OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE YER ADLAR'
MÜBAHAT S. KÜTÜKO~LIY
Yer adlar~, dilbilimciler, tarihi co~rafya, bölge ve ~ehir tarihleri üzerinde çal~~an tarihçi ve co~rafyac~lar için büyük önem ta~~r. Isimlerin men~ e'leri, hangi sebeblerle verildikleri yan~ nda bunlarda yap~lan de~i~ iklikler
de çok mühimdir. Zira, isim de~i~iklikleri, ara~t~ rmalar~n sa~l~kl~~yürümesini zorla~t~r~r. Baz~~adlar de~i~tirildi~i halde eskisi tamamen unutulmad~~~ndan saha ara~t~rmas~nda bunlar~~ tesbit etmek mümkündür. Baz~lar~~ise eski
haritalardan bulunabilir. ~çi~leri Bakanl~~~ nca yay~nlanan Köylerimiz adl~~
eserler de de~i~en isimlerin tesbitinde yard~mc~~olurlar'.
Yer tesbitinde kar~~la~~ lan bir güçlük de salg~n hastal~k veya deprem
yahut toprak kaymas~~ gibi bir tabii afet sonucu yerle~ me yerinin haritadan
silinmi~~olmas~d~ r. Bunlar baz~~ büyük ölçekli haritalarda mekân ad~~olarak
görülebilmekte, bazan da sadece "harabe" bulundu~una i~aret edilmektedir.
1. isimlerin Verili~~~ekli
isim de~i~ iklikleri ve yaratt~~~~güçlüklere geçmeden önce isimlerin
hangi k~ staslara göre verildi~i üzerinde durmak faydal~~olacakt~r.
a. Co~rafi Özelliklere Göre Verilen isimler
Bunlar,
* Topra~~ n veya suyun rengine göre ak, boz, k~z~l, sar~ , küçük, büyük
(yahut sagir, kebir) vs.
Prof. Dr., ~ stanbul Üniversitesi, Emekli Ö~retim Üyesi.
1928, 1933, 1946, 1968, 1977 ve 1982 tarihlerinde ~çi~leri Bakanl~~~~taraf~ndan
olanlar
yay~mlanm~~~idari taksimatla ilgili eserlerden faydalan~lm~~t~r. 1968 ve 1982'de bas~lm~~~
ili,
ilçesi,
,
eski
ad~~
ilkinde
yeni
ad~
~lerdir.
köy adlar~ na göre ve iki bölüm halinde düzenlenmi
ikincide eski adi, yeni ad~~ve yine ili ve ilçesi gösterilmi~ tir. Vilâyet, kaza, nahiye ayr~m~na göre
düzenlenmi~~olan 1928 tarihli Köylerimiz adl~~ eserle 1977 tarihli Türkiye Mülki idare Bölümleri
Belediyeler, Köyler adl~~ eser de bu konuda yard~mc~~ olmaktad~ r. Bunlardan ilki hem eski, hem
yeni harfler kullan~ larak düzenlenmi~ tir. ikincide ise baz~~ köylerin eski adlar~na da
rastlanmaktad~r.
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* Yüzey ~ekillerine göre belen, bo~az, burun, çay, da~, dere, ova, tepe,
yaka, yar, yayla vs.dir.
* Bunlardan baz~lar~~tek olarak, baz~lar~~ise bir isim veya s~fatla birlikte
kullan~lm~~lard~r: Bozburun (Karaburun-~zmir), Bozda~, Burunova (Bornova-~zmir), Da~dibi, Derea~z~, Dereba~~, De~irmendere, Kösederesi (Karaburun-~zmir), E~ridere (Seferihisar-~ zmir), Koldere (Manisa), Ecetepe (Manisa), Gökyaka (Tavas-Denizli), Gümü~yaka, Kayap~ nar (Manisa), Ovac~k (~zmir), Yaylaovac~~~~(Tavas-Denizli), Tepecik, Ku~beleni Mersinbeleni yahut
Akçay (Büyük Menderes'in kolu), K~z~l~rmak, Ye~il~rmak gibi.
* Baz~~yer adlar~~Çam (Germencik), Çamaras~~(Karacasu), Sar~ çam (Ayd~n Merkez-Kö~ k Nahiyesi), Karaa~açl~~(Germencik), Palamut (~zmir), Palamutç~~k (Karacasu-Ayd~n), Kabalaka~ac~~(Karaburun-~zmir), Bademler
(Urla-~zmir), Çeltikçi (Ayd~n) gibi bölgede yeti~en bitkiye göre verilmi~lerdir. Bitkinin cinsi, yeti~me alan~~(ova, tepe, da~, sazl~ k, vs.), hangi yüksekliklerde yeti~ti~i bilindi~i takdirde köylerin mevkilerini de tesbit etmek mümkündür'
b. Tarihi Adlar
Anadolu, Türklerin gelip yerle~mesinden önce birçok kavimlerin, devletler kurup ya~ad~~~~bir yerdir. Türklerin fethi ve buraya yerle~melerinden
sonra, antik devirlerden kalan isimler de Türk hançeresine uydurularak
devam ettirilmi~tir3. Özellikle ~ehir adlarmda bunlara daha çok rastlan~r.
Kostantinopolis Konstant~niyye'ye; Smyrna ~ zmir'e; Hadrianapolis
Edrenboh, Edrene ve nihayet Edirne'ye; Ankyra Engürü, sonra ilk ~ekline
daha yak~ n Ankara'ya; Mobola, Mogola ve nihayet Mu~la'ya; Prusa Brusa,
sonra Bursa'ya; ~ konion, Iconium, Kuniya, Konieh ve nihayet Konya'ya4;
Kotiaeiod (Cotyeum, Cotyaium) Kütahya'ya; Amisos, Simisso ve Samsun'a;
Sinope Sinop'a; Trapeza'dan türetilen Trapezaus, Trapezunda, Trapezund
ve nihayet Trabzon'a; Sebasteia Sivas'a; Pergamon Bergama'ya; Fokia Foça'ya; Kallipolis/Gallipolis Gelibolu'ya; Lampsakos Lapseld'ye; Spili ~psili'ye;
2 Birçok yer ad~n~n co~râfi özelli~inden dolay~~verilmi~~oldu~una
diki ve co~rafyaalar da
temas etmi~lerdir. Meselâ bk. Hasan Eren, "Yer Adlanm~z~n Dili", Türk Dili Ara~t~rmalar~~ Y~ll~~~~
Belleten, Ankara 1965, s. 161; Süha Güney, Büyük Menderes Bölgesi, ~stanbul 1975, s. 277.
3 Münir Aktepe, "Osmanl~lar~n Rumeli'de ~
lk Fethettikleri Çimbi Karam", Tarih
Dergisi, I/2 (1950), 286 vd.
Önceleri ~konion ad~yla amili-ken, Roma döneminde Iconium, Araplar taraf~ndan
Kuniya, daha sonra da Konieh ve Konia ad~yla an~ld~.
Kotiaeion'un, Kotys'in ~ehri mânâsma geldi~i tahmin edilmektedir. M. Tayyib
Gökbilgin, "Kütahya", ~sldm Ansiklopedisi, VI (1965), 119.
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Heraklea Hereke'ye, Harpasa Arpaz'a, Neapolis ~nebolu'ya, çevrilmi~lerdir
ki bu örnekleri ço~altmak mümkündür'. Bunlarda bir de~i~tirmeden de~il,
söyleyi~~özelli~inden söz edilebilir. Maamafih, tarihi isimlerin tamamen
de~i~tirildi~i de vaki`dir ki bunlara a~a~~da temas edilecektir. Tarihi adlar,
sadece eski ça~lardan günümüze gelenlerden ibâret de~ildir. Mühim bir
olay~n geçti~i yer sonradan o adla an~ lmaya ba~lanm~~t~ r. Mesela, Osmanl~~
tarihinde S~rp S~nd~~~~Muharebesi veya Fatih'in ilk saltanat~nda askerin
yar~m akçe fazlal~~~~kabül etmedikleri için olay ç~ kard~klar~~yere Buçuktepe
ad~n~ n verilmesi gibi isimler bunlardand~r.
c. Boy/A~iret/Cemaat/~ah~s Adlar~~
Daha Malazgirt Sava~~ 'ndan önce Anadolu'ya Türklerin gelmeye ba~lad~~~~malûmdur. Malazgirt galibiyeti ise Anadolu kap~lar~n~~ Türklere açm~~,
büyük gruplar do~udan bat~ya akm~~lar ve önce de Bat~~Anadolu'da yerle~mi~lerdir. Mo~ol istifas~~ ise daha büyük gruplar~ n buralara gelmesi sonucunu do~urmu~tur 7. Bu ak~nlar kar~~s~ nda yerli halk kuzeye ve adalara kaçm~~,
hemen bütün Bat~~Anadolu baz~~ ~ehirler d~~~nda Türkle~mi~tir8. Yeni gelenler bir zaman sonra yerle~ik hayata geçmi~~ve köyler kurmu~lar, kurduklar~~
köylere de mensub olduklar~~boy, a~iret veya cemaatin ad~n~~ vermi~lerdir.
Bunlar Anadolu, hatta Rumeli topraklar~nda yay~lm~~lard~r. Bunun için de
birbirinden çok farkl~~yerlerde ayn~~ ad~~ta~~yan cemaat men~eli köy adlar~na
Kayl~~ Eym•~~r12 , Av~ar", Bay~nrastlanmaktad~r'. O~uz boylar~ndan
d~r (bir kaza)", Dö~er/Dü~er", K~n~k'', Y~va/Yiva17 gibi isimler bunlardandiri'.
Menderes bölgesindeki baz~~yer adlar~n~n Antik ça~lardaki ~ekilleri için bk. Göney,
6
a.g.e, s. 274.
Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-~slam Medeniyeti, Ankara 1965, s. 195.
7
Turan, a.g.e, s. 196
Mübahat S. Kütüko~lu, "XVI. Yüzy~l ~zmir Kazas~nda Cemaat Ad~~Ta~~yan Köyler",
~zmir Tarihinden Kesitler, ~zmir 2000, s. 4.
Ankara 1972 s.
16 Faruk Sümer, O~uzlar (Türkmenler) Tarihleri, Boy Te~kilât~, Destanlar~,
Anadolu'da
A~iretler,
için
bk.
Yusuf
Halaço~lu,
olan
O~uzlar
bir
sahaya
yay~lm~~~
214. Çok geni~~
Cemaatler, Oymaklar (1453-1650), ~ndex (Halaço~lu), Ankara 2009, VI, 2687.
s. 461; Halaço~lu,
11 XVI-XVII. yüzy~lda bu ad~~ ta~~yan köyler için bk. Sümer, a.g.e.,
a.g.e., VI, s.2638, 2639.
28 olarak verir. (s. 461).
12 1946 rakamlar~n~~kullanan Sümer, Eymir adl~~ köy say~s~n~~
~shak Refet I~~tman, "Köy Adlar~~Üzerine Bir ~rdeleme", Türk Dil Belleteni, III. Seri, (1945), 5261'de bu ad~~ta~~yan 43 köy oldu~u kay~tl~d~r. Halaço~lu, VI, 2579, 2580
13 Av~ar adl~~köylerin say~s~~Sümer (s. 461)'de 53, I~~ tman (s. 57)'de 43'dür. XVI-XVII.
yüzy~lda bu ad~~ ta~~yan köyler için bk. Halaço~lu, a.g.e., VI. 2493, 2511-2513.
Bayundur köyleri say~s~n~~ Sümer (s. 461), 28; I~~tman, a.g.e., (s. 57)'da 25'tir.
Halaço~lu, a.g.e., VI. s. 2522, 2523.
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O~uz Boylar~n~n Adlar~n~~Ta~~yan Köyler
(XVI. yy.-1981)19
Y~llar

