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0. Yazıma bir anı ile başlamak istiyorum. Bir gün Fakültedeki odamın 
telefonu çaldı. Açtım. Prof. Dr. Abdülkadir Donuk. “Abi Ceyhan’dan 
hemşehrilerim geldi. Bir problemimiz var. Bana kadar gelebilir mi-
sin?” dedi. Ben de davete icabet ettim. “Hoş geldiniz, nasılsınız?” fas-
lından sonra “Probleminiz nedir?” diye sordum. Abdülkadir Donuk, 

“Bizim köyün adı Kırmıt. Yabancı bir kelime zannedip köyümüzün 
adını Sağyaka şeklinde değiştirmişler. Sen Demirel’in danışmanısın. 
Ona arz ediver de köyümüzün adını geri versinler.” dedi.

Abdulkadir’in köyü Kazak ve Özbek göçmenlerin köyü idi. Türkis-
tan’dan gelen bu soydaşlarımız da yerleştirildikleri köye Kırmıt adı-
nı vermişler. Türkistan’da küçük bir yabani elma cinsi var. Meyvenin 
adı murt. Aşılanıp yemiş olarak satılır. Aşılanmışının Türkiye’deki 
adı “hambeles”tir. Ayrıca tevazu göstermeyenler için de “Alçak dal-
dan murt yemez.” diye bir atasözümüz var. Kâşgarlı Mahmud’un ül-
kesinde de bir yerleşim birimi var, adı Murutluk. Murt meyvesinin 
renkli cinsleri var: akmurt, almurt, kızılmurt. Özbek-Uygur Türkle-
ri “Kızılmurt” kelimesini kısaltarak “Kırmıt” yapmışlar. Yer İsimleri 
Komisyonu da özbeöz Türkçe olan bu kelimeyi yabancı zannederek 

“Sağyaka” şeklinde değiştirmiş. Konuyu arz ettik. Sağyaka’yı Kırmıt 
yapmadılar ama bölgedeki diğer “Kırmıt”ları değiştirmediler. Ülke 
hasreti ile konulan bu gibi isimlerin başında Horasan, Toktamış vs. 
gibi yerleşim bölgelerinin isimlerini de zikredelim. Şimdi ecdadımı-
zın bu konuda nasıl davrandığını gösteren örneklere geçelim.

1. Konuya Konstantinopolis “Konstantin şehri, Konstantin’in şehri” 
kelimesinden başlayayım. Rum İmparatoru Konstantin MS 325 yı-
lında yedi tepe üzerine bir şehir kurar ve şehrin etrafını da surlarla 
çevirir. Şehre kurucusuna atfen Konstantinopolis “Konstantin şehri” 
denilmiştir. Ancak bu şehirde oturan sakinler yıllar içerisinde şehri 
kırka yakın isim veya sıfatla anmışlardır. 

YUNANCA “POLİS (ŞEHİR)” 
KELİMESİ İLE ADLANDIRILAN 

YERLEŞİM BİRİMLERİ ÜZERİNE
Osman Fikri Sertkaya

TÜRK DİLİ AĞUSTOS 2021  Yıl: 70  Sayı: 836



7

..Osman Fikri Sertkaya..

AĞUSTOS 2021 TÜRK DİLİ

Şehrin dışında yaşayan Rumlar şehre giderken birbirleri ile karşılaştıklarında 
“Nereye gidiyorsun?” sorusuna Rumca “i-stan polis” yani “şehre doğru” cevabı-
nı vermişlerdir. Bu Rumca cevabı gramer açısından açıklayalım. Rumcada da 
isim cinsinden kelimeler Almanca gibi masculen/erkek, feminen/dişi ve nötr 
olmak üzere üçe ayrılır. Artikelleri de farklıdır. Polis “şehir” kelimesi feminen/
dişi bir kelimedir ve artikeli de i’dir. “Stan” kelimesi “-a doğru/-e doğru” an-
lamında datif-latif yön/istikamet gösterme ekidir. “i-stan polis” kelimesinin 
anlamı “şehre doğru” demektir. Bu söyleyişteki polis kelimesi önce poli, sonra 
da Türkçeleşerek bolı oradan da bolu olarak söylenmeye başlanmıştır. Ancak 
kelime Türkçede ikinci veya üçüncü heceye düşünce -o- ünlüsü -u- şeklini al-
mış ve “i-stan-polis > i-stan-poli > *i-stan bolı > i-stan-bul” şeklinde gelişmiş-
tir. Biz şehir adı olarak kullanılan tek kelimeyi İstanbul olarak telaffuz ediyo-
ruz. Anlamı da yukarıda belirttiğim gibi “şehre doğru” demektir.

2. Artık büyük bir şehrimizin eski isimlerinden birinin Claudio Polis olan eski 
adından gelen Bolu kelimesinin de nereden geldiği açıklanmış oluyor: Polis>-
Bolu. Anadolu’nun Türkler tarafından fethedilmesinden sonra şehrin adında-
ki Claudio kelimesi kullanımdan düşmüş, Polis “şehir” kelimesi de Türkçede 
Bolu şeklinde gelişmiştir. Bolu kelimesinin anlamı “şehir” demektir.

Anadolu ile Rumeli’de “Ön İsim+Polis” şekli ile teşekkül ederek Türkçeleşen 
kelimeler vardır. Bunlardan bazılarını inceleyelim.

