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eradlar› Anadolu Türkçesinin sözvarl›¤›n›n ilginç parçalar›ndan biridir.
Ayn› zamanda Anadolu tarihinin yaz›l› kaynaklarda ad› geçmeyen yerle-
ri, yöreleri için tek tarihsel veri yerad› olabilir; bu veriler bir dilin, bir bo-
yun izini saklayabilece¤i gibi, o yörenin direyinden biteyine (fauna, flora)

do¤al kaynaklar›ndan, nüfus yo¤unlu¤una kadar çok çeflitli malumatlar vere-
bilir. Ancak Anadolu sözkonusu oldu¤unda al›fl›lageldi¤i üzere ifller bir kaç kat
çaprafl›klaflmaktad›r, çünkü Anadolu’da bir zamanlar konuflulmufl ya da halâ
konuflulmakta olan alt› düzine kadar dil say›labilir. Eskiça¤larda Anadolu’da
varl›¤› bilinen yirmi kadar dilin ço¤unlu¤undan çok çok az dil malzemesi ko-
runabilmifltir, bu dillerin en eskileri aras›nda Hint-Avrupa dil ailesinin en es-
ki üyelerinden diller de bulunur. Anadolu’nun yaz›ya geçmifl en eski dilleri
olan Hattice, Hurrice ise birbirleriyle de herhangi bir dil ailesiyle de ba¤lant›-
l› de¤ildir. Eskiça¤dan gelen yeradlar›n›n eski tan›kl›klar›n›n bir kesimi Hitit-
çe, geri kalanlar›n neredeyse tümü Yunanca arac›l›¤›yla korunmufltur. Belli
bir dilden, a¤›zdan ötekine geçerken adlar›n u¤rad›¤› ses de¤iflikliklerini belir-
li kurallara ba¤lama olana¤›ndan ço¤u kez yoksunuz. Araflt›rmalar› olanakl›
k›labilecek olabildi¤ince çok yaz›l› kaynaktan yerad›n›n izini ça¤lar boyunca
süren tek tek yap›lm›fl çal›flmalar pek azd›r; öte yandan belirli bir bölgeyi, yö-
reyi yeradlar› bak›m›ndan  irdeleyen araflt›rmalar son zamanlarda Almanca
yay›mlanmaya bafllam›flt›r  yeradlar› sözlükleri ise  pek az say›dad›r. 
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Anadolu Türkçesinin sözvarl›¤›na çevre dillerin, yurtbir komflu dillerin
katk›lar›n› A. Tietze, Ch. Tzitzilis, R. Dankoff, U. Blasing, B. Brendemoen in-
celedi, incelemekte; A. Ata Eski Türkçenin Anadolu Türkçesinin sözvarl›¤›n-
daki pay›n› inceledi. Türk Dil Kurumu’nun Derleme Sözlü¤ü bu çal›flmalar›n
dayand›¤› asal kayna¤› oluflturuyor. Ne var ki halk a¤z›nda kullan›lan yaz› di-
line girmemifl bu kelimelerden eskiça¤ dilleriyle ba¤lant›l› olanlar› var m› di-
ye herhangi bir araflt›rma bu güne kadar yap›lmam›flt›r. Benzeri bir baflka ola-
s› çal›flma konusu da, sözlü kültürlerin düflünüflünü, duyuflunu belirleyen öz-
lü söz, deyim gibi kal›p deyifllerin hangilerinin eskiça¤ dilleriyle paylafl›ld›¤›-
n› araflt›rmak olabilir. Ne var ki Derleme Sözlü¤ü kal›p deyifllere yer vermedi-
¤i gibi, belirli kelime öbeklerinin co¤rafya da¤›l›m› konusunda bilgi veren a¤›z
ya da lehçe atlas› denilen çal›flma arac›yla tamamlanmad›¤› için Türkolog ol-
mayan araflt›rmac›lar›n her zaman kolayl›kla baflvurabilece¤i bir kaynak de-
¤ildir, ancak bu eksikli¤i telafi edecek baflka yay›nlar yok de¤ildir.  

