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Öz

Kültürün ve söz varlığının oluşmasında bitki ve hayvan adlarının ilk
sıralarda yer aldığı yadsınamaz bir gerçektir. Hayvanlar ve bitkiler canlı
yaşamında her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Medeniyet tarihiyle
ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında insanın ilk uğraşının hayvancılık
olduğu ve hayvancılıktan sonra ise insan yaşamına tarımın yani bitkilerin
girdiği bilinmektedir. Bu nedenle bir toplumun söz hazinesinde bitki ve
hayvan adlandırmalarına sıklıkla rastlanmaktadır.
Bilindiği üzere Kazakistan’da uçsuz bucaksız bozkırlar yer almakta ve bu
bozkırlarda yaşayan çok sayıda hayvan türü ve bitki çeşidi bulunmaktadır.
Pek çok toplumda olduğu gibi Kazak toplumunda da dili ve kültürü, hayvan
ve bitki adlarından bağımsız düşünmek mümkün olamayacaktır. Bu noktadan
hareketle hayvan adlarıyla oluşturulan bitki adlandırılmaları üzerine kaynak
taraması yapılarak Kazak Türkçesi’nde önemli bir yere sahip olan bitki
adları tespit edildi.
Anahtar Sözcükler: Kazak Türkçesi, hayvan adları, bitki adları, adbilim.
UPON PLANT NAMING CREATED WITH ANIMAL NAMES IN
KAZAKH TURKISH
Abstract
It is an undeniable fact that plant and animal names take the top places in
forming culture and vocabulary. Animals and plants have always an
important position in the life of living being. Considering the researches
about the history of civilisation, it is known that the first endeavour of
humankind has been animal husbandry, after the animal husbandry the
agriculture, namely plants, has come into human life. Thus, it has been
commonly encountered that plant and animal naming within the vocabulary
of a society.
As is known there are vast steppes and great numbers of animal and plant
spices living on these moors in Kazakhstan. As is many societies, it will be
out of question in Kazakh society as well that considering language and
culture separately from animal and plant names. From this point forth, plant
names that have a significant place in Kazakh Turkish have been determined
by reviewing literature on plant naming.
Keywords: Kazakh Turkish, animal names, plant names, onomatology.
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Giriş
Kazak Türkçesinde bulunan bitki adları incelendiğinde, bitki adlandırmalarının bir

kısmının hayvan adlarıyla oluştuğu görüldü ve konuyla ilgili söz varlığı araştırıldı. Kazak
Türkçesinde hayvan adlarıyla oluşturulan bitki adlandırmalarına ulaşılırken Kazakistanın
Ösimdikter Ӓlemi (2008), Kazakistan Ösimdikter Ӓleminin Asıl Ḳazınası (2007) ve Ösimdik
Atawlarınıñ Tüsindirme Sözdigi (2012) adlı eserler tarandı ve hayvan adlarının kullanıldığı bitki
adlandırmaları tespit edildi. Çalışmada tespit edilen hayvan adlarının Türkiye Türkçesi
karşılıkları, hayvan adlarının kelime kökenleri ve elde edilen bitki adları tablo halinde
gösterilmiştir. Tespit edilen adlandırmaların çoğu iki kelimenin birleşmesiyle oluştuğu için
hayvan adının yanında hangi tür kelimelerin yer aldığı gösterildi ve bu kelimelerin anlamlarını
açıklayan bir sözlük çalışmasına da yer verilmiştir.
Bu çalışmanın amacı hayvan adlarından yola çıkarak Kazak Türkçesi bitki isimlerinde
kullanılan adlandırmaların söz varlığını ortaya çıkarmak ve bu sözcüklerin günümüz
Türkçesinde kullanılıp kullanılmadığını saptamak, böylelikle tarihî Türk dillerinin söz varlığının
aydınlatılması konusunda katkı sağlamaktır.
İnsanoğlu geçmişten bugüne kadar hayvancılıkla uğraşmış, hayvancılığı ve hayvan
kültürünü hayatının bir parçası, hatta yaşam tarzı haline getirmiştir. Bakıldığında insanoğlunun
ilk uğraşlarından birinin hayvancılık olduğu görülmektedir. En eski sanat eserlerinde insanların
hayvanları avlaması ve evcilleştirmesine dair birçok figür yer alır. Hayvanların bir kısmı
evcilleştirilerek bir kısmı da doğa içerisindeki yeri ile insan hayatına girmiş ve Türk milletinin
dilinde, kültüründe yer almıştır. Türkler bazı hayvanlara farklı anlamlar ve değerler vererek
onları bayraklarında, armalarında ve damgalarında kullanmışlardır. Eski Türk devletlerinden,
Büyük Hun İmparatorluğu ejderha, Göktürk imparatorluğu kurt başı, Büyük Selçuklu
İmparatorluğu çift başlı kartal figürünü bayraklarında kullanmışlardır. Türk Cumhuriyetlerinden
Kazakistan’ın bayrağında kartal, Gagavuz Özerk Cumhuriyetinde ise

kurt başı figürü yer

almaktadır. Türkmenistan’ın armasında at, Özbekistan’ın armasında hüma kuşu, Kırgızistan’ın
armasında kuş figürü yer alırken Nogay Türklerinde de koç boynuzu damgası kullanılmıştır.
Hayvan adlarının mitlerde ve atasözlerinde sıkça geçiyor olması hayvanların kültürde
büyük bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Destan, masal, bilmece, şiir, şarkı ve türkü
gibi türlere dikkat edildiğinde hayvanlardan faydalanıldığı görülmektedir. DLT’de geçen
atasözü, beyit ve dörtlüklerde 272 hayvan adına rastlanmıştır (İlhan vd. 2008: 266).
Hayvanlara ait bazı özellikler bazen insanlara verilerek insanlar hayvan özellikleriyle
nitelendirilmiştir (koç gibi adam, tavşan gibi korkak). Birçok hayvan ismi günlük yaşamın
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dışında çeşitli adlandırmalarda; benzetmeler yapılırken (ayı gibi, aslan gibi), insanlara isim
verilirken (kaplan, şahin), bitki adları oluşturulurken (deve tabanı, aslan ağzı) sıkça
görülmektedir.
Hayvanların iyi ve kötü olarak bilinmesi Türk boylarına göre farklılık gösterir. Ancak
bazı hayvanlar vardır ki neredeyse Türk boylarının tamamında özel bir yere sahiptir (kurt, at,
geyik ve kartal gibi).
Bitkiler

bilindiği

üzere

gıda,

ilaç, yakıt,

hayvan

yemi,

araç-gereç

olarak

kullanılmasından; hayvanlar ise etinden, sütünden ve araç olma vasfından dolayı insan
hayatında önemli bir yere sahiptir.
Hayvanların sütü, eti ve yünü olmasa onu sağmanın veya kırkmanın anlamı olmazdı.
Bunu fark eden insanlar hayvanlarla ilgili mitleri ve inanç sistemlerini yaratmıştır.
Aynı şekilde düşünmek, bitkiler için de geçerlidir. Yendiğini veya neye yaradığını
bilmediğimiz bir bitki veya meyveyi toplamanın hiçbir anlamı yoktur. Avcı
toplumunda bitki, yalnızca hayvanla ilgilidir (Türkmen, 2012: 97).

