
YER ADLARIMIZIN DILI* 

$u son ylllarda Avrupa'da yer adlariyle ilgili qalqmalar bagimsiz 
bir bilim kolu meydana getirecek kadar artmigtir. Bu yeni bilim koluna 
Avrupa dillerinde toponymie ad1 verilmektedir. 

Dil bilgisinin bu yeni kolu, yer adlarmi yapl, anlam ve koken 
bakimlarindan aqiklamaya pal~glr. Bu qaligmalarda biitiin yer adlan, 
koy ve gehir gibi yerlegme yerlerinin (yani eski tabirle meskan yerlerin) 
adlari, tabii yer adlari (yani dag, dere, tepe ... adlari) goz oniinde tutulur. 
Toponymie'nin da& tepe, bel, sirt . . . adlar~ iizerinde duran kolu 
oronymie, dere, qay, ~ rmak ,  go1 . . . adlarlni ele alan kolu da hydronymie 
adlyle anllir. Bu bakimdan Fransizca toponymie adiyle andan bu bilim 
koluna Turkqede yer adlan bilgisi adin1 verebiliriz. 

Son elli yll iqinde yer adlari iizerinde birqok kimseler qahgmig, bu 
alanda birpok aragtirmalar yayinlanmqtir. Bu alandaki qaligmalarin 
olumlu sonuplar vermesi, toponymie araatirmalannda linguistique, yani 
dil bilimi metotlarinm kullanmasiyle bir kat daha artmigt~r. Bu metot- 
larla yapilan aragtirmalar sonunda toponyme'lerin, yani yer adlarinm 
kelimelerden farks~z oldugu anlagllmq, yer adlarmin da kelimeler gibi 
fonetik kurallara u y d u e  meydana qlkmqtlr. Bundan bagka, biitiin yer 
adlarinm bir anlam tapd@ da tesbit edilmigtir. Buna gore, bu adlann 
verilmesinde de birtakim kurallann hlkim old+ aqikt~r. 

Toponymie alaninda Fransa'da birqok kimseler qaligmigtlr. HouzB, 
Quicherat, Cocheris, d'Arbois de Jubainville, Auguste Longnon, Albert 
Dauzat . . . gibi. 1922 de Ecole des Hautes Etudes'de Longnon'un yerine 
Dauzat gepmig ve kisa bir siire ipinde pek qok toponymiste yetiqtirmigtir. 
1932 den baglayarak "Revue des Etudes Anciennes" dergisinde topony- 
mie haber ve yazllarma yer verilmigtir. 1938 de Paris'te Uluslararasi 
I. Toponymie ve Anthroponymie Kongresi toplanmigtw. Bu kongreye 
20 ye yakm ulke katdm~gt~r. Bu kongre sonunda Fransa'da bir Topony- 
mie ve Arthroponymie Komisyonu da kurulmugtur. Sonraki yillarda 
Paris'te (1947) ve bagka yerlerde (Bruxelles, 1949; Uppsala, 1952) bu 
kongrelere devam edilmigtir. 

Tiirk Dil Kurumunda 3 nisan 1965 te okunan konferans. 
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Fransa7ya paralel olarak, toponymie gahgmalannm Belgika'da da 
geligtigini biliyoruz. Belgika'da yetigen toponymiste'ler Fransa'daki yer 
adlan uzerinde de gahgmalardir. ornek olarak A. Vincent'in 1937 de 
qlkan Toponymie de la France ad11 eserini gosterebiliriz. Belqika'li 
toponoymiste'ler araslnda Vincent'dan bagka, Carnoy, VannCrus, Van de 
Wijer'i de anabiliriz. 1926 da Belpika'da bir Toponymie ve Diyalektoloji 
Kornisyonu kurulmugtur. "Revue de Dialectologie et de Toponymie" 
dergisi bu komisyon tarafindan gikarilmaktadir. 

Toponymie gallgmalarl bipre 'de de buyuk bir geligme gostermig- 
tir. Isvigre'de bu alanda Jaccard ve Les noms de lieux dans les langues 
romqnes (1930) yazan Ernest Muret'den sonra bugiin Aebischer ve Hub- 
schmied gibi segkin bilginler gahgmaktadlr. 

Italyan toponymiste71eri araslnda Battisti, Bertoldi, Bertoni, Oli- 
vieri, Pieri, Serra . . . anllabilir. Genp ltalyan toponymiste'lerinden 
Alessio, Lambroglia, Pasquali de verimli gallgmalariyle taninmiglard~r. 

fspanya ve Portekiz'de de toponymie qaligmalanna biiyiik bir onem 
verilmigtir. hpanya'da Griera ve Montoliu, Portekiz'de ise Leite de 
Vasconellos toponmiste olarak iin yapmlgtlr. 