John A. C. Greppin klasik Ermenicenin sözvarl›¤›n›n yar›s›n›n Hint-Avru-
pa köklerinden, yap›bilgisi kurallar›ndan oluflmad›¤›n›, bu ö¤elerin olsa olsa
Ermenicenin Anadolu’nun yerli dilleriyle temaslar› sonucunda ortaya ç›kt›¤›-
n› öne sürerek Hititçeden Ermeniceye dolayl› olarak geçmifl yirmi kadar keli-
meyi, kimi biçimbirim özelliklerini anar1. Ayr›ca bölge dillerinde bugüne kadar
koruna gelmifl eski Anadolu, Mezopotamya dillerinden kaynaklanan kelimele-
rin varl›¤›n› tart›fl›r2. Tart›flt›¤› bir kelime de en eski tan›kl›¤›na Hititçenin bir
lehçesi say›labilecek Luvicede rastlanan “zurna”d›r; kelime Yunanca, Ermeni-
ce, Gürcüce, Arapçada da kullan›lmaktad›r. Yeri gelmiflken eski Yunancan›n
sözvarl›¤›n›n üçte birinin de Hint-Avrupa köklerle aç›klanamad›¤›n›, bu keli-
melerin Ermenicedeki benzeri kelimeler gibi yaflama tarz›yla, direy, biteyle
ilintili oldu¤unu hat›rlayal›m. Bir ilk giriflim olarak, Ch. Tzitzilis ile R. Dan-
koff’un Anadolu Türkçesi a¤›zlar›nda saptad›¤› Yunanca Ermenice ‘kökenli’
kelimeleri, bir kez de eskiça¤ dilleriyle ba¤lant›lar› bak›m›ndan incelemek dü-
flünülebilir3.

Ben burada, tek tek kimi yeradlar›n› tart›flmak yerine, kimi genel e¤ilim-
leri belirlemek, bu konudaki bir sözlü¤ü de¤erlendirirken yeradlar› üzerine ça-
l›flma yapmay› olanakl› k›lan çal›flma araçlar› üzerinde durmak istiyorum.
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1 John A. C. Greppin, “Hitt. –z(a), Arm. z-, and The Theory of Armeno-Hittite Loan Words ”, Indo-European
Studies, vol. 3, 1975, s. 87-94. 
2 John A. C. Greppin ,  “The Survival of Ancient Anatolian and Mesopotamian Vocabulary Until the Present ”,
The Journal of Near Eastern Studies, vol. 50, no. 3, 1991 , s. 203-207.
3 Dankoff, Robert, Armenian Loanwords in Turkish, Wiesbaden: Harrassowitz, 1995; Tzitzilis, Christos, Griec-
hische lehnwörter im Türkischen: mit besonderer berücksichtigung der anatolischen dialekte, Wien: Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1987.