Av~ar/Af~ar
Alayunt
Bayat
Bay~ nd~ r
Beydili/Beydilli
Bü~düz
Çavundur/ Çavuldur/
Çavrundur
Çepni
Dodurga
Dö~er/Dü~er
Eymir/Eymür
~~dir/~ydir
Kay~~
Karaevli
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1946-1967

cn
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X

1933-1946

Boy Ad~~

Fark (%)

Fark (%)

86
29
42
52
23
22

30
1
32
21
9
2

53
1
32
28
9
6

45
2
31
29
10
6

33
2
30
29
10
6

-61,6
-93,1
-28,6
-44,2
-56,5
-72,7

-65,1
-96,6
-23,8
-59,6
-60,9
-90,9

76,7
O
O
33,3
O
200

--.
-26,7
O
-3,2
O
O
O

21

6

17

8

8

-61,9

-71,4

183,3

O

43
24
19
71
43
94
8

18
14
2
25
1
25
7

36
12
6
28
14
25
6

17
14
3
27
19
31
5

15
9
3
24
18
19
4

-65,1
-62,5
-84,2
-66,2
-58,1
-79,8
-50

-58,1
-41,7
-89,5
-64,8
-97,7
-73,4
-12,5

100
-14,3
200
12
1.300
O
-14,3

-11,8
-35,7
O
-11,1
-5,3
-38,7
-20

'5 Mente~e Sanca~~nda bir kaza (Mente~e Nüfus Defteri, BOA, Kepeci tasnifi, 6305m,
s.62. Mübahat S. Kütüko~lu, Mente~e Sanca~~~1830 (Nüfus ve Toplum Yap~s~, Ankara 2010, indeks
[Mente~e 1830]) iken bugün sadece bir köy ad~~ olan Dü~er, Sümer (s.244.), I~~ tman (s.58)'da
Dö~er ~eklinde geçmektedir. XVI-XVII. yüzy~lda bu ad~~ ta~~yan köyler için bk. Halaço~lu,
a.g.e., s.2566.
16 Halaço~lu, a.g.e., VI, 2645, 2646; Sümer, a.g.e., s. 360; I~~tman, a.g.e., s. 58.
Halaço~lu a.g.e., VI, 2750, 2751; Sümer, a.g.e., s. 360; I~~tman, a.g.e., s. 59.
18 Sümer (s. 211-372, 461 Tablo) ve Halaço~lu Osmanl~~ tahrir defterlerini tarayarak
bunlar~~tesbit etmi~lerdir. Menderes bölgesindekiler Süha Göney taraf~ndan tesbit edilmi~tir
(a.g.e, s. 273-281).
"9 XVI. yüzy~l ve 1946 rakamlar~~ Sümer, s. 461'den; 1933 rakamlar~~Dahiliye Vekaleti
Mahalli ~dare Umum Müdürlü~ü taraf~ndan yay~nlanan Köylerimiz (~stanbul 1933)'den; 1967
rakamlar~~ ~çi~leri Bakanl~~~~iller idaresi Genel Müdürlü~ü taraf~ndan yay~nlanan Köylerimiz -1
Mart 1968 Gününe Kadar- (Ankara 1968)'den; 1981 rakamlar~~ ise yine ~çi~leri Bakanl~~~~iller
idaresi Genel Müdürlü~ü taraf~ndan yay~ nlanan Köylerimiz 1981 (Ankara 1982)'den taranarak
ç~kar~lm~~t~ r. Baz~~ y~llarda art~~~olmas~n~ n sebeblerinden biri köylerin "büyük", "küçük", yahut
"a~a~~", "yukar~" ~eklinde bölünmesinden, bir di~eri ise tarama yap~l~ rken bu isimlerin sadece
tekil halleri de~il, "Af~arinan" veya "Çepnidere" gibi tak~~ alm~~~isimlerin de listeye
al~ nmas~ndand~r. Sümer ve I~~ tman rakamlanyla zaman zaman farkl~l~ klar olmas~~ bundan
kaynaklanm~~t~r.
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Fark (%)

Boy Ad~~
•

Karg~n/Kark~n
K~n~k
K~z~k
Peçenek
Salur
Yaz~r
Y~va
Yüre~ir/Yüre~il

62
81
28
4
51
24
19
44

öç>

r•`8)

'g
©

``c,
27
39
19
1
15
16

34
46
21
10
22
19

24
35
21
7
17
17

18
36
21
5
17

6

9

9

2

-71
-55,6
-25
25
-66,7
-100
-/00
-95,5

1933-1946

Fark (%)

Y~llar

-56,5
-51,9
-32,1
-75
-70,6
-33,3
-/00
-86,4

cr,
-..
\6
1-

o.
-,
t:
o.

