değecek bicim
de geriye, kafasını kuyruğuna değecek biçimde arkaya kanırırken 

v9cudunu titreten bir güvercin türü. Ayağı pacasızdır. Enseli gan
rık'tn, ak_ gonrık, gök g_anrık, ala ganrık, siyah ganrık çeşitleri var
dır. Çoğuniuklö ak olur. Ganrık Konya'nın yerli güvercini değildir. 

. . . . ·, 

enseli pal : Vücudu külümsü, kuyruğu sütbeyaz, ensesi acık veya dolma 

-171-



olan Selçuklu türü güvercin. Enseli ak ile enseli ~ök birleşmesin
den olur (bk. pal). 

enseli zidgara : Vücudu bütünüyle siyah olan Se!cuklu türü güvercin. Ge
niş ve beyaz gözlüleri makbuldür. 

Ereğli gara : Konya'don Konya Ereğlisi'ne · götürülen ve bir süre sonra 
Konya'yo geri getirilen Selçuklu türü bir çift akkuyruk kara güvercin
den çoğalan akkuyruk kara güvercinler. Ereğli'ye götürülen güver
cinlerin ikisi de açık ense idi. Şimdi Ereğli goraların dolma veya açık 
ense olanları vardı.r. Ereğli garaların göz çerçeveleri geniş, gözleri 
yeşil veya beyaz, gövdesi siyah, kuyruğu beyazdır. Ereğli garalar ol
dukça değerlidir. 

tele :. Güvercinlerde görülen felç hastalığı. Felç, ayakta, kanatta ve başta 
olur. Ayak ve kanat hareket edemez. Felç başta ise baş aşağı sar
kar ve ters döner . .Felç olan güvercin ilk on günde ölmezse kurtul
ma şansı artar. 

fenerli : 1. Kuyruğunda füme tüyler bulunan veya bir füme bir beyaz ka
rışık olan çopur güvercin (bk. fenerli çopur) (M. A. Apalı) . 2. Siyah olan 
_kuyruğunun üzerinde enine doğru beyaz çizgi olan karakuyruk tak
lambaç (M. Büyükgidiş). 

fenerli çopur : bk. fenerli. 

fişekleme : Güvercinin oyun yaparak yükselmesi. Güvercinin, havada 
oyun yaparken oyunu bırakıp yukarıya doğru sıçraması. Mardinli tü
rü güvercinler fişekleme yapar. 

Fizana· gitmek : (Güvercin) Yürüyerek çok yükseklere gitmek, uçmak '(M. 
A. Apalı)·. 

gôh gôh : Güvercini çağırma ünlemi. Çağırma alıştırmaya bağlıdır. G'ôh 
gah dendiği gibi kis kis vb. bicimde de çağrılabilir (bk. kıssı kıssı). 

geniş göz : Büyük ve yuvarlak olup iç ve dış çerçeveleri geniş olan ·göz. 
Gözün ken_arır'ıdaki tüysüz kısmrn çemberi geniş, rengi beyaz veya ··-

. ayva sarısıdır. Gözün rengi beyaz veya siyah olabilir. Hafif kızılımsı · 

olanları da olur. Selçuklu türü güvercinlerin göz özelliğidir. · 

geniş paça : Tüyleri uzun olan paça. Paça tüyleri ayak parmaklarını aşıp 
yere değer. 

gıdık : -Güvercinin çene altındaki ileriye doğru olan kabarıklık. Gerdanın 

ileriye doğru olan kabarıklığı. Enseli ve taklambaçta olur. 

gı.dıklı : Çenesinin altında ileriye doğru kabarıklık olan güvercin . . Eski
den makbul değildi, şimdi makbul sayılıyor. 
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gılıncına dolma : Kuyruğunun iç kısmı dolu olan S.elcuklu türü güvercin; 
Açık enseye gôre daha değerlidir (bk. kılıncına dolmd). 

gılıncına ense : Tabanı geniş, üst tüyleri bıçak gibi olan ense. Üçgen biçi
mindeki ense (bk. kılıncına ense) (M. Öztermiyeci). 

gırcalı : Acık renkteki gök ve ak karışı mı güvercin. Mardirıli türünde o}u·r. 

gır göğ : Yaban güvercini. Şehirlerde yaşar. Çatılarda barınır. Tarlalarda 
yayılır. Pacasızdır, oyunsuzdur. Mardinliye benzer. Cami güvercin
leri gır göğdür {bk. kır göğ). 

gırış : 1. Kendi yuvasından başka bir yuvaya aldanarak inen. kendi yuva
sını bulamaya'n, bir başka yuvaya çabucak inebilen güvercin. Her 
tür güvercinde olabilir (bk. damarsız). 2. İki ayrı türün eşleşmesin
den olan güvercin. Özelliği olmaz (bk. kırma, palanlı) . 

gırma : Aynı türden olmayan güvercinlerin eşleşmesinden olan güvercin 
(bk. kırma, gırış, palanlı). / 

\" 

gırmızı cepeli : Zidgara ve gök Mardinlilerde baş dahil kursağa kadar 
olan bölgesi yanardöner kırmızı, bordoya çalan kırmızı olan güver
cin (bk. kırmızı cepeli). 

gısrak kafa : bk. kısrak kafa. 

gız alası : Siyah beyaz olup da beyazı çok olan düzgün ala güvercin .. 
Taklambac türünde olur (bk. kız alası). 

gızkumru : Ötüşü için kafeste beslenen, bırakıldığında da evden ayrıl
mayan evcil kumru . Erkeği ile dişisinin ötüşü arasında fark vardır. 
~ızkumru Konya'da eskiden beri vardır, fakqt yaban kumrusu Ada
na'dan getirilmiştir (bk. kızkumru}. 

gök ': 1. Gök renkli olan güvercin. Mardinli ve Selçuklu türlerinde olur. 
Açık veya koyu gök olabilir. 2. Mardinli türü gök güvercin. 

gök çakal : Başında beyaz çimkeler, benekler olan gök güvercin. Mor-
~ dinli türünde olur. · 

gök callı : Gövdesi gök, kanatları ve kuyruğu beyaz olan güvercin. Mar
dinli türünde olur. 

gök elifli : Başı , kanatları, kuyruğu ve paçaları beyaz, gövdesi gök olan 
·güvercin. Mardinli türünde olur. 

gök ganrık : Gök renkli olan ganrık güvercin. Aslında ganrıklarda gök ol
maz. Gök ganrıklar kırmadır. 

-V3- .~, \· ~- ··- . ..._ . .. 



gök Mardinli : Gök renkli olan Mardinli türü güvercin. Mardinli türünün 
temel renklerindendir. Gök Mardinlinin koyu rengine külümsü c;lenir. 

götlemek : (Güvercin) takla atacak gibi yapıp takla atmamak, çömelir 
gibi yapmak. Daha çok nıuklufluk devresindeki güvercinler yapar. 
Götledi biçiminde kullanılır. 