Öncelikle belirtilmesi gereken Türkiye’de yeradlar›n›n de¤ifltirilmesinin ‹tti-
hat Terakki döneminde bafllay›p Cumhuriyet döneminde yerleflik bir devlet
politikas› halinde sürdürülmüfl oldu¤udur. Cumhuriyet döneminde yeradlar›-
na iliflkin yap›lm›fl yasal düzenlemeleri k›saca gözden geçirelim4. Yeradlar›n›n
de¤ifltirilmesi konusundaki yasal yetki 1949 y›l›nda yürürlü¤e giren kanunla
‹çiflleri Bakanl›¤›na verilmifltir; 2. maddenin D f›kras›na göre “Türkçe olma-
yan ve iltibasa meydan veren köy adlar›... en k›sa zamanda de¤ifltirilir”. 1956
y›l›nda çeflitli bakanl›klardan, müdürlüklerden, DTCF’den, TDK’den temsilci-
lerle bakanl›k eflgüdümünde “ ad de¤ifltirme ihtisas kurulu’ oluflturulur, bu
kurul k›sa bir kesinti d›fl›nda 1978 y›l›na kadar çal›flm›flt›r.  O y›l yeradlar›n›n
de¤ifltirilmesi  “tarihi de¤eri olan yeradlar›n›n da” de¤ifltirildi¤i gerekçesiyle
baflbakanl›k taraf›ndan durdurulur. O tarihe kadar 35.000 köy ad›ndan
14.819 tanesi de¤ifltirilmifltir; mezraa, kom, yayla gibi 39.000 köy ba¤l›s› ad-
dan 12.884 tanesi de¤ifltirilmifltir; ayr›ca 1977 y›l›na de¤in 1819 do¤al yerad›
de¤ifltirilmifltir. Türkiye’de 67 il varken 14 ilde ad› de¤ifltirilen köylerin oran›
yüzde altm›fl›n üzerindedir, örne¤in Mardin’deki oran yüzde doksan birdir. Ad
de¤ifltirme çal›flmalar›na, 1983 y›l›nda bakanlar kurulu karar›yla kabul edilen
bir yönetmelikle önceki kurullara benzer bir kurulla kald›¤› yerden yeniden
bafllanm›flt›r; ne yaz›k ki bu konudaki son verilere sahip de¤iliz. Son yönetme-
likte belirsiz, kendi aralar›nda çeliflkili ilkeler, mant›k hatalar›, ölçüt olmayan
ölçütler söz konusudur5. Kurul üyeli¤inde bulunmufl kimi akademisyenlerin
sözlü tan›kl›klar›na dayanarak, bu kurulun 1983 y›l›ndan sonra do¤ru dürüst
toplanmad›¤›, daha önceki y›llarda da usulen toplanan kurulun onay makam›
olarak ifl gördü¤ünü sonucuna varabiliriz. Ad de¤ifltirmeler bilimsel bak›mdan
dayanaks›zd›r; üstelik de¤ifliklikler bilisizce, be¤enisizce yap›lm›flt›r6. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi Klasik Filoloji bölümü belgeli¤in-
de konuyla ilgili yaln›zca bir belge bulunmaktad›r. Resmi makamlarca Bafa
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4 Yasal düzenlemelerin, oluflturulan kurullar›n  ayr›nt›l› dökümü için  ‹çiflleri Bakanl›¤› ‹ller ‹daresi genel mü-
dürünün verdi¤i bilgilere bkz. Türk Yer Adlar› Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1984, s. 1-5.
5 A.g.y.,  “c) Türkçe  olmayan, söylenifli ve yap›s› Türkçenin sesbilgisi kurallar›na ayk›r› olan..... güzel bir an-
lam tafl›mayan ve halk›n anlay›fl›na ayk›r›, duygular›n› incitici adlar de¤ifltirilir”; “d)Türkçe olup da bölgesel
a¤›za göre söylenifli veya yap›s› bozulmufl adlar yaz› dilinde kullan›lan biçimi ile de¤ifltirilir”; “f) Tarihi adlar de-
¤ifltirilemez, tarihi, kültürel ve dil gibi anlamlardaki bilimsel çal›flmalarda yan›lmay› ve yanl›fl sonuçlara var-
may› önlemek amac›yla bu tür adlar baflka yerlere verilmez”; “›)Bölge halk›nca verilmemifl, uydurma oldu¤u sa-
n›lan ve uzunlu¤u nedeniyle, harita yaz›m ve üretimini güçlefltirdi¤i görülen adlar k›salt›l›r veya de¤ifltirilir”;
“k) Tabii yerlerin adlar› asl›n›n niteli¤ine uygun olarak düzeltilir”. 
6 Ad de¤ifltirmelerin ne gibi “ölçütlere” göre yap›ld›¤› ilk bak›flta hemen anlafl›lmaktad›r: bileflik adlardaki din-
sel nitelemeleri  (keflifl, hac›, tekke, molla), soy nitelemeleri (Arap, Gürcü, Çerkes, Türk (50 örnek!), Ermeni vs.),
mutlak anlamda “olumsuz”  ça¤r›fl›ml› say›lan nitelemeler (harap, kaba, kör, k›z›l, kötü ) de¤ifltirilmifltir. Bir
kaç örnek vermek gerekirse: Gökçeinek (Yeflilköy), Köristan (Gülistan), Körkuyu (Gürkuyu), Kurukar› (Sugö-
zü), Ifl›k adlar› de¤ifltirilmifl, çok bilinen türkülerde geçen Evrefle, Bitez, Malabadi köprüsü adlar› da. Türkçe yer
adland›rmalar›n›n ay›rt edici sözdizimi özellikleri tafl›yan do¤al yeradlar› Çola¤›nkurtaflt›¤›tepe, Çokde¤irmen-
türk, Dar›yerisüleymanbey de. Ya Zurnaköy, Balkusan, Cezveobas›  adlar› niye de¤ifltirilir ki?  