25,9
17,9
10,5
900
46,7
18,8

-25
2,9
O
-28,6
O
-100

50

-77,8

Cemaat ad~~ ta~~yan köylere gelince: Bunlar, genellikle Emrezlü" ve
Hamid1ü21 ve K~r~klu" (~zmir), Y~vacalu" ve Otacalu (Urla), Emirdo~anlu"
ve Reis1ü25 (Karaburun), Alayundlu", Ilg~nlu27 ve Umurbe~lü" (Manisa),

20
Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi (BOA), Tapu-Tahrir Defterleri (TT), nr. 148, s.27. Tl', nr.
537, s.23. Emrezlü cemaatinin da~~l~~~~için bk. Cevdet Türkay, Ba~bakanl~k Ar~iv Belgelerinde
Osmanl~~~mparatorlu~unda Oymak, A~iret ve Cemaatlar, ~stanbul 1979, s. 353.
21
MAD, nr. 232, s.218. ; T7', nr. 8, s.538. ; TT, nr. 148, s.17; TT, nr. 537, s.54.
Halaço~lu, I, 9 (Cemaat); II, 763, 769 (Köy); IV, s.1589 (Cemaat), V, s.1950 (Cemaat), 2351,
2391, 2435 (Köy).
nr. 148, s. 40. Mübahat S. Kütüko~lu, XV ve XVI. As~rlarda ~zmir Kazas~n~n Sosyal
22
ve ~kti.~ddi Yap~s~~(~zmir), ~zmir 2000, s. 63; Türkay, a.g.e., s. 520.
nda bu ad~~ta~~yan bir cemaate
23 Y~va O~uz boylar~ndan olmakla beraber ar~iv kay~tlar~
de rastlanmaktad~ r. (BOA, Bâb-~~iisaft Defterhane-i Amire Defterleri) (A.DFE), nr. 725, s. 5; MAD,
nr. 232, s. 258. Türkay, a.g.e., s. 774. Halaço~lu, 1030, 1035 (Köy); I, 222, 343; II, 835; III,
991, 1026; IV, 1747, 1880 ve V, 2300, 2366-2374, 2388, 2390 (Cemaat).
anlu olan ismin sonundaki "lu" eki
24 MAD, nr. 232, s. 221. 1529 tahririnde Emirdo~
dü~erek zamanla Emirdo~an haline gelmi~tir. M. S. Kütüko~lu, XVI. As~rda Çe~me Kazas~n~n
Sosyal ve ~ktis'ddi Yap~s~~(Çe~me), Ankara 2010, s. 47.
~lu, III, 1086; IV,
25 TT, nr. 148, s.101. TT, nr. 537, s.106; Di~er köyler için bk. Halaço
1701 (Köy); Kütüko~lu, Çe~me, s. 47
Ankara 1989, s.177. O~uz
26 Feridun M. Emecen, XVI. As~rda Manisa Kazas~, (Manisa),
boylar~ ndan olan Alayundlu, hem boy (Sümer, a.g.e., s.350.), hem de bir cemaat ad~d~r. Ar~iv
kay~tlar~nda cemaat ad~~olarak rastland~~~~gibi (Türkay, s. 195; Halaço~lu, I, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 143, 282; II, 460; III, 1029, 1036, 1082; IV, 1578, 1715, 1718; V, 2305, 2425, 2447,
2451) köy ad~~ olarak da görülmektedir.
iv belgelerinde Konya ve Siroz'da tesbit
27 Manisa, a.g.e., s.172. Bu ad~~ta~yan cemaat ar~
lu,
IV,
1659;
V,
2341).
s.
443;
Halaço~
a.g.e.,
(Türkay,
edilmi~tir
lu, a.g.e., III, 1268; IV,
28 Manisa, s.175. XVI-XVII. yüzy~ llardaki köyler için bk. Halaço~
s.1697; V, 2414. Cemaat ise, Hüdavendigâr'dan Ni~bolu'ya kadar olan sahada tesbit
edilmektedir (Türkay, a.g.e., s. 748).

