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TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİ’NİN 
MEYVE ADLARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

ARSLAN, Meryem*

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Gerek söz varlığı gerek sözcük türetme özelliği yönünden zengin bir dil olan 
Türkçe,  Türk halkının çeşitli alanlardaki yerleşimleri sonucunda pek çok alana 
yayılmış, pek çok dilden etkilenmiş ve pek çok kola ayrılmıştır. Bu kollardan 
ikisi Batı Türkçesi dil özelliklerini yansıtan Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan 
Türkçesidir. 

Türk halkı, canlıları, nesneleri, kavramları Türkçenin ad verme geleneğinden 
hareketle adlandırmıştır. Bu çalışmada, Türkçenin söz varlığında önemli bir yere 
sahip olan meyve adları, adlandırmada görülen çeşitlilik, ses, anlam yönünden 
Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
Böylece, meyve adlarındaki zenginlik Türkçenin iki büyük kolu esas alınarak, 
ortak ve farklı özellikleriyle gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, ad bilim, 
karşılaştırmalı dil bilim, meyve adları. 

ABSTRACT

Turkish as a rich language both on vocabulary and creating the words spreads 
many areas as a result of Turkish people’s living in various places, gets effected 
by many languages and seperated to many branches.Two of these branches are 
Turkey Turkish and Azerbaijan Turkish,  which respect West Turkish language 
qualities.

Turkish people gave the names of creatures, objects and concepts via Turkish 
language’s giving name tradition.In this research, fruit names which are important 
words in Turkish, variety seeing in giving names, sound and meaning were 
examined comparetively with Turkey Turkish and Azeri Turkish.Thus, variety 
in fruit names is tried to be shown in similar and different aspects by giving 
emphasis to the Turkish’s two  big  branches.

Key Words: Turkey Turkish, Azerbaijan Turkish, onamastic, comparative 
linguistics, fruit names.
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GİRİŞ 

Köklü bir geçmişi olan Türk Dili, Türk halkının tarihi aşamaları sonucunda 
geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bu durum bir yandan dilin söz varlığını 
zenginleştirirken diğer yandan onun incelenmesini güçleştirmiştir. Türk Dili ile 
ilgili anlam, yapı, ses gibi konularda yapılan incelemeler, temelde, bu güçlüğü 
gidermek, Türkçenin tüm özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışmak, onun 
öğretilmesi ve öğrenilmesine katkı sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu bildiri 
de Türkçenin söz varlığı içerisinde, standart dile göre belirlenen meyve adları’nı 
Türkiye Türkçesi1 ve Azerbaycan Türkçesi2 boyutuyla (özellikle ses değişikliği 
ve anlam) göstermek, onların çeşitliliğinde ticarî, iklim, coğrafya gibi özelliklerin 
etkisini incelemek için hazırlanmıştır. 

“iki dilin karşılaştırmalı incelemesi demek, üstü kapalı bir biçimde, bu 
dillerin sözcük, anlam, söz dizim, ses ya da yapı bakımından bazı ortak 
özelliklerinin olduğunu varsayıp, bu benzerliklerden hareketle farklılıkların 
araştırılıp belirlenmesi demektir” (Topçu, 2001: 1). Bu karşılaştırma farklı dil 
ailelerine ait diller arasında yapılabileceği gibi aynı dilin farklı kolları arasında da 
yapılabilir. Böyle bir karşılaştırmanın, bir dili daha iyi tanımak, adlandırmadaki 
çeşitlilikleri belirleyip dilin söz varlığına katkı sağlamak,  lehçelerin öğrenilmesi / 
öğretilmesini kolaylaştırmak, çeviride görülen sorunların giderilmesine yardımcı 
olmak gibi amaçları vardır.

Yaygın bir şekilde yer, kişi adları ve takma adlarla ilgili çalışmalarla adı sıkça 
duyulan ad bilimi,  “Canlıların, nesnelerin ve kavramların, kısacası çevremizde 
gördüğümüz her şeyin adıyla ilgilenir (Sakaoğlu, 2000: 9). Günümüzde ise ad 
biliminin inceleme alanı genişlemiştir: “özellikle kişi adları, soyadları, takma 
adlar ve yer adları alanında gelişme gösteren bu bilim dalının inceleme alanına 
son yıllarda kedi, kuş, balık ve bitki adlarının yanı sıra yiyecek adları da 
girmiştir (Sakaoğlu, 2000: 10). İnsan vücudu için gerekli besin ögelerini içinde 
barındıran meyve adları, dilin temel söz varlığı içerisinde önemli bir yere sahiptir. 
Türkçedeki meyvelerle ilgili adlandırmada görülen zenginlik, onların atasözü, 
deyim gibi kalıplaşmış ifadelerde kullanılması, türkülere girmesi, yan anlamlar 
kazanması da bu önemi göstermektedir. Bu yönlerinden dolayı, meyve adları, 
sözcük-kavram ilişkisine, onun nasıl adlandırıldığına önem veren ad biliminin 
inceleme alanına girmiştir. 

Sözlük anlamıyla, bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra, yumurtalığın 
gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ anlamına gelen meyve (Türkçe 
Sözlük, 2005: 1387) dilimize Farsçadan geçmiştir. Mecazen ve yan anlam olarak, 
ürün, sonuç, kâr anlamlarına da gelen meyvenin aslı mîve’dir. Meyva>meyve 
ses değişikliğiyle Türkiye Türkçesinde kullanımını sürdüren sözcük, AT’de de 
1  Türkiye Türkçesi, metnin diğer kısımlarında TT kısaltmasıyla gösterilecektir.
2  Azerbaycan Türkçesi, metnin diğer kısımlarında AT kısaltmasıyla gösterilecektir.
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meyvä olarak kullanılmaktadır. Orta Türkçe döneminde dilimize yavaş yavaş 
girmeye başlayan meyve, şu anda TT’de meyve anlamına gelen yemiş’ten daha 
sık bir kullanım alanına sahiptir.

Meyve, tanımından dolayı kapsamı geniş olan bir sözcüktür. Bu tanımdan yola 
çıkarak, pek çok bitki adını meyve olarak almak mümkündür. Sebze, çerez, tahıl 
olarak bilinen sözcükleri meyve olarak almak çalışmanın boyutunu genişleteceği 
için meyve adlarında sınırlandırma yoluna gidilmiştir. Çiğ olarak yenilebilenler 
meyve, pişirilme sonucunda tüketilenler sebze genel anlayışından yola çıkarak, 
çiğ olarak tüketilen ve genelde meyve olarak bilinen bitkiler çalışmanın alanını 
oluşturmaktadır. Domates, kabak gibi meyve mi sebze mi tartışması devam eden 
bitkiler meyve olarak alınmamıştır. Yine, ağaç adı verilen bir gövdede yetişen 
bitkilerin ürünleri yenilebilir olmaları göz önünde bulundurularak meyve olarak 
alınmıştır.

Ağızlardaki meyve adları çok zengin olsa da, çalışma için standart dildeki 
meyve adlarından yararlanılmıştır. Ağızlardaki meyve adları ve çeşitlerinin 
alınmasının çalışmanın kapsamını genişleteceği düşüncesi bu kararın verilmesinde 
etkili olmuştur. Araştırmaya ait veriler, temel olarak TT için Türkçe Sözlük3; 
AT için Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü4’nden elde edilmiştir. Bunların yanında 
TT için Güncel türkçe sözlük ve misalli büyük türkçe sözlük5’ten; AT için 
karşılaştırmalı türk lehçeleri sözlüğü ve Türk Dil Kurumu’nun sitesindeki 
karşılaştırmalı lehçeler sözlüğü’nden yararlanılmıştır. meyve adları, kökenleri 
verilerek ses ve anlam yönünden incelenmeye çalışılmıştır. Bazı meyve adlarının 
eski Türkçedeki şekillerine değinilirken adı verilen sözlüklerde geçen çeşitleri de 
gösterilmiştir.  

İnceleme

Bulunan meyve adları TT’deki meyve adları ölçü alınarak, alfabetik olarak 
aşağıda incelenmeye çalışılmıştır.