İnsan hayatında her hayvanın farklı bir anlamı ve değeri bulunmaktadır. Bu anlamlar
bazen dine bazen de kültüre göre şekil alabilmektedir. İslamiyette domuz eti yenmezken farklı
dinlerde yenilebilmektedir. Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerde at eti yenilirken Türkiye’de
yenilmemektedir. Rus kültüründe ayı gibi benzetmesi gücü temsil ettiği için bir iltifat olarak
kabul görürken farklı kültürlerde hakaret olarak algılanmaktadır.
Kazak Türkçesinde ve Kırgız Türkçesinde tört tülik adı at, deve, sığır ve koyun-keçi
cinsinden hayvanlara verilen genel bir adlandırmadır. At, deve, sığır, koyun gibi hayvanlar
besin maddesi ve ulaşım aracı olarak kullanıldığı için diğer hayvanlara kıyasla daha
değerlidirler.
Türklerin hayatında adı geçen hayvanların önemi çok büyük idi. Tört tülük,
Türklerin hayatının her şeyidir. Türkler için bu hayvanlar; etlerinden dolayı yiyecek,
sütlerinden dolayı içecek, kıllarından ve derilerinden dolayı giyecek, güçlerinden
dolayı taşıyıcı araba, kamyon ve traktör demektir. Bir deve bütün evi (kiyiz-keçe
otağı) bütün malzemeleriyle taşıyabilir (Kosıbayev, 2013: 1054).

Hayvanlar sadece insan yaşamında değil kültürde de birçok yerde karşımıza
çıkmaktadır. “Hayvanlar ve bitkiler Türk folklorunun efsanelerinde, destanlarında, masallarında,
türkülerinde, atasözlerinde önemli bir yer tutarlar. Bu kültürel ve edebî türlerin yer aldığı
eserlerde hayvan ve bitki adlarıyla ilgili çok sayıda örnek görülmektedir. Başlangıçta yararı
veya zararı görülen hayvanlar ve bitkiler işaretlenmiştir” (Uçar, 2013; 4).
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Göktürk kitabelerinde bir çok hayvan adının kullanılmış olması Türk kültüründe

hayvanların büyük bir yere sahip olduğunu göstermektedir. “Yazıtlarını genellikle uzun ömrün
ve bilgeliğin sembolü olarak gördükleri kaplumbağa kaide üzerine yerleştiren Türkler,
yazıtlarının tepeliklerinde kurttan süt emen çocuk tasvirlerine, ejder tasvirlerine yer
vermişlerdir” (Alyılmaz, 2005: 14-15; Mert, 2007: 298).
“Hayvanlarla bu kadar içli dışlı olan Türk toplumu, zaman kavramı ile hayvanlar
arasında bir ilişki kurmuş ve on ikili dilimlerden oluşan bir takvim düşünmüş ve zaman
kavramını hayvanlarla özdeşleştiren bir zaman anlayışı geliştirmiştir” (Türkmen, 2012: 98).
Türklerin 12 hayvanlı takvimi kullanmış olması hayvanlara verilen değeri ortaya çıkarmakla
beraber dinî inançlarda bitki ve hayvan adlarının önemli bir yeri olduğunu da göstermektedir.
“Kazaklar arasında da on iki hayvanlı Türk takvimi hakkında oldukça zengin inanç halkaları
oluşmuştur. Domuz yılında doğan Kazaklar bu hayvanın adını gizlemekte ve doğum yılı
sorulduğunda ‘Kara Geyik’ demektedirler. Ayrıca doğduğu yıla mensup hayvanı da öldürmez
ve kesmezler” (Türkmen, 2012: 99).
Bir toplumun kültürünü ve dilini öğrenebilmek için dilde yer alan hayvan adlarıyla ilgili
söz varlığının ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Çünkü insan, yaşamını sürdürmek
için hayvanlardan yararlanmakta ve tarımla uğraşmaktadır. Bu nedenle hayvan adları kültür ve
dilde yer alan önemli söz hazinelerindendir.
Hayvan adları dil içerisinde yer alan en eski söz varlığı olma özelliğinin yanı sıra farklı
kelimelerle bir araya getirilerek pek çok bitki adında yer almaktadır.
Bitki adları bir milletin hayatı algılama ve kavrama biçimini ortaya koymakla beraber
kültürel unsurlara da yer vermektedir. Bir milletin dilini ve kültürünü yakından tanıyabilmek
için bitki ve hayvan adlarının çok iyi incelenmesi, kültürdeki yerinin bilinmesi gereklidir. Kazak
Türkçesi söz varlığında yer alan bitki adlarının incelenmesi de bu açılardan büyük önem arz
etmektedir.
Türk Kültüründe Bazı Hayvanların Yeri ve Önemi
Türk kültüründe iyi ya da kötü olarak algılanan hayvan adlarının çeşitli kullanımlarına
dil içerisinde rastlanmaktadır. Hayvanın adı zehirli ya da yenilmeyen bitkilerde kullanılıyorsa,
toplumda adı geçen hayvan sevilmemekte ve kötü olarak algılanabilmektedir. Hayvan adlarının
kullanılma sıklığına bakılarak da toplumda adı geçen hayvanın önemi ve değeri hakkında yorum
yapılabilmektedir.
Kazak Türkçesinde hayvanlar için aywan, mal, januvar ve añ kelimeleri
kullanılmaktadır. Ayvan ve mal kelimeleri dile Arapça’dan girmiş ve genel olarak bütün
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hayvanları ifade etmektedir. Januvar Farsça kökenli olup bütün hayvanlar için kullanılan bir
sözcüktür. Türkçe kökenli olan añ ise yabanî ve yırtıcı hayvanların genel adıdır.
Çalışmada bütün hayvanların tek tek ele alınması mümkün olmadığı için bu bölümde
sadece birkaç hayvana yer verilerek hayvanların Türk kültüründe nasıl bilindiğine dair mitolojik
unsurlar ve değerlerden genel olarak bahsedilmiştir.
Herkes tarafından bilindiği üzere ‘at’ Türklerin yaşamında büyük bir önem taşımaktadır.
Türkler hayatını at sırtında geçirdikleri için at, Türk kültüründe ayrı bir yere sahiptir. Türklerin
hayatında atın yeri hiç bir hayvanla ölçülemeyecek kadar büyüktür. At sadece bu dünyada değil
öldükten sonra öteki dünyada da kendisinden yararlanılacağına inanılan eşsiz bir varlık
olmasıyla da büyük değer taşımaktadır. Bu nedenle bir yiğit öldüğünde mutlaka atıyla birlikte
gömülmekteydi (Güler 1988, XVII). At evcilleştirilmiş bir hayvandır. Engebeli yollara, açlığa
dayanıklı ve hızlı olması nedeniyle özellikle göçebe toplumlarda insanların hayatını
kolaylaştırmasından dolayı özel bir yere sahiptir. “Türk kültüründe atın uğur getirdiğine, atın
nefesinin hastalıkları iyileştireceğine ve at olan eve şeytanın girmeyeceğine dair inançlar
bulunmaktadır” (Beydili 2005, 71). Atın, Türk kültüründe özellikle de Türkmen, Kazak ve
Kırgız Türklerinin kültüründe, yaşamında büyük bir yeri vardır. Hatta Türkmenistan’da at
bakanlığı bulunmaktadır. Atla ilgili isimlere Kazak Türkçesi söz varlığında ve bitki
adlandırmalarında sıkça rastlanmaktadır. Kazak Türkçesinde at yaşına, cinsine, niteliklerine
göre farklı isimler almaktadır. Kazak Türkçesi söz varlığında ḳulın, tay, jabaġı, ḳunan, baytal,
sӓwrik, dönen, biye, at, arġımaḳ, tulpar, sӓygülik, ḳazanat, mӓstek, aygır gibi atla ilgili çeşitli
adlandırmalar bulunmaktadır (Mataykızı 2011, 49). Kazak Türkçesinde at için farklı
adlandırmalar kullanıldığı gibi deve, sığır, koyun, keçi vb. hayvanlar için de farklı adlandırmalar
yer almaktadır. Ancak taranan eserlerde bu adlandırmaların bazılarına rastlanırken bazılarına
bitki adlarında rastlanmamıştır.
Türk sanatında aslanın Budizm’le birlikte görüldüğü ve hayvan mücadele sahnelerinde
aslanın zafer kazanan konumda olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Aslan savaş, zafer, iyinin
kötüyü yenmesi, kuvvet ve kudret sembolü olması nedeniyle Türk kültüründe değer
görmektedir. Aslanın postu ve yelesi de yiğitlik sembolü olarak kullanılmış; bu nedenle,
Türklerde uzun saçın yaygın olmasıyla, aslan yelesi arasında sembolik bakımdan bağ
kurulmuştur (Çoruhlu 1999, 149).
“Türklerde ayı avlanarak beslendiği için bazı özellikleri insana benzetilmektedir. Ayı
Türklerde önemli olmakla birlikte kartal, at ya da kurt kadar değer kazanmamıştır. İslamiyet’ten
sonra ise kaba kuvvetin, aptallığın ve kötü insanın simgesi olmuştur” (Çoruhlu 1999,154).
Türk mitoloji geleneğinde kurt önemli yer tutan bir canlıdır. Hem kültürel kahraman
hem de insanları hastalıklardan koruyan kurtarıcı bir güçtür. Türk halklarında kurttan insana
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zarar gelmeyeceği, temel düşüncedir. Kırgızlarda kurtla karşılaşmanın uğur getireceğine
inanılmaktadır (Beydili 2005, 350- 352).
Kurdun eski çağlarda Türklerin bir totemi olduğu düşünülmektedir. Göktürkler
döneminde kurt bir totemden ziyade kutsal bir sembol haline gelmiştir. Göktürklerin kendi
bayraklarının başına bir kurt heykeli koymalarının nedeni de budur. Eski Türk destanlarında
Türklerin kurttan türediği inancı vardır. Ergenekon destanında Türkler bir bozkurdun yardımıyla
Ergenekon’dan çıkmışlardır. Manas destanında da Orta- Yüz reisi Kökçö’nün oğlu ile Manas
Han’ın oğullarına da konuşma sırasında hep “Kök Börü Han’ım” denildiği görülmektedir (Ögel
1993, 40-53).
Türkler köpeği genellikle aşağı bir hayvan olarak görmüşlerdir. “Tibetliler kendilerinin
itten türediği inancına sahiptir. Tibetlileri de bu inançlarından dolayı aşağı bir kavim olarak
kabul etmişler ve onları bu yüzden her bahane ile azarlamışlardı” (Ögel 1993, 562). Türk
kültürünün genelinde olduğu gibi Kazaklarda da köpek pek sevilen bir hayvan değildir. Bu
nedenle zehirli olan ya da çok sevilmeyen bitki adlandırmalarında ve benzetme yoluyla
oluşturulan bitki adlandırmalarında bu hayvan adı yer almaktadır. Bazen de köpek sadakati
temsil ettiği için söz varlığında karşımıza çıkmaktadır.
Bitki Adlarının Oluşum Şekilleri
Çalışmada tespiti yapılan bitki adlandırmalarının çoğu iki kelimenin birleşmesiyle
oluşmuştur. Bir kelime hayvan adı iken diğer kelime farklı adlardan oluşmaktadır. Bu nedenle
çalışmanın bu kısmında hayvan adı olmayan kelimelerin anlamlarına yer verilerek bir
sınıflandırma çalışması yapılmıştır.
1. Hayvan ve Organ Adları Birleştirilerek Oluşturulan Bitki Adlandırmaları
awız: Ağız (KTTTS): arıstanawız, baḳaawız, şımşıḳawız.
ayaḳ: Ayak (KTTTS): böriayaḳ, ḳazayaḳ, ḳoyanayaḳ, ḳusayaḳ.
bas: Baş (KTTTS): ayubastiken, baḳabas, buzawbas, jılanbas, juparbas, kirpibas, ḳoybas,
şıbınbas, şımşıḳbas, tawıḳbas, torġaybas, torġaykökbas, tüyebas.
bawır: Karaciğer (KTTTS): bawırḳurt, ḳazbawır.
büyrek: Böbrek (KTTTS): siyırbüyrek.
emşek: 1. Meme 2. Gögüs (KTTTS): biyeemşek, biyemşek.
erin: Dudak (KTTTS): ḳoyanerin.
işek: Bağırsak (KTTTS): itişek.
jürek: Kalp, yürek (KTTTS): ḳoyanjürek.
ḳarın: Karın, mide (KTTTS): biyeḳarın, ḳozıḳarın, tüyeḳarın.
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köz: Göz (KTTTS): balıḳköz, botaköz- botagöz, böriköz- börigöz, jılanköz, ḳarġaköz,