Belleten C.LXXVI, 11
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gibi "Iu/lü" tak~s~ m alanlar ço~unluktad~r. Bunlar içinde E~eklü (Tavas)29,
Keçülü" (Manisa), Tekelü" (Manisa ve eski Subuca, bugünkü Koçarl~) gibi
hayvan adlar~ na da rastlan~ r. Mes`ficti" (Ayd~ n)'de oldu~u gibi "I" yahut
~eyhler/I~~klar" Kay~ rlar (Manisa)', Ahmedler (E~me-U~ak)35, K~r~klar (Dalama-Ayd~n)" gibi ço~ul ekleri görülür. Maamafih, ~smail/~smailobas~",
Alacaat (Çe~me)", Temsiye (Seferihisar)39, gibi böyle bir tak~~almam~~~cemaatler ve dolay~ siyle onlar~n ad~n~~ ta~~yan köyler de vard~ r. Bunlar~n baz~lar~nda zamanla ekler dü~mü~, baz~lar~~ ise farkl~~ telaffuzlarla an~ lmaya ba~29 T7', nr. 176, s.42.; TT, a.g.e., nr. 337, s.18b.; Bu cemaat, Adana'dan, Pa~a Sanca~ma
kadar çe~idi yerlerde görülür. Türkay, s.359; Halaço~lu, II, 492 (K); IV, 1921 (C), 2229 (K), V,
2345 (C).
30 Manisa, s.181. Bu ad~~ ta~~yan di~er köyler için bk. Halaço~lu, I, 83, 209; II, 553, 558,
592, 595, 647, 666, 751; III, 1433; IV, 1676, 1696 1872; V, 2032, 2140 Keçilü Cemaati,
Haleb'den Hezargrad'a kadar olan sahada yay~lm~~t~. Türkay, a.g.e., s. 503; Halaço~lu, IV,
1466,1501.
31 Manisa, s.183. Yer adlar~n~ n tasnifinde baz~~ yazarlar bu ve benzeri isimleri hayvan ad
~~
ta~~yan köyler olarak adland~ rm~~lard~ r. Bu köylerin hayvan ad~~ ta~~malar~ , köylere Karakeçili,
Sar~ keeçili, Tekeli gibi adlar~n~~veren cemaatlerin, o hayvanlar~~ yeti~tirmelerinden dolay~~
verilmi~tir. Onun için de ayn~~ adlara Anadolu'nun birçok yerinde rastlanmaktad~r. Cemaat
olarak da yine Anadolu'ya yay~lm~~~bulunmaktad~rlar. Nitekim, ar~iv kay~tlar~~ da bunu
ispatlamaktad~ r. Türkay çe~itli yerler ve Halaço~lu, I, 122, 436 (K); IV, 1558 (C), 1852 (K); V,
1951 (K), 2189 (C). Hatta bu cemaata mensub aileler hala mevcuttur.
" Bu ad~~ ta~~yan cemaata, Kastamonu'dan Adana ve Gelibolu'ya kadar olan sahada
rastlanmaktad~r. Türkay, a.g.e., s. 584.
33 ~ zmir Bornova'daki bu köy XVI. yüzy~l tahrir defterlerinde ~eyhler ad~yla geçmekte
(T7', nr. 148, s.19.; TT, nr. 537, s.11) ise de daha sonra cemaatin di~er ad~~ olan I~~klar ad~yla
amlmaya ba~lanm~~t~r. ~imdi ise isim I~~ kkenee çevrilmi~tir. Bu ad~~ta~~yan di~er köyler için bk.
Halaço~lu, I, 39, 212, 411; II, 541, 669, 670, 752, 757, 765; III, 1035, 1299, 1372, 1376; IV,
1519, 1613, 1665, 1728, 1853, 1878; V, 2036, 2072. Türkay, s. 443. (I~~klar'~ n di~er ad~n~ n
~eyhler oldu~u burada kayd edildi~i gibi yerinde yap~lan ara~t~rmada da tesbiti do~-rulam~~ur.)
31 Manisa, s. 172. Hüdavendigar-Adana aras~ ndaki bölgede mevcudiyetleri tesbit edilen
(Türkay, s. 500.) cemaat taraf~ndan kurulmu~~olmal~d~r. Bu ad~~ta~~yan di~er köyler için bk.
Halaço~lu, II, 505, 702; III, 1287; IV, 1380; V, 2207.
33 Mehtap O~de~er, 15-16. Yüzy~l Ar~iv Kaynaklar~na Göre U~ak Kazas~n~n
Sosyal ve
Ekonomik Tarihi, ~stanbul 2001, s. 339. Bu ad~~ ta~~yan di~er köyler için bk. Halaço~lu, I, 47; IV,
1715; V, 2428 Bu köyler, Anadolu ve Rumeli'de geni~~bir alana yay~lm~~~olan Ahmedler
cemaati (Türkay, a.g.e., s. 184-185) taraf~ ndan kurulmu~~olmal~d~r.
36
Göney, a.g.e., s. 280. Di~er baz~~ cemaat adlar~nda oldu~u gibi bu da iki ~ekilde
kullan~lmaktad~ r. Yukar~ya bk.
37 MAD, nr. 232, s.260 'da ~smailobas~~ iken TT, nr. 8, s.543'de "oba" kelimesi
kaybolmu~," "~smail" halini alm~~~ve nam-~~ di~erinin "Çe~me" oldu~una i~aret edilmi~tir.
Anadolu'nun di~er yerlerindeki bu ad~~ ta~~yan köyler için bk. Halaço~lu, I, 197; Il!, 1153,
1154, 1400; IV, 1871
33 T7', nr. 148, s.145. TT, nr. 537, s.138.; Bu ad~~ ta~~yan di~
er köyler için bk. Halaço~lu,
IV, 1518; V, 2342, 2350.
39 TT, nr. 148, s.133; TT, nr. 537, s. 135; Halaço~lu, IV, 1808.
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lanm~~t~r ki bu, ismin men~e'ini tahkik etmeyen yazarlar~n yanl~~~yorumlar~na da yol açm~~t~ r. Bunlardan biri Izmir'in Karaburun Kazas~ 'na gelip yerle~en Emirdo~anlu4° Cemaatinin kurdu~u köy için yap~land~r'n. XV. yüzy~l
Ayd~n Sanca~~~tahrir defterlerinde de rastlad~~~m~z' bu cemaat~n ad~~XVI.
yüzy~l~n ikinci yar~s~ndaki S~~la Sanca~~~tahrir defterinde" sondaki ek dü~mü~~olarak görünür. Zaman içinde ise "emir" kelimesi "mor"a dönü~erek
günümüzde Mordo~an ad~n~~alm~~t~r. Bilge Umar, ismin esas ~eklini bilmedi~inden yanl~~~bir yorum getirmi~tir. Ona göre, "mor bir do~an türü" olmad~~~ndan isim, Gediz Nehri için kullan~ lan ve "Ma Irma~~~ülkesi" demek
olan "Mardawana"dan bozmad~r".
Bir di~er örnek Çe~me Kazas~'nda bugün bir sörf merkezi haline gelmi~~olan Alaçat~'d~r. Köyün XVI. yüzy~l defterlerindeki ad~~ Alacaat'ur ve bu
isimde bir cemaat mevcuttur. Ancak Türkay'~ n eserinde bu cemaat~n Tokat'tan Karasi'ye kadar ya~ad~~~~yerler say~ld~~~~halde Çe~me'nin ad~~yoktur.
Bu sebeble de ~smail Gezgin, eserinde böyle bir cemaatin mevcudiyetine
temas etmekle beraber cemaate bu bölgede rastlanmad~~~~görü~ünden hareketle' bir Yunan tezine a~~rl~k vermi~~ve ismin Grekçe men~eli olabilece~i
husüsunu dile getirmi~ tir. Bu teze göre isim, 1313 tarihli Ayd~n Vikiyeti
Salnâmesi'nde bölgedeki baz~~ âilelerin dokumac~l~kla u~ra~t~~~~kayd~na dayanarak, Osmanl~~ kay~tlar~ nda "alaca" olarak geçen bir kuma~~cinsi olan
Grekçe alatzas (alaças)'dan veya "tuz" demek olan alati yahut tuzla kar~~l~~~~
olan alikiden türeyen "alatos" ile bir ölçü birimi olan "sata"n~ n birle~mesi ile
Alatsata kelimesinin meydana geldi~i, bunun da zamanla Alaçat~~ haline dönü~tü~ü yolundad~r". Görüldü~ü gibi burada da kelimenin asil ~ekli de~il,
bozulmu~~hali ile yorum yap~lm~~t~r.
40 TT, nr. 148, s.102 TT, nr. 537, s. 97.; Halaço~lu, II, s.731, 737, 738 (Burada say~lan
köyler aras~ nda Karaburun yoktur).
4 ' Bu cemaat ar~iv kay~tlar~ nda da Karaburun'da görülmektedir. Türkay, a.g.e., s. 351.
42
TT, nr. 8, s. 471 ve MAD, nr. 232, s. 261.
43 ~zmir ve havalisi XVI. yüzy~l~n son çeyre~ine kadar Ayd~n Sanca~~'na ba~l~~ iken (TT,
nr. 148, s. 92-153) buradan kopar~l~ p Kapdan Pa~a Eyaleti'ne ba~l~~ S~~la Sanca~~'na kat~lm~~t~r
(Ankara Tapu Kadastro Genel Md. Kuyudu Kadime Ar~ivi (KKA), nr. 167, s. 60b-89a; TT, nr.
537, s. 90-145).
44 Bilge Umar, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, ~stanbul 1993, s. 580. Ayr~ca bk. Kütüko~lu,
Çe~me, s. 47.
43 Hasan Eren (a.g.m, s. 160), bir boy veya cemaatin toplu olarak ya ~ad~~~~bölgede ayn~~
ismi ta~~yan boy veya cemaat yerle~mesi ad~n~n pek de mühim olmad~~~, ama ba~ka bir boy
veya cemaat ad~~ ta~~yan yerle~menin önem ta~~d~~~~husûsuna temas eder.
46 ~smail Gezgin, Alacaaetan Alaçat~'ya Rüzgârl~~ Bir Köyün Hikâyesi, ~stanbul 2007, s. 12
vd.dan naklen Kütüko~lu, Çe~me, s. 45-46.
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Anadolu'da bir a~iret ad~~ ta~~yan, fakat cumhuriyetten sonra ufak bir
telâffuz fark~yla ismi de~i~tirilen yerler de vard~r ki Diyarbak~r bunlardan
biridir. Asl~nda bu ~ehir birkaç defa ad de~i~tirmi~tir. Yunan ve Lâtin kaynaklar~nda ~ehrin ad~~Amido veya Amida olarak geçer. Arablar Âmid, Osmanl~lar ba~lang~çta Karaamid demi~ler; fakat Bekr a~iretinin yerle~mesinden sonra Diyâr-~~ Bekr olarak an~lmaya ba~lanm~~, 1937'de ise Atatürk'ün
~ehri ziyareti s~ras~nda (15 Kas~m 1937) "bekr" "bak~r" yap~lm~~t~r'. Böyle
bir isim de~i~ikli~i de El-Aziz'in Elaz~~'a çevrilmesinde görülür. ~ehrin ad~~
Kas~m 1937'de "az~k ili" manas~na gelen Elaz~k'a dönü~türülmü~, daha sonra 10 Aral~k 1937'de de sondaki "k" harfi "~"ye çevrilerek Elaz~~~ ~eklini
alm~~t~r".
Osmanl~~ devrinde kurulan ~ehirler içinde isimleri tamamen de~i~tirilenlere de rastlan~ r. Bunlar için tipik bir örnek olarak Çanakkale verilebilir.
Istanbul'un fethinden sonra Akdeniz Bo~az~'ndan geçi~i kontrol etmek üzere 1466'da buraya bir kale in~a edilerek Kal`a-y~~Sultâniyye ad~~verilmi~, buradaki yerle~im yeri de ayn~~ adla an~lm~~t~r". Bu isim önce Çanak Kal'as~~
sonra Çanakkale'ye dönü~mü~tür".
2. ~mlâ