1. Abdülleziz: Arapçadan Türkçeye geçen bu sözcük habb ve leziz6 
sözcüklerinden oluşmuş, TT’de de abdülleziz şeklinde Türkçeleşmiştir. Anlamı, 
abdülleziz bitkisinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü (Türkçe Sözlük, 
2005: 3)’dür. Bu meyve adı AT’de bulunamamıştır.

3 Türkçe Sözlük, metnin diğer kısımlarında TS kısaltmasıyla gösterilecektir.
4 Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, metnin diğer kısımlarında ATS kısaltmasıyla gösterilecektir.
5  Misalli Büyük Türkçe Sözlük, metnin diğer kısımlarında MBTS kısaltmasıyla gösterilecektir.
6 abdülleziz, sözcüğünün kökeni hem TS de hem de MBTS de habb+leziz birleşik sözcüğü ile 

verilmiştir. Bundan abdülleziz  sözcüğüne değişmiştir ( Türkçe Sözlük, 2005: 3; Misalli Büyük 
Türkçe Sözlük, 2005: 5). 
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2. Acur7: Kabakgillerden, kabuğu çizgili ve tüylü, yeşil veya sarımtırak, üzeri 
yeşil lekeli, irice meyve (Türkçe Sözlük, 2005: 9) anlamına gelen acur, AT’de 
bulunamamıştır.

3. Ağaç Çileği:  TT’de ahududu meyvesine verilen bir addır. AT’de bu sözcük 
yoktur. 

4. Ahududu: TT’de duta benzeyen kırmızı renkli, sulu ve kokulu yemiş, 
ağaç yemişi,   (Türkçe Sözlük, 2005: 44) olarak tanımlanan bu meyve adı AT’de 
bulunamamıştır. Bunun yerine AT’de ahududu için, böğele ve morug sözcükleri 
kullanılmaktadır. TT’de ahududu’ya ağaç çileği ve frambuaz de denilmektedir.

5. Akdiken: Bkz. alıç. 

6. Alıç: DLT’te8 aluç şeklinde geçen bu sözcük için şeftali karşılığı verilmiştir. 
alıç meyvesinin kökeni hakkında çeşitli görüşler olsa da kabul gören görüş, 
Farsçadan Türkçeye alüça şeklinde geçtiğidir. alüça>alıç değişimi ile TT’de 
kullanılan sözcük AT’de bulunamamıştır. TT’de akdiken, gövem eriği, geyik 
dikeni olarak da adlandırılan bu meyve AT’de yemişan ve göyem sözcükleriyle 
adlandırılır. TT’de büyük ünlü uyumuna uyan yemişen sözcüğü de aluç için 
kullanılmaktadır.Yabanî akdiken, TT’de akdiken’in bir çeşididir.

7. Altıntop: Bkz.: Greyfurt.

8. Amerika Armudu: TT’de avokado meyvesi anlamında kullanılan bir 
sözcüktür. Bu sözcük AT’de bulunamamıştır.

9. Ananas: sıcak ülkelerde yetişen bir ağacın hoş kokulu meyvesi olan ananas 
(Türkçe Sözlük, 2005: 96), Türkçeye İspanyolcadan geçmiştir.  AT’de de bulunan 
bu sözcük anlam ve ses değişikliğine uğramadan TT’deki gibi kullanılmaktadır.

10. Antep Fıstığı: antep fıstığıgillerin örnek bitkisi, yurdumuzda Gaziantep 
ve siirt bölgelerinde yetişen, yanlış olarak şam fıstığı da denilen bir ağaç ve bu 
ağacın, ince ve sert kabuklu, yağlı yemişi (Türkçe Sözlük, 2005: 104) olarak 
tanımlanan antep fıstığı, AT’de bulunamamıştır.

11. Apteriks: Fransızcadan Türkçeye geçen bu sözcüğün aslı aptéryxtir. kivi 
anlamında TT’de kullanılmaktadır. AT’de bu sözcüğe rastlanmamıştır.

12. Armut: Gülgillerden, çiçekleri beyaz ve yurdumuzun her yerinde yetişen 
bir ağaç ve onun tatlı ve sulu, yumuşak çekirdekli meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 
122) olarak tanımlanır. Sözlüklerdeki bilgilere göre, DLT’de armut olarak geçen 
bu meyve adı, dilimize Farsçadan geçmiştir9. Aslı emrud’dur. Metatez yani yer 

7  Bazı çalışmalarda meyve adı olarak alındığı için incelemeye alınmıştır.
8 Divanü Lügati’t-Türk’ün kısaltılmış şeklidir. 
9 Bazı araştırmacılara göre bu sözcük Türkçedir. İlk kaynaklardan itibaren Türkçede olan armut’un 

yabancı bir dilden alındığını söylemenin tartışılacak bir konu olduğunu söyleyen Sayın Prof. Dr. 
H. Ömer Karpuz, meyve adları ile ilgili bir çalışmasında şunları dile getirmektedir: ‘temel meyve 
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değiştirme ses olayı ile, TT’de armut AT’de son ünsüzü yumuşak olarak armud 
şeklinde kullanılmaktadır. Anlamlarında bir değişme yoktur. TT’de ahlât, akça 
armudu, bey armudu, çakal armudu, dağ armudu ve yaban armudu; AT’de nar 
armudu, şeker armudu çeşitleri vardır. TT’de yabanî armut anlamına gelen ahlat, 
AT’de jır armut sözcüğü ile ifade edilmektedir.

13. Avokado: amerika armudu (Türkçe Sözlük, 2005: 148) olarak tanımlanan 
sözcük, İspanyolcadan Türkçeye geçmiştir. Sözcüğün aslı avocado’dur. c>k 
değişimi ile TT’de kullanılmaktadır. AT’de bu meyve adı bulunamamıştır. 

14. Ayva: Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta 
yükseklikte bir ağaç ve onun büyük, sarı renkte, tüylü, mayhoş, dokusu sertçe, 
ufak çekirdekli meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 165) olarak tanımlanır. DLT’de 
awya şeklinde geçen bu meyve adı TT’de yer değiştirme ses olayı ile ayva, AT’de 
başta h- türemesi ve ilk hecedeki kalın ünlünün incelmesi ile heyva şeklinde 
kullanılmaktadır. Anlamında bir değişiklik yoktur. TT’de ekmek ayvası ayva’nın 
bir çeşididir.

15) Badem: badem ağacı ve bu ağacın yaş ve kuru yenilen yemişi (Türkçe 
Sözlük, 2005: 174) olarak tanımlanan meyve dilimize Farsçadan geçmiştir. 
Sözcüğün aslı bâdâm’dır. TT’de badem, AT’de ATS’ye göre bâdâm, bazı 
kaynaklara göre (Türk Lehçeleri Sözlüğü gibi.) badam şeklinde kullanılmaktadır. 
AT’de aslına uygun ya da uzun ünlüleri kısalmış olarak kullanılan bu sözcüğün 
TT’de ikinci ünlüsü incelmiş (â>e’ye değişmiş)’tir. Anlamları aynı olan bu meyve 
adının TT’de acıbadem, hint bademi,  AT’de kağızbadem çeşitleri belirlenmiştir.