gölünün ad›n›n Yunanca olup olmad›¤› sorulmufltur. Bilisizce de¤ifliklikler ya-
p›lm›flt›r, çünkü  “tarihsel” ile “Türkçe” yerad› nitelemeleri birçok örnekte bir-
birini çeler ya da birbirleriyle efl kapsaml›d›r; bu ölçütlere uygun olup olma-
d›klar›na karar vermek için daha önce dilsel, tarihsel araflt›rmalar›n yap›lm›fl
olmas› gerekir ki yap›lmam›flt›r. Yeradlar› büyük uygarl›k bölgelerinde hiçbir
zaman ça¤›n›n ölçün (standart) yaz› dili arac›l›¤›yla anlafl›lamaz. Orada yafla-
yanlar için duygusal yananlamlar›yla kafalar›na, gönüllerine kök salm›fl  ye-
radlar›, masa bafl›nda 1/25.000’lik paftalarla de¤ifltirilmektedir, yap›lan ifl ha-
rita üretiminde gereken ölçünlefltirmeden (standartlaflt›rma), düzeltmeden
farkl›d›r. Üstüne üstlük bu furya rasgele sokak adlar›n›n de¤ifltirmesine ka-
dar uzanm›flt›r7. Benzeri uygulamalar uluslaflma sürecindeki komflu ülkelerde
de baflkalar›n›n izini silmek biçiminde gözlemleniyor; uygulamalar aras›ndaki
farklar› de¤erlendirebilece¤imiz verilerimiz yok8. Özel adlarda da sorunlar ya-
flanmaktad›r: Troya efsanesine düflkün Çanakkaleli bir avukat›n ad›n› Hektor
olarak de¤ifltirmek istemesi davas›, bas›n› bir süre u¤raflt›rm›flt›r. Anlafl›lan
resmi makamlar adlarda felsefedeki anlam›yla bir “öz” görmektedir, o “öz” e
uymayanlar de¤ifltirilmektedir. 

Yeradlar›n› “tafl›nmaz kültür varl›¤›” olarak görebiliriz, bunlar›n yok edil-
mesinden en çok tarih araflt›rmalar› zarar görmektedir. Osmanl› devletinin,
vergi yükümlülerinin kaynaklar›n› saptamak üzere düzenli aral›klarla Tahrir
Defteri’ne iflledi¤i kay›tlar iktisat tarihi, nüfus tarihi, tarihi co¤rafya, adbilim
araflt›rmalar› aç›s›ndan paha biçilmez veridirler9. Bu defterlerin yay›m›nda
baflta gelen zorluklardan birisi de yeradlar›n› do¤ru okuyabilmektir; tarihçi

26

kebikeç / 23 • 2007

7 Örne¤in ‹stanbul’un Cihangir semtindeki nükteli, sevimli sokak adlar›ndan Pürtelafl, Sormagir, Tavukuçmaz
de¤ifltirilmifltir. Sokak adland›rmalar›n›n sözdizimi de çarp›t›larak, sokak tabelalar›nda ‘… Sokak’  yerine ‘...
Soka¤›’ kal›b› yayg›nlaflmaktad›r. Son zamanlarda edebiyatç›lardan bu konuda tepkiler yükselmifltir, örne¤in:
T. Yücel, Varl›k, Ayl›k Edebiyat ve Kültür Dergisi, A¤ustos 1999, ayr›ca ayl›k edebiyat dergisi E, Ekim 1999; O.
Duru “Kim De¤ifltiriyor Bu Sokak Adlar›n›”, ‹stanbulin, YKY, 1995, s 58-59. Bir hayvan türünün Latince ad› et-
raf›nda kopart›lan f›rt›nalar dolay›s›yla Türkiye’deki ad de¤ifltirme politikalar› üzerine: S. Ayd›n, “‹simler Mil-
li Birli¤i Nas›l Bozar? Bak fiu Tilkinin Etti¤ine...”, Toplumsal Tarih,  say›: 143, Kas›m, 2005, s. 90-96.
8 D. Georgacas W. McDonald’la birlikte Mora yar›madas›n›n  yeradlar›n› incelerken de¤ifltirilen Türkçe yerad-
lar›n›n oran›n› yüzde on olarak veriyor: Place Names of Southwest Peloponnesus, University of Minnesota
Press, 1967. Bu tarihten sonra yap›lm›fl bir çal›flmay› bilmiyoruz, ancak Müslüman nüfusun  ço¤unlukta oldu-
¤u Bat› Trakya’da Osmanl›dan kalma Türkçe yeradlar›n›n hemen hepsinin de¤ifltirildi¤i bilinir.  Komflular›m›z
aras›nda  yeni ba¤›ms›z olan ülkelerde (‹srail), köklü siyasal düzen de¤iflikli¤i yaflanan ülkelerde (Sovyet dev-
rimi, ‹ran’daki siyasal düzen de¤ifliklikleri) benzeri uygulamalar küçük ölçekte yap›lm›flt›r, örne¤in Saul Cohen,
Nurit Kiliot, “Place-names in Israel Ideological Struggle over Administered Territories”, Annals of the Associ-
ation of American Geographers, C. 82, no. 4, 1992, s. 653-680. Bu makaledeki Arap yerleflimlerinin yeradlar›n›n
yar›s›n›n kökeninin belirsiz oldu¤u saptamas› bölgemizin genel bir özelli¤ini örnekliyor.
9 Tahrir defterlerinin ilk yay›mlay›c›lar›ndan olan H. ‹nalc›k onlar›n yeradlar› bak›m›ndan da önemine de¤in-
miflti: “The Land Survey in the Ottoman Empire As a Source of Place-names”, Cinquième Congrès International
de Toponymie et d'Anthroponymic Salamanca, 12-15 avril 1955 : Actes et mémoires , Ed. L. Cortés, vd., Sala-
manca, 1958. 1980’lerden sonra yay›mlanma h›z› artan Tahrir Defterlerinin önemi konusunda: M. Coflgel, “Ot-
toman Tax Registers  ”, Historical Methods, Bahar 2004 , C. 37, no. 2, s. 87-100 -makaleye genel a¤ ‘internet’
üzerinden de eriflilebilir.