Almanya'da da yer adlari iizerinde ciddi aragt~rmalar yapdmigtlr. 
P. Skok ve Kaspers gibi bilginlerin pahgmalarmdan sonra, H. Grohler 
(ffber Ursprung und Bedeutung der franziisischen Ortsnamen. 
Heidelberg, I. 1913, 11, 1933), Gamillscheg ve Schnetz'in bu alanda 
ciddi yaylnlar yapti&ni biliyoruz. Franslz dilinin 6tymologique stizlii- 
@nu yazmlg olan Gamillscheg, Kuzey Fransa'daki Frank yerlegmeleri 
uzerinde durmugtur. Schnetz ise "Zeitschrift fur Ortsnamen Forschun-. 
gen" ad11 dergiyi gikarmlgtlr. 1925 te Munih'te plkmaya baglamq olan 
bu dergi, 1938 de "Zeitschrift fur Namen Forschungen" adml almig, 
boylelikle programmi biitun ozel adlari kapsayacak Blqude geniglet- 
migtir. 

Slav iilkelerinde de toponymie gahgmalannm eski bir geqmigi v a r h .  
Biiyuk slaviste Franz Miklosich, Slav yer adlannl yap1 ve anlam balum- 
lanndan ele almgtlr. Daha sonra, Cekoslovakya, Polonya, Rusya, Yu- 
goslavya ve Bulgaristan'da bu alanda birgok yay~da r  qlkmig, dergilerde 
toponymie yazdanna genig bir yer aynlmlgtir. Cekoslovakya'da Anto- 
nin Profous Cek yer adlarlnl buyuk bir eserde toplanm~gtlr (Mlst- 
ni jm6na ve Cechach. . . I - V. Praha, 1947 - 1960). Onun toplamq 
oldugu adlara dayanan Vladimir Smilauer, Cekoslovakya'nm yerleg- 



YER ADLARIMIZIN ~ f ~ f  157 

me tarihini yazmigtir (Osidleni cech ve svGtle mistnich jmen. 
Praha, 1960), Smilauer yalniz Cek alaninda qaligmakla yetinme- 
yerek, ayrica biitiin Slav yer adlari iizerinde de durmugtur. Son 
olarak, Smilauer, Ovod do toponomastiky (nauky vlastnich jmknech 
zemtipisnych) (Praha, 1963) ad11 bir eser de yaymigtir. Rus dilinin 
iitymologique siizlii~iinu yazmig olan Max Vasmer, Rus yer adlan iize- 
rinde durduh  gibi, Balkan topraklarindaki Slav yer adlanni da ele 
almig, Slav dilleri balumindan biiyuk bir onem tag~yan Yunanistan'- 
daki Slavca gdlari gozden gepirmigtir. Slav iilkelerindeki bu qalig- 
malara Fin ve Macar slaviste'leri de katilmiglardir. Taninmig Fin 
slaviste'i J. J. Mikkola'mn, Martti Rasanen'in bu alandaki yayinlari, 
Rus topraklarindaki Turk yer adlarina ait bilgilerimizi yeni verilerle 
derinlegtirmig, zenginlegtirmigtir. Bu alandaki qaligmalann uzun uzun 
tanitilmasi, bu konugmamizin dar qerqevesine sigdinlamaz. Yalniz, bu 
yolda kiiqiik bir fikir vermek iizere, Prof. Mikkola'nin Volga ad1 uzerine 
yazmig oldu+ yazilari belirtmek isterim. Seqkin Fin bilgini, bu biiyuk 
irma$n Rusqa adinin Turkqeden geldiiini - saglam verilere dayanarak - 
ileri siirmugtur. 

Fin bilginleri gibi, Macar slaviste ve tiirkologlari da yer adlarina 
sik sik dokunmuglardir. Bu yoldaki qaligmalariyle biiyiik bir un 
kazanmlg olan Macar bilginleri olarak J. Melich, J. NBmeth, I. 
Kniezsa ve L. Rbsonyi'yi anmakla yetinecegm. Sepkin Macar dil bil- 
gini 2. Gombocz ile birlikte Macar dilinin biiyiik 6tymologique sozlii@- 
nii yaylnlamig olan Melich, dil qaligmalannda yer adlarma buyuk bir 
deger vermigtir. Lumtzer ile birlikte yazmig oldugu biiyiik bir eserde, 
Macarcadaki Almanca kelimeleri gozden gepirirken Alman kokunden 
gelen yer adlanni da ele almigtir. Sonra, Gombocz'la birlikte yazmig 

o l d u b  dtynologique sozliige Macaristan topraklarinda rastlanan yer 
adlarini da almigtir. Bu bakimdan bu sozluk, diinya olpiisunde buyiik 
bir yenilik getirmigtir. Yazarlar, yalniz yer adlariyle de yetinmemigler, 
sozluklerine kigi adlarini da almiglardir. Boylelikle, bu eserin degeri bir 
kat daha artmqtir. Prof. Melich, bu sozliik yaninda, Macaristantaki 
yer adlan iizerine bagka eserler de vermigtir. Onun bu yoldaki pa- 
ligmalari arasinda Honfoglallskori Magyarorsziig ad11 eseri, ozel bir 
yer tutar. Melich, bu giizel eserinde, Macarlarin bugiinkii yurtlanna 
yerlegtikleri s~rada hangi uluslarla iligki kurduklanni, bu topraklarda 
hangi uluslarla kargilagtiklanni yer adlanna dayanarak tesbite palq- 
migtir. 
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Macaristan'la Romanya arasmda Transilvanya konusunda yapdan 
tart~gmalarda da yer adlarinin tanikl~&na sik s ~ k  bag vurulmugtur. Bu 
tartqmalar ozellikle fkinci Dunya Harbinden onceki yillarda siklagm~gt~. 
Macarlar ve Rumenler Transilvanya dlvasini daha qok toponymie7ye 
dayanmak suretiyle qozmeye qaligmiglardir. Boylelikle, toponymie ulus- 
lararasi politikada buyuk bir onem kazanm~gt~r. 