ḳoyanköz, kökektiñ köz jası, ögizköz, siyırköz, şımşıḳköz, tanaköz, tawıḳköz, ükiköz.
ḳulaḳ: Kulak (KTTTS): atḳulaḳ, ayuḳulaḳ, botaḳulaḳ, esekḳulaḳ, itḳulaḳ, jılḳıḳulaḳ,
ḳabanḳulaḳ, ḳoyanḳulaḳ, ḳoyḳulaḳ, ḳozıḳulaḳ, maralḳulaḳ, pilḳulaġı, tışḳanḳulaḳ.
moyın: Boyun (KTTTS): ḳazmoyın, şayanmoyın.
moynak: Deveboynu (KTTTS): şayanmoynaḳ, tüyemoynaḳ.
murın: Burun (KTTTS): itmurın, itmurındıḳ.
sırt: Dış, sırt (KTTTS): doñızsırt.
siñir: Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten
beyazımsı teller, sinir (KTTTS): tüyesiñir .
siyraķ: 1.Baldır, incik 2.Ayak (KTTTS): ḳoyansiyraḳ, ḳussiyraḳ
taban: Ayak tabanı (KTTTS): arıstantaban, ayutaban, botataban, ittaban, ḳarġataban,
ḳasḳırtaban, ḳaztaban, ḳozıtaban, mısıḳtaban, tüyetaban.
tamaḳ: Boğaz, imik (KTTTS): ḳaztamaḳ, ḳaztamaḳgül, ḳoyantamaḳ.
til: Dil (KTTTS): jılantil, ögiztil.
tis: Diş (KTTTS): aratis, ittis, ḳasḳırtis.
tobıḳ: Topuk (KTTTS): ḳoyantobıḳ.
2. Hayvan Adı ve Vücut Bölümlerine İlişkin Adlar Birleştirilerek Oluşturulan
Bitki Adlandırmaları
aydar: Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı et uzantısı, ibik (KTTTS): ӓteş
aydarı.
jün: Kıl, tüy, yün (KTTTS): ayujün, borsıḳjün, kiyikjün, ḳoyanjün.
ḳanat: Kanat (KTTTS): köbelekḳanat, şıbınḳanat.
ḳıl: Kıl (KTTTS): ḳılḳurt.
ḳiyaḳ: Kuş tüyü (KTTTS): ayġırḳiyaḳ, jılanḳiyaḳ.
ḳuyrıḳ: Kuyruk (KTTTS): arıstanḳuyrıḳ, atḳuyrıḳ, eşkiḳuyrıḳ, itḳuyrıḳ, jılḳıḳuyrıḳ,
ḳoyanḳuyrıḳ, ḳozıḳuyrıḳ, ḳulanḳuyrıḳ, ḳulunḳuyrıḳ, mısıḳḳuyrıḳ, siyırḳuyrıḳ,
tayḳuyrıḳ,tışḳanḳuyrıḳ, tülkiḳuyrıḳ, tüyeḳuyrıḳ.
murt: Bıyık (KTTTS): şilmurt.
müyiz: Boynuz (KTTTS): buġımüyiz, bulanmüyiz, maralmüyizi.
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saḳal: Sakal (KTTTS): saḳal teke, tekesaḳal.
süyek: Kemik (KTTTS): ḳoyansüyek, tüyesüyek.
şaş: Saç (KTTTS): ḳurtḳaşaş.
şat: Butların iç tarafı, iki bacak arası, apış arası (KTTTS): şattawıḳ.
tañday: Damak (KTTTS): ḳaztanday, ḳustanday.
tumsıḳ: Burun, gaga (KTTTS): üyrektumsıḳ.
tuyaḳ: At, eşek, inek gibi hayvanların ayak tırnakları, toynak (KTTTS): ḳarġatuyaḳ,

