Muğla, coğrafi yapısı, kültürel değerleri, turizmde söz sahibi ilçeleri, tarımda
başat ürünleri ile Türkiye’nin doğal güzellikleri ile eşsiz ve şanslı illerindendir. Muğla
bunun yanında sadece Muğla’ya özgü ürünler, endemik bitkiler ve güvercinler bakımından da diğer illerden ayrılır.
Mavi gökyüzünün masum, uysal bekçileri, barışın ve özgürlüğün sembolü
güvercinlerimiz de ülkemizde renkleri, ırkları, uçuşları ile farklılık gösterir. Sadece
Muğla’ya özgü güvercinlerimiz için 2012 yılı Kasım ayında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na başvurduk ve “Arap”, “Akalı”, “Gök” ve “İsli” türü güvercinleri Muğla
güvercini olarak tescil ettirdik. Tescil edilen 4 tür güvercinimizin bundan sonra cins
isimlerinin başına ‘Muğla” ibaresi konularak anılacak. Muğla’ya özgü değerlerimizi
korumanın yanında güvercinlerimizin ırklarını korumak ve nesillerini devam ettirmek
için bu kitapçığı sizlerle buluşturuyoruz. Kitapçıkta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Dr. Osman GÜRÜN

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Sevgili Menteşeliler;
Şehrimizin simgelerinden Muğla Güvercinleri, tüylerindeki renk ahengi, uçuş
zekâsı, tok sesli ötüşleri ve yuva sadakati ile diğer güvercinlerden ayrılmaktadır. Göç
Göç Çiçeği gibi, Muğla Bacası gibi kültürel miraslarımızı korumayı görev edinen
Menteşe Belediyesi, elinizdeki bu kitapçık ile geçmişte olduğu gibi günümüzde de
bu eşsiz güzellikteki güvercinlerimizin tekrar ait oldukları gökyüzüne dönmelerini
amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda 2012 yılında Muğla Belediyesi tarafından
‘Muğla Güvercini Raporu’ hazırlanmış ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Zootekni
Bölümünden Sedat Çakırlar, Ahmet Yürek ve Hasan Görkem Çuhadar ’in katkılarıyla
yapılan fiziksel ölçümler ile birleştirilerek tamamlanmıştır. Bundan sonra yapılacak
çalışmalar ile kentimizin sakinlerinden Muğla Güvercinlerinin tanıtılması, korunması
ve gelecek nesillere tüm özellikleri ve güzellikleri ile aktarılması sağlanacaktır.
Sevgi ve saygılarımla…

Bahattin GÜMÜŞ

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI

MUĞLA (MOĞLA) GÜVERCINI GENEL
ÖZELLIKLERI

ayak ve renk çeşitleri gibi fiziksel özellikleri üzerinde durulacaktır.

Muğla Güvercini bir performans ve
ses kuşlarıdır. Kuş sevdalılarının Muğla Güvercinlerinden beklentisi tok bir
sesle güzel ötüşleri, uçuş performansı
ve yuva sadakatidir. Uçuş esnasında
gözden kaybolacak kadar yükselmeleri, sonrasında ise yumuk denilen top
güllesini andıran bir hızla yere doğru
inmeleri ve 1-2 metre kala yere paralel
bir şekilde uçmaları en önemli özelliklerindendir. Muğla Akalısı ise tok bir
sesle güzel ötüşleri ayırıcı özelliğidir.
Önceleri Muğla’da Değirmendere den
Yerkesik’ e, Kavaklıdere den Köyceğiz’
e kadar hemen hemen her evin çatısında bulunan bu güzel kuşlarımıza
günümüzde oldukça nadir rastlanmaktadır.