için ufak tefek de¤iflikliklerle de olsa sürüp gelen yeradlar› ço¤u kez tek ipu-
cudur. Oysa yerad› de¤iflikliklerinin toplu olarak bulunabilece¤i bir kaynak
yak›n zamanlara kadar yoktu10.  Eski yaz› yeradlar›n›n do¤ru okunabilmesin-
de zorluklar, Osmanl› imparatorlu¤unun son yüzy›l›nda yay›mlanmaya baflla-
nan bugünkü il y›ll›klar›na benzer Salname’lerde de söz konusudur.

Türkiye’de eski ça¤lardan bugüne aktar›lm›fl yeradlar› üzerine ciddiye al›-
nacak çal›flmalar ne yaz›k ki yoktur. Dil, tarih, co¤rafya konular›nda asgari bi-
limsel gerekleri yerine getirmeyen, salt ses benzerliklerine dayanarak eski-
ça¤da Anadolu’da belli Türk soylu halklar›n varl›klar›n› yaln›zca bu adlarda
saptad›klar›n› öne süren bildirileri, makaleleri bir yana b›rakal›m11. Bilge
Umar’›n befl bin yerad›n› “inceledi¤i” Türkiye’deki Tarihsel Adlar (‹nkilap Ya-
y›nevi, 1993) kitab›n› dayand›¤› ilkeler bak›m›ndan k›saca gözden geçirelim12.
Asl›nda bu kitap ilk bak›flta devasa bir emek ürünü gibi görünmekle birlikte
bilimsel bak›mdan bütünüyle temelsizdir, dayanaks›zd›r. Kitapta geçen yüz-
lerce  yanl›fl, eksik bilgilere, ç›kar›mlara de¤inmenin yeri buras› de¤il.Uzman
kiflinin bile bu azman malzeme karfl›s›nda, tek tek baflvurdu¤u madde bafllar›
arac›l›¤›yla belli bir görüfle varmas› kolay de¤ildir. Çünkü girifl bölümünde da-
yand›¤› bilimsel ilkeler aç›klanmamaktad›r, yeradlar›n›n büyük bir ço¤unlu-
¤unu türetti¤i Luvice üzerine bilgi vermemektedir, Luviler üzerine ise bir pa-
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10 Köylerimiz, ‹çiflleri Bakanl›¤›, 1982; Türkiye Mülkî ‹dare Bölümleri, ‹çiflleri Bakanl›¤›, 1978; Yeni Tabiî Yer
Adlar›, ‹çiflleri Bakanl›¤›, 1977; yaln›zca en son bas›mlar›n› verdi¤imiz bu yay›nlar›n yan›s›ra kapsamca en ge-
nifl, kullan›fll› yerad› listesi için: Gazeteer of Turkey: Names approved by the United States Board on Geograp-
hic Names, C. 2, Washington D.C., 1984. ODTÜ baflvuru kitapl›¤›nda bulunan bu  kaynakta do¤al yer adlar› da
içinde olmak üzere 72 bin kadar yerad› bulunmaktad›r. Bu yay›n›n genel a¤ üzerindeki güncellenmifl biçiminde
84.780 yerad› bulunmaktad›r: http://earth-info.nga.mil/gns/html/cntry_files.html.  Yeryüzünde benzer yeradla-
r›n› bulmakta benzersiz bir çal›flma arac› daha var genel a¤da: http://tomcat-dmaweb1.jrc.it/fuzzyg/query/. Ko-