taytuyaḳ, tüyetuyaḳ.
tük: 1.Kıl, tüy, yün 2. Bitki tüyleri (KTTTS): doñıztük.
3. Hayvan ve Bitki Adları Birleştirilerek Oluşturulan Bitki Adlandırmaları
aġaş: Ağaç (KTTTS): juparaġaş, siyıraġaş.
arpa: Arpa (KTTTS): ḳoyanarpa.
badam: Badem. ayubadam.
baldırġan: Filiz (KTTTS): ayubaldırġan, elikbaldırgan, tüyebaldırġan.
bede: Yoncanın bir türü (KTTTS): esekbede, ḳoyanbede.
burşaḳ: Burçak (KTTTS): atbasburşaḳ, atburşaḳ, böriburşaḳ, eşkiburşaḳ, jılanburşaḳ,
ḳoyanburşaḳ, ḳoyburşaḳ, siyırburşaḳ, tışḳanburşaḳ, tüyeburşak.
büldirgen: Çilek (KTTTS): ayubüldirgen, eşkibüldirgen, itbüldirgen, ḳoybüldirgen,
siyırbüldirgen.
dӓn: 1. Tohum, bitki tohumu 2. Tahıl, tane (KTTTS): ayudän, butadӓn, kenedӓn.
ġaldaḳ: Lale. itġaldaḳ.
gül: Çiçek (KTTTS): aḳḳuwgül, jılangül, jupargül, ḳaztamaḳgül, kenegül, kirpigül,
ḳorazgül, ḳozıgül, köbelekgül, kökekgül, ḳumırgül, ḳundızgül, ķuralaygül, ḳurtḳagül, läylikgül,
nargül, tanagül.
jalbız: Nane (KTTTS): mısıḳjalbız.
jañġaḳ: Ceviz, ceviz ağacı (KTTTS): ayujañġaḳ, tüyejanġaḳ.
japıraḳ: Yaprak (KTTTS): aḳeşkiniñjapıraġı, arḳarjapıraḳ, baḳajapıraḳ, eşkijapıraḳ,
kök eşkiniñ japıraġı, tüyejapıraḳ, tüyeḳusjapıraḳ.
jem:Yem (KTTTS): esekjem, ḳoyanjem, sawısḳannıñjemi, torġayjem, tülkijem.
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jemis: Meyve, yemiş (KTTTS): börijemis, itjemis, ḳasḳırjemis.
jiyde: İğde (KTTTS): maymıljiyde.
jiydek: Yemiş (KTTTS): ayujiydek, börijiydek, itjiydek, ḳasḳırjiydek, siyırjiydek.
joñışḳa: Yonca (KTTTS) esekjoñışḳa, siyırjoñışḳa, tüyejoñışḳa.
jöke: Ihlamur, ıhlamur ağacı (KTTTS): börijöke.
juwa: Yabani soğan (KTTTS): atjuwa, jılanjuwa, ḳazjuwa, siyırjuwa.
juwsan: Pelin otu (KTTTS): juwsanalabota, itjuwsan, maraljuwsan.
jüzim: Üzüm (KTTTS): itjüzim, tasbaḳjüzim, torġayjüzim.
ḳañbaḳ: Deve elması, çakır diken (KTTTS): tüyeḳañbaḳ.
kapusta: Lahana (KTTTS): ḳoyankapusta.
ḳaraḳat: Siyah Frenk üzümü (KTTTS): ayuḳaraḳat, böriḳaraḳat, ḳoyḳaraḳat,

siyırḳaraḳat.
ḳaramıḳ: Keçi yemişi, yaban mersini (KTTTS): ḳusḳaramıḳ.
ḳawın: Kavun (KTTTS): ḳusḳawın.
kendir: Kendir, kenevir (KTTTS): itkendir.
ķına: Kına (KTTTS): buġı ķınası.
ḳızġaldaḳ: Lale (KTTTS): itḳızġaldaḳ.
ḳonaḳ: Bir çeşit pırasa (KTTTS): atḳonaḳ, itḳonaḳ, ḳoyḳonaḳ.
köde: Yulaf, bir kucak kuru ot (KTTTS): ḳoyköde.
köknӓr: Haşhaş (KTTTS): Totıköknӓr.
ḳumıḳ: Hint darısı (KTTTS): ḳusḳumıḳ.
masaḳ: Arpa, buğday, yulaf gibi ekinlerin tanelerini taşıyan kılçıklı başı, başak
(KTTTS): ḳasḳırmasaḳ.
maysa: Çimenlik, yeşillik yer (KTTTS): ḳulınmaysa.
miya:Meyan kökü (KTTTS): esekmiya, eşkimiya.
mük: Yosun (KTTTS): buġımügi.
oşaġan: Dulavrat otu (KTTTS): itoşaġan, ḳozıoşaġan.
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ot: ot (KTTTS):aḳḳuwotı, alabota, aḳalabota, arḳarotı, ayuotı,baḳaotı, balıḳot, bökenot,

doñızotı, ḳazotı, kekilikotı, ḳıranot, kiyikotı, ḳoyanot, ḳoyotı, , kökekotı, laġotı -laḳotı, maralotı,
mısıḳotı, şayanot, şıbınotı, şımşıḳotı, şilotı, torġayotı.
sabaķ: Sap, bitki sapı (KTTTS): eşkisabaḳ, sırttansabaķ.
şaġır: Kumlu yerlerde yetişen bir kamış türü (KTTTS): tüyeşaġır.
şeşek: Çiçek (KTTTS): maralşeşek.
şırmawıḳ: Sarmaşık (KTTTS): tüyeşırmawıḳ.
şomırt: Kuş kirazı (KTTTS): itşomırt.
şöp: ot (KTTTS): ayuşöp, bıtpıldıķşöp, biytşöp, bizonşöp, bödeneşöp, elikşöp, esekşöp,
eşkişöp, jalġan bödeneşöp, jılañḳışöp, jılanşöp, jılḳışöp, juparşöp, ḳarġaşöp, ḳarlıġaşşöp,
ķarşıġaşöp, ḳasḳırşöp, kirpişöp, kiyikşöp, ḳoyanşöp, kökekşöp ḳundızşöp, ḳurtşöp,ķutanşöp,
läylekşöp, maralşöp, mısıḳşöp, sayġaḳşöp, sirkeşöp, tarġaķbas, tarġaķşöp, tırnaşöp, torġayşöp,
tüyeḳusşöp, tüyeşöp.
tarı: Darı, darı tanesi (KTTTS): tawıḳtarı.
tamır: 1. Bitki kökü 2. Damar (KTTTS): jılantamır, ḳasḳırtamır, maraltamırı,
mısıḳtamır.
tiken: Diken(KTTTS): ayubastiken, ittiken, ḳoytiken, ḳussüttigen, şoşḳatiken,
tüyetiken, tüyetikenek.
tübir: Ağaç ve bitki kökü (KTTTS): maraltübiri.
tüynek: Bitki veya meyve yumrusu (KTTTS): ittüynek.
zıġır: Keten (KTTTS): kökekzıġır.