16. Ballıdarı: Bkz. incir.

17. Beşbıyık: Bkz. döngel.

18. Böğürtlen: TT’de diken dutu olarak da adlandırılan başlangıçta yeşil, 
sonra kırmızı olan bu meyvenin tadı ekşi (Türkçe Sözlük, 2005: 313)’dir. AT’de 
de aynı anlamda, ama küçük ses değişikliği ile kullanılmaktadır: böyürtken. 
g>y değişiminin olduğu görülen bu sözcükte, -l yerine -k’nin kullanımı dikkat 
çekicidir. Böyle bir değişmenin -t sert ünsüzünden sonra -l yumuşak ünsüzünün 
söylenmesinin zorluğundan ve Türkçenin -l sesini -her ne kadar sözcük başında 

adları ile ilgili araştırmalarda ve sözlüklerde bu adların birçoğunun yabancı kökenli olduğu 
belirtilmiştir. ancak küçük bir dikkatle, bu adlardan bir kısmının belirtildiği gibi yabancı kökenli 
olmadıkları, özbeöz türkçe oldukları anlaşılabilir. Yapısal, işlevsel ve konusal ilişkilendirme 
gücünden yoksun, edinçsel birikimi ve buna bağlı olarak oluşturulan çevresel ilişkileri 
göremeyen ve fazla düşünme zahmetine giremeyenler, yahut atatürk’ün deyimiyle ihanet içinde 
olanlar yüzlerce yıldan beri türk kültürünün özbeöz türk yaratıcılığı damgasını taşıyan ögeleri 
yabancılara mal etmişlerdir. bu bizce önemli bir sorundur ve çok titiz çalışmalarla çözülmesi 
gerekir. bunun ilginç örneklerinden biri de armut sözcüğüdür. o birçok kaynak ve sözlükte 
Farsça emrud sözcüğüne dayandırılmıştır. bizce bu tartışılması gereken bir konudur.’ (Prof. Dr. 
H. Ömer Karpuz, Yrd. Doç. Veysi Akın, Türk Kültür Tarihinde meyve adlarının İşlevselliği, 
Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu (7 - 8 Nisan 2004), Marmara Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2004)  
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olsa da- tercih etmediğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. böğürtlen’in çeşidi 
olarak AT’de deliböyürtken sözcüğü de vardır.

19. Ceviz: Cevizgillerden bir ağaç ve onun dışı kabuklu, içi yağlı ve nişastalı 
yemişi, koz (Türkçe Sözlük, 2005: 363) anlamına gelir. Arapça cevz’den 
gelen bu meyve, TT’de ünlü türemesiyle ceviz, AT’de cövüz şeklindedir. 
Ayrıca, AT’de sözcükteki ünlüler yuvarlaklaşmıştır. Ceviz için koz sözcüğü de 
kullanılmaktadır.10TT’de acı ceviz, ceviz’in bir çeşididir. 

20. Çağla: badem, kayısı, erik vb. tek çekirdekli yemişlerin körpeyken 
yenilebilen ham şekli (Türkçe Sözlük, 2005: 381) anlamına gelen çağla, 
AT’de çağala, TT’de çağala>çağla11 değişimi ile (ikinci hecedeki –a ünlüsü 
düşmüştür.) çağla şeklinde kullanılmaktadır. Anlamları aynıdır. 

21. Çam Fıstığı: Fıstık çamının kozalak biçimindeki meyvesinden çıkarılan 
sert kabuklu, yağlı ve nişastalı tohumu (Türkçe Sözlük, 2005: 390) olarak 
tanımlanan çam fıstık’ına fıstık çamı da denilmektedir. AT’de bu sözcük 
bulunamamıştır.

22. Çıtlık12: Bkz. çitlembik.

23. Çiğde: hünnap olarak da adlandırılan bu meyve, kırmızı kabuklu, sert 
çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve büyüklüğünde, güzün olgunlaşan bir yemiş 
(Türkçe Sözlük, 2005: 435),  anlamına gelmektedir. AT’de bulunmamıştır.

24. Çilek: Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki ve onun 
güzel kokulu, pembe, kırmızı renkli meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 437) anlamına 
gelir. Günümüz Türk lehçelerindeki şekillerinden dolayı bazı araştırmacılara göre 
*çigelek> çilek değişimine uğrayan (Naskali, 2006:343) meyve, AT’de çiyelek 
şeklinde kullanılmaktadır. Anlamı aynıdır. g>y ünsüz değişimine uğramış olan 
bu sözcük TT’de çiyelek>çilek değişimi ile yani –ye hecesinin düşmesi ile çilek 
şeklinde dile getirilir. TS’de, frenk çileği, dağ çileği, yaban çileği gibi çileğin 
çeşitleri de vardır. 

25. Çitlembik13: karaağaçgillerden bir ağaç ve onun mercimekten büyük, 
yuvarlak, buruk lezzette olan meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 441) anlamına gelir.. 

10 Bazı araştırmacılara göre –Clauson ve Hasan Eren– koz Arapçaya cavz olarak geçen Farsça 
gavz’dan gelmektedir (Naskali, 2006: 307).

11 Çağala’nın kökeni ile ilgili değişik görüşler bulunmaktadır. Doerfer ve H. Eren’e göre bu meyve 
adı Farsça çagale’den, Ch. Symeonidis’e göre Yunanca tságalo sözcüğünden gelmektedir. 
Tietze’ye göre, bu söz Yunancaya Türkçeden geçmiştir (Naskali, 2006: 345-346)

12  Bazı çalışmalarda meyve adı olarak alındığı için incelemeye alınmıştır.
13 Çitlembik, bir yabanî fıstık ağacı da sayılmaktadır. Anadolu ağızlarında farklı adlarla anılmaktadır: 

‘buttum, sakız ağacı, çatlaguç, melangeç, mellengeç, meneviş, merlengeç, sakızdırık, sakızlak, 
sakızlı.’ Doğu İran ve Batı Türkistan’da bolca yetiştirilen bu meyve, sakız ağacı ile karıştırılmıştır 
(Naskali, 2006: 376). Bazı çalışmalarda meyve adı olarak alındığı için incelemeye alınmıştır.
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Halk arasında buna çıtlık da denilmektedir. AT’de bu meyve adı bulunamamıştır.

26. Çobanüzümü: Yaban mersini (Türkçe Sözlük, 2005: 444) anlamına gelen 
bu sözcük AT’de bulunamamıştır.

27. Demirhindi: baklagillerden, sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç ve bu 
ağacın meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 464) olarak tanımlanan bu meyve AT’de 
bulunamamıştır. 

28. Denizüzümü: 1-2 m yükseklik, dik dallı, dalları yeşil renkli, yaprakları 
pulsu ve kın biçiminde dalları sarmış, çalı görünüşünde, meyvesi bezelye 
büyüklüğünde, kırmızı ve nadiren sarı renkli, çok yıllık bir bitki (Türkçe Sözlük, 
2005: 501) olarak tanımlanan denizüzümü AT’de yoktur.

29. Döngel: TT’de beşbıyık, muşmula (Türkçe Sözlük, 2005: 567) anlamına 
gelen meyve, AT’de de aynı anlamla ses değişikliğine uğramadan kullanılmaktadır. 
AT’de davşanelması, ezgil döngel’in çeşididir.

30. Dut: dutgillerden bir ağaç ve onun ak, kara, pembe renkte, ekşi veya tatlı, 
sulu meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 579) anlamına gelir. Farsçadan Türkçeye 
geçmiş olarak gösterilen bu sözcüğün aslı tut’tur. TT’de sözcük başındaki 
ünsüz yumuşamış (dut), AT’de ise sözcük aslına uygun olarak tut şeklinde 
kullanılmaktadır. Türkçenin her iki kolunda da aynı anlama gelmektedir. TT’de 
akdut, karadut; AT’de hartut, dut’un çeşitlerindendir. 

31. Elma: Gülgillerden bir ağaç ve onun kabuğu parlak, sert, kırmızı, sarı ve 
yeşil renkte, kokusu hoş, tadı ekşi veya tatlı, dokusu gevrek, ufak çekirdekli meyvesi 
(Türkçe Sözlük, 2005: 629) anlamına gelir. AT’de alma olarak geçen sözcük 
TT’de büyük ünlü uyumu kuralını bozmuş ve ilk hecedeki kalın ünlü incelerek 
e’ye değişmiştir. Türkçenin her iki kolunda da anlam değişmesine uğramayan 
elma’nın TT’de acı elma, cimcime, dağ elması, ekşi elma, ferik elması, hüryemez, 
kiraz elması; AT’de apart, cırhacı, kalvil, razyana, safran çeşitleri vardır. 