3. Safranbolu: Karadeniz’in 80 km kadar güneyinde “Karabük” ilinin ilçesidir. 
Homeros’un İlyada destanında da geçen bu yerleşim biriminin adı Hititler, 
Frigler, Persler, Romalılar, Selçuklular, Çobanoğulları, Osmanlıların hâkimi-
yetlerinde Flaviopolis, Theodorepolis, Hadrianapolis, Germia, Dadibra gibi 
isimlerle anılmıştır. 1200’lerden başlayan Selçuklu hâkimiyetinde adı Zalif-
re olarak geçiyor. 14. yüzyılın ortalarında başlayan Osmanlı yönetiminde de 
önce Zagfiran Polis, 19. yüzyılın son yarısında da Zagfiran Bolu olarak isim-
lendirilmiştir. Buradan kısaltılan Zafranbolu şekli Safranbolu olarak geliş-
miştir.

4. Hayrabolu: Rumeli bölgesinde Tekirdağ ilinin ilçelerinden birisi olarak eski 
bir yerleşim birimidir. Kuzey rüzgârlarına açık bir yerleşim birimi olmasından 
dolayı eski adının “rüzgârlı şehir” anlamına gelen Hanripolis < Chariupolis 
olduğu düşünülmüştür. Osmanlı Türkleri tarafından 1368’deki fethinden 
sonra Hanripolis > Hanripol şeklinden gelişen adı “Fethin hayrı boldur.” sö-
züne dayanılarak Hayrıbol olarak değiştirildiği kabul edilmektedir. Yerleşim 
biriminin günümüzdeki adının telaffuzu ise Hayrabolu şeklindedir.

5. Gelibolu: Çanakkale ilimizin kazasıdır. Bu yerleşim biriminin bilinen en 
eski adı Critote’dir. Antik Çağ’da Keltler tarafından Eski Yunancada Galliopo-
lis şeklinde adlandırılmıştır. Galli “Kelt” + Polis “şehir”. “Kelt şehri, Keltlerin 
şehri”. Yerleşim biriminin adı Osmanlı Türkçesinden itibaren Türkçeleşerek 
Geliboli > Gelibolu şeklinde telaffuz edilmiştir. 
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6. Tirebolu: Giresun ilimizin bir ilçesidir. Milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren 
yerleşim birimi olarak kullanılan bu yerin adının Tripolis “üç şehir, üç kent” 
kelimesinden geldiği söyleniyor. Kökeninin de yerleşim birimindeki Andoz, 
Bedrama ve Ayana adlı üç hisar ile ilgili olduğu düşünülüyor. Türk halkı keli-
meyi Tiriboli > Tiribolu > Tirebolu şekillerinde telaffuz etmiştir. 

7. İnebolu: Kastamonu ilinin bir ilçesidir. Milattan sonra 2. yüzyılda Romalı-
lar tarafından verilen İonopolis “İyonya şehri” adı Türkler tarafından İnebolu 
olarak telaffuz edilmiştir.

Şimdi sınırlarımız dışında kalan bazı yerleşim bölgelerinin isimlerine de ba-
kalım.

8. Nigbolu: Hâlen Bulgaristan’ın Plevne ilinde bulunan bir yerleşim birimidir. 
15. yüzyılın başlarında Osmanlı hâkimiyetine giren şehrin adı Nikolauspo-
lis’ten gelişerek Nikopol, Osmanlı döneminde de Nigbolu şeklinde telaffuz 
edilmiştir.

9. Sivastopol: Karadeniz’de Kırım yarımadasının ucunda bir liman şehridir. 
1475-1781 yılları arasında Kırım Hanlığı’nın hâkimiyetinde kalan yerleşim 
bölgesinin Tatar Türkçesindeki adı Akyar idi. 1781’de hâkimiyet Ruslara geç-
ti. 1784’te İmparatoriçe II. Katerina, büyük bir kale inşa edilmesini ve kalenin 
adının da Yunanca “Şöhretin şehri” anlamına gelen Sivastopol olmasını em-
retti. Böylece Türkçe Akyar adı Yunanca Sivastopol olarak değiştirilmiş oldu. 

10. Aleksandropolis>İskenderiyye: Büyük İskender tarafından MÖ 332’de 
Aleksandrapolis “İskender şehri” adı ile kuruldu. Birçok kez değişik halkların 
idaresinde kalan Aleksandrapolis kelimesindeki “şehir” anlamındaki Polis 
kelimesi Arapçanın tesiri ile “-iyye” eki ile yer değiştirmiş ve Arapçalaşarak 
İskenderiyye > İskenderiye şeklinde kullanılmaya başlanmıştır.

11. Dedeağaç>Aleksandropolis>Aleksandrupoli: Hâlen Batı Trakya’da Yu-
nanistan’ın Evros ilinde bir liman şehridir. Osmanlı Türkleri tarafından XIX. 
yüzyılda kuruldu ve 1878’de Dedeağaç sancağı olarak isimlendirildi. 1920 yı-
lında ise Yunan kralı Aleksandros’un şehri ziyareti sırasında yerleşim birimi-
nin Türkçe adı olan Dedeağaç, Yunan kralının adına atfen Aleksandrupoli (< 
Aleksandrupolis) olarak değiştirilmiştir.

12. İndianapolis: “Kızılderili şehri”. Biz Türklerin “Kızıl derili” dediğimiz 
Amerika’nın yerli halkına Amerikan İngilizcesinde Indian “Hintli” denilir. 
Dealaware kabilesi başta olmak üzere Amerikan yerlilerinin oturduğu toprak-
larda 1816’da kurulan İndiana eyaletinin başşehri olarak kurulan kentin adı 
Indianapolis olarak konulmuştur. Biz bu kelimeyi “Kızılderili şehri” olarak 
anlayabiliriz.