4. Hayvan ve Renk Adları Birleştirilerek Oluşturulan Bitki Adlandırmaları
aḳ: Beyaz, ak (KTTTS): aķböken, aḳkiyik, aḳḳoy, aḳḳuw, aḳḳuwgül, aḳnar, aķsırttan,
aḳtoḳal, ayudıñ aḳ därisi.
ala: Ak ile başka renklerin bir arada görülmesi, benekli, alaca (KTTTS): alabuta,
alabuġa, alaḳurt.
boz: Açık toprak rengi, boz (KTTTS): bozbuġa.
ḳara: Siyah, kara (KTTTS): ḳarabalıḳ, torġayḳara.
ker: Koyu doru renk (KTTTS): kerbuġa.
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kök: 1. Mavi 2. Yeşil (KTTTS): arḳarkök, kökmaral, kök eşkiniñ japıraġı,

torġaykökbas.
sarı: Sarı renk (KTTTS): sar(ı) buġa, sar(ı)sazan, toḳalsarı.
şubar: Benekli, alacalı, ala (KTTTS): biyeşubar.
5. Hayvan Adı ve Eylemler Birleştirilerek Oluşturulan Bitki Adlandırmaları
bat-: Batmak, dibe çökmek (KTTTS): battawıḳ.
bür-: 1. Pençelemek, pençesi ile kapmak 2. Büzmek, kıvırmak (KTTTS): itbürgen.
em-: Emmek (KTTTS): itemgen, ḳulınembes.
je-: Yemek (KTTTS): maljemes.
jut-: Yutmak (KTTTS): şıbınjut, şıbınjutḳış.
ḳan-: 1.Kanmak, susuzluğunu gidermek 2. Kanaat etmek, yetinmek (KTTTS):
ḳusḳanbas.
ḳaran-: Muayene olmak, bakılmak,tedavi olmak (KTTTS): ḳoyḳaranjı.
kel-: 1. Bir yere gitmek 2.Varmak, ulaşmak (KTTTS): ḳuskelmes.
kemir-: Kemirmek (KTTTS): ḳoykemirgen.
ḳır-: 1. Tıraş etmek. 2. Kazağı ile kazımak. 3. Kırmak, öldürmek (KTTTS): şıbınḳırġış.
ḳon-: Konmak, yere inmek (KTTTS): ḳusḳonbas, torġayḳonbas.
ḳus-: Kusmak, istifra etmek (KTTTS): itḳusıḳ.
ḳutırt-: Kudurtmak, azdırmak (KTTTS): atḳutırtḳan.
ḳuw-: Kovalamak, kovmak(KTTTS): şıbınḳuwġış.
öl-: Ölmek, vefat etmek (KTTTS): eşkiölmes, ḳasḳırölimi.
sası-: Bozulmak, kokmak (KTTTS): eşkisasır.
siy-: İşemek (KTTTS): itsiygek.
sor-: Emmek, soğurmak, sorumak (KTTTS): tüyesorañ.
şoñḳay-: 1. Çömelmek 2. Aldatılmak, kandırılmak (KTTTS): atşoñḳay.
tara-: Dağılmak, gitmek (KTTTS): jılantaran.
tes-: Delmek, delik açmak (KTTTS): ḳurtteser.
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6. Hem Hayvan Hem de Bitki Adı Özelliği Taşıyan Adlandırmalar
ayķabaķ: 1. Bir kuş türü (Kovşar 2012, 79). 2. Günebakan (ÖS).
ӓwpildek: 1. Kamışlı yerlerde yaşayan bir kuş türü (Karakaş 2013: 130). 2. Göl ve su

kenarlarında yetişen çiçeği püsküllü bir bitki türü (ÖS).

balapan: 1. Civciv, kuş yavrusu (KTTTS). 2. Ot türü (ÖS).
bıtpıldıķ: 1. Bıldırcın (KTTTS). 2. Ormanlarda çalıların arasında ve bozkırda yetişen,
budaklı bir bitki türü (ÖS).
biydayık: 1.Yırtıcı bir kuş, şahin (Kovşar 2004:63 ). 2. Ayrık otu, idris otu (KTTTS).
böltirik: 1. Kurt yavrusu (KTTTS). 2. Kurak yerde yetişen 15-20 cm büyüklüğünde,
hayvan yediğinde hayvanı zehirleyen bir bitki türü (ÖS).
buzawbas: 1. Danaburnu (KTTTS). 2. Kurak yerlerde hayvanların yayıldığı ot türü
(ÖS).
duvadaķ: 1. Toy, kuş türü (KTTTS). 2. Bozkır bölgelerinde yetişen çiçekli bitki (ÖS).
ķalķanķulaķ: 1. Büyük kulaklı bir fare türü (KTTTS). 2.Koyunun yediği otlardan biri
(ÖS).
ķarabawır: 1. Ayakları kısa, güvercine benzeyen bir kuş türü (KTTTS). 2. Ormanlık
alanda yetişen yuvarlak meyveli, ilaç olarak kullanılan bir bitki türü (ÖS).
ķaraķuyrıķ: 1. Ceylan (Kovşar 2004, 87). 2. Bir bitki türü (ÖS).
ḳarlıġaş: 1. Kırlangıç (KTTTS). 2. Aşılama sonucu ortaya çıkan bir buğday türü (ÖS).
ķasķaldaķ: 1. Su tavuğu (KTTTS). 2. Dağ sırtında yetişen bitkilerden biri (ÖS).
kögildir: 1. Kuğu yavrusu (KTTTS). 2. Haşhaş cinsinden, dağlık yerlerde büyüyen,
çiçekli ve budaklı bir bitki türü. İlaç olarakta kullanılır (ÖS).
ķumay: 1. İri, yırtıcı ve efsanevi bir kuş, hüma 2.Çok hızlı koşan bir tazı türü (KTTTS).
3. Mısıra benzeyen taneli bir bitki türü (ÖS).
ķuralay: 1. Geyik yavrusu (KTTTS). 2. Ayrık otunun bir türü (ÖS).
küzen: 1. Kokarca (KTTTS). 2. Dağ eteklerinde çalılıklarda büyüyen budaklı,
yaprakları büyük, çiçekli bir bitki türü (ÖS).
sırttan: 1. İyi cins köpek, kurt (KTTTS). 2. Taşlık, kumlu ve çalılar arasında yaşayan,
kalın yapraklı bir bitki türü (ÖS).
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taraķķuyrıķ: 1. Kemirgengillerden, ekimler için zararlı, uzun kuyruklu bir hayvan,