Turk toponymie'sine gelince: Bizde bu alandaki galigmalann henuz 
baglangq evresinde bulunduenu soyleyebiliriz. Prof. Fuad Koprulu, 
Turkiyat Mecmuasi'nda (I, 1925) qikan bir yazismda (O&z etnolojisine 
dair tarihi notlar) "O~uzlarm muhaceret yollariyle iskln sahalarmdaki 
biliimum cografi isimler ve bilhassa koy isimleri" uzerinde durmugtu. 
Koprulu'nun bu yazm uzerine 1928 de H. Nihal ile A. Naci, Turkiyat 
Mecmuasi7nda (11) bir yazl yaymladilar (Anadolu'da Turklere ait yer 
isimleri). Bu yazl, gene1 kurmay haritalarmdan toplanmig birtalum 
yer adlanni kaps~yordu. Mehmet $akir7in 1928 de qikan bir yazisl ise 
Sinop ve gevresinde Oguzlarla diger Turk zumrelerine ait koy adlarl- 
na tahsis edilmigti (Halk Bilgisi Mecmuas~, 1928). 1936 da Isparta 
Halkevi yaymlari arasmda F. Aksu'nun Isparta ili yer adlari ad11 
kuquk bir eseri g ~ k m ~ g t ~ .  Bu eserde bir yandan gehir, kent, koy, ma- 
halle, semt, yayla, kigla ve ~ift l ik gibi yerlegme adlan, bir yandan da 
dag, tepe, huyuk, bel, belen, sirt, etek, yamaq, seki, bogaz, gedik, gepit, 
irmak, dere, gay, pinar, ank, go], golet, duden ... gibi tabii yer adlan 
toplanm~gt~r. Aksu'nun bu eserinden sonra, Sirri ifiqer ile Mesud 
Koman, Konya ili koy ve yer adlari iizerinde bir deneme (Kenya, 
1945) adli kiiqiik bir eser yayinladdar. Bu yaymlara ek olarak, 1s- 
hak Refet Iptman7m 1945 te  tpkan bircyazlsinl da sayabiliriz. K6y 
adlari uzerine bir irdeleme (Turk Dili Belleten, 1945) ad1 altinda 
qikan bu yazida, Anadolu7da Turk ve ozellikle O e z  boylarina ait yer 
adlari iizerinde durulmugtur. Abdiilkadir fnan, 1945 te qikan Anadolu7- 
nun toponimisi ve Turk boylar~n~n adlari meselesi (Turk Dili Belle- 
ten, 1945) ad11 yazlsmda, Anadolu toponymie'siyle ilgili yaymlari ozet 
olarak tanitmakla yetinmigtir. Fuad Koprulu, 1925 te  plkan yazismdan 
sonra da muhtelif vesilelerle yer adlarindan yararlanmqtir. b e k  ola- 
rak 'halk ~ai r i ,  lg~k'  anlamina gelen ozan kelimesinden bahsederken, 
Anadolu'da tesaduf edilen Ozan, Ozanlar gibi yer adlarin~ vermigtir. 
Sonra, Uran kabilesine ait yazisinda, Anadolu'da yer adlannda kullani- 
lan viran, oren kelimesine temas etmigtir. Kopriilu'nun bu yazisi uze- 
rine ben de yer adlarmda s ~ k  s ~ k  kullandan bu oren kelimesi uzerinde 



durdum (Tiirk dili ve tarihi hakklnda aragt~rmalar. I. Ankara, 
1950). Yakmda qlkacak olan bagka bir yazimda Ozan (ve Hozan) 
adlanni ele almq bulunuyorum. Bu yazlmda, yurdumuzun muhtelif 
yerlerinde tesaduf edilen Koaan adinin da Ozan biqiminden qiktiglnl 
ispata galigaca&m. 

Kopriilii'den baglayarak tarihqilerimiz Anadolu'daki yer adlarmi 
tarih bakimindan degerlendirmeye qaligmqlardir. Gerqekten Anadolu'da 
O&z boylariyle ilgili birqok yer ad1 vardir. Af~ar (Augur), Bayat, 
Bayzndrr, Beydili, Biigdiia, Cavundur, Cepni, Dodurga, Doaer, Eymir, 
fgdir, Kargm, Kznzk, Kzazk, Salur, Yazrr, Yma (veya Yuva), Yiiregil 
(Yiiregir veya ore@, Ureg'ir) gibi. 