_gµd ala : Kanatları beyaz diğer tarafları kahverengi olan gut. 

guğurmak : (Güvercin) ötmek. Erkek güvercinler dişilere oranla· daha gür, 
daha sesli kuğurur. Eş olma dönemine giren güvercinler kuğurmaya 
başlar. Yavru ve hıukluflar kuğurmaz (bk. kuğurmak). 

gut : Acık veya koyu ~ahverenkli, kamış paçalı, uzun gagalı, çift takke
li, asıl özelliği dem çekmek olan, fazla uçmayan ve takla atmayan 
güvercin türü. Süs kuşudur (bk; ahır kuşu). · 

güllü : Taklambaca benzeyen, fakat paçasında tüy olmayan güvercin tü
rü. ~öğsündeki tüyler gül biçiminde ayrıldığı için bu adı . almıştır. 
Oyun oynamaz, takla atmaz. Düz uçar. Konya'da fazla tutulmaz. Da
ha çok İzmir ve Bursa yörelerinde olur (bk. mısr1). 

gül paca : 1. Paçasındaki tüyleri orta uzunlukta, ortalama 3 cm. olan gü
vercin. 2. Tüyleri ortalama 3 cm. uzunluğunda olan paça. Tüyler tır
nakları örter. Makbuldür. Bütün türlerde ofur. 

halka : ·Güvercinin boyun tarafındaki kızıl halka (M. A. Apalı). 

halkalı : Soyun tarafında kızıl bir halka olan güvercin. Daha çok enseli 
gökte olur. · 

hamurlama : Hava verme döneminden çıkmış yavruların boğazına, anaç 
güvercinlerin kursaklarından çıkardıkları süte benzer, haml.!r halin
deki besleyici bir sıvıyı kusması. Anac güvercin besleyici sıvıyı su 
içtikten sonra kusar. Bu sıvı, yavrunun yumurtadan çıkmasına iki üç 

gün kala anac güvercinin kursağında toplanır. Bu durum yavrunun 
kısa bir süre sonra yumurtadan çıkacağını gösterir. Hamurlama dö-

nemi on gün kadar sürer. 

hamµrla.mak : Yavrusunun çıkmasına iki üç gün kalmış anaç güvercinin 
kursağında süt gibi besleyici, hamur halindeki bir sıvı toplanmak. 
Bu durumda olan güvercine hanıurladı denir. 

hamurlama dönemi : Anaç güvercinlerin kursaklarından çıkardıkları bes
leyici sıvıyı ycıvruların kursaklarına kustuğu süre. On gün kadardır. 

havacı : : Elden. çıktıktan soma havaya doğru 6-8 takla atan, sonra oyu·nu 
bırakarak 5-6 tur yapan, tekrar oyuna girip 6-·s takla attıktan sonra 
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tekrar tur atarak yükselen güvercin. Güvercin tur atıp takla atara.k 
yükselir. Oyun, uçmaya başladıktan sonra inişe kadar sürer. Bir ha
vacı güvercin havada ortalama 3-4 saat kadar kalabilir. Havada se
kiz saat kadar kalan havacılar da olur. Havacı Mardinli türünde 
olur . 

havolama : bk. hava verme, üfleme. 

hava verme : Dişi ve erkek anaç güvercinlerin, yumurtadan yeni çıkmış 

yavrunun boğazına, yavrunun kursağını ve sindirim organlarını ac
mak için bir iki gün hava vermesi. Hava verme döneminden sonra 
hamurlama başlar (bk. havalama, üfleme) . . ,..? 

indirme : Güvercinin boğazının altından göğsüne doğru, başındaki ren
gin uzaması. İndirme çoğunlukla çopurda ve eliflide olur. · İndirmeli 
güvercin makbul değildir. 

kafası çakal sıçantüyü : Kafasında beyaz benekler olan sıcantüyü ren
gindeki güvercin. Mardinli türünde olur. 

kalem : 1. Kuyruk üzerindeki siyahımsı cizgBer. 2. Kanat ve kuyruk üze
. rindeki siyahımsı çizgiler ·{bk. sırma) . 

kalpli : Beyaz renkli olup kanatlarının üzeri siyah olan güvercin. Mardinli 
türünde olur (bk. V'li , nuskalı.) 

, kamış paça : Büyük paça. Pacadaki tüyler uzundur. Paçadaki tüylerin 
uzunluğu 5-10 cm. arasında değişir. Kamış paça gut ve demkeşte 
olur. Kamış paça eğer dokunulmazsa Mardinlide de olur. Güvercinin 

uçmasını engellediği için kesilir. Güvercin uçarsa kendisi de kırar. 
. . 

kanadı telli ş.ıcontüyü : Kanadında ve kuyruğunda beyaz teller olan sı-

çantüyü rengindeki güvercin. Mardinli türünde olur. 

·kanat döğmek : Mardinli türü güvercin yukarıya doğru kanat çırparak çık
mak. 

kapağan : Güvercin yakalamak için kurulan tuzak. Dört tarafı tel örgülü, 
tel örgü kapaklı·, kapağının üzerinde bir el sığacak kadar deliği ofon 

tuzak. Tuzağın içine yem atılır ve kapak acık tutulur. Kapağa uzun 

bir ip bağlanır ve uzakta beklenir. Güvercin tuzağın içine girdikten 

sonra ip çekilerek kapak kapatılır. Tuza!< yad tutmak için kullanılır. 

kara kafa : Vücudu beyaz başı siyah taklambaç (bk. ala) . 

kar~kafa karakuyruk : Kuyruğu ve kafas ı siyah, diğer yerleri beyaz olan 

taklambaç türü güvercin (bl<. ala). 
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kara kuyruk : Kuyruğu siyah diğer tarafları beyaz olan güvercin .. Taklam
bac türünde olur. Mardinli türünde de kqrakuyruk olabilir. 

1 

kara kuyruk alası : !<uyruğu kara, sırtı kalp yamalı olan güvercin. Tak
lambaç ve Mardinli türlerinde olur. 

kara kuyruk çopur : Kuyruğu siyah olan çopur güvercin. 

kara kuyruk taklambaç : Kuyruğu kara, s ırtı kalp yamalı olan taklambaç 
türü. güv~rcin (bk. kara kuyruk alası). 

kara taklambaç : Kara renkl i olan taklambaç türü güvercin. 

karyağdı çatlı : Kanatları beyaz, vücudunun ve kuyruğunun üzeri kırmızı, 

siyah ve platin rengi benel<li, dumanrengi güvercin. Mardinli türün-
de olur. · 

karyağdı elifli : Başı, kanatları, kuyruğu, beli ve paçaları beyaz, diğer kı
. . sımları, üzeri siyah, kırmızı ve platin rengi benekli ,. duman rengi olan 

güvercin. Mardinli türünde olur. 

karyağdı Mardinli : Ana rengi dtımanrengi olup üzerinde kırmızı, siyah 
ve platin rengi benekler bulunan Mardinli türü güvercin. 

kekremsil.i~ : Güvercinin ağzının yukarıya doğru kalkık olması. Enselide 
olur, makbul değildir. 

kertlez : bk. dik. 

kesme : . Başteki gök rengin boyunda kesilmesi. Çopurda olur ye baştaki 
gök, ak ile ·kesilir. 

kesme paça : 1. Tırnakların üzerini açık bırakan paça. 2. Tırnaklarının 
üzeri acık olan paçalı güvercin. Her türde ·olur. 

kessik : Güvercinler takım halinde uçarken yani yürükteyken veya yan
larına yabancı bir güvercin karıştığı zaman, kuş sahibinin ucan kuş
ların göreceğ i biçimde, yuvadaki kuşlardan birkaçını çıkarıp· dama 

·. koyması veya ev üzerinde bir iki dolandırması ve uçan kuşların , o 
, . yadı da alarak aşağıya inmesi (M. A. Apalı) . 

kılıncına dolma : bk. gılrncına dolma. 