Farkl~l~klar~"

Tarihi co~rafya alan~nda çal~~anlar için hiç ~übhe yok ki, birinci derecede kaynaklar tahrir defterleridir. Ne var ki, bunlarda isimler hep ayn~~
imlâlarla yaz~lmam~~lard~ r. En tipik örneklerden biri ~zmir-Torbal~~yolunda
yer alan ve günümüze de ula~m~~~olan O~lananas~~Köyüdür. Bu köyün ad~~
XVI. yüzy~ l mufassal tahrir defterleriyle 932 (1525-26) tarihli yaya defteri52,
990 (1582) tarihli timar defteri" ve Kanuni devri vak~ f defterinde" O~lanas
(u....1
.3) ~eklinde yaz~lm~~t~ r'. 1478 tarihli Ayd~n mufassal defterindeki

47 ~evket Beysano~lu, K~salt~lm~~~Diyarbak~r Tarihi ve Âbideleri, ~stanbul 1963, s. VIII ve
onun notundaki kitap ve makaleler.
48 Metin Tuncel, "Elaz~~", Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi (DV~A), X (1994), 553.
Metin Tuncel, "Çanakkale", DV~A, VIII (1989), 198.
30
Çanakkale isminin verilmesini kalenin çanak ~eklinde olmas~na ba~layanlar oldu~u
(http://www.asagiduger.com/sehir-isimleri-nereden-geldi.html) gibi burada çanak, çömlek
yap~m~ndan dolay~~"Çanakkale" denildi~ini yazanlar da vard~r. (Tuncel, a.g.m, s. 198).
51
Bu imlâ farkl~l~ldarma "Ar~iv Belgelerinin Güvenilirli~i", Halil ~naltak Arma~an~~ I .
Tarih Ara~t~rmalar~, Ankara 2009, s. 115'de temas edilmi~tir.
32
Tl', nr. 129, s. 101-102.
53 KKA, nr. 302, vr. 49a.
" KKA, nr. 571, vr. 7a.
TT , nr. 148, s. 13.
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imlâ ise O~lu-anas~" (cruit:,14.14,i1) ~eklindedir. Fakat 952 (1545-46) tarihli
yaya defteri'', 1007 (1599) tarihli mensuh yaya defteri" ve Sultan Yavuz
Selim devri vak~f tahrir defterlerinde" O~lananas~~(v--Aj.J!); 1070 (165960) tarihli avâr~z defterinde ise O~ulduruk (~3J-‘14,3)6° imlâlar~na da rastlan~r. Yine ~zmir-Torbal~~yolunda XVI. yüzy~l tahrir defterlerinde Deryanda
veya Diryanda (1 4A okunacak tarzda yaz~lar~' köyün ismi 1478 tarihli
~eklindedir. Ayd~n
defterde "dal"la de~il "t" ile Tiryanda
Salnâmesinde de bu imlâ ile yaz~lm~~t~r'. Ramsey, buraya, Efesos'a 30 strada
uzakl~kta olmas~ndan dolay~~ Trianda ad~n~n verildi~ini yazar".
Çe~me'nin Zeytünlü Cemaati'nden oldu~u anla~~lan köylerinden biri
de tahrir defterlerinde farkl~~imlâ kullan~larak yaz~lm~~t~rTM. XV. yüzy~l tahririnde "elif' ve "ye" ile (u-S:.,! ‘:)._94.5) "Zeytünini"65 ~eklinde kaydedilen isim,
1528'de "elirten sonraki "ye" at~l~ p harekelerin ilki esre, ikinci kesre yap~l"Zeytüneni/Zeytüneki" okunabilecek ~ekle sokulmu~;
mak sûretiyle
1575'de ise "elif' ve "vay" ile yaz~larak (,.05.3b312.3) "Zeytiinönii"" haline getirilmi~tir. Ba~ ka köylerde de "in" ekinin zamanla "ön" haline gelmesine rastland~~~~için bu durum yad~rganmamal~d~r. Nitekim, 1830 nüfus say~m~nda
Datça Yar~madas~ nda "Hisarini"" olarak geçen köyün ad~~ bugün
"Hisarönü" haline girmi~tir.
Izmir'in Seferihisar Kazas~~XVI. yüzy~lda Çe~me Kazas~'na ba~l~~bir nahiyedir ve ismi de Sivrihisar ~eklinde geçmektedir, Seferihisar ~ekline sonTT, nr. 8, s. 768.
Tl', nr. 238, s. 342.
" TT, nr. 700, s. 54.
" BOA, Ali Emini tasnifi, Selim-i evvel, nr. 8, s.10.
60 BOA, Bâb-~~ Defteri, Mevkufat Kalemi, nr. 27823, s. 7. Bugün de isim O~lananas~~
oldu~una göre O~ulduruk ~ekli tamamen bir yanl~~~anlama veya yaz~lmadan kaynaklanm~~~
olmal~d~r.
Tl', nr 148, s. 78, 80; TT, nr. 537, s. 77.
" M. S. Kütüko~lu, ~zmir, s. 61.
63 W. M. Ramsay, Anadolu'nun Tarihi Co~rafias~, çev. Mihri Pekta~, ~stanbul 1961, s. 179.
" Kütüko~lu, Çe~me, s. 49.
65 Tl', nr. 8, s. 476
66 iT, nr. 148, s. 107.
67 TT, nr. 537, s. 105.
" Kepeci, 6305m, s. 123. Bu deftere dayan~larak haz~rlanan Mente~e 1830 (Nüfus ve
Toplum Yap~s~), Ankara 2010, indekse bak~labilir.
56
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radan girmi~tir'. Buraya ba~l~~Temsiye yürüklerinin kurdu~u köy de XVI.
yüzy~ldaki ilk mufassal defterde Temsiye ()70 ~eklinde iken sonra
"Temese" veya "Temse" (4 )71 okunacak bir imlâyla yaz~lm~~t~r ki bugün
de bu adla an~lmaktad~ r. Bu misalleri ço~altmak mümkündür.
Dikkat çeken bir husus da ayn~~ismi ta~~yan de~i~ik yerlerdeki köylerin
farkl~~ imlalarla yaz~lmas~d~r. Buna misal olarak ~zmir Kazas~'ndaki köyün
ad~n~n Kesri (c.s.),£)" , Tavas'dakinin Kesre (*.>,£)73 ~eklinde yaz~lmas~~
gösterilebilir.
Tahrir defterlerinde ço~unlukla nokta ve hareke kullan~lmad~~~~için de
okuma güçlükleriyle kar~~la~~lmaktad~ r.
3. isim De~i~iklikleri
Yer isimlerindeki de~i~ikliklere Osmanl~lar devrinde ba~lanm~~t~r.
~smailobas~'n~n Çe~me'ye dönü~mesi veya çift isimlilerin zamanla sadece
birinin kullan~lmas~~gibi baz~lar~~kendili~inden geli~mi~~olmal~d~r. Baz~lar~~
ise devlet taraf~ndan de~i~tirilmi~tir. Mesela Me~ri'ye Fethiye ve ona ba~l~~
Papas'a ~zzeddin, Manast~r'a ise K~nal~~ adlar~n~n verilmesi 1332
(1914)'dedir. De~i~en adlardan bir k~sm~~—yukar~da da i~aret edildi~i gibi—
antik ça~lardaki isimlerin Türk telâffuzuna uydurulmu~~~ekilleridir. Ancak
büyük ~ehirler d~~~ndaki yerle~me yerlerinde buna uyuldu~u pek söylenemez. Mesela, Büyük Menderes bölgesinde Myus Av~ar'a, Miletos Balat'a,
Priene Güllübahçe'ye, Tralles Ayd~ n'a, Alinda De~irmencidere (Karpuzlu)'ye, Nysa Eskihisar (Sultanhisar)'a, Ortosia Yenipazar'a, Alabanda
Araphisar (Çine)'a dönü~türülmü~lerdir74.
Köy isimlerinde yap~lan esas de~i~iklik Cumhuriyet dönemindedir.
Cumhuriyet devrinde Türkçe olmayan isimlerin de~i~tirilmesine daha
1925'te ba~lanm~~ ; fakat bu tarihteki çok s~n~rl~~ kalm~~t~r. As~l de~i~iklikler
1950% y~llarda yap~lmaya ba~lanm~~t~r. Asl~nda bu de~i~iklikler, genelde
1940'11 y~llarda yay~nlanan 8589 say~l~~genelgeye dayanmaktad~r. Burada
gâye "yabanc~~ dil ve köklerden gelen ve kullan~lmas~ nda büyük kar~~~kl~~a
yol açan yerle~me yerleri ile tabii yer adlar~n~n Türkçe adlarla de~i~tirilme69 Evliya Çelebi, SeyahatnAme, IX, 70'ten naklen Kütüko~lu, Çe~me, s. 43.
" Tl', nr. 148, s. 133.
71 Tl', nr. 537, s. 135.
22 Tl', nr. 148, s. 66; Tl', nr. 537, s. 63.
73 Tl', nr. 47, s. 222; Tl', nr. 61, s. 294; KKA, nr. 110, s. 114b.
74 Güney, a.g.e, s. 273. Bunlardan Araphisar~~ 1957'den sonra Do~anhisar~~ olarak
Köylerimiz 1968.
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si"dir. Genelgeyi takiben valiliklerce de~i~tirilmesi gereken isimlerin tesbiti
yoluna gidilmeye ba~lanm~~sa da uygulanmas~~ II. Dünya Sava~~~dolay~siyle
1950'lere kadar gerçekle~tirilememi~tir. 1949'da ~l idaresi Kanunu ç~ kar~ld~ktan sonra isim de~i~tirme kanûni bir veche kazanm~~; fakat tatbikat~na
ba~lanmas~~1957 y~l~n~~bulmu~tur. Bu tarihte kurulan "Ad De~i~tirme ihtisas
Kurulu"nun çal~~malar~~ aral~kl~~olarak 1978'e kadar sürmü~~ve 28.000 kadar
köy ad~~ de~i~tirilmi~tir". Gerçekten ~çi~leri Bakanl~~~ 'nca yay~nlanan 1946