PERFORMANS ÖZELLIKLERI
YUMUK PERFORMANSI

Raporumuzun ilk bölümünde Muğla
Güvercinlerinin Performans ve Fiziksel
Özellikleri başlığı altında Muğla Güvercini için önemli ayırt edici olan uçuş
performansı, yuva sadakati ve sesleri
gözden geçirilecektir. Sonrasında ise
temel vücut yapısı, göz, gag, kuyruk,

Yetiştirilen Muğla Güvercinlerinden
beklentilerin başında uçuş performansı gelir. 3, 5 veya 7 adet salınan güvercinler yerden kalkıştan sonra belli bir
süre dağınık olarak uçan güvercinler
bir süre sonra daireler çizerek uçmaya
başlar ve daire çapı küçülerek yükselir. İyice yükselen kuşlar gökyüzünde
nokta gibi kalır hatta kaybolur ki bu
duruma “kıpıltı” adı verilir.
Eğer havadaki kuşların yere inmesi istenirse “kırıklama” adı verilen bir yöntem uygulanır. Uçan kuşlar yerde başka güvercinler görürse aşağıya doğru
harekete başlar ve yere iner. Aşağıda
kuş olmazsa 1,5 -2 saat kadar uçarlar,
sonra yorulmalar gözlenir ve gösteri
başlar. Uçuş anında daire oluşturan
kuşlardan bir tanesi farklı bir yöne
doğru 20-30 metre açılır ve diklemesine yere doğru inmeye başlar.

Saf Muğla Güvercinleri, yerel dille damarı olan güvercin, 5 ile 6 aylıkken yere dikine inişleri şahin gibidir kanatları kapalı, dönmeden bir doğrultuda yere inerler. 8
ile 9 aylıkken ise “yumuk” performansı göstermeye başlarlar. Trakya Makarıcısından farklı olarak bu dönüş sırasında orta kısmında ufak bir daire şeklinde boşluk
görünmez, dikine doğru aşağıya inerken matkap gibi bir çizgi üzerinde dönüş
yaparlar ki orta yüksekliklerde bu hareketin sonucu olan ıslık gibi ses çıkartırlar
ve yine kanatları kapalıdır.

Yere yaklaştıklarında 1-2 metre kala ani bir manevra ile yere paralel bir şekilde
en az 150 metre dikine gider ve yuvasına geri döner. Bu manevra o kadar hızlıdır
ki uçuş sonraları kuşların kustukları gözlenir.
Dikine yere inişlerde veya yumuk hareketi sırasında yerel dilde “paçavra” olması yani uçuşların bozulması yetiştiriciler tarafından istenmeyen bir özelliktir.
Kuşun uçuşta paçavra olması, inişlerde yere çarpması ve başka yuvalara inmesi
yetiştiriciler tarafından istenmeyen özelliklerdendir. Bunların nedeni damarsızlık
(genetik yetersizlik), kırılma (yanlış eşleştirme), ve şehirleşmenin bir sonucu olan
yüksek yapılar olabilmektedir. Yüksek yapılar kuşların yere inişlerde 1-2 metre
kala manevra yapmalarını engellemektedir ve maalesef yere çarpmalar yaşanabilmektedir.
Muğla Güvercinleri, Trakya makaracıları gibi bir direk uzunluğunda bir dönüş
yapmazlar, aksine bir matkap gibi kısa mesafede çok sayıda dönüş yaparlar.
Muğla Güvercininden farklı olarak yakın yöreler olan Denizli ve Burdur yörelerinde “Dolapçı” olarak adlandırılan kuşlar vardır ve bunlar kanatları açık “perde”
adı verilen uçuş sitiline sahiptirler.
Muğlalı güvercin sevdalılarının anlattıklarına göre eski dönemlerde geniş alanlarda yaylalarda uçurulan güvercinleri izlemek için kilimlerle, hasırlarla beraber
yola çıkılarak uçan kuşlar kilimlere, hasırlara yatılarak saatlerce izlenirmiş.

ÖTÜŞ PERFORMANSI
Muğla Güvercinlerinden “Akalı” ve
“Muğla Beyazı” olarak adlandırılan
güvercinler uçuş değil sesi için beslenmektedir. Kur zamanları dışında
da güzel ötüş performansı sergilemektedirler. Kaba ve ince sesli olarak ikiye ayırılırlar. Kaba sesli olanlar,
yüksek ve kaba bir şekilde “offffffff
offffffff” diye sürekli ve kesintisiz bir
şekilde ve detone olmadan öterler.
İnce sesli olanlar ise kısık bir sesle
“offffffff offffffff” diye ötüş performansına sahiptir. İnce sesli kuşlar da
sürekli ve kesintisiz bir şekilde ve detone olmadan öterler. Baş kuşçular
bunu “of çekmek” olarak adlandırır.