İ<ılıncına ense : bk. gılrncına ense. 
• 1 

kır göğ : bk. gır göğ .. 

kırış : bk. gırış . 

kırkın : 1.· Kafası kursağa kadar beyaz olup gövdesi siyah olan güvercin. 
Mardinli türünde olur. 2. Reni< özelliği olmayan ·karışık renkli güver-
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cin.Taklambaçta baş, kuyruk, kanatlar ve paçalar beyaz, boyun ve 
gövde siyahtır. Mardinlide baş, kuyruk, kanatlar ve paçalar beyaz, 
boyun ve gövde gök, devetüyü, limonlu, vb. olabilir. Değersizdir. Tak-· 
la atıyorsa makbul olabilir (A. Büyükgidiş) . 

kı.rma : bk. gırma . 

kırmızı ~epeli : bk. gırmızı cepeli. 

kısır : yumurtlamayan güvercin. 

kısrak kafa : Başı ve gagası , arap atlarının kafası gibi vücuda doğru ka
visli olan güvercin. Selçuklu türünde olur ve en makbul güvercindir 
(M. A. Apolı), (bk. gısrak kafa). 

kıssı kıssı : Güvercin çağırma ünlemi (bk. gôh gôh). 

kız alası : bk. gız alası . 

kızkumru : bk. gızkumru . 

kızmak : (Güvercin) Muklufluktan sonra eş istemek. Muklufun eş iste
mesi (M. A. Apalı). 

/ 

koyu devetüyü : Kestanerenginde olan güvercin. Mardinli türünde olur. 

koyu gök Musullu : Koyu gök renkli olan Musullu güvercin. 

koyu zidgara : Koyu siyah renkte olan güvercin. Mardinli, Selçuklu ve 
taklambaç türlerinde olur. Koyu zidgaralar makbuldür. 

köprülü ense : Selcuklu türü güvercinde kuyruğun yarım daire biçiminde 
olmasi (M. Öztermiyeci) . 

kuğurmak : bk. guğurmak. 

kurukafa : Kafası _yuv:arlak ve çekkin, kafa tüyleri kısa ve basık olan .gü
vercin. Çoğunlukla enseli ve taklambaçlarda olur. 

kusma : Dişi ve erkek güvercinlerin kursaklarından çıkardıkları besleyici 
maddeyi yavrunun boğazına kusması. Kusma dönemi, yavru yuva
dan yeme ininceye kadar sürer. Kusmanın ilk bir iki günü hava ver
me, ondan sonraki ~n gün kadarı da hamurlama dönemidir. 

kuşçu _:. Kuş besleyen kimse. 

kuşkumru : Bir güvercin türü. Ufak yapılıdır. Her rengi olur. Coğun.tukla 

takkesizdir, düz uçar, pacasızdır. Asıl özelliği ötı:nesldir. Demkeşten 

ve guttan daha iyi dem çeker. Gut ile demkeş tek ses cıkardıklan 
halde, kuşkumru kanarya gibi değişik sesler çıkarabilir. İnce seslile
ri makbuldür. Bir saat kadar dem çekenleri olur. 
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kuyruğu : bey~z . boılak :: ·. Kuyruğu ~ bey:az:-diğer: torafla.n bozlak _·-:olan . güver-
. · · .. cin; ,Mardjnli .türünde. olur. · . .... _. ~- >: · ·· . .- · .. :.:~, .·· ·· 
. . . ! . . . . . .. . . . . . ' t : • ' • • • • : • • • / • - • ' • ,. • • • • ., • 

kuyruğu beyaz çaUı : Kuyrugµ ve !<aı:ı'afları beydi:;, JtQYd)~_si şiya~ olan gü
vercin. Kuyruk tümden beyaz . olabileceği\fibi .. -~·iydh:.beyaz, bozlak-
beyaz karışık da olabilir. .L i;. ;:· . . 

kuyruğu beyaz devetüyü ~ Kuyruğu beyaz~: diğer, . .t_o~afl:an devetqyü ren:-
ginde olan güvercin. Mardinli türünd~ _.olµr. : .. .. ,.- . . .. . 

,, •• ,. • .ı •• ; .... , .,. • 

kuyruğu b_eyaı kül~msQ .: .. l<uyruğµ_ beyaz olan !<Qlümsü güvercin . . Mardin-
~ .. · li : türunde O!Uf. :··. _ , . .. 

kuyruğu beyaz limonlu : Kuyruğu beyaz. diğer tarafları ocık balrengl olan 
güvercin. Mardinli . tü~ünde. 9lur. . . 

• < • ,. .: ~ : • ; • 

kuyruğu beyaz gök Mardinli : Kuyruğu beyaz diğer _ tarafları . gök olan 
Mardinli türü güvercin. · · · 

kuyruğu beyaz sıçantüyü : Kuyruğu beyaz, diğet: ;taraf lan ~ıccintüyü "Feri~ 
- · ' · ginde · olan-·güvercin. Mardinli türünde olur:·.· 

kuyruğu beyaz zldgara : Kuyruğu beyaz diğer ta/dtlari zidgara olan gü
·: vercin: .. Bo, 'yalnız Mardinli .~ürüne özgüdür. · Diğer tür.fere kuyruğu be~ 

yaz zidgar~. dE;mmez . 

. ıwv.~uğ~ siyah _çallı ; VQ_cudu .ve kuyru_ğu . siyah kanatJarı beyaz olan gü:-

. -vetcin. Taklambaç ve Mardinli türünde olur. · · . · ·· . . . ... . . . . . . . . . 

.. ~ülümsü . çakal : Başındq _beyaz b~nek_l~r._ ç_imkeler olan külümsü güyer:

. · cin. Mardinli türünde · olur. ,,, · · 
, .. . 

külümsü çallı : Vücudu ve kuyruğu külümsü k<il]~~ları _beyaz ola:~ . güver-
cin. Mardinli türünde olur. · · · · · · .. 

kü.lüll')SÜ e·1111(: Başı,. ·ka·natlqrı, kuyr.uğu, beli· ve pac.aİarf'."beyaz . diğe·r ta
rafları külümsü 01ah' · ~·ü'vercin. Marttinı'r türünde oıur. . ::. . 

ı _. • . • . ... . .. · -- . . . ; , ··:·1:-·, · . . . . . .· . . . . . . . ... .• 

. ~ülQmsü. ,gpk ;C.qkQI : ~ucudu küiümsü( ~a_natıorı . beyaz' olup başİnd.Q be-
. ·yoz_ .h~'?~~le~ . b~·ıunan ~~ve~dn. M_ardinJı t~run·de ·.olur. . 

külümsü - ·ıvıardinlf: Koyt/ gök· ren ki i . olan Mardin 1i tüd.i-' güvercii'l. · · · 

limonlu : Rengi açık balrengi olan güvercin. Mardinfi türün.de olur; .· 

limonlu çaltı : -Vücudu ve kuyruğu ·cicık balrengi kanatları beyaz ôian gü-
. - vercin. Mardinli türünae- oiur. · · .. 