Yer adlarimizi koken balumindan iki buyuk grupa aylrabiliriz: 
1. Turk kokiinden gelen adlar; 2. Yabanci dillerden alinmig olan adlar. 

Yabanci dillerden almmq adlara Anadolu'nun bi r~ok yerlerinde, 
ozellikle sinir bolgelerinde rastlamaktadlr. Bat1 Anadolu'da kullanilan 
yabanci adlar daha gok Rumcadan gelir. Doguda kullanilan adlarin 
ise do@ dillerinden geldigi atpktir. 

Bu konugmamda daha qok Turk kokiinden gelen adlar iizerinde - 

durmak istiyorum. 
Yer adlannln birqok iilkelerde politik sebeplerle deggtirildigini 

biliyoruz. En yakm bir ornek olarak Kibns'l gosterelim. Rumlar yillar- 
dan beri sistemli galigmalan sonunda Klbr~s'taki Tiirkqe yer adlarl- 
nin qohnu Rumcalagtirmqlard~r. Onlarin iytirakiyle fngiliz devrinde 
&an bir turistik haritada yalnlz bir Turkqe ad vardlr: Gaziveran. 
Obur Tiirkqe adlar silinmig, yerlerine Rumca adlar konulmuqtur. 1959 
y h d a  K~bns'ta birkaq ay siiren dil aragatirmalan yapmlgtim. 0 fir- 
sattan yararlanarak yer - adlar~ni da toplamaya qahgmigtlm. Bu 
maksatla eski haritalan gozden geqirdim. Eski haritalarda pek qok 
Tiirkge yer ad1 oldu@mu tesbit ettim. Fakat bu adlar sonradan birer 
birer deggtirilmig, yerlerine Rumcalari konulmugtur. Meselfi Yayla 
ad1 bugiin tamamen unutulmugtur. 

O@z boylan uzerinde dururken, bu yer adlannin tanikligndan 
yararlanmak kolayd~r. Ornek olarak, eski kaynaklarda Arap harfleriyle 
tesbit edilrnig olann boy adlann~ bu adlann yarmmiyle kesin olarak 
okuyabiliriz. O@z hoylanndaa birinin ad1 tarih~ilerce Dudurga diye 
okunuyordu (Vladimir Gordlevskiy de bundan 25 yd once pkan Selguk- 
lu tarihinde bu ad1 Dudurga biqiminde yazmigtlr). Oysa Anadolu- 
daki yer adlanna gore, bu ad1 Dodurga diye okumak 18zimdlr. 
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O ~ U Z  boylanndan bagka bininin ad1 eski yazmalarda J& bigimin- 
de yazilmigtlr. Taninmig bir Hollandali bilgin, Houtsma (WZKM 11) 
bu ad1 Biigdiir diye okumugtur. Macar tiirkologlarindan biri bu ad1 
Bokediir diye okumug ve &dir, Bayzndzr, Cavdur gibi boy adlarmi 
goz oniinde tutarak, bu ad1 boke-dur bigiminde agiklamqtir. Bu keli- 
menin kokii (biike) ona gore 'giiglii, kahraman' anlamina gelmektedir. 
Oysa bagka kaynaklar- da bu ad j& diye yazilmigtir ve bu biqim 
Anadolu'da kullanllan Biijjdiiz adlariyle de desteklenebilir. Nitekim 
biiyiik Fransiz sinologu Paul Pelliot da Biqdiiz bipiminin do@ oldu- 
&nu ileri siirmiigtiir (Notes sur l'histoire de la Horde #Or. Paris, 
1950. 194-195. s. 1. not). 

Bu orneklerden anlagiIdi&na @re, yer adlari tarih ~aligmalannda 
saglam bir dayanak olarak kullandabilir. Fakat bu adlar bize yalniz 
eski boy adlarini saklamakla kalmaz, ayrrca bu boylann yayhgi ve da- 
$hgi iizerine de elimize degerli ip uglarl verebilir. Yalniz, yer adlarinx 
bu baklmdan degerlendirirken, birtakim prensipleri goz oniinde tutmak 
llzimdlr. Tarihqilerimiz Oguz boylanna ait yer adlanni eskiden beri 
kullanmiglar ve bu adlar sayesinde tarih kaynaklanndaki bilgileri 
bu boylann yayiligi ve da$ligi balumindan biitiinlemek istemiglerdir. 
Tarih kaynaklarinda bu hususlann agik blrakilmasi, yer adlannin 
degerini bu balumdan bir kat daha artlrmaktadir. Tarihgiler - ad ver- 
mek istemiyorum - O b z  boylarina ait yer adlannm tamkh@na miira- 
caat ederken yaln~z iizerinde durduklan boylara ait yer adlannl illere 
gore siralanmakla yetinmiglerdir. 