YUVA SADAKATI
Muğla Güvercinlerinin yuva sadakati
damarlı olduklarını gösteren önemli bir özelliktir. Yetiştiriciler için uçuş
sonrası yuvalarına dönmeyen kuşlar
kabul edilemez bir durumdur ve bu
kuşları bir daha istemezler. Çünkü bu
kuşlar onların gözünde değersiz kuşlardır. Damarlı olarak tabir edilen kuşların kendi yuvalarından başka yuvaya
gitmemeleri gerekir. Bu kuşlar damızlık olarak bir süreliğine bile başka yuvalara gittiğinde yem yemedikleri hatta öldükleri bile bilinir. Başka yuvalara
damızlık olarak verilen kuşların kanatları açıldığında ilçeler arası yolculuklar
yaparak kendi yuvalarını buldukları
günümüzde de söylenen efsane olmayan olaylardır. 5-6 km lik mesafeler
ki bunlar burada kısa mesafeler olarak
bilinir Muğla Güvercinleri için yuvalarını bulmak sorun değildir.

FIZIKSEL ÖZELLIKLERI
Muğla Güvercinlerinde performansla birlikte fiziksel özellikler de yetiştiricileri tarafından aranılan detaylardır. Damarlı olarak bilinen kuşlarda ayırt
edici fiziksel özellikler vardır. Muğla Güvercinleri için bu özellikler; yumuk
için uygun boyutlarda vücut, sedef rengi gaga (pembeye yakın), paçasız
ve tozluksuz bacaklar, inci veya tam kara gözlerdir. Muğla güvercininde
özellikle kuyruk bölümünde “siğil” adı verilen yağ bezeleri vardır.

GENEL VÜCUT YAPISI
Muğla Güvercinlerinde orta boy bir vücut yapısı vardır. Tepeli ve tepesiz
kostümleri bulunmaktadır. “Tepe” kuşların kafasının arkasında bulunan ve
normal tüy yönünün tersine dik olarak çıkmış tüylere denir. Tepeli ve tepesiz Muğla Güvercinlerinin belirtilen tepe özellikleri dışında renkleri haricinde diğer tüm özellikler ortaktır.

GÖZ
Renk ayrımı bulunmaksızın tüm kuşlarda Muğlalı Yetiştiricilerin “cam göz”
dediği ortası siyah etrafı beyaz gözler ve tam siyah göz rengi bulunmaktadır. Camgöz güvercinlerde güneş ışığı ve beslenmeye göre beyaz kısım
matlaşabilmektedir. Sarı veya kırmızı göz ise Muğla Güvercinlerinde bulunmamaktadır.

GAGA
Muğla Güvercinlerinin gagaları tüm renk çeşitleri için orta uzunlukta, ince ve
sedef (pembeye yakın) rengindedir. Muğla “Arap” ve Akalı” denilen kuşlarda
gaga ucunda siyah bir leke bulunmaktadır.

AYAK
Muğla Güvercinlerinin ayakları ve bacakları paçasız, tozluksuz ve tüysüzdür. Bu
tür özelliklerin kuşlarda bulunması kuşun kırık olduğu anlamına gelmektedir
ve yetiştiriciler asla böyle bir durum istemez.

KANAT VE KUYRUK
Muğla Güvercinlerinde kuyruk telek sayısı 12 – 14 arasında değişmektedir.
Özellikle Muğla Arabın’ da kuyruk telek sayısı 12 dir. Kuyruktaki telek sayısı
Muğla Arabında 12 den fazla, İsli, Akalı ve Muğla Beyazında ise 14 den fazla
ise damarlılığını yitirmiş kabul edilirler ve yetiştiricileri tarafından istenmezler.