. ', . . . ~. : ' . 
limonlu elifli :. Başı, kanatları,. kuyruğu, beli ve paçaları. beyaz diğer taraf-
. farı acık balrengi olan güvercin. Mardinli türünde .. olur. 

- . . ···- • •• · ··'-tı. . ,• : 
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·ıınnntar Gü-vercinin . ağzının içinde, damakta v~. ; boğqza yakın ·Y!3rlerde 
ol.arı beyaz. renkteki .-.büyük kqbarcıklor. Sünme öze!Hği · vardır. Teda-
vi edilmezse güvercini öldürebilir. .- . . . . . , 

. Mardinli : Gagası. uzun,. gözleri küçük, kafası sili.k, pacaları kısq, ~.ovu 
uzun, boynu normal uzunlukta, ayak tırna~ları şahin tırnağı gibi uzun, 
düz kuy=ruklu güverci"n türü. Kuyruğ'Unda en az 12. en coK 16 tel olur. 
Temel renkleri ak, gök ve zidgaradır. Takkeii Veya dtıbak -olabilir. 

· .. Gök, al<, zidgara, bo?lak, devetüyü, limonlu, kµlümşü,. sıçant(.iyy! ala, 
callı ve çimkel!_ gibi renk ceşitl.eri vardıL .. Her c~şit re.ngi ql~~ili.~. Sırt 

, acı~ renk, baş ve boyun ile kuyruk ve, kanat uçları sırta göre daha 
., . koyu renklidir. Mardinli türünde renk· önemli değildir. O\ıun önemli
. . dir. Mardinli türünde oyun vardir:· Ta~la atar. Oyunsuzları ' makbul 
değildir. Mardinli .türü güvercin, Selçuklu ve· tciklambac 'gibr Könya'
nın yerli güvercini değildir. Konya'ya Urf.a ve Mardin yöresinden. ge,-

. ·tirllmistir. . ... 
1 

. ! . ' 
mısri : bk. güllü. · · 
:mavrullu :. 1. Kuyruğu çeşitli renklerde kar.ışık olan güver,cin (M. ;A. ApaJı). 

2. Kuyruğu siyah- beyaz karışık Ölan Selcukı°u akkuyruk kara ·güver-
dn. 

. . .. . . . . . 

. . . 

mukluf.. :. 1. Yavruluk döneminin bitiminden eşleşme dönemine kadar olan 

. ; .· 

. dön.emde bulunan güve.rcin. Mukl.ufluk dönemi 40-45 gün sür.er. Di-
. şi · rouklutlar: erkek muklufl.ardan daha çabuk·. eşe ge.lirler . .Vçıvrutuk

tan olgunluk dönemine geçme sürecinde bulunarı er:kek ve dişi gü
vercir. 2. Göğsü koyu yeşil, göz çerçevesi beyaz ve gözü ~oncuk
:rnavi; : kanatlarının üzerinde üç sırma olan ·gök Mctrdi°nli güvercin:· Her 
gök Mardinliye mukluf denmez. Mukluf sözcuğÜ daha cok Siİle'de 
kull.anıltr . 

• ' I • . • 

~µ~lu~luk devr~si : Güvercinin Vizz_ikli)5 devresinin · bitiminden ,:çift.leşme 
deVres·ine kadar olan süre. · 40-45 gün sürer. 

Musullu : Tür olarak .Mardinli türüne· gire·n.· M~rdinli türü.nün özelliklerini 
i · tcl'şıyan, · fakat · MardfnlJye göre daha Jrr ve·· dÔhQ. uzun··olan güvercin·. 

Paçalıdır. Tek tdkkeli · veya dabak · olabiÜr. : Aslı · Musul'dan getirildiği 
: ;.' , ... icir.ı . Musullu, qiyeı - anılır .. Aoık gök,, .k.oyu gök ; ve . bo,ılo~. ·Pl.ma~· L!Z~re 
· .· üç yaygın rengi. vardır. MusuHu güvercin, Musullu açık. gqk, . Musul~ 

· .Ju, ~oyu gök, Musullu bozlak diye anılır. Tek· başıno rylusullu denmez . 
. Musullunun cimkeli bozlak ve cimkeli açı l< gök · renkJeri yanında di-

• t' • • • . • • • • • • • 

· ger renkleri· de bulunur. Musullu güvercin · Konya'da fazla tutuım·az 
· ve fazla beslenmez. · .. · · · · ·· · · · · · · 
. . . 

mühür : 1. Gök Mgrdjı,lin!n .. mı.Jkluf çinsirıin kqnatları . . ü.zeri.nq~_ki Jki sır-
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modan sonra gelen ve biraz beneksi olan üçüncü sırma. 2. Enseli 
göklerde kanat ortasındaki cok acık renkteki -mavimsi benek (M. Öz
termlyecl). 

mühürlü : Kanatları üzerinde iki sırmadan ayrı ·biraz beneksl bir üçüncü 

~ırması bulunan gök ~ardinli güvercin. Mukluf cinsinde olur. 
namlıyı ~ikm~k : b~. ağızlamak. 

nergiz : Gözün içindeki kırmızı çizgiler. Selçu~lu türünde· olur. Gözünde 
nerglz bulunan Selçuklu güvercinler makbul değildir. 

nuskalı : Beyaz renkli olup kanatlarının üzeri siyah olan güvercin. Mar
dinli türünde olur. Nuskanın sivri ucu kuyruk, geniş kısmı boyun ta
rafındadır (bk. kalpli~ V'li) . 

ortusı telli : Selçuklu türünde, beyaz olan kuyruğun ortasının üst tarafın
da koyu renkli bir tüy bulunan güvercin. Selçuklu türü güverçinin 
kuyruğu, gök ve düz siyah hariç, beyaz olur (M. A. Apalı) . · 

oyun : Güvercinin takla atması. Oyuna giren güvercin takla attığı zaman 
sağa sola yön değiştirir. Yön değiştirmeyenler de vardır. Güvercin 
üçer takla arayla duraklar ve yenileme yapar. Öyun asıl olarak Mar
dinli türünde olur. TaklambaçtQ da oyun vardır, fakat fişeklemez, 
düz oynar. Oyuna başladığı zaman kanatlarından fazla ses çıkar

tan, fazla yükselen, bu yükselme sırasında cok fazla tokat yapan 
Mardinli türü güvercin makbuldür. T(?kat sayısı azaldıkça ve yüksel
me mesafesi düştükçe güvercinin değeri . azalır. 