tarla sincabı (KTTTS). 2. Dağ eteklerinde ve bozkırda yetişen, yaprakları dilim dilim, ilaç
olarak kullanılan bir bitki türü (ÖS).
tarġaķ: 1. Çölümsü, bozkır vb. yerlerde yaşayan küçük, boz renkli kuş, çil, dağ tavuğu
(KTTTS). 2. Kurak yerlerde biten hububatgillerden bir bitki (KTTTS).
tazķara: 1. Kara akbaba (Kovşar 2012, 95). 2. Hayvan için besin değeri yüksek bir
bitki türü (ÖS).
tayķar: 1. İki yaşınsdaki eşek (KTTTS). 2. Büyük, kalın damarlı bir bitki türü
(KTTTS).
toḳıldaḳ: 1. Ağaçkakan (KTTTS). 2. Bir bitki türü (ÖS). 2. Dağ eteklerinde, göl
kenarlarında, kumlu yerlerde çıkan kalın damarlı bir bitki türü (ÖS).
7. Hayvan ve Gıda Adları Birlerştirilerek Oluşturulan Bitki Adlarmaları
ḳarta: Atın kalın bağırsağından yapılan bir tür sucuk (KTTTS): ḳoyanḳarta.
ḳazı: Atın kaburga kısmı ve yağlı etinden yapılan sucuk (KTTTS): ḳazıġurt- ḳazıḳurt.
may: Yağ, bitkisel yağ (KTTTS): maykene.
sawmal: Taze, ekşimemiş kımız (KTTTS): biyesawmal.
suw:Su (KTTTS): suwbiydayıķ.
süt: Süt (KTTTS): biyesüti, ḳussüttigen.
tamaķ: Yemek, aş, yiyecek (KTTTS): sawısḳannıñtamaġı.

8. Hayvan ve Nesne Adları Birlerştirilerek Oluşturulan Bitki Adlarmaları
ayır: Harmanda sap ve ot toplamada kullanılan uzun saplı çatal, dirgen (KTTTS):
ayırkiyik.
jelek: Püskül (KTTTS): itjelek, ḳoyjelek.
jelken: Yelken (KTTTS): ḳoyjelken.
kiyiz: Keçe (KTTTS): kiyizkiyik.
ḳoñıraw: Zil, çan, kampana (KTTTS): eşkiḳoñıraw.
ḳuwray: Üflemeli bir çalgı (KTTTS) ḳuwra-: Kurumak, solmak: (KTTTS) ayuḳuwray,
ḳulanḳuwray, maralḳuwray, ögizkuwray, tülkiḳuwray, ükiliḳuwray.
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sabın: Sabun (KTTTS): itsabın.
sadaḳ: Yay (KTTTS): itsadaḳ.
sal:Sal (KTTTS): şıbınsalı.
täj:Taç (KTTTS): täjiḳoraz.
taraḳ: Tarak (KTTTS): böritaraḳ, doñıztaraḳ.
üy: Ev (KTTTS): üybiydayıķ.
9. Hayvan Adı ve Niteleme İfade Eden Kelimeler Birleştirilerek Oluşturulan Bitki

Adlandırmaları
baḳıt: Baht, talih, şans (KTTTS): baḳıtḳusı.
bay: 1.Varlıklı, zengin 2. Koca, eş, zevce (KTTTS): ḳozıbay.
jaw: Düşman, hasım (KTTTS): jawtorġay.
jegi: Endişe, kaygı, üzüntü (KTTTS): şıbınjegi.
jırıḳ: Yırtık, kesik (KTTTS): ḳoyanjırıḳ.
ḳaysar: Kararlı, tutarlı, sözünden dönmeyen, sebatlı (KTTTS): narḳaysar.
köke: Bir şeyin en iyisi, en güçlüsü, hepsinden iyisi (KTTTS): kökemaral.
küyrek: Cesaretsiz, çekingen, yumuşak huylu (KTTTS): ḳozıküyrek.
ögey: Üvey (KTTTS): ögeybuta.

10. Tasnif Dışında Kalan Adlandırmalar
aran: Av avlamak için kazılmış geniş ve derin çukur, tuzak çukuru. (KTTTS):
arıstanaranı.
ayvan: Hayvan (KTTTS) ayvankedi.
baḳa: Kurbağa (KTTTS) laḳ: Oğlak (KTTTS): baḳalaḳ.
baw:1. Bağ, bahçe 2. Bağcık 3. Balya deste (KTTTS): biyebaw.
buwnaķ: Vezin, ölçü (KTTTS): şayanbuwnaḳ.
däri: İlaç (KTTTS): ayudäri, kenedӓri.
jın: 1.Cin 2.Geviş getirme (KTTTS) ḳoyanjın.
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ḳat: Kat, tabaka, katman (KTTTS): ayuḳat.
öleñ: Şiir, şarkı (KTTT): doñızöleñ.
şayır: 1.Sakız, reçine 2. Hayvanın, özellikle koyunların tüylerinin altında terleme

sonucu oluşan tabaka (KTTTS): toḳtışayır.
silekey: Tükürük, salya (KTTTS): siyırsilekey.
şuw: Gürültü (KTTTS): itşuwı.
taw: Dağ (KTTTS): tawteke.
uv: Zehir, ağu (KTTTS): uvbiydayıķ.
uvıt: Zehirin etkisi, zehir (KTTTS): baḳauvıt.
Tablo 1. Kazak Türkçesinde Hayvan Adlarıyla Kurulan Bitki Adlandırmaları
Kazak Türkçesi
Hayvan Adı
alaḳurt

Kelimenin
Kökeni
T.

ara
arıstan

Türkiye Türkçesi
Karşılığı
hayvan kanı emerek
beslenen bir tür böcek
arı
aslan

arḳar
at

dişi dağ koyunu
at

T.
T.

añ

T.

ayġır
ayķabaķ
ayu

yabani hayvanların
genel adı
damızlık erkek at
kuş türü
ayı

ayvan
ӓteş
ӓwpildek
baḳa

hayvan
horoz
kuş türü
kurbağa

Ar.
T
T.
T.

balapan
balıḳ
bıtpıldıķ
biydayıḳ

civciv, kuş yavrusu
balık
bıldırcın
yırtıcı bir kuş

T.
T.
T.
T

biye

kısrak

T.

biyt
bizon
borsıḳ
bota~ buta

bit
bizon
porsuk
deve yavrusu

T.
Fr.
T.
T.

T.
T.

T.
T.
T.

Bitki Adlandırmaları
alaḳurt
aratis
arıstantaban, arıstanḳuyrıḳ,
arıstanawız, arıstanaranı
arḳarotı, arḳarkök, arḳarjapıraḳ
atbasburşaḳ, atburşaḳ, atjuwa,
atḳonaḳ, atḳulaḳ, atḳutırtḳan,
atḳuyrıḳ, atşoñḳay
añķal, añķatı
ayġırḳiyaḳ
ayķabaķ
ayubadam, ayubüldirgen,
ayubastiken, ayubaldırġan,
ayudän, ayudäri, ayudıñ aḳ därisi,
ayujañġaḳ, ayujiydek, ayujün,
ayuḳaraḳat, ayuḳat, ayuḳulaḳ,
ayuḳuwray, ayuotı, ayuşöp,
ayutaban
ayvankedi
ӓteş aydarı
ӓwpildek
baḳaawız, baḳabas, baḳajapıraḳ,
baḳalaḳ, baḳaotı, baḳauvıt
balapan
ḳarabalıḳ, balıḳköz, balıḳot
bıtpıldıķ, bıtpıldıķşöp
biydayıḳ, suwbiydayıķ,
uvbiydayıķ, suwbiydayıķ
biyebaw, biyeemşek, biyeḳarın,
biyemşek, biyesawmal, biyesüti,
biyeşubar
biytşöp
bizonşöp
borsıḳjün
alabota, aḳalabota, alabuta,
botaköz, botagöz, botaḳulaḳ,
botataban, butadӓn,
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bödene
böken
böltirik
böri

bıldırcın
antilop
kurt yavrusu
kurt

T.
T.
T.
T.

buġa

boğa

T.

buġı
bulan
buzaw
buzawbas
doñız

geyik, maral
yaban geyiği
buzağı
danaburnu
domuz

T.
T.
T.
T.
T.

duvadaķ
elik
esek

kuş türü, toy
ceylan
eşek

T.
T.
T.

eşki

keçi

T.

it

it, köpek

T.

jılan

yılan

T.

jılḳı
jupar

at
bir sıçan türü

T.
T.

ḳaban

T.
T.

ķalķanķulaķ

T.