ve 1967'deki köy adlar~n~~gösteren kitablar de~i~ikliklerin büyük k~sm~n~n
bu iki tarih aras~nda yap~lm~~~oldu~unu ortaya koymaktad~r. 1967-68'e kadar yap~lan de~i~iklikleri ihtiva eden 1968 tarihli Köylerimiz'in giri~inde
de~i~ikliklerin 7367 say~l~~kanun ile yap~ld~~~ na da i~aret edilmektedir.
Ancak, bu tarihte baz~~tarihi adlar~n da de~i~tirilmesi yoluna gidildi~i
görüldü~ünden tatbikat, bir süre kesintiye u~ram~~ , ancak 1983'de yeniden
de~i~tirilme faaliyetine ba~lanm~~t~r".
1957 komisyonu taraf~ndan de~i~ tirilen isimler aras~ nda Tavas'a ba~l~~
olan Mu~lasun Gümü~dere ve Nikofer/Nikfer Büyükkonak, Mu~la'ya ba~l~~olan
Valanya/Belanya Göktepe, Izmir'e ba~l~~olan Kesri Özdere, Tavas'a ba~l~~olan
Kesre Esen çay adlar~n~~alm~~lard~rn.
Mu~la'n~n E~en Kazas~'na ba~l~~ Farilya Uzunyurtm ,
Mesevli'de Nefs-i Mesevli Çayboyu79,
Eski Dü~er, bugünkü Fethiye Kazas~ 'nda Zeyve Güne~li", eski E~en yeni
ad~yla Fethiye Kazas~'nda Girdav Ala çat"
Kesteb E~en";
Köyce~iz'de Kerteli Narl~";
Milas'da Tekfurderesi Ekindere",
Tekfuranbar~~ Ekinanbar~";
Harun Tunçel, "Türkiye'de ~smi De~i~tirilen Köyler", F~rat Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, X/2 (Elaz~~~2000), 23-34'de yer adlar~~ üzerine yap~lan çal~~malarla ilgili
yay~nlar verilmi~tir.
" Tunçel, gös.yer.
'7 Bu köyler, 1946'da eski isimleriyle, 1968'de ise isimleri de~i~mi~~olarak
görünmektedir.
78 Köylerimiz 1968, s. 530, 651
79 a.g.e, s. 138
80
a.g.e, s. 249, 787
81
a.g.e, s. 31, 659
82 a.g.e, s. 216, 699
83 a.g.e, s. 419
84 a.g.e, s. 202
75
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Bodrum'da Faralya Gündo~an'', Müsgebi Ortakent";
Marmaris'de Fanayit Ta~l~ca",
Mu~la'n~ n Milas Kazas~'nda Varvil Dörttepe'ye" çevrilmi~lerdir.
Seferihisar'~ n ~psdi Köyü Do~anbey", Izmir'in Trianda Köyü Ayranc~lar91 ,
Bursa'n~ n Mudanya Kazas~'na ba~l~~ zeytiniyle me~ hur Tirilye ise Zeytiba~~~
olarak adland~r~ lm~~lard~r'.
De~i~ikli~e u~rat~ lan isimler —yukar~da da i~aret edildi~i gibi— yaln~z
Türk hakimiyetinden önceki yerle~im yerlerinin adlar~~veya Osmanl~~ döneminde aynen muhafaza edilen imparatorluk bünyesindeki çe~itli ~rklara
mensub topluluklarca verilen isimlerin de~i~tirilmesiyle s~ n~rl~~ kalmam~~t~ r.
Türkçe isimlerle de ~uursuzca oynanm~~t~r. Bu, yöre halk~n~ n iste~iyle olabildi~i gibi idarecilerin tasarruflar~ndan da kaynaklanm~~t~r.
Mesevli'deki Belyolu'na Çamyayla", Milâs'daki Sepetçiler'e ~çmeler", Tavas'daki Sar~yar'a Narh, Tilkili'ye Alt~nova isimleri verilmi~tir. Daha da garibi,
Adnan Menderes'in hat~ras~n~~ canland~ rmak için olacak, ~zmir Cumaovas~~
Havaalan~'n~ n ismiyle beraber kazan~n Türkçe Cumaovas~~ ad~~ da 3 Haziran
1988'de Menderes" olarak de~i~tirilmi~ tir. Halbuki bu ismin tarihi bir geçmi~i vard~r. Asl~nda Cumaovas~~ ismi tarihi oldu~u kadar da son derecede
manal~d~ r. Zira XVI. yüzy~ lda burada bir köy de~il yaya çiftlikleri ve bu as~rda Kas~m Pa~a taraf~ndan yapt~r~lm~~% bir cuma camii vard~ r; cuma günleri
—hala devam eden— bir pazar kurulur. Civar köylerdeki halk, bu pazara mal
getirip satar ve kar~~l~~~ nda mamt~l maddeler sat~n al~r; cuma namaz~n~~k~l~p
a.g.e, s. 202
a.g.e, s. 247, 651
" a.g.e, s. 428, 730
" Mülki ~dareler, s. 608'de köyün ad~~Ta~l~ ca olarak geçmekte, parantez içinde eski ad~~
Fenaket olarak gösterilmektedir ki büyük bir ihtimalle 1957'deki de~i~enler aras~ndad~r.
Kaylerimiz 1968, s. 503, 651
" Köylerimiz, 1968, s. 193, 777
9° a.g.e, s. 186
MI
a.g.e, s. 62
92 Selma Akay Ertürk, "Zeytinba~~~(Tirilye)'nda Turizm ~mkânlar~",
~.Ü, Co~raba Dergisi,
say~~ 19 (2009), s. 4-5'de isim de~i~ikli~inin 1963'de yap~ld~~~n~~yazmakyad~r. Kendisinden
ald~~~m~z bilgiye göre, de~ilikli~in 1963 y~l~nda yap~ld~~~, nüfus say~mlar~~ kay~tlar~ndan
ç~kar~lm~~t~ r. Köylerimiz, 1968, s. 770.
Belyolu, Mahalli ~dareler, s. 609'da Bellibol ~eklinde olup yeni ad~~ olan Çamyayla
olarak kay~tl~d~r. Buna göre 57 de de~i~ime yap~lm~~~demektir.
" Köylerimiz, 1968.
www.menderes.bel.tr/ilcemiz.
96 Kütüko~lu, ~zmir, s. 237, 241
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geri dönerdi. ~kinci bir husus "menderes" kelimesinin men~e'inin Türkçe
olmay~~~d~r. Kelime, her ne kadar Türkçele~mi~se de bir taraftan grek,
lâtin, vs. men~eli isimler de~i~tirilirken di~er taraftan Türkçe bir ismin yerine yabanc~~men~e'li bir isim konmas~~son derece garibdir. Bu
hata devam ettirilirse, belki de bir nesil sonra eski ad~~tamamen unutulacak sadece tarihi kay~tlara dayan~larak yap~lm~~~ara~t~rmalarda
kalacakt~r.
93 Harbi ad~yla an~lan 1877-78 sava~~n~~müteak~b gelen göçmenler ço~unlukla Ege Bölgesine yerle~tirilmi~~ve yeni kurulan köylere de Sultan
II.Abdülhamid'e izâfeten "Hamidiye" ad~~verilmi~ti. Cumhuriyet devrinde
bu köylerin adlar~n~n de~i~tirilmesi yoluna gidilmi~; fakat bu arada Izmir'in
Bornova Kazas~'na ba~l~~bir cemaat yerle~mesi olan Hamidlü Köyü97 de
di~erleri gibi Sultan Abdülhamid taraf~ ndan kurulan köylerden samimi§
olacak ki, ad~~Do~anlar'a de~i~tirilmi~ tir". Bu arada Çepni, Çavuldur gibi
O~uz boylar~na ait adlardan bir k~sm~n~n da yabanc~~men~eli samlarak de~i~tirilmi~~oldu~u unutulmamal~d~r.
Baz~~köy isimleri ora halk~n~n iste~i ile de~i~tirildi~i halde baz~lar~nda
bunun tam tersi olmaktad~r. Mesela Tavas'~n Nikfer Köyü'nün ad~~önce
Konak'a çevrilmi~; fakat postada ~zmir ve Malatya'daki "Konak"larla kar~~t~~~~için ba~~na "büyük" s~fat~n~n ilavesiyle "Büyükkonak" yap~lm~~t~ r. Ne var
ki, buran~n özel bir dokumas~~oldu~u ve bunun ihraç mallar~~aras~nda yer
ald~~~~gerekçesiyle halk, bu isim de~i~ikli~inden ho~lanmam~~~ve eski ad~n~n
verilmesi husûsunda te~ebbüslerde bulunmu~, lakin sonuç alamam~~t~r. Izmir'in Gümüldür'ü ise, bu konuda daha ~ansl~~ ç~km~~, eski ismini tekrar
kazanabilmi~tir".
Bunlar~ n tam aksi örnekler ise pek çoktur. Mesela, Tavas Kazas~'nda
derin bir vadide kurulan ve topra~~n~n rengi dolay~siyle "Sar~yar" ad~~verilen köyün ad~~ Narl~'ya de~i~tirilmi~ tir. Bu bölgede ya~ayan baz~~kimseler
dahi Sar~yar isminden art~k haberdar de~ildir.
Etraf~ndaki baz~~kazalarla birle~tirilen Me~ri'ye "Fethiye" ad~~verilmi~tir ve art~k kimse buran~n eski ad~n~~kullanmamaktad~r.
Bunun gibi daha pek çok örnek vard~r.
Kütüko~lu, "Cemaat Ad~~Ta~~yan Köyler", s. 63; ayn.yzr, ~zmir, s. 63.
" 1928'de köyün ad~~hâlâ Hamidlü'dür. Köylerimiz, ~stanbul 1928, s. 242. 1933'te
Do~anlar (Hamidiye) ~eklinde girmi~tir.
" Bunlar, bölgelerde yapt~~~m~z ara~t~rmalardan elde edilen bilgilerdir.
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4. ~dâri Te~kilat ve ~simlerindeki De~i~iklikler
a. Mahalle Adlar~~