32. Erik14: DLT’de erük şeklinde geçen meyve, şeftali, kayısı, erik gibi 
meyvelere verilen genel ad, anlamına gelir (DLT 4. Cilt, 1999: 193). TT’de erik 
şeklinde kullanılan sözcük, kabuğu ince, çeşitli renklerde mayhoş veya tatlı, eti 
sulu, tek ve sert çekirdekli yemiş (Türkçe Sözlük,  2005: 644) anlamına gelirken 
hiçbir ses değişikliğine uğramadan AT’de kullanılan erik’se kayısı anlamına 
gelmektedir. AT’de erik anlamında kullanılan sözcükse alça’dır. Farsçadan geçen 
alû ise, yabanî erik anlamına gelmektedir. erik’in, TT’de bardak eriği (bardacık 
eriği de denir), can eriği, çakal eriği, dağ eriği, mürdüm eriği,  türbe eriği, üryani 
eriği, yaban eriği; AT’de albuhara, göyem, guş alusu çeşitleri vardır. 

14 “Erik” sözcüğünün farklı anlamlarda kullanıldığını açıkça göstermek için bu meyve, ortak olarak 
kullanılan meyve adları içinde incelenmiştir.
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33. Fındık: kayıngillerden bir ağaç ve onun sert bir kabuk içinde bulunan 
yağlı, nişastalı ürünü (Türkçe Sözlük, 2005: 695) anlamına gelir. Arapçadan 
Türkçeye funduk şeklinde geçen sözcüğün TT ve AT’de iki yuvarlak ünlüsü de 
darlaşmış ve ı’ya değişmiştir. Aynı zamanda AT’de sondaki sert ünsüz yumuşamış 
ve -g olmuştur. Böylece TT’de fındık; AT’de fındıg şeklinde kullanılmaktadır. 
Türkçenin her iki kolunda da aynı anlama gelir. Ayrıca fındık’ın TT’de 
değirmendere fındığı ve kuyu fındığı çeşitleri de vardır. 

34. Fıstık: antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı 
(Türkçe Sözlük, 2005: 699) olarak tanımlanan sözcük, Arapçadan Türkçeye 
geçmiştir. Aslı fustuk’tur. TT ve AT’de iki ünlüsü de daralmış ve -ı’ya değişmiştir. 
Ayrıca AT’de son ünsüzü sertken   (-k), yumuşamış (-g)’tır. Böylece TT’de fıstık; 
AT’de fıstıg olarak aynı anlamda kullanılmaktadır. TT’de siirt fıstığı, şam fıstığı, 
çeşitleri de vardır.  

35. Fıstık Çamı15: Bkz. çam fıstığı. 

36. Filelması: TS’de, turunçgillerden hindistan’da yetişen bir ağaç ve bu 
ağacın yenilen meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 702) olarak tanımlanan meyve 
AT’de bulunamamıştır.

37. Frambuaz: Aslı Fransızca olan bu sözcük için bkz. ahududu.

38. Frenk Üzümü: taşgırangillerden bir çalı ve onun genellikle şurubu 
yapılan, uzun salkım biçiminde, taneleri ufak, kırmızı ve mayhoş yemişi (Türkçe 
Sözlük, 2005: 717) anlamına gelir. Farsçadan freng şeklinde geçen sözcük, 
AT’de aslî şeklini koruyarak frengüzümü; TT’de ise son ünsüzü sertleşerek (g>k 
değişimi ile) Frenk üzümü şeklinde kullanılmaktadır. AT’de garağat sözcüğü de 
frengüzümü anlamına gelmektedir.

39. Gelinfeneri: Bkz. kuş kirazı.

40. Gilaburu16: TT’de bulunan bu sözcük, iki çeneklilerden, kuzey ve orta 
anadolu’da yetişen, beyaz renkli çiçekler açan, kırmızı renkli meyvesinden meyve 
suyu elde edilen bir ağaç ve bu ağacın meyvesi, (Türkçe Sözlük, 2005: 762) 
anlamına gelmektedir. AT’de bu sözcük bulunamamıştır. 

41. Göl Kestanesi: TT’de, suda yetişen ve meyvesi kestane gibi yenilen 
bitki (Türkçe Sözlük, 2005: 775), anlamına gelmektedir. AT’de bu sözcük 
bulunamamıştır.  

42. Gövem Eriği: Bkz. alıç.

43. Greyfurt: İngilizce grapefruit sözcüğünün Türkçeye geçmiş şeklidir. 
Grapefruit>greyfurt değişmesiyle TT’de kullanılan bu meyve, turunçgillerden 

15 Bazı çalışmalarda meyve adı olarak alındığı için incelemeye alınmıştır.
16 Sözlüklerde kökenine dair herhangi bir bilgi bulunamamıştır.
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bir ağaç ve onun portakaldan daha iri, kanarya sarısı renginde, tadı acımsı 
meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 799) olarak tanımlanmaktadır.  AT’de bu sözcük 
bulunamamıştır. TT’de bu meyve, altıntop olarak da adlandırılmaktadır.

44. Harnup: keçiboynuzu (Türkçe Sözlük, 2005: 851) anlamına gelen 
sözcük, Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Aslı, harnup’tur. TT’de ses değişikliğine 
uğramadan kullanılmaktadır. harrup şekli de vardır. AT’de bu sözcük 
bulunamamıştır.

45. Harrup: Bkz. harnup.

46. Havuç17: maydanozgillerden iki yıllık otsu bir bitki olan havuç (Türkçe 
Sözlük, 2005: 863), Farsçadan Türkçeye geçmiştir. Sözcüğün aslı hevîc’dir. 
TT’de ünlüleri kalınlaşan sözcük e>a ve î>u değişimi ile havuç şeklinde 
kullanılmaktadır. AT’de bu sözcük bulunamamıştır. Orada, havuç için yerkökü 
ve zerde sözcüğü kullanılmaktadır. TT’de kum havucu ve yaban havucu çeşitleri 
vardır.

47. Hıyar18: kabakgillerden bir bitkinin iri, yeşil ürünü olan hıyar (Türkçe 
Sözlük, 2005: 887), Türkçeye Farsçadan geçmiştir. Sözcüğün aslı hîyar’dır. İlk 
hecedeki î>ı değişimi ile TT’de hıyar;  TT’de salatalık olarak da adlandırılan bu 
meyve AT’de aslına uygun olarak hiyâr şeklinde kullanılmaktadır. AT’de ayrıca 
gülbeşeker ve yelpenek sözcüğü de hıyar, salatalık anlamına gelmektedir.  

48. Hindistan Cevizi:  Palmiyegillerden tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç 
ve bu ağacın portakaldan büyük, çok sert kabuklu yemişi (Türkçe Sözlük, 2005: 
892) anlamına gelen hindistan cevizi AT’de hind gozu şeklinde kullanılmaktadır. 
TT’de küçük hindistan cevizi çeşidi de olan bu meyve, narcıl olarak da 
adlandırılmaktadır.

49. Hint Armudu: mersingillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir ağaç ve 
onun yenilebilen meyvesi (Türkçe sözlük, 2005: 893)’dir.  AT’de bu meyve 
bulunamamıştır.

50. Hint Kirazı: Bkz. Mango.

51. Hurma: Farsçadan Türkçeye geçen bu sözcüğün aslı hurmadır. ATS’te 
hurma, (1) sıcak ülkelerde yetişen uzun boylu ağaç ve bu ağacın tatlı, besleyici 
meyvesi, (2) subtropikal ve ılıman iklime sahip bölgelerde yetişen, portakala 
benzer, iri çekirdekli meyve (ATS, 1994: 664), olarak tanımlanmıştır. TT’de 
hurma, hurma ağacı ve bu ağacın tatlı meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 904) 

17 Her ne kadar TS’de etli kökü için sebze olarak yetiştirildiği yazılmış olsa da çiğ olarak tüketildiği 
ve bazı araştırmalarda meyve olarak kabul edildiği için havuç meyvelerin içinde ele alınmıştır.  