Ilk bakigta bu tutum tabifdir. Gergekten bu toponyme'ler boy- 
lann durumu iizerine bize bir fikir verebilir. Fakat bu adlar ancak bu 
boylarm birtakim kollannin da&ligini gosterebilir. Biitiin boyun yerleg- 
ti& alanda o boyun admi tagiyan yer adlannin meydana gelmesi bekle- 
nemez. Geniq bir gevre diigiinelim. Bu pevreye Afgar boyunun yerlegti- 
gini kabul edelim. Simdi, bu gevrenin smirlarl ipinde Af~ar, Af~arlar, 
Af~arlz gibi bir yer adlnin higbir anlami olamaz. Ciinkii yer adi, en 
kisa gekilde belirtilrnig bir adres demektir. Yalniz Afgar boyunun yerleg- 
mig old+ bir ~evrede Af~ar veya Affarla bigiminde bir yer adi, hipbir 
iqe yarayamaz. Fakat Afgarlann toplu olarak yerlegmia bulunduklan 
pevrede Bayat veya Bayindu boyuna ait kiiqiik bir yerlegme yerine 
Bayat, Bayatl*, Bayatlar veya Buyrndzr, Baymdarlz, Baymdzrlar gibi 
bir ad verilebilir ve bu ad, her balumdan bir adres olarak kullanilabilir. 
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$U halde, tarih aragtirmalannda yer adlanmn tanlkh&na muracaat 
ederken bu hususun goz oniinde tutulmasi garttir. 

Toponyme'lerde yalniz boylann adlari kullanilmamigtir. Yer adla- 
nnda kigi adlarina dayanan pek qok ornek de  vardir : Ahmet, Ahmetler, 
Ahmet@a, Ahmet@zk, Ahmetbey, Ahmetqavug, Ahmetda&, Ahmetdam- 
larz, Ahmetdede, Ahmetefendi, Atmetli, Ahmetoglu, Ahmetpqa, Ahmet- 
pznarz, Ahmettepesi, Ahmetyeri, Karaahmet, Karaahmetler, Karaahmet- 
@a veya Mehmet, Mehmet@a, Mehmetalan, Mehmetbey, Mehmetbeyli, 
Mehmetbeyobasz, Mehmetqavug, Mehmetpaga, Karamehmet, Karameh- 
metler ... gibi. 

Yayla, lugla, oba, qiftlik, koy ... gibi yerlegme yerlerine ad verilirken, 
o yerin tabii durumu da g8z oniinde tutulmugtur: Bel, Belen, Belenalan, 
Beknhan, Beknkij., Belenoren, Belenyayla, Dere, Derealan, Derebg, 
Derebahqe, Derequkuru, Deredam, Derekuyu, Dereyayla, Dereyolu, Dere- 
tarla, Dereova, Egridere, Karadere, Akdere, Gokdere, Anarbup, Subagz, 
Dagdibi, Gedik, Gedikiinii, Camardz, ~amii'nii, Gokbel, Gokboyun, Giiksu ... 
gibi. 

Toponyme'lerde o qevrede yetigen bitki adlarindan veya o qevrede 
yagayan hayvan adlarmdan da yararlandmigtir. Ornekler: So@itlii, Siigiit- 
liik, Kavakl~, Kavaklzdere, Si+jiitiizii, ~ a m l k a ,  Akqam, Karaqam, Gokqam, 
Kara@ag, Kzszl@aq, Kmlelma, Kzzzlzlgm, Sarzluwak, Saryiqek, San-  
siigiit, Ye~ilkavak, Elmalt, Ayvalz, Ayvaczk, Ahlatlzbel, Krz~lczk, Kzzzlczklz 
veya : 

Tavganl~, Akdogan, Karadogan, Kuglu, Kugtepe, Guvercin, Giiver- 
cinlik, Turna, Turnadere, Turnagol, Turnasuyu, Kargabuk, Kargakon- 
m z ,  Kargasekmez, Kurt, Kurtbeli, Kurtdere, Kurtbogaz, Kurtkuyusu, 
Kurtluca, Kurttepe, Koyunlu, Kuzuluk, Koqluca, Tokluagzl, Toklucak, 
Akkoyunlu, Karakoyunlu, Keqili, Karakeqili, (Iveqli, &eq@zlz, &eq- 
yat@z, Geyikli ... 

Yukandan beri saydi&m adlardan da anlagilacag gibi, yer adlann- 
da  renk a d l a m  da onemli bir rolii vardm: Akkavak, Karakavak, Aktag, 
Karatas, Goksu, Gokqebel, Sarztag, Kzzzltoprak ... 

Bunlardan bagka, meslek adlariyle yapilmig yer adlanmiz da qoktur: 
Demirci, Siitqiikr, Ayrancz, Yogurtquqayzrz, Sirkeci, Cerqiler, Cerqili, 
Boyacz, Arzcz, KUZUCU, Koyuncu, Saraq, Saraclar, Eyerci, Samancz, 
Elmacz . . . 

Tarihi olaylarm hiitirasim saklayan yer adlan arasmda Szrpsmdzgz 
a h  anabiliriz. 