TEPE
Tepe, başın arka kısmında başlamaktadır ve kafayı bir uçtan diğer uca düzgün
aralıksız bir daire çizerek “Hilal” şeklinde tamamlamaktadır. Tepe başlangıcını
oluşturan tüy kafanın tam arkasındadır. Güvercinin boynundan ensesine veya
gagasının altına kadar inen, gözle fark edilebilecek derecede büyük, uçuş ve
yürüyüş sırasında sallanan tepe tipleri Muğla Güvercininde bulunmamaktadır.
Tepe, yumuk ve yüksek uçuş performansının kalitesini etkilemeyecek büyüklükte ve sadece kafa arkasında yer almalıdır.

RENK
Muğla Güvercini 4 ana renkte olmaktadırlar. Bu
renklerine bağlı olarak Muğla Beyazı, Muğla Arabı,
Muğla Akalısı ve Muğla islisi olarak adlandırılırlar.
Muğla Beyazı, şu anda pek olmayan bir güvercin
olup süt beyaz renleri vardır. Muğla Arabı da asıl
olarak kömür karasıdır. Muğla Gök koyu renkli
olup boyun kısmı güneş ışığında gökkuşağı gibi
rengarenk olur. Muğla Akalısı gümüş, siyah ve beyaz tüylere sahiptir boyun kısmında Muğla Gök
kadar olmasa da güneş ışığı altında parlayan tüyleri bulunmaktadır. Muğla İslisi ise kırmızı ve kahverengi tüyleri olan bir kuştur.

Muğla Akalısı (Mavi Akalı)

Muğla Akalısı (Kırmızı Akalı)

Muğla İslisi (tepeli)

Muğla İslisi

Muğla Arabı

Muğla Beyazı (temsili)

Muğla Gök

Muğla Gök (Tepeli)

KÜMES
Güney Ege bölgesinde özellikle de
Muğla rakımdan dolayı yazlar sıcak
ve kurak, kışlar ise soğuk ve çok yağışlı geçmektedir. Bu nedenle Muğla
Güvercinin açık alanda yetiştirildiği
kümesler genellikle soğuğa ve kuzeyden gelen dondurucu rüzgarlara
dayanıklı inşa edilmektedirler. Eski
dönemlerde dar sokaklı ve Rum Evlerinden oluşan sıkı yerleşim bölgeleri evlerin doğal olarak soğuğa karşı
korunaklı olmalarını sağlamıştır. Son
yıllarda ise beton, tuğla ve tahta yapı
malzemeleri kümes yapımında ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Muğla
Güvercinlerinin kümesleri genellikle

SONUÇ
Muğla Güvercinlerinin performans
özellikleri ve fiziksel özellikleri ile bir
bütündür. Yetiştiricilerin ırk ıslahında
yukarıdaki çalışmada belirtilen tüm
detaylara dikkat ederek Muğla Güvercinlerini gelecek nesillere ulaştırmaları
gerekmektedir. Özellikle son dönemde göz ardı edilen uçuş performansı ve
fiziksel özellikler Muğla Güvercininde
geri dönülemeyecek kayıplara sebep
olmaktadır. Tüm Dünya’da sayılarının
azlığı ve maharetlerinin mükemmelliğinden dolayı ilgi gören güvercinlerin
Türkiye’ de bulunan bu soyuna hak ettiği değer verilmelidir. Sadece fiziksel
özellikleri göz önüne alınarak yetiştirilmeleri Muğla Güvercinlerinin neslinin
tükenmesine neden olacaktır.