XVI. yüzy~l tahrir defterlerinde bütün ~ehir ve kasaba merkezlerinde
mahalle ay~r~m~~ yap~lmam~~t~ r. Mesela Çe~me kaza merkezi oldu~u halde
köy statüsünde görünmektedir. Nefs-i Tavas'da da mahalle ay~r~m~na rastlanmaz. XIX. yüzy~ l nüfus ve temettü defterlerinde bile durum ayn~d~r. XVI.
yüzy~lda mahalle ay~r~m~~görülen Çe~me'ye ba~l~~Sivrihisar/Seferihisar'da ise
bu asr~n ba~~~ile sonu aras~nda bile farkl~l~k vard~r. Be~~mahalleden dördü
~öyledir: Mescid-i FenarIzade, Cami, Kebeci/Ç~rapazar~~ ve H~d~rl~k. XVI.
yüzy~ ldaki ilk tahrirdeki Mescid-i Yeniceo~lu ismi ise ikincide görülmez;
bunun yerine Toprakl~k adl~~bir mahalleye rastlan~r. ~lk tahrirde Kebeci
Mahallesi'nin iki ismi kaydedilmesine ra~men Yeniceo~lu'nda böyle bir
kay~ t bulunmamakla beraber bu mahallenin ikinci ad~n~n Toprakl~k oldu~u
dü~ünülebilir.
Seferihisar'~n günümüzde de be~~mahallesi olmakla birlikte bunlardan
sadece Cami ve H~d~rl~ k eski isimlerini korumu~lard~r. Mahallelerden biri
Turabiye ad~n~~ta~~r. "Turab"~n ayak bas~ lan yer, toprak manalarma geldi~i
dü~ünüldükte Toprakl~ k Mahallesi'nin isminin "Turabiye" ~ekline girmi~~
olmas~~pek mümkün görünmektedir'''.
Mahalle ay~r~m~~olup de~i~ikli~e u~rad~~~n~~ tesbit etti~imiz di~er bir
kasaba Bodrum'dur. 1830'da Bodrum'un dokuz mahallesi vard~r. Bunlar
Çar~~, Eski Çe~me, Tepecik, Kisrelik, Kilerlik, Tersane, Türkkuyusu,
Umrukça ve Yeniköy'dür~°1. Bugün bunlardan Kisrelik, Kilerlik ve Tersane
mahallelerine rastlayam~yoruz1". Eskiçe~me Mahallesi ise kaplad~~~~alan
dolay~siyle olacak üçe bölünmü~ tür. Bir parças~~eski ad~n~~muhafaza ederken
di~erleri Cevat ~akir ve Gümbet adlar~yla an~lmaktad~ r. Kilerlik ve Kisrelik
mahallelerinin yerlerini tesbit etmek mümkün olamam~~sa da günümüze
sadece kap~s~~kalan Osmanl~~Tersanesi'nin mevkii belli olup bugün yat liman~~olan yerdedirl". Tersane Mahallesi de bunun civar~nda olmal~d~r.

