ROMA - RUM KEL~MELER~~
Gl. Cemal MERS~NL~~
~çel Saylav~~

Bu kelimeler, Anadolu yerlisi kelimelerdir.
Profesör Ramsay " Grek medeniyetinde Asyal~~ unsurlar Asian. elements in Greek Civilization. adl~~kitab~ nda diyor ki
"Hesychiusl dan iip-rendi~imize göre Kume-Köme—Rû m e Rö n~~e kelimeleri Anadolu köylerinin Anadoluya mahsus kurulu~~
tarzlar~n~~gösteren kelimelerdir. Bu köyler bir sokak (R(Ima.)
veya bir cadde (R ü m e) üzerinde bir s~rada dizilmi~~evlerle kurulurlar. Köy büyüdükçe sokak ço~al~n Bir köy halk~~veya kom~u
kad~nlar birbirlerine Kometis derler.„ Bugün Anadoluda K o m
adl~~ köyler bulundu~u gibi bir kocan~n iki kar~s~~birbirine Koma
derler. Dersim (Tunçeli) nde birçok köyün evleri ayr~~ayr~~ da~lar
üstünde ve da~~ n~ k bir haldedirler. Dersimliler bu da~'~n~ k evlere
K o m derler ve bu evlerde bir oyma~a mensup aileler otururlar
ve oyma~~n adiyle an~l~ rlar. Mesela Koç u~a~~~K o m 'u gibi.
Türkçemizdeki Kom ~ u kelimesi de K om e ~~i'nin k~salt~lm~~~
~eklidir. Bugünkü rumcada Komi kasaba demektir. Kelime ba~~ndaki K harfi bazan kal~n sesli H harfi ile .de~i~tirilir.
Kaan = Hakan
Kad~n = Hatun
Korna = Homa gibi.
Anadoluda Homa ad~ nda dahi birkaç köy vard~ r. Isparta vilâyetinin bir kaza merkezi olan Karaa~aç'~ n yerli ad~~ Homa idi.
Bugünkü ~ehir Efes liman~ndan Büyük Menderes vadisi boyu ile
Toros geçitlerine do~ru uzanan cadde üzerinde kurulmu~~bir köy
iken az zamanda büyümü~~ve bir ~ehir olmu~tu. (Ramsay'~n yukar~da ad~~geçen kitab~ndan - sahile 91)
K o m veya H o m kelimeleri bir sokak veya bir cadde üzerinde
kurulmu~~köylere dendi~i gibi, bir köyler m~ntakas~na da (District)
denir.
Eski Yunan dilinde bir lügat sahibidir. ~skenderiyelidir.
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Bugün ingilizcede Home kelimesi hem e v ve hem de m e mle k e t, yurt demektir. Almancada Heim kelimesi ev, H e im at
kelimesi yurt demektir. Frans~ zcada C o m kelimesi bir topluluk
ifade etti~i gibi, Commune kelimesi de meskün bir m~ ntaka ifade
etmektedir.
R tim e, R ome kelimelerine gelince: Bu kelimeler daha
ziyade su kenar~ nda ve su geçitlerinde kurulan köylere verilen
adlard~r.
~talyadaki Roma ~ ehri Tiber ~rma ~~ n~ n geçit yerinde kuruldu~u gibi, Anadoludaki Erzurum ~ehri Karasunun öyle bir geçit
yerinde ve Rumkale köyü de F~rat ~ rma~~n~ n öyle bir geçit
yerinde bulunuyorlar.
Görülüyor ki Avrupadaki Roma kelimesi Anadoluda Rum
olmu~tur. ~stanbul ~ehri ~arki Roma devlet merkezi oldu~u s~ rada
~ehrin halk~~ Grek dili ile konu~urlard~ . Roma hükümeti ~stanbul
halk~n~~Romahla~t~ rmak için çok u~ra~t~ lar. Onlara Romanlar~ n
~arktaki evlâd~~ olduklar~n~~ bir türlü kabul ettiremediler. Roma'n~ n
Lâtin dili ancak hükümet dili olarak kald~ . ~stanbullular kendilerinin Roman de~il, R o m aioi olduklar~n~~ söyler ve bununla
iftihar ederlerdi. (Yak~ n~ark~ n k~sa tarihi-Davis : A short history
of the Near East. s. 13) Bugün dahi ~stanbul Rumlar~~ kendilerine
R u myos derler.
R o m kelimesinin Rum olu~u yaln~ z bir kelime de~i~mesi
~arktaki Roma devletinin garbtakinden seciye itibariyle de
ayr~ l~~~~idi. ~stanbuldaki Roma saray~~ günden güne ~arkl~la~~yor,
rumla~~ yordu. Bizans saray~~tamamiyle ~arkl~~ olmu~tu. Anadoluya
uzun zaman Rum Ülkesi, Selçuk hükümetine Rum Hükümeti
denildi. ~stanbul ~ehri ~arkl~~ kalmakta ~srar etti. Bu hal o ~ehrin
kolayl~kla Anadolu Türklerinin eline geçece~ine bir alamet idi.
Tarihin tabiate uygun ak~~~~bunu gösteriyordu.
Bugün ingilizcede oda, tarla için Room, almancada sâha,
mevki için R aum kelimeleri kullan~ lmaktad~ r.
~stanbul Türkler eline geçti~i zaman onun kurulu~~tarz~~ Türk
~ehirlerininkinden farkl~~idi. Grek'lerce ~ehir kelimesinin kar~~l~~~~
Polis kelimesi Grek ~ehirlerinin kurulu~~tarz~n~~ da gösteren bir
mana ta~~ rd~.
Polis ad~n~~ ta~~yan ~ehirler bir saray ve çok kere bir mabed
meydan~ na yelpaze ~eklinde gelen sokaklar~n kenarlar~nda dizilmi~~evlerden te~ekkül ederdi. Türk ~ehirleri ise köylerin birle~mesi veya ço~almas~~ile meydana gelirdi. Türkler ~stanbul ~ehrini
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Polis tarz~ nda kurulmu~~olarak ald~ lar. Fakat bugünkü ~stanbul
~ehrine bak~l~ rsa onun Bak~ rköy - Arnavutköy - Kad~ köy - ErenköyVaniköy gibi.... köylerden birle~tirilmesiyle büyüdü~ünü görürüz.
Hatta son zamanda Ayastafanosun ad~~ degi~tirilirken ona Ye~ilköy ad~~ verilmesi de gösterir ki, bugünkü Türk ~ehirlerinde eski
Türk ~ehirlerinin kurulu~~tarz~ ndan izler kalm~~ t~r.
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