18 Sebze mi meyve mi tartışması olan hıyar (salatalık) sözcüğü de bazı araştırmalarda meyve olarak 
ele alındığı için incelemeye alınmıştır.
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olarak tanımlanmıştır. TT’deki tanımdan AT’deki hurma’nın farkını ayırt etmek 
zor olsa da AT’deki hurma’nın ilk anlamı TT’de bilinen hurma’ya benzemektedir. 
İkinci anlamı ise, TT’de trabzon hurması olarak bilinen meyveye benzemektedir. 
trabzon hurması, abanozgillerden 15 m yükselebilen bir ağaç ve bu ağacın elma 
büyüklüğünde, turuncu renkte, hamken kekre olan, olgunlaştığında tatlılaşan 
meyvesi, Japon hurması (Türkçe Sözlük; 2005: 2001) tanımı, AT’deki hurma’nın 
ikinci anlamı ile örtüşmektedir. TT’deki trabzon hurması’na,  halk arasında 
cennet elması da denilir.

52. Hünnap: hünnapgillerden dikenli bir ağaç ve onun yenilen meyvesi 
(Türkçe Sözlük, 2005: 908) anlamına gelir. Arapça ‘unnab sözcüğünün Türkçeye 
geçmiş şeklidir. Sözcüğün başında h- türemesi, ilk hecedeki u>ü değişimi ve 
son seste ünsüz sertleşmesi ile TT’de hünnap olarak kullanılmaktadır. TT’de bu 
meyve adı, çigde olarak da adlandırılmaktadır. AT’de sözcük başında u>i değişimi 
ile innab şeklinde kullanılmaktadır. Anlamları aynıdır.

53. Ilgıncar: Bkz. kuş kirazı.

54. İğde: iğdegillerden kokulu, sarı çiçekleri olan, çalı biçiminde bir ağaç 
ve onun zytin biçiminde, kabuğu kırmızıya çalan sarı renkte, beyaz unlu, tadı 
mayhoş yemişi (Türkçe Sözlük, 2005: 939) anlamına gelir. DLT’de yigde, yikte 
(DLT 4. Cilt, 1999: 790) olarak geçen sözcüğün TT’de baştaki y- ünsüzü düşmüş, 
iğde şeklini almıştır. ATS’de iğd   şeklinde kullanılmaktadır. TT’de kuş iğdesi 
çeşidi de bulunmaktadır.     

55. İncir: dutgillerden bir ağaç ve onun yaş ve kuru olarak yenilen etli, tatlı 
yemişi, ballıdarı (Türkçe Sözlük, 2005: 967) anlamına gelir. Türkçeye Farsçadan 
geçmiş olan bu sözcüğün aslı encîr’dir. TT’de, sözcük başındaki e>i değişimi 
ile incir şeklinde kullanılan bu sözcük AT’de aslına uygun olarak encir şeklinde 
kullanılmaktadır. TT’de incir’e aynı zamanda ballıdarı, yemiş de denilmektedir. 
Türkçenin her iki kolunda da aynı anlamda kullanılan bu meyvenin TT’de balçık 
inciri (balçık hurması da denir.), firavun inciri(Frenk inciri, hint inciri de denir.),  
lop incir, patlıcan inciri, yaban inciri; AT’de malah çeşitleri vardır. 

56. Karayemiş: taflan olarak da adlandırılmaktadır. Bkz. taflan.

57. Karpuz: kabakgillerden bir bitki ve onun dışı yeşil kabuklu, içi kırmızı 
ve sulu, iri meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 1092) anlamına gelir. Dilimize 
Farsçadan geçen bu sözcüğün aslı harbûz’dur. AT’de baştaki ünsüzü yumuşak g 
ünsüzü, ikinci ünlüsü dar ve kısa ı ünlüsüne değişmiş olarak garpız şeklinde aynı 
anlamda kullanılmaktadır. TT’de acı karpuz, diyarbakır karpuzu çeşitleri vardır.

58. Kavun: kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki ve onun 
genellikle güzel kokulu, sulu ve etli meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 1112) 
anlamına gelir. AT’de baştaki ünsüzü yumuşak (g-) ve ilk ünlüsü yuvarlak 
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(o) olarak govun şeklinde TT’deki gibi aynı anlamda kullanılmaktadır. TT’de 
altınbaş, kırkağaç kavunu, topatan; AT’de daş govunu, dostucan, kelik, şalak 
çeşitleri belirlenmiştir.

59. Kayısı: Gülgillerden bir ağaç ve onun açık turuncu renkte, eti sulu, güzel 
kokulu, tek ve sert çekirdekli, tatlı meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 1116) anlamına 
gelir. Farsçadan dilimize kaysi olarak geçen bu sözcük, TT’de aslına göre -ı 
türemesi ve son ünlü kalınlaşmasıyla kayısı; AT’de baştaki ünsüzü yumuşak (g-)  
olarak ve son ünlüsünün kalınlaşmasıyla gaysı şeklinde kullanılmaktadır. TT’de 
sarıerik de kayısı anlamına gelir. Aynı zamanda AT’de erik sözcüğü de kayısı 
demektir.  

60. Keçiboynuzu: Bkz. harnup.

61. Keçiüzümü:  Bkz. yabanî mersin.

62. Kestane:  kayıngillerden bir ağaç ve onun yenilebilen kabuklu evyesi 
(Türkçe Sözlük, 2005: 1146) anlamına gelir. Dilimize Yunancadan girmiş olan 
bu sözcüğün aslı kastanoia’dır (MBTS 2. Cilt, 2005: 1660). Sözcükte meydana 
gelen ünlü incelmesi ile kastanoia>kestane’ye değişmiştir. Sözcük hem TT hem 
de AT’de aynı şekilde ve aynı anlamda kullanılmaktadır. AT’de kestane anlamında 
kullanılan bir diğer sözcük de şabalıd’dır. TT’de atkestanesi (hint kestanesi de 
denilir.), dağ kestanesi, kuzu kestanesi çeşitleri de vardır.

63. Kızılcık19: kızılcıkgillerden bir ağaç ve onun güzün olgunlaşan, kırmızı, 
tek çekirdekli, reçeli ve şerbeti yapılan, buruk bir tadı olan yemişi (Türkçe 
Sözlük, 2005: 1177) anlamına gelir. AT’de başta k>g, son ünsüzde k>ḳ 
değişimiyle gızılcıḳ şeklinde kullanılmaktadır. AT’de kızılcık için zoğal sözcüğü 
de vardır. Sözcüğün anlamı Türkçenin her iki kolunda da aynıdır.

64. Kiraz: Gülgillerden bir ağaç ve onun kırmızı ve beyaz renkte, etli, sulu, 
tek çekirdekli meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 1185) anlamına gelir. Türkçeye 
Yunancadan geçmiştir. Aslı kerasidir (MBTS 2. Cilt, 2005:1712). TT’de ilk hecede 
e>i değişimi, son hecede -i ünlüsünün düşmesi ve s>z değişimi ile kiraz şeklinde 
kullanılan bu sözcük AT’de başta k>g değişimi, e>i değişimi, r>l değişimi ve 
son ünlü –i’nin düşmesi ile gilas şeklinde aynı anlamda kullanılmaktadır.  TT’de 
kiraz’ın, ekşi kiraz,  idris, kokulu kiraz, yabani kiraz gibi çeşitleri de belirlenmiştir.

65. Kivi: kahverengi tüylü, kabuğu soyularak yenen, yeşil renkli, sulu, C 
vitamini bakımından zengin meyve (Türkçe Sözlük, 2005: 1190) demektir. 
İngilizceden Türkçeye geçen sözcüğün aslı kiwi’dir. TT’de w>v değişimi ile kivi 
şeklinde kullanılmaktadır. Bu sözcük, AT’de bulunamamıştır.  