Turk Dds YdIa& 11 



162 HASAN EREN 

Toponyme'lere ait orneklere burada son veriyorum. Ciinkii amaci- 
miz eksiksiz bir sinlflama yapmak degildir. 

Yer adlanmiz arasinda bugiin unutulmug birtahm kelimeler, giizel 
Tiirkpe kelimeler de vardir. fate birkap iirnek : 

Taninmig Polonyali tiirkolog Tadeusz Kowalski, bundan kirk 
yd once kupiik bir yam yayinlamigti. Bu yazisinda, Anadolu diyalekto- 
lojisi alaninda qaligirken, Pelitozii, So@itozii, &baSr, &&ice gibi birtalum 
yer adlan tesbit ettigini belirtiyor, fakat bu adlarda kullanilmig olan oz 
kelimesinin Tiirkpe sozliiklerde (Kamus-i Turki'de) gepmedi@ni iliive 
ediyordu. Prof. Kowalski, bu kelimenin 'dere' anlamina gelmesi gerek- 
tigini de ileri siiruyordu. Anadoluda yapilan derlemeler sonunda, Kowal- 
ski'nin goziine parpan oz kelimesinin, yurdumuzun birkok yerlerinde 
kullanildigi tesbit edilmig ve bu kelime T. D. K. nun pikarmig oldu& 
sozliige de alinmigtir. 

Bunun gibi, Anadolu'da kullanilan yer adlanni gozden gepirirken 
Sinop, Zonguldak ve Kastamonu illerinde soku kelimesinin yer adlarinda 
sik sik kullanildi&ni gordiim: Soku, Kozsoku, Sulusokii, Guzsokii, 
Avla&soku, Alasoku, Kestanesoku, Kirazsoku, Orta Soku, A~agr  Soku, 
Yukarz Soku, Sokucuk, Sokuveren, Sokiiler, Sokii~ayarz, Aksoku, Bapoku, 
Cukursckii, Giineysokii, ~ u z s h i i ,  Osmans6kii, Kazmasiikii, Sarrsiikii. 

Bu verilere gore, sokii adinin Sinop, Zonguldak ve Kastamonu 
illerinde kullanilan bir kelime oldu& anlagiliyor. Benim tahminime, 
hattP daha kesin bir tiibirle soyliyelim, fikrime gore, soku kelimesi 
'ormandan apilan tarla, a ~ m a '  anlamina gelmektedir. Bu anlamda 
Anadolu'da muhtelif kelimeler kulladdi&ni biliyoruz. Birkaq ornek: 
goynuk 'orman sokulerek veya yalularak yapdan tarla'. (Bilindigi gibi, 
bu kelime yer ad1 olarak da kullandmigtir. Bolu, Kastamonu, Kutahya 
illerinde Goyniik ad11 yerler vardir. Ayrrca Goyniikbelen, G6ynukpkuru, 
Goynukler, Goyniiklii, Goyniikoren, Goyniikseki gibi bipider de tesbit 
edilmigtir.) Sinop ilinde tarla yapmak ipin ormanda yalulan yerlere 
kokluk ad1 da verilir. 'Orman yakilarak veya kesilerek apdan tarla'lara 
Adana ve Konya pevrelerinde hopur a& verilir. fCel pevresinde Hopur 
ad11 bir koy vardir. Adana pevresinde ortlek diye bir kelime tesbit edil- 
migtir, anlami 'ormani yakarak apilan tarla'du. Bagka bir kelime: 
kzrzk 'ormandan apllmig tarla' (Samsun, Ordu). Tokat ilinde krrzk yeri- 
ne kzrma kelimesi kullanilmaktadir. rpel ~evresinde 'ormandan apdan 
tarla' anlaminda kullanllan keleme kelimesi de tesbit edilmigtir. Zongul- 
dak, Tokat ve Kastamonu illerinde 'ormandan apdan tarla' anlamma 
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gelen ilit kelimesi kullandmaktadir. Giresun ilinde ise hit  a d m  tagiyan 
bir koy vardlr. Ormanlan yakarak, keserek veya sokerek apllan tarla- 
lara verilen birtakim adlar daha vardir : Antalya ve lpel pevrelerinde 
kullanilan utuk kelimesi gibi : 'ormandan yakilarak apilan yer, tarla'. 
Bu kelime de Kocaeli, Tokat ve Sivas illerinde yer ad1 olarak kul- 
lanilmaktadlr : Utiik, Utukyurdu. Sinop ve Samsun illerinde 'orman- 
dan aqdan yeni tarla'lara sokme adinin verildigni biliyoruz. Son olarak, 
Kastamonu koylerinde 'ekim ipin boz yerden veya ormandan apllan 
tarla'ya sokiintu de denir. Su halde, soku kelimesinin de - sokme ve so- 
kuntu kelimeleri gibi - 'ormandan apilan tarla' anlamina geldiijli aplkt~r. 