nu hakk›ndaki di¤er veritabanlar› için bkz.:http://www.asu.edu/lib/hayden/govdocs/maps/geogname.htm
11 Namenforschung: Ein internationales  Handbuch zur Onomastik; Name, studies: An international handbo-
ok of onomastics; Les noms propres,Manuel international d'onomastique. Ed.  G. Eichler, L. Zgusta, vd. (Hand-
bücher zur Sprach und Kommunikationswissenschaft, 11.) 3 c., Berlin: Walter de Gruyter, 1995-96.  Üç  dilde
289 makale içeren bu yap›tta Anadolu’nun özel adlar›, yer adlar›n›n bafl araflt›rmac›s› L. Zgusta’n›n da makale-
si bulunur.  Esat Bozyi¤it, Türk Adbilimi Bibliyografyas›, Ankara, 1995 ; R. Kaplano¤lu, Bursa Yeradlar› An-
siklopedisi, Bursa Ticaret Odas› Yay›nlar›, 1996; T. Acaro¤lu, Balkanlarda Türkçe Yer Adlar› K›lavuzu,
IQ Kültür Sanat Yay›nc›l›k, 2006. Adbilim konusunda  bildirileri, yap›lan tezleri de içeren aç›klamal› bir tür bib-
liyografya için: S. Sakao¤lu, Türk Ad Bilimi, I Girifl , TDK, 2001. Bu bibliyografyalarda ad de¤ifltirmelere ilifl-
kin ya da eskiça¤a, ortaça¤a iliflkin yaln›zca bir iki çal›flman›n yap›lm›fl olmas› dikkat çeker. Eskiça¤dan itiba-
ren bir ad›n izini, geçirdi¤i de¤ifliklikleri tarihsel verilerle destekleyen örnek bir çal›flma için bkz.: E. Do¤er,
“Menemen, Melemen, Tarhaniyat, Yazhisar”, Tarih ve Toplum, say› 170, 1998, s. 32-37. 
12 Asl›nda B. Umar’›n bu kitab›nda yapt›¤›,  daha önceki kitab›nda bafllay›p (Türkiye Halk›n›n ‹lkça¤ Tarihi
(TH‹T), ‹zmir 1981) özel bir banka için haz›rlad›¤› Anadolu’nun eskiça¤ bölgelerini tan›tan kitapç›klar›nda sür-
dürdü¤ü yeradlar›n› Luvice kökenlerle aç›klamaktan ibarettir. Bunun esin kayna¤›, dayana¤› TH‹T’in ilk bas-
k›s›na al›p ikinci bask›s›nda ç›kard›¤› Hititolog Goetze’nin, Forrer’in 1930’lu y›llarda bir öneri olarak öne sür-
dükleridir. Bu hititologlar o yaz›larda özetle Akdeniz’in altkatman (substratum) dili olarak yeni yeni sökülme-
¤e bafllanan Luvi dilini önermifltir. Gelgelelim B. Umar sorunun tarihi konusunda bize bilgi vermez; yak›n za-
manlarda  A. C. Renfrew’in ilk kez 1987 y›l›nda (Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Ori-
gins, Londra: Pimlico) Hint-Avrupal›lar›n anayurduna iliflkin gelifltirdi¤i Anadolu varsay›m› konusundaki tar-
t›flmalar  konusunda hiçbir fley söylemez. 