ön takkah : Başının önünde yukarıya doğru kalkık tüy, demeti olan gü
vercin (bk. perçinli). 

paça : Güvercinin dirseği ile parmakları ve parmak aralarına kadar olan 
kısmı örten tüyler. Geniş paça, kamış paça, dar paça çeşitleri var
dır. Paça Selcuklu, MardinH, taklambaç, demkeş, gut türlerinde olur. 
Pacalı güvercinler makbuldür. 

paçalı : 1. Paçası olan güvercin. 2. Pacasındaki tüyier 2-3 cm. uzunluğun-
. da .olan Mardinli veya taklambac türü güvercin. 

pal. : 1. Enseli ak ile enseli gök'ün eşleşmesinden olan güvercin. Rengi 
beyaz ile gök karışımıdır. Renk karışımı vücudun her tarafında ola
bilir. Makbul değildir. 2. Pal'a rengi bozuk olduğu icin gırış da denir. 

palanlı : 1. Beli uzun olan s'eıçuklu türü güvercin. Her renkte olur. Mak
bu değildir. Selçuklunun beli kısa olc:ını makbuldür· (M. A. Apalı). 2. De
ğers_iz güvercin, Mardinli ve taklambacta olur. 3. İki ayrı cinsin eşleş~ 
niesinden olan değersiz güvercin (bk. gırış, kırma). · 
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perçem ı Güvercinin başındaki rengin arka takkenin altına doğru uza
ması (M. A. Apalı). 

perçin : Güvercinin başının önünde olyp yukarıya doğru kalkan tüy d~-
meti, ön takke (bk. ön takka). · 

perçinli : Başının ön tarafında yukarıya doğru kaİkık tüy demeti bulunan· 
· güvercin. Ön takkeli (bk. ön takkalı). · 

peşkir : 1. Copurlarda baştaki açık mavilikten sonra boyun arkasında, be
yazlığın, beyazlıktan sonra tekrar benek biçiminde bir açık morlu

. ğun bulunması (M. Öztermiyeci). 2. Karakuyruk taklambaçlarda omuz
dan göğüse doğru inen siyahlık (M. BüyQkgidiş). 

peşkirli : Omuzundan göğsüne doğru siyah bir renk inen koro kuyruk 
· toklomboc (M. Büyükgidiş). 

peşkirli çopur : Boştaki acık mavilikten sonra boyun arkasında beybzlık, 
beyaılıktan sonra da tekrar benek biçiminde acık bir morluk bulu,. 
nan çopur güvercin (·M. öztermiyeci). 

pirinç dıkdık : Taklambac türü güvercin (bk. taklambaç). 

pul: 1. Güvercinin üzerinpe bulunan, kendi renginin daha koyusu benek- · 
, ter. Pul, gök, çopur ve kara Selçukluda olur (M. A. Apalı). 2. Akkuyruk 

karaların göğsü ·altında olan beyaz cimkeler (M. -Büyükgidiş) . 

. pullu : üzerinde kendi renginin daha koyusu benekl~r bulunan güvercin. 
Selçuklu türüoün gök, çopur ve karalarında olur (M. A Apalı}. 

sağmak : (Güvercin) Uçarken kanatlarını toplayarak veya kanatlarını açıp 
uçlarını sırttan birbirine yaklaştırarak inmek. Makbul bir ucuş değil
dir (M. A. Apalı). 

' 
~alma : Kuşçuların iddiaları üzerine güvercinlerin uzak mesafelerden sa-

lınmasıyla veya bir kuşçunun güvercinlerini diğe~ bir kuşçunun evi-
. ne götürüp o kuşçunun güvercinleriyle karıştırılmasıyla yapılan bir 
yarışma. Salma üç türlü yapılır: · 1. Bir VfpYO birkaç güvercinin belirli 
bir uzaklıktan g~lebileceğine dair bahse girilir. Uz<;ıklığa göre gü
vercin sabahleyin, kuşluk veya öğleyin bırakılır. Güvercin sahibinin 
güvercini antak kalınan, yani üzerinde anlaşılan saatte elde goster
mesi gerekir. Üzerinde anlaşılan saatler akşam saatleridir. Kararlaş
tırılan saatte güvercinini elinde gösteren güvercin sahibi salmayı 
kazanır ve ortaya konan parayı veya güvercini alır, kaybederse ve
rir. Konya'da salmmcıların üzerinde .anlaştıkları uzaklıklar g~neUikle 
Karaman, · Karıya Ereğlisi, Karapınar, Beyşehir, Obruk, Hatunsaray, 
Currıra ve Cihanbeyli yoludur. 2. iki kuşçu kendi . güvercinlerini uzak 
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.... _· :bir yerden y'cı"rışô ko·yar lar.- . Vuvasına 'erken ::gelen ··güvercinin sahibi·, 
yarışmayı kazanır ve ortaya konan parayı veya' güvercini · alır .. Ş . . Gü
vercinler, baş,ka bir kuşçunun evine götürülüp o kuşçum.~n gü,ver_cin- , 

., ~ \ . ,• . . . . . . . . 

leri ile karıştırılır. Eğer güvercinler kd_rıştırıldı _ğı güvercinler .ar~sın-

dan ev sahibi gijv~rcinciye yakalanmadan evlerine tamam olarak 
; ' : döner'ıerse- · güvercin ·sahibi ortaya konan parayı veya güvercini alır, . 

kaybederse ortaya konan parayı veya .güvercini verir; 

scilmacı": -·Guvercini iİe yarışmaya giren kuşçu. 
' . ' : . ~ : . . . . ' . 

s.alma. güvercini : Uzak , yerlerden bırakıldığı zaman yuvasına' done bilen . 
. ve bu özelliği üzedne . uzak. yerlerden bırakılarak yçırış _maya sokulan 

güvercin. 10-150 km.'ye kadar olan uzaklıkla"rdan yuvasını bülabilir. 
· ·: ' Saiıridıktan sonra · çabuk ve geceye kalmadan · gelenler makbuldür.- . 

Bütün türlerde olur, fakat daha çok Mardinli türünde· olur (bk. salma 
. ··: kuşu-). , . 

salma kuşu : . hl<:: sarma güvercini. 
.. 

sarı kıvrım : ·Yumurtanın içinde gelişen, fakat yumurtanın kabuğunu kı-
ramadığı icin ' yumurtadan . çıkamayıp ölen yavru. . . : -~· 

s·e'rçukıü · =- ·Gövdesf topak ·ve utak, . ağzı ·çekkfn; gözleri geniş, ayakları kı- · 
~ sa paçalı, boynu uzun, ensesi geniş, kuyruğundaki ter sayısı . en az 

24-26,· en · cok· 36 olan, kara, ak, gök, siyah .:.beyaz ala, gök-beyaz· ala 
r.enkleri . bulunan güvercin. tür,ü. Akkuyruk kara, enseli ak,. enseli gök, 

; . . ''·· -· ! . • . . . . .·i 

ens~!i , _.çopt:ır, enseli kara, enseli ala çeşitleri 'vardır'. .. Top . "kuyruktür. 
Pacal'ıdır. 'Paçasız olanı yoktur. Dabak veya · kulaktan kulağa · arka 