66. Kocayemiş: TS’de, fundagillerden kışın yaprağını dökmeyen bir ağaç ve 
bu ağacın 1-2 cm çapında, kırmızı renkli meyvesi  (Türkçe Sözlük, 2005: 1193) 
olarak tanımlanan koca yemiş ATS’de yoktur. 
19 “Kızılcık”, “kızıl” sözcüğünden türemiştir. Bu sözcük, DLT’de kızıl şeklinde geçmektedir (DLT 

4. Cilt, 1999: 326). 
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67. Koz: Ceviz (Türkçe Sözlük, 2005: 1227)anlamına gelen bu sözcük, 
AT’de de kullanılmaktadır. AT’de huz sözcüğü de ceviz anlamına gelir. Türkçede 
sözcük başında k>‹ değişimi -kan>‹an,     katun>‹atun gibi olduğundan huz’un 
koz>‹uz değişimiyle ortaya çıktığı düşünülebilir. AT’de k>g değişimi ile goz 
şeklinde de kullanılmaktadır. Koz sözcüğü ile ilgili diğer bilgiler için ceviz 
maddesine bakılabilir.

68. Kozak20: Bkz. kozalak.

69. Kozalak21: Kozak da denilen bu meyve, kozalaklıların, genellikle dibi 
yuvarlak, tepesi koni biçiminde ve odunsu dokulu meyvesi (Türkçe Sözlük, 
2005: 1226) anlamında tanımlanmaktadır. AT’de bu sözcüğe rastlanmamıştır.

70. Kuş Kirazı: Gülgillerden bir ağaç ve bu ağacın reçel ve likör yapılan 
meyvesi’dir (Türkçe Sözlük, 2005: 1270). Ilgıncar, gelinfeneri diye de 
adlandırılır. Bu meyve AT’de bulunamamıştır.  

71. Limon22: turunçgillerden bir ağaç ve onun sarı renkli, kabuğu kokulu, 
suyu ekşi meyvesi  (Türkçe Sözlük, 2005: 1309) anlamına gelir. Farsçası limûn, 
Arapçası leymun olan bu sözcüğün Batı dillerine de Arapçadan geçtiği tahmin 
edilmektedir (MBTS 2. Cilt, 2005: 1870). TS ve AT’de ise sözcüğün kökeni olarak 
Yunanca limonum şekli gösterilmektedir. Sondaki -um sesinin düşmesi ile veya 
û>o değişimi ile limon şeklinde, TT ve AT’de anlam değişikliğine uğramadan 
kullanılmaktadır.  TT’de tatlı limon, yatak limonu diye çeşidi vardır. AT’de lumû 
sözcüğü de limon anlamına gelir.   

72. Mahlep: Gülgillerden 6-10 m. yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, 
idris ağacı ve bu ağacın bahar olarak kullanılan, nohut büyüklüğündeki 
meyvesi, (Türkçe Sözlük, 20005: 1327) olarak tanımlanan bu meyve adı AT’de 
bulunamamıştır.

73. Malta / Malta Eriği: TT’de malta ve yenidünya (Türkçe Sözlük, 2005: 
1336) olarak da adlandırılmaktadır. AT’de bu sözcüğe veya bu anlamda herhangi 
bir sözcüğe rastlanmamıştır.

74. Mandalina: turunçgillerden, ılıman iklimlerde yetişen bir ağaç ve onun 
turuncu renkli, tatlı, kokulu, lezzetli meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 1339) 
anlamına gelir. İtalyancadan Türkçeye geçen sözcüğün aslı mandarina’dır.  
TT’de r>l değişimi ile mandalina; AT’de de aslına uygun olarak mandarina 
şeklinde kullanılmaktadır. 

75. Mango: Portekizceden Türkçeye geçen sözcüğün aslı manga’dır. hint 
kirazı (Türkçe Sözlük, 2005: 1340) anlamına gelir. MBTS’de sözcüğün aslının 

20 Bazı çalışmalarda meyve adı olarak alındığı için incelemeye alınmıştır.
21 Bazı çalışmalarda meyve adı olarak alındığı için incelemeye alınmıştır.
22 Bazı çalışmalarda meyve adı olarak alındığı için incelemeye alınmıştır.
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İngilizce mango olduğu belirtilmiş ve parantez içinde malay dilinden açıklaması 
verilmiştir (MBTS 2. Cilt, 2005: 1932). TT ve AT’de sözcüğün son ünlüsü 
yuvarlaklaşmıştır. Eğer sözcük bize İngilizceden23 geçti ise TT ve AT’de ses 
değişikliğine uğramadan, aynı anlamda kullanılmaktadır. 

76. Melengiç: Bkz. Çitlembik.

77. Mersin24: mersingillerden gıda ve parfüm sanayisinde ham madde olarak 
kullanılan bir ağaç ve onun murt adıyla bilinen, esansı çıkarılan meyvesi (Türkçe 
Sözlük, 2005: 1376) anlamına gelir. Yunancadan Türkçeye geçen bu sözcük TT 
ve AT’de de ses değişikliğine uğramadan aynı anlamda kullanılmaktadır. 

78. Mışmış: Türkçeye Arapça mişmiş sözcüğünden geçmiştir. Halk arasında 
kayısı ve zerdali (Türkçe Sözlük, 2005: 1391) için kullanılan bu sözcük AT’de 
méşméşi şeklinde i ~ e arası bir sesle aynı anlamda kullanılmaktadır. 

79. Muşmula:  Gülgillerden bir ağaç ve onun olgunlaşıp yumuşadıktan sonra 
yanabilen, yuvarlak, mayhoş, buruk ve beş çekirdekli meyvesi, döngel, beşbıyık 
(Türkçe Sözlük, 2005: 1423) olarak tanımlanan meyve için bkz: döngel.

80. Muz:  muzgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir ağaç ve onun kendine 
özgü hoş kokulu, tatlı, besleyici, kalın kabuklu, uzun meyvesi (Türkçe Sözlük, 
2005: 1427) anlamına gelir. Arapçadan Türkçeye geçen bir sözcüktür. Aslı, 
mûz25 olan sözcük TT’de ses değişikliğine uğramadan kullanılmaktadır. AT’de 
muz meyvesi İspanyolcadan geçen banan sözcüğü ile adlandırılmaktadır.

81. Nar:  nargillerden bir ağaç ve onun kırmızımtırak, sarı sert bir kabukla 
örtülü, içinde çok sayıda kırmızımtırak sulu taneler bulunduran yuvarlak yemişi 
(Türkçe Sözlük, 2005: 1456) anlamına gelir.Farsça nâr, enâr sözcüğünün 
Türkçeye geçmiş şeklidir. TT ve AT’de ses ve anlam değişikliğine uğramadan 
aynı şekilde kullanılmaktadır. AT’de gülöyşe (ekşi nar) çeşidi de vardır. 

82. Narcıl: Arapça nârcîl sözcüğünün Türkçeye geçmiş biçimidir. Sözcüğün 
uzun ünlüleri kısalmış ve ikinci hecedeki î ünlüsü ı’ya değişmiştir. Narcıl şeklinde 
kullanılmaktadır. hindistan cevizi (Türkçe Sözlük, 2005: 1457) anlamına gelen 
bu meyve, AT’de bulunamamıştır. 

83. Narenç: Farsça narenc sözcüğünün Türkçeye geçmiş şeklidir. turunç 
(Türkçe Sözlük, 2005: 1457) anlamına gelen sözcük, AT’de narınc şeklinde 
kullanılmaktadır. Anlamları aynıdır. TT’de son ünsüzü ünsüz sertleşmesine 

23 İngilizler ile olan ticarî, ekonomik ilişkilerden dolayı kökeni Portekizce olsa da 
sözcüğün İngilizceden Türkçeye geçmiş olabileceği düşünülmektedir. Sözcüğün 
Türkçeye ne zaman geçtiğinin bilinmesinin buna açıklık getireceğine inanılmaktadır.     

24 Bazı çalışmalarda meyve olarak alındığı için incelemeye alınmıştır.
25 TS’de sözcüğün aslı Arapça mûz olarak gösterilir. MBTS’de ise Arapça mevz’den geldiği 

yazılıdır. Arapçaya da Hintçeden geçtiği bilgisi vardır. 
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uğramış olan narenç’in, AT’de ikinci hecedeki ünlüsü kalınlaşmıştır. AT’de 
narenc’in naringi kullanımı da vardır.  