ragraf ay›rm›flt›r13. Kendisinin bulgulad›¤›n› iddia etti¤i Luvice-Yunanca ses
denklikleri d›fl›nda herhangi bir dayana¤› olmayan kestirimlerine sözlü¤ün
belli bir maddesinde tesadüfen rastlayabiliriz, ama ayn› “kök”ün sözkonusu
edildi¤i di¤er maddelerde yeradlar›n›n her zaman Luvice kökenle aç›klanma-
s› sanki kesin bir olguymuflças›na sunulur. Girifl bölümünde F›rat’›n do¤usu-
nu ele almad›¤›, bat›s›nda ise Yunan kaynaklar›n›n aktard›¤› adlar› ele ald›-
¤›n› söylemektedir, ilerde söylediklerini özetlersek asl›nda Yunanca araflt›r-
mas›n›n temelindeki dildir, buna karfl›l›k ak›l yürütmelerinde yaln›zca öteki
dillerin sözlüklerine dayanarak kesinlemelerde bulunabilmektedir, bir kaç
sözlükte anlam›n› saptayamad›¤› yeradlar›n› Luviceye ba¤lamaktad›r. Ne var
ki Walde-Pokorny gibi Hint-Avrupa kökleri konusundaki temel baflvuru kay-
naklar›n› göz önüne almad›¤› gibi, herhangi bir eskiça¤ dilini bilmedi¤i, temel
Yunanca (örne¤in s. 809’daki Ula maddesi)  Hititçe bilgisine sahip olmad›¤› da
anlafl›lmaktad›r. Buna karfl›n yeradlar›n›n büyük bir ço¤unlu¤unu Luvice di-
ye aç›klanmaktad›r, asal ak›l yürütmesi Türkçe ile ortaça¤ Rumcas›nda an-
laml› olmayan sözcüklerin eskiça¤dan kalma dolay›s›yla Luvice oldu¤u yolun-
dad›r14.  Kitab›n sonuna ekledi¤i listede yeradlar›n› türetti¤i on iki Luvice kök
s›ralanm›flt›r. Ne var ki kendisinin de kulland›¤› Luvice sözlükte, Luvice söz-
cük listesinde bunlardan yaln›zca ikisini bulabiliriz, geri kalanlar kendi yak›fl-
t›rmas›d›r. Yunanca kaynaklarda geçen yeradlar›n› “tümevar›m” dedi¤i bir
yolla Luvicelefltirmek için en s›k baflvurdu¤u önerme s›radan bir Yunanca dil-
bilgisi özelli¤idir: ‹on lehçesinde a’ya yak›n de¤er tafl›yan uzun e sesinden bah-
sedip adlardaki e sesini istedi¤i gibi a’ya çevirmektedir. Bu ses kural› yaln›z-
ca ‹on lehçesinde kullan›l›r, oysa ölçün yaz›l› Yunancaya kaynakl›k eden Atti-
ka lehçesinde, yani yeradlar›n›n bize ulaflt›¤› lehçede böyle bir özellik görül-
mez. Gerçekte ilk kez 19.yy sonunda Yunanistan’da Hint-Avrupa köklerle
aç›klanamayan yeradlar› saptanm›flt›,  Yunanöncesi, Pelasglar, Akdenizli gibi
adlar verilen halklar›n hepsi burada Luvilerle özdefllefltirilmifltir, bütün so-
runlu ekler de Luvice olarak aç›klanm›flt›r.  Yeni bas›m›nda  malzemenin üç
kat› olaca¤› haberi verilen bu kitap üzerine yaz›lm›fl tek elefltiri yaz›s›nda K.
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13 F›rat’›n bat›s›nda konuflulmufl olan Luvice Hititçenin bir lehçesi olup flu anki bilgilerimize göre 95 büyük ya-
z›t, 84 küçük yaz›t örne¤i bu güne ulaflm›flt›r: J. David Hawkings, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions,
De Gruyter, 2000. Dolay›s›yla çok iyi anlafl›lm›fl bir dil de¤ildir, Anadoluya özgü bu hiyeroglif yaz›l› yaz›tlar d›-
fl›nda Hititçe belgeler içerisinde aktar›lan çiviyaz›l› Luvice dil malzemesi çok daha azd›r.
14 Kimi Türkçe yeradlar›n› da (Kurukümes Da¤›, E¤rigözda¤›) her nas›lsa “yersiz anlam tafl›yan” diye niteler,
örne¤in kara ile bafllayan yer adlar›n›n çoklu¤u ona bunun Türkçe olmad›¤›n› düflündürmektedir, dolay›s›yla
Luvice olmal›d›r. Türkçe ad verme geleneklerinden tamam›yla habersizdir, oysa renkler Türkçe yerad› verme-
de simgesel bir yer tutar, bkz. O. Pritsak, “QARA- Studie zur Türkischen Rechts-Symbolik  ” , Zeki Veli Togan’a
Arma¤an, ‹stanbul, 1956, s. 239-263. Türkçe yeradlar› konusunda en yetkin çal›flma W. Scheinhardt, Typen
Türkischer Ortsnamen, (Beiträge zur Namenforschung Beiheft 15), Heidelberg, 1979. Öte yandan Umar eski-
ça¤ sonras› için de birkaç yap›tla yetinmektedir; Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u’ndan kalma adlar gerçekte bafll› ba-
fl›na bir sorundur: A. Bryer, “The Treatment of Byzantine Place-names”, BMGS , 9 (1984-1985), s. 209-214.