ķarabawır

ķaraķuyrıķ
ḳarġa

yaban domuzu, erkek
domuz
büyük kulaklı bir fare
türü
güvercine benzeyen
bir kuş türü
ceylan
karga

juwsanalabota, ögeybuta
bödeneşöp, jalġan bödeneşöp
aķböken, bökenot
böltirik
böriayaḳ, böriburşaḳ, börijemis,
börijiydek, börijöke, böriḳaraḳat,
böriköz- börigöz, böritaraḳ
bozbuġa, kerbuġa, sar(ı) buġa,
alabuġa
buġımügi, buġımüyiz, buġı ķınası
bulanmüyiz
buzawşimgen, buzawşiñmen
buzawbas
doñızotı, doñızöleñ, doñızsırt,
doñıztaraḳ, doñıztük
duvadaķ
elikbaldırgan, elikşöp
esekbede, esekjem, esekjoñışḳa,
esekḳulaḳ, esekmiya, esekşöp
aḳeşkiniñjapıraġı, eşkiburşaḳ,
eşkibüldirgen, eşkijapıraḳ,
eşkiḳoñıraw, eşkiḳuyrıḳ,
eşkimiya, eşkiölmes, eşkisabaḳ,
eşkisasır, eşkişöp, kök eşkiniñ
japıraġı
itbüldirgen, itbürgen, itemgen,
itġaldaḳ, itişek, itjelek, itjemis,
itjiydek, itjuwsan, itjüzim,
itkendir, itḳızġaldaḳ, itḳonaḳ,
itkösik, itḳulaḳ, itḳusıḳ, itḳuyrıḳ,
itküşäla, itmurın, itmurındıḳ,
itoşaġan, itsabın, itsadaḳ, itsiygek,
itşomırt, itşuwı, ittaban, ittiken,
ittis, ittüynek
jılantaran, jılanbas, jılanburşaḳ,
jılangül, jılanjuwa, jılañḳışöp,
jılanḳiyaḳ, jılanköz, jılanşöp,
jılantamır, jılantil
jılḳıḳulaḳ, jılḳıḳuyrıḳ, jılḳışöp
juparaġaş, juparbas, jupargül,
juparşöp
ḳabanḳulaḳ

T.
T.

ḳarlıġaş
ķarşıġa
ķasķaldaķ
ḳasḳır

kırlangıç
aladoğan
su tavuğu
kurt,

T.
T.
T.
T.

ḳaz

kaz

T.

kekilik

keklik

T.

ķaraķuyrıķ
ḳarġaköz, ḳarġaşöp, ḳarġataban,
ḳarġatuyaḳ
ḳarlıġaş, ḳarlıġaşşöp
ķarşıġaşöp
ķasķaldaķ
ḳasḳırjemis, ḳasḳırjiydek,
ḳasḳırmasaḳ, ḳasḳırölimi,
ḳasḳırşöp, ḳasḳırtaban,
ḳasḳırtamır, ḳasḳırtis
ḳazayaḳ, ḳazbawır, ḳazjuwa,
ḳazḳurt, ḳazmoyın, ḳazotı,
ḳaztaban, ḳaztamaḳ, ḳaztamaḳgül,
ḳaztanday, şiyḳaztanday
kekilikotı

ķalķanķulaķ
ķarabawır
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kene

kene, sakırga

T.

ḳıran
kirpi
kiyik

kartalgillerin genel adı
kirpi
geyik

T.
T.
T.

ḳoraz
ḳoy

horoz
koyun

Far.
T.

ḳoyan

tavşan

T.

ḳozı

kuzu

T.

köbelek
kögildir
kökek

kelebek
kuğu yavrusu
guguk kuşu

T.
T.
T.

ḳulan
ḳulun, ḳulın

yabani at
tay

T.
T.

ķumay

hümakuşu, hızlı koşan
bir tür tazı
kumru
kunduz
geyik yavrusu
kurt, solucan

T.

T.

ḳus

tatlı su gelinciği,
lotabalığı
kuş

ķutan
ḳuw
küzen
laḳ
läylek
mal
maral

balıkçılkuş
kuğu kuşu
kokarca
oğlak
leylek
hayvanların genel adı
maral, geyik

T.
T.
T.
T.
Far.
Ar.
T.

maymıl
mısıḳ

maymun
kedi

Ar.
T.

ḳumır
ḳundız
ķuralay
ḳurt
ḳurtḳa

T.
T.
T.
T.

T.

kenegül, kenedӓn, kenedӓri,
maykene
ḳıranot
kirpibas, kirpigül, kirpişöp
aḳkiyik, ayırkiyik, kiyikjün,
kiyikotı, kiyikşöp, kiyizkiyik
ḳorazgül, täjiḳoraz
aḳḳoy, ḳoybas, ḳoyburşaḳ,
ḳoybüldirgen, ḳoyjelek,
ḳoyjelken, ḳoyḳaraḳat,
ḳoyḳaranjı, ḳoykemirgen,
ḳoyḳonaḳ, ḳoyköde, ḳoyḳulaḳ,
ḳoyotı, ḳoytiken
ḳoyanarpa, ḳoyanayaḳ,
ḳoyanbede, ḳoyanburşaḳ,
ḳoyanerin, ḳoyanjem, ḳoyanjın,
ḳoyanjırıḳ, ḳoyanjün, ḳoyanjürek,
ḳoyanḳapusta, ḳoyanḳarta,
ḳoyanköz, ḳoyanḳulaḳ,
ḳoyanḳuyrıḳ, ḳoyanot,
ḳoyansiyraḳ, ḳoyansüyek,
ḳoyanşöp, ḳoyantamaḳ,
ḳoyantobıḳ
ḳozıbay, ḳozıgül, ḳozıḳarın,
ḳozıḳulaḳ, ḳozıḳuyrıḳ,
ḳozıküyrek, ḳozıoşaġan,
ḳozıtaban
köbelekgül, köbelekḳanat
kögildir
kökekgül, kökekzıġır, kökekotı,
kökektiñ köz jası, kökekşöp
ḳulanḳuwray, ḳulanḳuyrıḳ
ḳulınembes, ḳulınmaysa
ḳulunḳuyrıḳ
ķumay
ḳumırgül
ḳundızgül, ḳundızşöp
ķuralay, ķuralaygül
alaḳurt, bawırḳurt, ḳazḳurt
ḳazıġurt- ḳazıḳurt, ḳılḳurt, ḳurtşa,
ḳurtşöp, ḳurtteser,
ḳurtḳagül, ḳurtḳaşaş,
asparaḳus, baḳıtḳusı, ḳusayaḳ,
ḳusḳanbas, ḳusḳaramıḳ,
ḳusḳawın, ḳuskelmes, ḳusḳonbas,
ḳusḳumıḳ, ḳussiyraḳ, ḳussüttigen,
ḳustanday, ḳustırmaḳ
ķutanşöp
aḳḳuw, aḳḳuwgül, aḳḳuwotı
küzen
laġotı, laḳotı
läylikgül, läylekşöp
maljemes
kökemaral, kökmaral,
maraljuwsan, maralḳulaḳ,
maralḳuwray, maralmüyizi,
maralotı, maralşeşek, maralşöp,
maraltamırı, maraltübiri
maymıljiyde.
mısıḳjalbız, mısıḳḳuyrıḳ,
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nar
ögiz
pil
sawısḳan