'.·, ;· ·itakk'eli ·olur'. : Dolma veya açık ense ' olanları· vardır. Selçuklu d:üz 
· · .:'·,dynar, tek,-'takli::f o-tar: Oynayanı makbuldür,. oyr,ıamayanı da değerini 

yitirmez. Selçukluların, kulaktan kulağa takkelisi, " iriı ve yuvarlak baş
_:,-. tısı,. _ kısq, _ k.o.lın , , ve b~yqz ağızlısı, t;Jzun ve geriye doğru ~oyunl,usu, _ 
_ .; ._ ·.-.l<!S(Ok bQşıis.ı': . kı_sci be_lliS:i, bir esnek boylusu, :_ göz c~rcevesi geniş, 
.,.!;:. g9~; aki· h~v,ciz . v:e kiıcai_dqmarsız olanı, kar,ın aıtinda pa_muk yani be
;; -: · yçız . tüy , 6.imayanı, _ kıh~çına :dolma olanı, kuyruğundaki ·tel sayısı çok 

: <>!ar:ı ,ı~ ·k~yr:l)gu· ~ataya . değecek bicimde olanı . değerlid_ir: Selçuklu tü
.· . rü, "Konya;nih. yerli" güvercinidir. Bu 'güvercinlerin Selçuklular ·zama-

1 . . \ .• :nihd~n·' be·rJ:. j·i<onyô'da :._ bulunduğu, Selçukluların da: Orta Asya;dan 
_:, ~- : getir,t1iğ_L ~9-~,-$( yhy91~qı1( , . · ·· 

• • • ·, : • • ~ • • ~ • • •J 1 •• • • , . ,. ; ; ••• 

sıcantüyü :,:Biraz .. kırmızımsıya , caıan . külümsü renkli güvercin. Mardinli 
.·· :. ve , Çorumlu:-Mardinli-,.tü.rlerinde ,olur. 

• • • • • • 

0

! •) ~l • • •, • ' I ' l ' ' • '., J T ~ ; • : , ' • •• ' , ~ 

sirrncf·:··t. G'.u'v.e'ftfnin kdnatldrı .. 1'uzetirideki siyah . çizgiler. ·Selçuklu g'ökler
-'' : de;' ·çöpurd~i'\/e} pcildcı' öİur:·: Sirrriô'lafı koyu renk . ve· . düzgün blcinlar 
, mdkôulcİür:: 'Sırma · M·ardinli : türünün ·1<andtlcirı ··ffi:erinde de bulünur. 

' •. 



~ .<,'.;Srfıtıtr ' iki' - ~çizgr·· 'halrnde. 'olur. 2. ··:Mor.c;linl.i, ;v_e, Selç~klu:t _fü:ü .-gü~erc.i!')le
.. .,: .:rih ·kanat ve ' !<uyrukları .üzerindeki siyah, .çizgiler, Ka.natta ikiş~r, ,:~uy
. . .. rukta tek sı'rmö' . olur. :sırma koyu renk ol.ursa makbuldür (b~ kalem) . 

.. 

si;ti . 'kcı~':1 . : ~k .. -dalı · kara, beır kara,_ vartıalı. t : .' I : 
• •• 1 • 

' .. 
siğU : Güvercinin genellikle, gagasında . : olon · mercimek -veya .no~ut:,bü
··-::·. yüklüğün_deki pürtüklü. !Jf.. Göz kenarınd_a ve yücudµn di,~erJıSıl]lla-

, .. :-. rında . da ,olabiUr. Gqga,dçı ye gözde 01_anlar tehl.ikelipi~; G_ag!)yı d.üşü

-.. rür, gözü ·kör . edebilir.- - · Siğil g_üvercini öldQ,re_bilir. :- Şartl'!l~ırak .. r~n~te-

-~ · . dir,:. -s.onrad.an :siyc;ıhl_qş<:Jbilir. . . _ . . ·:. .. ·. ,, .. . 

siyah elifli : Başı, kanatları, kuyruğu, paçaları beyaz, vücudunun. diğer.· ta-
~ . ... rafları , .siyah· olan -güvercin . Mardinli v.~ taklambaç .türle(iı:,d~ oJur_. :. 

• • • • • ~ • • • • • - • • • • • • ,. • ... • • t • ... • • ' ". ' • -· • • • ... f ... 

. . : Gözlerinin üzerinde cim keler olabilir. . . . . : .·. ·. ' .. . . ,.· . . •.... ' · . ,. . ,., . ... 

siyah ganrık : Bütünüyle siyah olan .ganrık güvercin.. . .. , . .-.. · . :·. ı 

sb'kma ;kuyruk : -İçi:nj dolduran'" tüyler daire ·. bıcirninde 'Olan kuyruk (Öz;ter~::, 
miyeci). · ·: ' .· .. i'~ 

susamlı· :-Külümsüderi biraz . açık,- gökten: biraz koyu renkli. güvercin. Mdr.-
dinli türünde olur. . ;' · . . , : · .. , ... 

sürmek : (Güvercin} Eşe gelmek. Erkek güvercin - dişi g:üveroinin. peşin- : 
· den gitmek (M. A. Apalı) . . . . , 

• • y • • • .. .. • • ' 

sür.ülmek :' Bir · kuşcı:ınun · güve'r.cinleri uçarken, scihibi . tarafından : getirile
··.=·~ rek·. uçan 'güvercinlerin · halkası altından. .atılan ·. güvercinlerin, t,ucan 

. <- ,.·gi.hiercinİerden · birini- veya · birkaçını ·halkaları - içine· ·alarak kendU ev-
:::.: , terine doğru. .çekmek' (M . . A ... -Apalı)> · ~ · .. . ... -· :... · , .: 

tahta kuyruk : 1. Düz kuyruk. Enseli dışındaki güvercinlerin kuy~u·O~~-tah-
. ~.- ·:. ta · kÜyruK,, ·Mardinli, taklômbaç, demkeş, · Mı..isüllu, · ki.Jşkurtıru···gibi ·gü- ., 
-... : vercinlerde bulunur; Kuyruktaki. tel sayısı 12, . ·13, ·.14: ·16' arasında, de
: ,.~ .. ğişir --Çbk. düz =kuytul<) : .2. ·Enselihin az kuyruk!ÜSLİ (M. ·A .. )\pöli) J :.:· 

' • • • • .. .. • .• '. • ,ı . : • ~ ·._ ı. .. .. ·, , ·· .. , 

takka : Güvercinin başının önünde, arkasın:dcı"'veya 'hem önüri'de' . hem· ar
i:·. · kasinda'," yukarıya · doğru ··kalkan tüy -demeti·; ;Güverc1tiler : bcrşlc;;irindcı- - · 
:: .· :ı -ki . takke dur'Ümuna göre,;;ön ·· takkalı,: drka .. takkal r.: veyo cH(ta'l<kall di-

ye anılırl<:lr. . · .. : ... ··, :·· ·:::.> •. :, : .; .. , .. ,.,_·;.;-; ı:-:i:((; .. ı.: :.;-: : ı :.:.: :: : . , . 

ttikkölt· : Başİhaa, yuka:rıy(f, doğru. kdlkttt tf.i\t'cfe'theti Ôldn gü~furciiı' ::, i :·::.:• ,( . :·; ı ;•, 
takla : Uçarken oyuna giren güvercinin önden; '.tırKayô;- ğer.iyEi döğrl!J ::aön-
_:_,. .mesi, taklçı ·atmc;ısı. ., .·_: ·.:,- _.·.-... ,:,-.. :,.. ,, . . . , , , .,. ·,., .. ,;., ., _. r ... : · , 1 , . ...... ·, :·.-