Emiro¤lu’nun saptad›¤› gibi “Halikarnas Bal›kç›s›n›n Anadoluculu¤u, Günefl-
Dil Kuram› yöntemleri kullan›larak yeni bir biçimde önümüzdedir... ‹l y›ll›k-
lar›ndan tan›d›¤›m›z ›rkç› yaklafl›m›n, Umar’›n yaklafl›m›ndan öz olarak hiç
fark› olmad›¤› ortadad›r. Hedef farkl›d›r ama yöntem ayn›d›r, sonuç da ayn›-
d›r ”15. 

D. Aksan 1984 y›l›nda Anadolu yeradlar›n›n derlenmesi için dallararas› ifl-
birli¤iyle yürütülecek bir tasar› ortaya atm›flt›16. Onun derleme tarama öneri-
lerinin eskiça¤a iliflkin taraflar›na ekleyeceklerimiz olacak. Bu gün bir Erme-
nicenin, bir Tatarcan›n sahip oldu¤u yeradlar› sözlü¤ünün benzerinin haz›r-
lanmas› bizde pek olanakl› görünmese de…17 D. Aksan’›n o tarihte taranmas›-
n› önerdi¤i Kiepert gibi atlaslar ile Pauly-Wissowa gibi ansiklopediler yerine
bu gün flu kaynaklar› taramak daha uygun olacakt›r. 1970 y›l›ndan beri ek
ciltleri yay›mlanan TAVO (Tübingen Atlas Des Vorderen Orients) dizisinin il-
gili ciltleri çiviyaz›l› dillerde korunmufl adlar› içerir. Viyana Bilimler Akade-
misi’nin 1970’li y›llardan beri Anadolu’nun eskiça¤ bölgelerine ayr›lm›fl ciltle-
rini yay›mlad›¤› TIB (Tabula Imperii Byzantini) Anadolu’nun tarihi co¤rafya-
s› üzerine en yetkin baflvuru kayna¤›d›r. Elbette bunlara ek olarak TAVO’ya
dayanan L. Zgusta’n›n yap›t› (Kleinasiatische Ortsnamen (Beiträge zur Na-
menforschung, Beih. 21). Heidelberg,1984) ayr›ca tahrir defterleri ile salname-
ler taranmal›d›r. 

ÖÖzzeett: Bu çal›flmada Anadolu’nun eskiça¤dan kalma yeradlar›n› konu edinen bir sözlük
dolay›s›yla yeradlar› konusunda Cumhuriyet dönemi politikalar› ele al›nmaktad›r. Yeradla-
r›n›n de¤ifltirilmesi en çok araflt›rmac›y› zorlamaktad›r. Makale, bir yandan da bu zorlukla-
r›n afl›lmas›na yönelik imkanlar›  ve araçlar› tart›flmaktad›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: Anadolu, yeradlar›, yerad› de¤ifltirmeleri, Cumhuriyet, eskiça¤.

AAbbssttrraacctt::  The present study deals with the policies pursued by the Republican period
concerning the changes in place names through a critical evaluation of dictionary of ancient
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15 “Türkiye’deki Tarihsel Adlar”, Kebikeç, ‹nsan Bilimleri için Kaynak Araflt›rmalar› Dergisi, say› 1, 1994, s.
97-102.
16 “Türk Yer Adlar› Proje Önerisi”, Türk Yer Adlar› Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1984, s. 275-278. 
17 Türkolojinin yeradlar› alan›nda ilk kez bilimsel bir sözlük yay›mland›: Hendryk Jankowsky, A Historical-ety-
mological Dictionary of Pre-Russian Habitation Names of the Crimea (Handbook of Oriental Studies: Part 8
Uralic Studies & Central Asia), Brill, 2006.Yaln›z Ermenistan’› de¤il komflu bölgeleri de içeren bu sözlük Erme-
nice: T. Kh. Hakobyan, St. T. Melik-Bakhshyan, ve H. Kh. Barsegyan, Hayastani yev Harakits Shrchanneri Teg-
hanounneri Bararan 1, A - D, Ermenice, bafll›¤›n çevirisi: Dictionary of Toponymy of Armenia and Adjacent Ter-
ritories 1, A - D, Erevan, 1986.



Anatolian place names. The difficulties that changing place names poses for researcher is
well known. This study also discusses possibilities and various tools that may help researc-
her overcome such difficulties. 

KKeeyywwoorrddss: Anatolia, place-names, Antiquity, Republican Turkey, changing place names. 

30

kebikeç / 23 • 2007