84. Palamut26: Yunancadan dilimize geçen bu sözcük, yurdumuzda yetişen 
meşe türlerinin uzunca, fındığa benzeyen, sert ve pürüzlü, bir yüksük içinde 
bulunan, tanen bakımından zengin meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 1564) olarak 
tanımlanmaktadır. Kestane gibi pişirilerek yenen, pelit olarak da adlandırılan bu 
meyve, AT’de bulunamamıştır. 

85. Pelit27: Bkz. palamut.

86. Portakal: turunçgillerden bir ağaç ve onun turuncu renkli, yuvarlak 
ve kabuğu güzel kokulu meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 1620) anlamına gelir. 
Türkçeye Fransızcadan geçen bu sözcüğün aslı portugal’dır. TT’de ikinci hecede 
u>a ve son hece başındaki g>k değişimi ile portakal şeklinde kullanılmasına 
karşılık; AT’de ikinci hecede  u>a ve son hece başında g>ğ değişimi ile portağal 
şeklinde kullanılmaktadır. TT’de portakal’ın, Fenike portakalı, kan portakalı 
çeşitleri de vardır.

87. Salatalık28: TT’de hıyar (Türkçe Sözlük, 2005: 1689) olarak da 
adlandırılır. AT’de bu meyve adı bulunamamıştır. Bunun yerine Farsçadan geçen 
gülbeşeker ve yelpenek sözcüğü salatalık ve hıyar anlamında kullanılmaktadır.

88. Sarıerik: Bkz. kayısı.

89. Şeftali:  Gülgillerden bir ağaç ve onun tatlı ve sulu yemişi (Türkçe 
Sözlük, 2005: 1854) anlamına gelir. Farsça şeft-âlû sözcüğünün Türkçeye 
geçmiş şeklidir. TT’de son ünlüsü incelip darlaşarak –i‘ye dönen bu sözcük 
şeftali şeklinde kullanımını sürdürmektedir. AT’de ise, sözcüğün ilk ve ikinci 
hecedeki ünlüsü  ’ye değişmiştir. Son ünlüsü incelip darlaşmış (-i) olarak ş ft 
li29 şeklinde kullanılmaktadır. Anlam değişikliğine uğramayan bu sözcüğün, 
TT’de et şeftalisi, yarma şeftali; AT’de huyu, kerdi, şerelli çeşitleri vardır. 

90. Taflan: karayemiş ağacı, karayemiş (Türkçe Sözlük, 2005: 1882) olarak 
da bilinen bu meyve adı, Türkçeye Yunancadan geçmiştir.  Bu sözcük AT’de 
bulunamamıştır. ATS’de, karayemiş sözcüğü de yoktur. 

91. Trabzon Hurması: Halk arasında cennet elması olarak da adlandırılan, 
portakal büyüklüğünde ve turuncu renginde olan bu meyve, yeşilken acımsı, 
olgunlaştıktan sonra da tatlı (Türkçe Sözlük, 2005: 2001)’dır. TT’de bilinen 
hurma ve trabzon hurması AT’de hurma sözcüğü ile karşılanmaktadır.
26 Bazı çalışmalarda meyve adı olarak alındığı için incelemeye alınmıştır.
27 Bazı çalışmalarda meyve adı olarak alındığı için incelemeye alınmıştır.
28 Bazı çalışmalarda meyve adı olarak alındığı için incelemeye alınmıştır.
29 ATS’de şaftali olarak belirlenen bu meyve adı, bazı kaynaklarda şefteli olarak da geçmektedir 

(Naskali, 2006: 305).  Bu yazım Türk Lehçeleri Sözlüğü’nden alınmıştır.
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92. Turunç: turunçgillerden bir ağaç ve onun portakala benzeyen, suyu 
acımtırak meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 2010) anlamına gelir. Farsça turunc 
sözcüğünün Türkçeye geçmiş şeklidir. TT’de son ünsüzü, ünsüz sertleşmesi 
kuralına uymuştur. AT’de bu sözcük bulunamamıştır. TT’de bir cins turunç ağacı 
ve onun meyvesi olarak tanımlanan bergamot30 (Türkçe Sözlük, 2005: 247) 
meyvesi de vardır.

93. Üvez: TS’de, gülgillerden bir bitki ve onun meyvesi (Türkçe Sözlük, 
2005: 2068) olarak tanımlanan üvez, muşmula’ya (döngel) benzer bir meyvedir. 
Aynı ad ve aynı anlamda AT’de de kullanılan meyve ˆuşarmudu olarak da 
adlandırılmaktadır. 

94. Üzüm: asmanın taze ve kuru olarak yenilebilen ve salkım durumunda olan 
meyvesi  (Türkçe Sözlük, 2005: 2070) anlamına gelir. Türkçe bir meyve adı olan 
üzüm, TT ve AT’de anlam değişikliğine uğramadan kullanımını sürdürmektedir. 
Üzümün olgunlaşan ilk meyvesine TT’de alaca, AT’de alardeymiş adı 
verilmektedir. TT’de ağdalık, bektaşiüzümü, çavuş üzümü, çekirdeksiz üzüm, 
çilek üzümü, dökülgen, deve gözü, hafızali, hasandede üzümü, horozkarası, 
karaçavuş, keçimemesi, kişmiş, kuş üzümü, mis üzümü, parmak üzümü, pembe 
gemre, peygamber üzümü; AT’de, derbend, eşgeri, gelinparmağı, hatınparmağı, 
inekemceği, kişmiş, şureyi çeşitleri vardır.

95. Vişne: Gülgillerden bir ağaç ve onun genellikle reçel ve şerbet yapılan, 
kırmızı renkte ekşimtırak meyvesi, ekşi kiraz (Türkçe Sözlük, 2005: 2094) 
anlamına gelir. Bulgarcadan Türkçeye geçen sözcüğün aslı vişna31dır (MBTS 3. 
Cilt, 2005: 3327). TT ve AT’de sözcüğün son ünlüsü incelmiş olarak a>e değişimi 
ile kullanılmaktadır. AT’de ayrıca, albalı ve gilenar sözcükleri de vişne demektir. 
AT’de mermerik, yabanî vişne anlamına gelen bir diğer sözcüktür.

96. Yaban Mersini: Fundagillerden bir bitki ve bunun taneli meyvesi (Türkçe 
Sözlük, 2005: 2103)’dir. Keçiüzümü, çobanüzümü olarak da adlandırılan bu 
meyve adı AT’de bulunamamıştır. 

97. Yemiş: Yemiş’in, TT’de genel meyve anlamının yanında incir (Türkçe 
Sözlük, 2005: 2164) anlamı da vardır. AT’de ise yemiş genel meyve anlamının 
yanında kavun anlamına gelir.

98. Yemişen: Bkz. alıç. AT’de yemişan şeklindedir.

99. Yenidünya: Bkz. malta eriği.

30 MBTS’de sözcüğün kökü için Türkçe (beg armudu) > İtalyanca (bergamotto) > Fr. (bergamote) 
değişimi verilmiştir. TS’de ise sözcüğün kökü için İtalyanca bergamotto  sözcüğü verilmiştir.  

31 TS’nin 2005 baskısında, vişnenin kökenine dair bir bilgi bulunmamasına karşın, 1988 baskısında 
Slavca vişnya’dan geldiği bilgisi vardır. ATS’de ise, vişne’nin kökeninin Farsçadan geldiği bilgisi 
bulunmakta, ama sözcüğün asıl şeklinin yazılışı verilmemektedir.
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100. Yer Elması32:  birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan 
bir bitki ve onun besin olarak yenilen kök sapı (Türkçe Sözlük, 2005: 2170) 
anlamına gelir. Bu sözcük AT’de yer alması olarak kullanılmaktadır. TT’de badât 
sözcüğü yer elması’nın bir çeşididir.

101. Yer Fıstığı: baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa 
gömülerek meyve veren bir bitkidir (Türkçe Sözlük, 2005: 2171). AT’de bu 
meyve adı bulunamamıştır. 