tek hörgüçlü deve
öküz
fil
saksağan

T.
T.
Far.
T.

sayġaḳ
sazan
sırttan
siyır

geyik, geyik sürüsü
sazan balığı
iyi cins köpek, kurt
sığır, inek

T.
T.
T.
T.

sirke
şayan

bit yavrusu
akrep, yengeç

T.
T.

şıbın

şıbın

T.

şil
şımşık

dağ tavuğu, çil
kanarya

T.
T.

şoşḳa
tana
taraķķuyrıķ
tarġaķ
tasbaḳa
tawıḳ

domuz yavrusu
dana
tarla sincabı
dağ tavuğu, çil
kapumbağa, tosbağa
tavuk

T.
T.
T.
T.
T.
T.

tay
tazķara
tayķar
teke
tırna

tay
kara akbaba
iki yaşındaki eşek
teke
turna

T.
T.
T.
T.
T.

tışḳan

sıçan, fare

T.

toḳal

T.

toḳıldaḳ
toḳtı
torġay

boynuzsuz keçi, sığır
vs.
ağaçkakan
toklu
serçe

totı
tülki
tüye

papağan
tilki
deve

Far.
T.
T.

tüyeḳus
üki
üyrek

devekuşu
puhukuşu
ördek

T.
T.
T.

T.
T.
T.

mısıḳotı, mısıḳşöp, mısıḳtaban,
mısıḳtamır
aḳnar, nargül, narḳaysar
ögizköz, ögizkuwray, ögiztil
pilḳulaġı
sawısḳannıñjemi,
sawısḳannıñtamaġı
sayġaḳşöp
sar(ı)sazan
aķsırttan, sırttan, sırttansabaķ
siyıraġaş, siyırburşaḳ,
siyırbüldirgen, siyırbüyrek,
siyırjiydek, siyırjoñışḳa,
siyırjuwa, siyırḳaraḳat, siyırköz,
siyırḳuyrıḳ, siyırsilekey
sirkeşöp
şayanbuwnaḳ, şayanmoyın,
şayanmoynaḳ, şayanot
şıbınbas, şıbınjegi, şıbınjut,
şıbınjutḳış, şıbınḳanat, şıbınḳırġış,
şıbınḳuwġış, şıbınotı, şıbınsalı
şilmurt, şilotı
şımşıḳawız, şımşıḳbas, şımşıḳköz,
şımşıḳotı
şoşḳatiken
tanagül, tanaköz
taraķķuyrıķ
tarġaķ, tarġaķbas, tarġaķşöp
tasbaḳjüzim
battawıḳ , şattawıḳ, tawıḳbas,
tawıḳköz, tawıḳtarı
tayḳuyrıḳ, taytuyaḳ
tazķara
tayķar
saḳalteke, tawteke, tekesaḳal
tırnaşöp
tışḳanburşaḳ, tışḳanḳulaḳ,
tışḳanḳuyrıḳ
aḳtoḳal, toḳalsarı
toḳıldaḳ
toḳtışayır
jawtorġay, torġaybas, torġayjem,
torġayjüzim, torġayḳara,
torġayḳonbas, torġaykökbas,
torġayotı, torġayşöp
totıköknӓr
tülkijem, tülkiḳuwray, tülkiḳuyrıḳ
tüyebaldırġan, tüyebas,
tüyeburşak, tüyejanġaḳ,
tüyejapıraḳ, tüyejoñışḳa,
tüyeḳañbaḳ, tüyeḳarın, tüyeköten,
tüyeḳuyrıḳ, tüyemoynaḳ,
tüyesiñir, tüyesorañ, tüyesüyek,
tüyeşaġır, tüyeşırmawıḳ, tüyeşöp,
tüyetaban, tüyetiken, tüyetikenek,
tüyetuyaḳ
tüyeḳusjapıraḳ, tüyeḳusşöp,
ükiköz, ükiliḳuwray
üyrektumsıḳ
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Sonuç:
Kazakistan coğrafyasında çok sayıda hayvan ve bitki türünün yer aldığı görülmüştür.

Bu çalışmada içerisinde sadece hayvan adı geçen bitki adlandırmalarına yer verilmiştir.
Taranan eserlerde Kazak Türkçesinde hayvan adlarıyla oluşturulan 454 tane bitki
adlandırmasına ulaşılmış olup ulaşılan bu bitki adlandırmalarında 114 tane hayvan adının
geçtiği tespit edilmiştir. Çalışmada geçen hayvan adları ele alındığında 106 Türkçe, 4 Farsça, 3
Arapça, 1 Fransızca kökenli hayvan adının yer aldığı görülmektedir.
Kazak Türkçesi bitki adlandırmalarına bakıldığında hayvan adıyla birlikte vücut
bölümlerine ilişkin adlandırmaların, organ adlarının, renk adlarının yer aldığına rastlanmıştır.
Hayvan adlarının, organ adları ve vücut bölümlerine ilişkin adların kullanıldığı bitki
adlandırmalarında daha çok benzetme yoluna gidildiği görülmektedir (arıstanḳuyrıḳ, arıstanawız
vb.).
Kazak Türkçesinde yer alan hayvan adları Türkçede de olduğu gibi hayvanın erkeğine,
dişisine, yavrusuna ve yaşına göre farklı adlandırmalarla kullanılmakta ve bu durum söz
hazinesine zenginlik katmaktadır.
Bazı adlandırmalar hem hayvan adı hem de doğrudan bitki adı olarak kullanılmaktadır
(biydayık, böltirik, ḳarlıġaş, kögildir, toḳıldaḳ vb.).
Tespit edilen bazı adlandırmalarda hayvanın da seçici bir canlı olduğu, hangi bitkiyi
yiyip yemediği (maljemes ) bazı örneklerde görülmektedir.
Bu çalışmada Kazak Türkçesi bitki adlandırmaları içerisinde hayvan adlarıyla
oluşturulan bitki adlarına ilişkin söz varlığı bir araya getirilmiştir.
Çalışmada kullanılan kaynaklar dışında ulaşamadığımız kaynakların taranması
durumunda daha çok bitki adlandırmasına ulaşmak mümkün olacaktır. Ancak tespiti yapılan
örnekler konuyla ilgili çalışma yapanlara muhakkak bir ışık tutacaktır.
Kısaltmalar
Ar. Arapça
Far. Farsça
Fr. Fransızca
T. Türkçe
(KTTTS) Kazak Türkçesi Türkiye Türkçesi Sözlüğü
(ÖS) Ösimdik Atavlarının Tüsindirme Sözdigi
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