üç tarafı kapalıdır, açık olan bölümü
giriş kapısı ve havalandırma olarak
kullanılarak ızgara tipi tel ile kapatılmaktadır. Özellikle tek katlı evlerde
veya bahçelerde evler birbirine yakın
olduğundan yuvaların karışmaması
için sundurma adı verilen yapılar yapılmıştır. Son dönemlerde Muğla Belediyesinin yeşil alanlarda yaptırdığı
güvercin kümesleri de kuşların yırtıcılardan korunması için tel bir kafes
içerisindedir ki güvercinlerin rahatça
girip çıkabileceği bir kapısı vardır.

i
Muğla Güvercin
ve Tabloları
Ölçüm Raporları

Çizelge 1.. Güvercinlerin genel toplama göre vücut uzunluğu, göğüs genişliği, canlı ağırlık, kuyruk uzunluğu, gaga uzunluğu, ayak uzunluğu, Tarsus
uzunluğu, kuyruk sayısı ve kanat açıklığına ilişkin tanımlayıcı istatistikleri.
Özellik		
N
Canlı ağırlık
53
Gaga uzunluğu 53
Bacak uzunluğu 53
Tarsus uzunluğu 53
Göğüs Genişliği 53
Vücut uzunluğu 53
Kuyruk uzunluğu 53
Kanat açıklığı
53
Kuyruk Sayısı
53

Ortalama
322,77		
24,413		
59,300		
28,220		
47,599		
33,679		
14,009		
61,642		
12,132		

SH
4,21
0,188
0,646
0,375
0,409
0,155
0,110
0,349
0,0541

VK
9,49
5,60
7,93
9,68
6,25
3,36
5,71
4,12
3,25

Min
257,00
21,040
49,370
22,620
41,550
31,000
13,000
58,000
12,000

Maks
375,00
27,800
70,620
33,840
57,940
36,500
17,500
70,000
14,000

Çizelge 2. Güvercinlerin cinsiyete göre canlı ağırlık, gaga uzunluğu, göğüs
genişliği, bacak uzunluğuna ve tarsus uzunluğuna ilişkin tanımlayıcı istatistikleri.
Özellik		

Cinsiyet N

Canlı Ağırlık (g) Dişi
		
Erkek
		
Genel
Gaga Uzunluğu
(mm)		
Dişi
		
Erkek
		
Genel
Bacak Uzunluğu
(mm)		
Dişi
		
Erkek
		
Genel
Tarsus uzunluğu
(mm)		
Dişi
		
Erkek
		
Genel
Göğüs Genişliği
(mm)		
Dişi
		
Erkek
		
Genel

Ortalama SH

VK

Min

Maks

26
27
53

317,65
327,70
322,77

5,52 8,86
6,28 9,96
4,21 9,49

257,00 368,00
262,00 375,00
257,00 375,00

26
27
53

23,881
24,926
24,413

0,217 4,63
0,273 5,69
0,188 5,60

21,040 26,570
21,990 27,800
21,040 27,800

26
27
53

59,100
59,493
59,300

0,943 8,14
0,900 7,86
0,646 7,93

49,370 68,580
53,250 70,620
49,370 70,620

26
27
53

28,038
28,394
28,220

0,485 8,83
0,576 10,55
0,375 9,68

22,620 32,690
23,170 33,840
22,620 33,840

26
27
53

47,342
47,846
47,599

0,472 5,08
0,668 7,25
0,409 6,25

42,390 51,460
41,550 57,940
41,550 57,940

a, b : Her sütunda farklı harflerle gösterilen cinsiyet ortalamaları arasındaki farklılık
istatistik olarak önemlidir (p<0,05).

Çizelge 3. Güvercinlerin cinsiyete göre vücut uzunluğu, kuyruk uzunluğuna,
kuyruk tüy sayısı ve kanat açıklığına ilişkin tanımlayıcı istatistikleri.

a, b : Her sütunda farklı harflerle gösterilen cinsiyet ortalamaları arasındaki
farklılık istatistik olarak önemlidir (p<0,05).

Çizelge 4. Güvercinlerin renge ve cinsiyete göre Canlı ağırlık, Vücut uzunluğu, Göğüs genişliği, Bacak uzunluğu, Tarsus uzunluğuna ilişkin tanımlayıcı
istatistikleri.

Çizelge 5. Güvercinlerin renge ve cinsiyete göre kuyruk uzunluğu, gaga
uzunluğu, kuyruk tüy sayısı, kanat açıklığına ilişkin tanımlayıcı istatistikleri.
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