Dumlupznar adinda da eski bir Tiirkpe kelime saklanmigtir. Turki- 
ye'de Meskiin Yerler Kilavuzuna gore, Kiitahya, Izmir, Cankiri, Aydin 
ve Ankara illerinde Dumlupznar adini tagiyan meskiin yerler vardir. 
Izmir, Antalya, Eskigehir ve Samsunda ise Dumluca adinda birer k6y 
vard~r. Biitiin bu adlarda eski Tiirkpede kullanilmig olan bir kelime 
saklanm~gtir : dumlu < tumlug 'so&&'. Buna gore, Dumlupznar ad1 
'Sogukpinar' anlamina gelmektedir. Nitekim Anadolu'nun birpok yer- 
lerinde bugiin Sogukpznar, Soguksu, Sogukkuyu gibi adlar vardir. 

Canakkale, Manisa, Sinop, Giresun gibi illerimizde Yaykzn adml ta- 
9iyan birtak~m koylere rastlanmaktadir. Bu koy adlarinda 'kiz~l a g a ~ '  , 
'dag tepelerinde veya dere kenarlarmda birkag doniim biiyiiklii@inde 
olan diizliik', 'gay kiyislnda veya pukur yerlerde olan tepecik' anlamlanna 
gelen Tiirkpe yaykzn kelimesi saklanmlgtlr. 

Giresun ilinde Yalg admi tag~yan bir koy vardir. Tiirkiye'de Halk 
Agzindan Soz Derleme Dergisine gore, Giresun pevresinde bu kelime 
'balta girmemig orman? anlaminda kullan~lmaktadir. 

Yazi dilimizde yayla ve ktgla (veya yaylak ve krglak) kelimelerini 
kullanmz. Bu kelimeler yaylamak ve kzglamak kokiinden pikmlgtir. 
Kz~lamak kelimesinin kz? kokunden geldigi apiktir. Yaylamak kelimesi 
ise 'yaz' anlamina gelen yay kokiinden yapilmigtir. (Tiirkpe yay, Anado- 
lunun birpok yerlerinde 'yaz' anlaminda kullanllmaktadir.) Anadolu'da 
Yayla ve Kzgla adiyle anilan birpok yerler biliyoruz. Bu adlar yaninda 
Afyon, Antalya, Balikesir, Tokat illerimizde Guzle adinda birpok koyler 
vardir. Bu ad da yayla ve kzgla gibi giizel bir kelimedir ve 'giiziin oturu- 
lan yer' anlamina geldigi ap~ktir. 

Bunun gibi, Muijlla, Isparta illerinde ise Yazla adinda birkap kiiy 
vardir. Su halde, bu ad da 'yazin oturulan yer' anlamma gelen yeni bir 
kelimedir. 
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Yer adlarimlz yalnlz zengin Turkgeyi saklamakla kalmaz. Tiirk 
halkinm dilinde dogan bu adlar, aynl zamanda giizel Tiirkpeyi ve 
ozlemini duydugumuz saglam Turkpeyi, 62 Tiirkgeyi dile getirir. Yur- 
dumuzu susleyen bu adlarda bir giir havasl eser, giir kokar, toprak 
kokar, yurt kokar ... Camlzbel veya Camlzca gibi bir ad, size bir psm 
ormamnin giizelli@i duyurmaz ml ? Sogukpmar, Soguksu veya Dum- 
lupznar adlnda yazin susuzlu&nu gideren bir hava yok mudur? Cznor- 
pznar ad1 bir giir kadar giizel degil midir? Karagol, Alad* veya 
Goksu adlannda biiyiik bir renk zenginlig goziimuziin oniine gelmiyor 
mu ? Giilliice, Giilpznar, Ihlamur, Akqiqek, Ciqekpznar ... adlannda burcu 
burcu yurt kokmaz ml ? Elmalz, Ayvakk, Ayvaczk, Bademli veya 
Payamlz, Kirazlzyayla, Kzzzlczkqukuru, Armutlu, Ahlatlzbel, uvezpznarz, 
Fzndzklz, Erikli gibi adlarda topragn verdigi renk renk yemigler dile 
gelmiyor mu? Kavaklzdere, Siigiitozii, Megebiikii, Giirgenpmarz, Camalan, 
Ardzqbeli adlannda bir orman serinlig duyulmaz mi? 

Bu ornekleri artirmak kolaydlr. Fakat benim amaclm, yer adlan- 
mizin biitiin giizelligni uzun uzun saylp dokmek dejjildir. Burada daha 
gok yer adlanmizm, ozledi@miz temiz Tiirkpeyi, saglam Tiirkpeyi sak- 
l a d l w i  belirtmek istiyorum. 