• • • • • 4 , , • - , , ' ı . , 1 , ' , • ""ı; • • o . .. • \ • ~ - • , ! .' . ~ \ :, r •• o • .' • • , , ),, .. -" ~ , ... ' .J ->,•1. • t, • ' l ,,. , • 'ı • • 

ta)dambaç'. : : Ağ:z!i -'küçükı 'kallh ·:ve::.·oek'l<in·> göileri·,;J(Oçük, kafasf•Vuvhrlak, 
boyu topak, boynu uzun, rengi kara, ak, veya siyah~beydz•.:·6ıa··-',6ıan 

....:.:.·- 1s@ ı' -· ·-



güvercin .türü. Siyah-beyaz olanlarına renklerin vücut üzerindeki .da
ğılışına göre callı, ala, kara kafa, karo kuyruk alası, karo kuyruk tak-

.· .ıambac, kara kafa kara kuyruk adları verilir. Düz kuyruktur. Kuyrukta
ki tel sayısı 12-16 arasında değişir. Kuyruktaki tel sayısı 12'yi geçer
se makbul değildir. Taklambac düz oynar, tek takla atar. Takla at
mayanı da vardır. Arka takkeli veya dabak olabilir. Çoğunlukla pa-

. ı çalıdır. Çok az olarak paçası2:ı da olabjllr. Taklambaçla güllü arasın

daki fark: Taklambacın göğsQnde gülü yoktur. Taklambac paçal ı

. · · dır, güllü · pac~sızdır. Taklambacın gözü küçüktür, güllrünün gözü bü

yüktür. Taklambac oyuna girer, takla atar, güllü oyuna girmez, takla 

. atmaz .. 

topla kuyruk : Selçuklu ile Mardinli arası kuyruk. Tam düz olmayan, Sel
çuklu gibi de kılıncına dolma ya da acık ense olmayıp Selçuklu ile 
Mardinli arası olan kuyruk. Pallarda ve .kırışlarda olur. 

tek bıyık :_ Bir tarafında, ağızla göz: arasında tüy dönmesıi, tüyün ivinti: 
halinde dönmesi bulunan güvercin. 

tek takkalı : Başının öhünde ya da arkasında, yukarıya doğru kalkık tüy 
demeti olan güvercin. 

,eı : Kanatta ve. kuyrukta bulunan büyük kalın tüy. Telek. 

Temel zidgara : Mustafa Temel tarafından yetiştirilen· zidgara güvercin
ler. Mard!111i türü güvercindir. Temel zidgaraların oyun yeteneği da
ha fazlad·ır. Temel zidga'ralarda oyun yet~neği olanların yüzdesi di
ğer zidgaralaro göre daha yüksektir. Temel zidgaralar öbür zidgara
lardan daha değerlidir. Temel zidgaralarda daha çok cotal kuyruk 
bulunur. 

tokat : Güvercinin takla atması, uçarken geriye dqğru dönmesi. Dönme 
aşağıdan yukarıya doğru olur. Taklambac için tokat sözü pek kulla
nılmaz. MçırdinH türü için kullanılır. Mardinli fişeklerken tokat yapar. 
En fazla tokat on kadardır. 

top .k.uyruk : Kılıncına dolma ve acık ense güvercin. Selçuklu türünün 
- ö~elliğidir. Kuyruk yukarıya kçılkık ve üçgen bicimindedir. İci dolu 
olanına kılıncına dolma, ici acık olanına acık ense denir. 

tosufamak .. : Dişi güvercin kanatlarını · gerip şişirerek erkek gü\(ercinln 
üzerine. doğru yürümek. 

tuzak : Daha çok yiğit güvercinleri yakalamak için kullanılan ve kafes bi
çiminde olup iple o.ekildiğinde kQpağı kapanan düzen (bk. kapağan), 
(A. Pekkirişci) . · · 
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tülek : 1. Tüy değiştiren güvercin. 2. Güvercinin tüy. değiştirmesi hali. Tü· 
leyen güvercin. 

tüleme : Güvercinin sonbaharda eski tüylerini atıp yeni ·tüyler cıkarmost. 

tülem,k : {Güvercin) Tüy değiştirmek. 

ulumak : Erkek güvercin eşleşmek için yuvaya veya tüneğe oturqrak dişi 
güvercini çağırmak. Bu çağırma üzerine dişi güvercin erkek gü
vercinin yanına gelir. Ulumayı eş isteyen mukluflar yapar. Bunun. ya- . 
nında ulumayı ·anaçlar da yapar. Uluma, tahrik için gı;ivercin sahibi 
tarafından da yapılabilir (M. A. Apalı). . 

üflemek : Yavru ilk çıktığı gün ana ve baba anac güvercinler, yavru
nun kursağını · açmak, genişletmek için hava vermek.· ·Suna havalo
ma da denir (bk. hava verme), (M. A. Apalı). 

üstü telli : Kuyruğunun · üzerinde çoğunlukla tek, bazen de iki üç tane sı:. 
yah tel olan akkuyruk kara. 

veba : Güvercin vebası. Vebaya yakalanan güvercin ishal olur, zayıflar( 

ve 10-15 gün icinde ölür. 

V'li : Beyaz · renkli olup kanatlarının üzeri siyah olan güvercin. V'nln a{)
zı boy·un, tabanı kuyruk yönündedir (bk. kalpli, nuskalı). 

vlzzik : Yumurtadan yeni cıkmış güvercin yavrusu. Yumurtadan yeni cık
tığında et gibi olup kılcıklanmaya başlayan güvercin yavrusu. Yavru 

yem yemeye indiği zaman da vlzzik denir. Yavruya .vizzik··sesini cı- . 

kardığı sürece vizzik denir. Vizziklik 40 gün kadar sürer. Vizziklikten 

sonra muklufluk başlar (bk. cızzık). 

yad : 1. Yabancı güvercin. 2. Birinin güvercinleri içine giren yabancı gü
vercin. 

yad tutmak : Yabanc ı bir güvercin tutmak. 

yalpırdak : _1. Taklambaç ya da Mardinli türüyle Selçuklu türünün eşleş
mesinden olan güvercin (bk. kırma) . 2. Kuyruğundaki tel sciyısı nor
. maiden, 24-26'dan az olan Selçuklu türü güvercin (S. Nöcar). 

yamalı : bk. dalı kara, sırtı kara, beli _kara. 

yanı telli : 1. Kuyruğunun iki yanında birer siyah tel bulunan akkuyruk 
kara {bk. yanı telli kara). 2. Beyaz kuyruğunun en kenarındaki t~II 
koyu renk olan güvercin (M. A. Apalı). 