00
Osmanl~n~n son zamanlar~nda Burunova'n~n Burunâbâd, Sar~ova'n~n Sar~âbâd,
E~ekli'nin Merkebli gibi de~i~ikliklere u~rat~ld~~~~dü~ünüldükte Toprakl~k'~n da Turabiye
haline girmi~~olmas~~akla pek yatk~n gelmektedir (Çe~me, s. 35, not 8. ve Seferihisar plan~, s.36).
'IMente~e Sanca~t Nüfus Tahrir Defteri, Kepeci, nr. 6305m, s. 138-143. Ayr~ ca bk.
Kütüko~lu, Mente~e, s. 22, 25; s.24 Bodrum plan~.
IO2 Bodrum Belediyesi ~ehir Plan~.
03
Günümüze tersanenin sadece kap~s~~kalm~~t~r. Yerinde yap~lan inceleme.
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Büyük bir ihtimalle Eskiçe~me Mahallesi, Tersane Mahallesi buraya kat~ld~ktan sonra üçe bölünmü~tür.
Sokak Adlar~~
Sokak adlar~yla da oynanmaktad~r. Yerli veya yabanc~~ bir devlet büyügüne cemile yapmak üzere veya ölen bir ~ahs~n hat~ras~n~~ ya~atmak yahut
hayattaki bir ~ahs~n yapt~klar~n~~mükâfatland~rmak için ad~~bir cadde, meydan veya mahalleye verilmektedir. Bu elbette kabül görecek bir keyfiyettir
ama böyle isim vermeler iskâna yeni aç~ lan yerler için yap~lmal~, as~rlarca
kullan~lan, yerle~mi~~isimlere dokunulmamal~d~r. Zaten baz~lar~~sadece resmi yaz~~malarda kalmakta, halk aras~ nda pek tutulmamaktad~r. 1960
ihtilâlinden sonra Beyaz~t Meydam'n~n ad~~Hürriyet Meydan~~olarak de~i~tirilmi~; fakat bu sadece otobüs tabelalar~nda kalm~~t~r. Yine Karagümrük'teki
Löküncüler, Prof. Naci ~ensoy Caddesi olarak de~i~tirilmi~tir. Fakat orada
ya~ayanlar aras~ nda dahi caddenin yeni isminden haberdar olmayanlar vard~r. ~stanbul'da Osmanl~~ baruthanesinin bulundu~u alanda yeni bir semt
kurulurken buraya Ataköy ad~~verilmi~, baz~~cadde ve sokaklara da Ali R~za
Efendi, Zübeyde Han~ m, Makbule Atadan gibi Atatürk'ün yak~nlar~n~n ismi
konmu~~, Cenk Bay~r~~ise yine bu dü~ünceyle Conk Bay~r~'na çevrilmi~tir.
Bunlar~n yan~nda bir ana caddeye de ad~n~n Strasburg oldu~unu gösteren
tabela dikilmi~tir ki ne semtin, ne de di~er sokaklar~n~n adlar~yla bir yak~nl~~~~yoktur. Yine ayn~~ semtte kavak a~açlar~n~n~ n fazlal~~~~dolay~siyle halk
taraf~ndan "Kavakl~~ Park" ad~~verilen parka yak~ n bir tarihte "Attila ~lhan"
ad~~ konmu~~ve parka bir de heykeli dikilmi~tir. ~üphe yok ki Attila ~lhan'~n
cumhuriyet devrinin edip ve ~airleri aras~ nda mühim bir yeri bulunmaktad~r. Ancak burada yerle~mi~~bir ismin de~i~ tirilmesi hustisunda bir zorlama
vard~ r. Belediyeler bu konularda hassas davranmal~d~r.
Yerle~me Yerlerinin De~i~mesi
Sahillerde olsun iç k~s~ mlarda olsun korsan, harami ve e~k~yalara kar~~~
can ve mal emniyetinin temin edilemedi~i eski devirlerde yerle~me yerleri
ço~unlukla tepelere kurulurdu. Denizden gelecek sald~r~lara kar~~~sahilde,
karadan geleceklere kar~~~ise tepelerde kaleler in~a edilirdi. Mesela, ~zmir'in biri körfezin giri~inde Sancakkalel", di~eri, iç limanda' olmak üzeSancakkale'nin yap~l~~~~di~er iki kaleden çok sonra XVII. yüzy~ldad~ r. Tafsilât için bk.
Necmi Ülker, "Sancakkale", Bilim Birlik Ba~ar~, say~~36 (~zmir ts. [1982]), 13-17.
105 Bugün Konak'tan ba~lay~ p Hisarönü'ne kadar devam eden yay içinde kalan k~s~m iç
liman idi. Zamanla dolmu~ tur. Piri Reis, Kitab-~~Bahriye, ~stanbul 1935, s.152,159 (~ç liman
haritas~).
Belleten C.LXXVI, 11
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re iki sahil kalesi, bir de tepede, bugün hala mevcut olan, Kadifekale ismi
verilen kalesi vard~. Çe~me'', Foça Bodrum, ve Alanya kaleleri sahilde idi.
Ancak A1anya sarp bir yamaç üstüne kuruldu~u gibi, di~er sahil kaleleri de
s~rtlar~n~~bir yamaca dayam~~lard~r.
Karadaki kalelerde de, etraf~n emniyetli olup olmamas~~çok önemliydi.
Bunun için de etraf kontrol edilmeden kale kap~lar~~aglmazd~107.
Zaman içinde ovalarm emniyetli hale gelmesiyle yerle~me yerleri de
tepeleri terk ederek ovaya inmi~lerdir. Tavas (Kale), Gümüldür, Kesrl
(Özdere), Karaburun Emirdo~an (Mordo~an) gibi yerle~me yerleri bunlara
misal olarak verilebilir.
Ovada oldu~u halde yer de~i~tiren köylere de rastlanmaktad~r. 1zmir'in O~lananas~~Köyü böyledir. XVI. yüzy~l vak~f defterinde bu köyde bir
cuma cami`i kay~thd~r. Fakat günümüzdeki cami yeni bir yap~d~r. Ayr~ca köy
sakinleri buran~n 1924'de kuruldu~unu iddia etmektedirler. Öyle anla~~l~yor
ki, yerini ve zaman~n~~tayin edemedi~imiz bir tarihte köy yer de~i~tirmi~tir.
Zira, yine köylülerin ifadesine göre tarlalar~n bulundu~u k~s~mda "Cami
Yeri" denilen bir mevki vard~r. Bu tesbit, eski köyün o k~s~mda oldu~u, sonra yer de~i~tirdi~ini göstermektedir'''.
Sonuç olarak tarihi co~rafya ara~t~rmac~lar~n~n bütün bu hususlan göz
önünde bulundurarak, büyük bir titizlik içinde çal~~malar~~icab etti~i ortaya
ç~kmaktad~r.

" Bu kale 1478'deki Venedik sald~r~s~n~n içerlerdeki köylere de çok zarar vermesi
üzerine 1509'da in~a edilmi~ti. Bk. Tuncer Baykara, "Çe~me Kalesi", Belleten, LIV/210 (1990),
604.
I07 ~bn Batuta, Mente~e bölgesini ziyaret etti~inde Tavas emi.rinin etraf~~kolaçan ettikten
sonra kap~y~~aç~p hendek üzerindeki köprüyü indirdi~ini yazar. (Tuhfetü'l-nuzzarfi Garibil-emsar
ve Acilri'l-esfar [Seyahatnâme-i ~bn Batuta], Mehmed ~erif ter. ~stanbul 1333/35, I, 320-321).
1 " Köyün 1924'de kuruldu~u iddias~~pek de yersiz de~ildir. XIX. yüzy~lda bu bölgede
Rum nüfusun artmaya ba~lad~~~ , 1919-1922 aras~ndaki i~gal s~ras~nda ise birçok köyün
tamamen Rumla~t~~~~bir gerçektir. 1924'delti Türk-Yunan nüfus mübadelesinde buradaki
Rumlar Yunanistan'a gitmi~, oradaki Türk nüfus da buraya geldi~inden iki nesil sonraki halk
köyün cumhuriyet sonras~nda kuruldu~unu zannetmektedir. Bu tesbitler 1989'da bölgede
yapt~~~m ~z ara~t~rmalara dayanmaktad~r.
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