102. Zerdali: kayısı ağacının bir türü ve onun sarı, etli, tadı acı, çekirdekli 
meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 2230) anlamına gelir. Türkçeye Farsçadan 
geçmiştir. Sözcüğün aslı zerd-âlû’dur.   Bu sözcük TT’de son ünlüsünde meydana 
gelen û>i; AT’de de û>ı değişimi ile zerdali ve zerdalı şeklinde aynı anlamda 
kullanılmaktadır. 

103. Zeytin33: Zeytingillerden bir ağaç ve onun tazeyken yeşil, sonradan 
kararan, yüksek besin değeri taşıyan meyvesi (Türkçe Sözlük, 2005: 2232) 
anlamına gelir. Arapçadan Türkçeye geçen zeytûn sözcüğünün Türkçeleşmiş 
şeklidir. İkinci hecesindeki û>i değişimi ile TT’de zeytin; AT’de aslına uygun 
olarak zeytun şeklinde kullanılmaktadır. TT’de siyah zeytin, yeşil zeytin, kalamatı 
zeytin, sele zeytini çeşitleri vardır. 

SONUÇ

1. Standart dil ölçüt alınarak yapılan çalışmada, adı geçen sözlüklerden,  
TT’de 10334; AT’de 66 tane temel meyve adı belirlenmiştir.  Türkçenin her iki 
kolunda -Bazı ses değişiklikleri dikkate alınmamıştır. - 44 tane meyve adı ortaktır. 
Bunlar: ananas, armut, ayva, badem, böğürtlen, ceviz, çağla, çilek, döngel, dut, 
elma, fındık, fıstık, Frenküzümü, havuç, hıyar, hindistan cevizi, hurma, hünnap, 
iğde, incir, karpuz, kavun, kayısı, kestane, kızılcık, kiraz, koz, limon, mandalina, 
mango, mersin, mışmış, nar, narenç, portakal, şeftali, üvez, üzüm, vişne, yemişen, 
yer elması, zerdali, zeytin. 44 meyve adı TT’deki meyve adlarının        % 41’ini; 
AT’deki meyve adlarının % 66,6’sını oluşturmaktadır. 

TT’de AT’de bulunmayan 7 tane meyve adı AT’de  farklı sözcüklerle karşılanır:  
alıç yerine yemişan ve göyem, ahududu yerine böğele ve morug, erik yerine alça,  
havuç yerine yerkökü ve zerde, kayısı yerine (gaysı ve) erik, muz yerine banan.

TT ve AT’de ortak olan meyve adlarından 9 tanesinin AT’de eş anlamlıları 
da vardır. AT’de, Frenküzümü yanında ˆarağat, hıyar yanında gülbeşeker ve 
32 Bazı çalışmalarda meyve adı olarak alındığı için incelemeye alınmıştır.
33 Bazı çalışmalarda meyve adı olarak alındığı için incelemeye alınmıştır.
34 TS’de bulunamayan, ama bazı çalışmalarda meyve olarak gösterilen sözcükler de vardır. Bunlar: 

adam otu (yer elması), at elması, ayı elması, ayı fındığı, çakmuz (devetabanı), çay üzümü, 
çeti, çevrince (teknecik),  çıçırgan, deniz üzümü, devetabanı, domuzüzümü, halıç (yer elması), 
karagöz, karamuk, kara hurma, kişniş, koç kuyruğu, koruk,  melek üzümü, mürver, tavşan elması, 
tavşan kirazı, teknecik.   
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yelpenek, kayısı yanında erik, kestane yanında şabalıd, kızılcık yanında zoğal, koz 
yanında huz, kavun yanında yemiş, limon yanında lumu, narenç yanında naringi, 
üvez yanında guşarmudu,  vişne yanında albalı ve gilenar sözcükleri de aynı 
meyveler için kullanılmaktadır.

2. TT’de kullanılan 52 tane meyve adı AT ile ilgili elimizdeki sözlüklerde 
bulunamamıştır. Onların belirlenememesi AT’de bu meyve adlarının olmadığı 
şeklinde yorumlanılmamaktadır. AT ile ilgili kapsamlı ve yeni yayımlanan 
sözlüklerin incelenmesiyle bu konu hakkında kesin konuşulabileceğine 
inanılmaktadır. 

AT’de bulunamayan 52 meyve adından 8’i (frambuaz, kivi, apteriks gibi.) 
Türkiye Türkçesine Batı dillerinden; 4’ü Arapçadan geçmiştir. Diğerleri (40 
tane) Türkçe sözcüklerdir: ballıdarı, sarıerik, denizüzümü gibi. Türkçe olmasına 
rağmen 40 tane meyve adının AT’de olmaması, iklim, coğrafya, önem verilen 
bazı varlık ve kavramlar gibi yaşam ile ilgili özelliklerin farklı bölgelerde yaşayan 
Türk halkının adlandırma geleneğini etkilediğini akla getirmektedir.   Ayrıca, 
o bölgede bazı meyvelerin yetişmemesi de onların adlandırılmamasında etken 
olabilir.

TT’de olup AT’de olmayan 52 tane meyve adının 8 tanesi Yunanca, Fransızca, 
İngilizce gibi Batı dillerinden geçmiştir. Bunda internet, televizyon gibi kitle 
iletişim araçlarının yanı sıra, Türkiye’nin o ülkelerle yaptığı ticarî, eğitim ve 
ekonomik ilişkilerin etkili olduğu düşünülmektedir.  

3. meyve adlarını belirlediğimiz sözlüklerde TT’de 89, AT’de 32 tane 
meyve çeşidi bulunmuştur. Türkçedeki meyve ad ve çeşitlerinin bu çalışmada 
bulunanlarla sınırlı olmadığı gerçektir. meyve adları ile ilgili Türkçenin bütün 
kollarında yapılacak gerek standart dil gerekse ağız çalışmalarıyla Türkçedeki 
meyve adlarının gerçek sayısı ve çeşidi ortaya çıkacaktır. Yapılan bu çalışmanın, 
böyle çalışmalara katkı sağlaması umulmaktadır.  

4. erik meyvesinin anlamında TT ile AT arasında fark vardır. DLT’de şeftali,  
kayısı, erik gibi meyvelere verilen genel ad (DLT 4. Cilt, 1999: 193) anlamına 
gelen erik, TT ve AT’de anlam daralmasına uğrayarak TT’de erik, AT’de de 
kayısı için kullanılır olmuştur.

TT ve AT’de kullanılan meyve adlarındaki bir başka fark da yemiş 
sözcüğündedir.  TT ve AT’de genel meyve anlamında kullanılan sözcük özel 
anlamda TT’de incir, AT’de kavun için kullanılmaktadır.

5. TT ve AT’de kullanılan ortak meyve adlarındaki belli başlı ses değişiklikleri 
şunlardır:  

– TT’de sözcük başında sert ünsüzler, AT’de yumuşak ünsüzler vardır: karpuz 
/ garpız, kavun / govun, kiraz / gilas gibi.
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– TT’de son ünsüzler sert, AT’de yumuşaktır (kiraz / gilas hariç.): hünnap / 
innab, kızılcık / gızılcıˆ gibi. 

– TT ve AT’de u>i ünlü değişiminin yanında u>ı ünlü değişimi de olmuştur:    
şeftalu>şeftali (şeft li)  ve  funduk>fındık (fındıg), fustuk>fıstık (fıstıg) gibi.

– Türkçeye Arapça ve Farsçadan geçen sözcüklerdeki a’lar AT’de   ile 
yazılabilir: şeftalu>şeftali (şeft li) gibi.

– AT’de sözcük başında k>h değişimi de belirlenmiştir: koz>‹uz gibi.

– TT ve AT’de sözcük başında h- türemesine de rastlanmıştır. Arapça ‘unnab 
sözcüğü TT’de h- türemesi ile hünnap şeklinde kullanılırken, AT’de innab şeklinde 
kullanılmaktadır. Buna karşılık TT’deki ayva, AT’de başta h- türemesiyle heyva 
olarak seslendirilir.  
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