yanı telli kara : Kuyruğunun iki yanında birer tel siyah olan akkuyruk ka
ra güve·rcın (bk. yanı telli). 
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ydvtu· ::~:··.vu-niürtddon:: .. ciktlktorı ·· sonra:; . _:·,:muklufltiğ.a . (kadçf( .,dör.ıefnde .bulu~·/ 
nan güvercin. Yumurtadan yeni çıkmış güvercin yavrusu. Yavruluk 
40 gün· kadar: -~ür~r. Yavru yakalandığında vizzi.k diY~. ,~es cıkarır. _Şu . 
• .. • - •• ' . ... < , . • ' • • ; .' • t l, • • ) • . ' :-· 

sesi çıkardığı sürece 'yavruluk · devam eder· 'Jbk: .. c,zzık, viziik) . , · · 

yenileme : 1. Güvercinin 3-4 takla attıktan sonrci ·· duraklayıp sıçraması. · 
Yukarıya· doğni' fişek1eyerek oyun · yapan ·.güvercinin bir an· oyunu. bı:· 

-· rakıp .,çok kısa · bir. mesafe içih düzelir gibi yapıp yeniden. oyuna. ,gir
~· . mesi. Oyunu . bırakarak,· duraklayıp . sıçrayarak yeniden oy.un.o. ·girme. 
'. -:~ .... o ·rtafoma ·Ölarak uç.:yenileme yapılır. Her. yeni1eme ·orasındaki takla

lorda yön değiştiren ve değiştirmeyen -güvercinler vardır. Yör.r. değiş
.. tiren güvercinler dqha makbuldür. 2. Güvercinin kanat ve kuyr«ıJk . 
.. . · ·, tµyleri .·dahil ··eski ··tuylerin.i atıp yeıi·i . tüy çıkarması. . Vüci,ittçıki' bütün . 
. --tüyler· değ işir. Yenileme.: eyıüı _ ve ağustos aylarında .oru.r.. .. .. 

.. ~ . . . . . . . . . ' 
y~şit.G~P~li : , Zidgara ve gök güveı:cinle.rde. baş dahil ıs.ursağa kad_ar .o.lan. 

, böfümh yeşii ·dan g·uverciri. Mardinli füiürid$ ol.ur. . . .. . . . . . . 

yiğit . güverci,n .:. Uzak .m,eşafelerd.~n . s_çılındığında yuvasına co!<. kısa bi_r . 
1 • , • • 1 ,· • , ,..: 1 ; •• , , • • • J : • _ • ~ • • , 1 • , : , 

zamanda dönen güvercin. Her tür güvercinçie ofi.ır.. Yiğit'. güver~Jnfer 
ev üzerinde uçtuklarında da çok uçarlar. Ortalama 4;-5 saat . uçabilir. 

· ;\ ·8'.J1-Cfsaôt üçönl'arı .da bulunur ama çok azdır (bk: · dumarlı güvercin) ;· , 
.. . : '' . . .. f 

yürümek : En son· merhafey~, gözle ·gorülmeye·cek kadar ·yükseklere uc-
<" ,mdk\ (M,:· ,A;· ;Ap·arı). · · · .. ;-ı · · 

v6fok\ C6k ) 'üks~klere, . en . son merhaleye kad0r uçan ' gü~·ercin. Gözle 
· ··:'.;: Qötülmeyet~k· ködaY· yükseklere uçan gü~ercin. Yürük ·g~vetcinler 
~i(· ;·her· .. ·fürde·: olabil'ir · (M. A.' Apölı) : · ·.· · · · · · ,. : 

zencir : 1. Kuyruğu beyaz, vücudunu~ diğer t~r~fldiı siy~h güv~·rdnrn :ger
. ·· ::\ -~ danınfü.1 : olan'. ,beyaz çimkeler: .. Selçuklu türünde. olur. (M.-.Ai-Apalı) -2 ... Çe-· 

ne altından boyuna doğru inen zincir biçimindeki siyah-beyaz . cim-
keler. Mardinli türü güvercinlerd~ oll!C (bk . . cırcır). . .. , .- .· 

•. • , , • ;. • .ı ) •. I - : ,; • • • ' ,• • . • 

zen~irlJ ,;. ,.1 .. .- G.$rqanında .beyaz çimkeler qlan güvercin. Kuyruğu beyaz di- _ 
::'.:'~· :~e(~öraflprı :'~iyatl .Selçuklu türü gQverdnıetde .oİÜ((·M·.: A. ~palı)_. 2 •. ce: 

! 'ne alW:ıdan boyijna doğru inen slyah-b,eybi 'çinikel,ar.'bu·ıuncin ,gı1vEircin. 
.. : .: . . -- .. ., :J ... "··- · ... ' !. : • • ,_·. • •• • , . _ .... . .. : ·· .. .. ~: .... . . . . 

Boyhunda zehcır olan glıvercin . Mardinli türünde olur (bk. cırcırlı). 

zırh : Kuyrukta en dışta, iki yanlı .Üla;~k bulu·~~~ 'iç y~-ri~ ı li.~cih ~~;ş ;ciı- -
t.!, , ·ş·· b' - te· ıı r' (M · nzte·rmı· e'c··, ·· · · ·· · ·· · · ·· · ·· ,· · · ·· ,- ... -.. , .• : .iL' eyuc.. e . ·,, \!.I ., y I : .. ··:.. ·. . · , ;· ·. ·_ <··: . . , ; :,~'- ': : . ,:· 
l i ı,-:l: ··-:-~· , ' · :. : · ·: .. . . .... :.} .·· .':. '• ;;·· ~.- . . ;\ , .. ": - ·, :';··' · : ' •: , . ' i . • ~· .. . > · ·. " :· 

zlağarcf :· 'Bütun'üyle siyah ·nıah güvercin,. s~ıc.uklü, 'Nfcı'rd.inli ve. "t'aRlaıfibac 
türlerinde bulunur. Zidgara 'guvercinİer,· 'boz iidg!ara', koyu z'idgara 

···· . ·.r ct·ıy.~-ı·k·ı·ye ayr· ııır J ,1'-::~- (_-. , · :; '.:·: · ·-··· ·. · ·:· ·-- .- ,· .. · . .. · .: : · ·· -: '· .. -• ı • •,;;;, , • ' , .. .... t •• , •• • • .. . • •• • ' , • 1 • ' 1 .. , . ': • . . 
\ ..... •: 
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KISALTMALAR 

A. Büyükgidiş : Ahmet Büyükgidiş 

a.g. : Adı geçen 

anot. : Anatomi 

ons. ~ Ansiklopedi 

A. Pekkirişçi : Ahmet Pekkirişci 

ask. : Askeri ik 

bk. : Bakınız 

Bar. : Baraba lehçesi 

bot. : Botanik 

esk. : Eski 

i. Ulu : İbrahim Ulu 

Kaz. : Kazan lehçesi 

Kg. : Kazak-Kırgız lehçesi 

Kkg. : Kara Kırgız lehçesi 

Komd. : Kumandı lehçesi 

M. A. Apalı : Mehmet Ali Apalı 

M. Büyükgidiş : Mehmet Büyükgidiş 

Mog. : Moğolca 

M. Öztermiyeci : Muzaffer Öztermiyeci 

M. Sural : Mahmut Sural 

Rad. : Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialekte (W. Radloff) 

T.F.A. : Türk Folklor Araştırmaları 

tiy. : Tiyatro 

Tob. : Tobol lehçesi 
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