Aydinlanmlzin diline Arappadan, Farsgadan birtahm kelimeler g e p  
miqtir. Turkge ak kelimesi varken beyaz kelimesini veya Tiirkpe kara 
kelimesi dururken siyah kelimesini almig bulunuyoruz. Fakat halk, bu 
kelimeleri kabul etmemig, benimsememigtir. Bu balumdan yer adla- 
nmlzin bize verdig ders qok o$eticidir: Akag'zl, Akarmut, Akbq, 
Akbayzr, Akbel, Albelen, Akbzyzk, Akboyun, Akbulak, Akqakrgla, Akqa- 
alan, Akqabiik, Akqaelma, Akqakavak, Akqakent, Akgakoca, Akgakoyun, 
Akqake, Akqal, Akqalz, Akqam, Akqaova, Akqaoren, Akqapznar, Akcay, 
Aksu, Akta~,  Akdogan, Akhisar, Aksakal, Aktepe ... gibi binlerce yer 
adimiz var. Buna kargllik, yurdumuzda Beyazarmut, Beyazkoyun, Be- 
yazkzgla, Beyazalan gibi bir yer adina ~astlanamaz. Ciinku Turk dilini 
yaratan ve yagatan halk beyaz kelimesini benimsememigtir. Akdeniz ad1 
bu ulusun mahdu, Beyadeniz aydinlann, eseridir. 

Kara kelimesinin yanlndaki siyah kelimesi de yalniz a y & n l m  
dilinde kalmigtu. Halk bu kelimeyi de kullanmamigtu. Yer adlannda 
yalniz Ti i rk~e kara kelimesi kullandmqtir : Karake,  K a r d a q ,  Kara- 
a@, Karaahmet, Karmli, Kmayzt, Karabag', Karabalpk, Karabaha, 
Karabag, Karabayzr, Karabel, Karabelen, Karabey, Karabzyzk, Kar~bo- 
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gaz, Karabork, Karabucak, Karabulut, Karabuk, Karaca, Karaca@aq, 
Karaardzq, Karacabey, Karacakaya, Karacaoren, Karaqarn, Karaqay, 
Karasu, Karaqukur, Karaqal, Karqalr, Karad@, Karadere, Karado#an, 
Karagol, Karadut, Karagoz, Karagornlek, Karahan, Karaharman, Kara- 
hisar, Karain, Karakaya, Karakag, Karakz$a, Karakrz, Karakuz, Kara- 
koprii, Karakiraz, Karakoq, Karakoyunlu, Karakuyu, Karakuzu, Kara- 
kiituk, Karapznar, Karaorrnan, Karaoluk, Karasu, Karasakal, Karaseki, 
Karatepe gibi yer adlan arasmda Siyahtepe, Siyahsu, Siyaholuk diye 
bir tek yer ad1 yoktur. $u halde, siyah kelimesi de ancak dar bir pevrede, 
ancak aydmlann dilinde kalmig, Turk topraklannda dal budak salma- 
mqtir. 

Bunun gibi, Tiirkpe krzzl kelimesi yaninda krrrnrzr kelimesi de ya- 
yllamamqtir. Krzzlelrna, Krztlajaq, Krzrlalan, Krzrlbel, Kzzalbey, Krnl- 
burun, Kzzrlgeqit, Krzrlgol, Kzzrldeniz, Krzrldere, Kazzltoprak, Kznlkaya, 
Krzrlkurt, Kczrltag, Kzzrloren, Kzzzliit ... 

Tiirkpe gok kelimesi varken rnavi kelimesini kullanmaya liizum 
var mldlr? Aydinlanmiz mavi gozden bahsederler, fakat halk giik goz 
der, Gokbel, Gokbelen, Gokqeoren, Gokgol, Giikkaya, Gokpznar, Gokseki 
der, Gokkaya, Gokyar, Goktepe, Goksu der, fakat aydinlar Mavi Nil ve 
"Mavi Tuna" derler. Goknil ve Goktuna daha giizel ve daha Turkpe 
degil midir? 

Demek ki yer adlar~mizdan turlii tiirlii dersler alabiliriz. Her gey- 
den once Tiirkpe sevgisini, Tiirkpe saygsini, Turkge duygusunu, Tiirkpe 
olpiisiinii, Turkpe tadmi bu adlardan o$enebiliriz. 

Toponymiste'ler toponymie'yi bazen "topra&n dili" diye tarif 
ederler. Yukaridan beri verdigimiz orneklere gore, bu topragin 
dili Tiirkpedir. Tiirkge, saglam Tiirkpe, zengin Tiirkpe, giizel Turk- 
pe, oz Tiirkpe ... 

Epeyce uzamq olan bu konugmay burada bitiriyorum. Yalniz, 
son sdz olarak bir dilekte bulunmak istiyorum. Turk Dil Kurumu 
Anadolu'da kullanilan kelimeleri derleme ve eski yazlli kaynaklarimizi 
tarama alaninda olumlu pallgmalar yapmigtir ve yapmaktadir. Bu ve- 
rimli ve faydall paligmalara ek olarak, yurdumuzdaki yer adlalvlln 
- bu kavramin en genig anlamiyle - derlenmesi ve yaymlanmasx, bag- 
lang~ptan beri iizerinde durdu&muz gjbi, dilimizin zenginlignin ve 
giizell@inin anlagilmasl, giin igi&na qikmasi iqin pok biiyiik bir 
yardlmci olacaktir. Bu yolda biitiin arkadaglann Turk Dil Kurumuna 
yardim etmqyi ulusal bir borp sayacaklanna inaniyorum. 
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