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Saİm Sakaoğlu 

(Konya) 

İnsanoğlunun en vazgeçilmez haklarından biri de, bir ad'a sahip olmasıdır. 
Dünyaya gelmesinden sonra her çocuğa bir adın verilmesi tarih boyunca 
değişiklikler göstererek günümüze kadar gelmiştir. Dünkü ad verme yön
temleri ile bugünküler arasında farklılıklar görülse de, sonuç olarak herkesin 
bir, hatta bazılarımızın iki, üç adı olabiliyor. Ad, bir yerden sonra bizi temsil 
eden, bizİm yerimize iş yürüten bir güç olmuştur. Onun için günlük hayatın 
bazı aşamalarında kullandığımız, "Onun adı yeter." söyleyişinde gerçek payı 
vardır. Halk hikayesi kahramanı Köroğlu'nun bizzat gidip alamadığı haracı, 
adamlarını göndererek elde etmesi, Köroğlu adının yetmesinden başka bir 
şey değildir. 

Ad konusu çok geniş bir alana yayılmıştır. Son yıllarda, araştırıcıların 

farklı konularda adların üzerine eğilmeleri, bu alanda gelişmeler sağlamıştır. 
İnsan adları, iş yeri adları, sokak ve cadde adları gibi günlük hayatla iç içe 
olan konular ilgi çekmeye başlamıştır. On yıl öncesine kadar kişi adlarıyla 
ilgili yoğun çalışmalar yapılırken günümüzde yabancılaşan iş yeri ve siya
sallaşan sokak ve cadde adları üzerindeki çalışmalar yoğunlaşmıştır. Yeri 
gelmişken, ilk iki konu ile ilgili iki yazımızı hatırlatmak isteriz. 

Türklerde Ad ve Ad Verme Geleneklerİ; Aile Ansiklopedisi 3, 
Konya 1991,2-11. Devlet Bakanlığı Yayını. 

'ID Cumhuriyetten Günümüze Konya' da İş Yeri Adları, Türk Dili, 86 

(622), Ekim 2003, 410-420. 
Bu iki çalışmamızın arasında ortaya koyduğumuz bir kitabımız ise, 

Türkçe ad bilimi tarihindeki ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır. 
'ID Türk Ad Bilimi I/Giriş, Ankara 2001, Türk Dil Kurumu 
'ID Bu arada, adlarla ilgili olarak son birkaç yıl içinde yayımlanan iki 

kitabı da özellikle duyurmak isteriz 
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1. Osman Kibar; Türk Kültüründe Ad verme Kültürü / Kişi Adları 
Üzerine Bir Tasnif Denemesi (Dış kapakta '" Kültürü ... kelimesi 
yoktur.), Ankara 2005. 

2. Celaleddin Çelik, İsim Kültürü ve Din (Dış kapakta ayrıca, Şahıs 
İsimleri Üzerine Bir Din Sosyolojisi Denemesi vardır.), Konya 2005. 
KonumuzIa dolaylı olarak ilgili olsa bile yine alanında ilk olan ve pek çok 

yerli ve yabancı araştırıcının kaynak olarak başvurduğu uzun bir yazımızı da 
hatırlatmak istiyoruz. 

Türkçede Soyadıarı, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Araştırma Dergisi, 13 (2),1979,375-421. 

Sonuncu yazıillızda yüzden fazla soyadı üzerinde durmuş ve niçin o 
soyadıarın alındığının hikayesini de ele almıştık. Adların alınışı ile ilgili 
olarak pek çok araştırıcıillızm küçük çaplı yayınları vardır. Ancak ad de
ğiştirmeleri ve düzeltmeleriyle ilgili yazıların sayısı yok denecek kadar az
dır. Bunun bir sonucu olarak biz, son zamanlarda iki denemeyle bu alana 
yeni bir heyecan getirmek Bunlardan ilki küçük bir değerlendirme 
iken ikincisi bir bilimsel sunulan bildiri idi. 

411 Son Ayların Ad ve Soyadı Değiştirmeleri, Merhaba / Akademik 
Sayfalar eki, 6 (32), OL Kasım 2006, 295-296. 
Konya' da Ad Düzeltmeleri ve Ad Değiştirmeleri, Merhaba / 
Akademik Sayfalar eki, 7 (23), 20 Haziran 2007, 345-348. 
(Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu / 25-27 Nisan 2007 
Erzurum, Atatürk Üniversitesi) 

Adlar niçin düzeltilir ve değiştirilir? Adların düzeltilmesinİn bir tek se
bebi vardır: Yanlış yazılmak. Ülkemizde Harf İnkılabı Kasım ı 928' de kabul 
edildiği zaman yeni harflerimizi bilen memur sayısı son derece azdl. Ayrıca, 
bugün için süslü diyebileceğimiz, o günlerdeki adlarıyla söylemek gerekirse, 
majiskül (büyük harf) ve mİniskü! (küçük harf) harflerle yazmak yanhş
lıklara yol açıyordu. Hatta harflerin noktaları j, Ö, ü) ve işaretleri (1\ , yu
muşak g'nin işareti) yazım sırasında farklı şekillerde karşımıza çıkıyordu. 1 
Kasım 1928 tarihinde kabul edilen bu harfler, yakın zamana kadar Türk Dil 
Kurumunun İmla Kılavuzu kitaplarında (1996 ve 2000; 3-4) özgün şekille

riyle yer alırken son baskısında Yazım Kılavuzu adını alan çalışmada (2005: 
3-4) karakterlerde değişiklik gözlenmiştir. Gazi Mustafa Kemal'in 2 Eylül 
1930'da Sadri Maksudi [Arsaırnin Türk Dili İçin adlı eserİne yazdığı 
takdimde bunun örneklerini görebiliriz. Mesela, bazı ı harfleri; i şeklinde 
(olmasi, başlica) yazılırken bazıları da yumuşak g'nin şapkasıyla yazılmıştır. 
yabancı kelimesi böyledir. Özellikle II seslerinin büyük çoğunluğu, 80-
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lerinden Q'-'AJlUU'vUAUUJlv 

rıh adların ve 
25 Haziran 1934' te kabul edilen Kanunu' nun 

.... y~"AıL.'-'U" ... ~ çeşitli sorunlar Ellerine verilen listelerde yer alan 
adların önemli bir bölümünü ilk defa gören memurlar da kurtu

vb. adların 

harflere aktanlnıası 
' .. U.,~ .. uu'n. öğrenilen alfabenin ve yazının sonucu olarak 

'U'vf;;;,ı.;>, . .L"- ~,~ı~ıu.ıy gibi, farklı 

lelerimiz" adlı bildirimizde bu ır""",,,,,> 

Türk Halk Kültürü 
baskıda). Ne acıdır ki bu mahalle kayıtları olup 
Yukarıda anılan toplantıda bir cildini gösterdiğimiz defterlerin ne olduğunu 
hiçbir bilim adamı anlayamadı. Biz, anılan mahallenin, her biri 40 x 25 cm 
boyutunda olan 13 defterinin de sahibiyiz. Amacımız, yayımladığımız 
makaleye, bir de soyadiannın alınışında tutulan yolu incelemeyi eklemektiL 

Harflerin şekilsizliğine genel bir örnek daha vermek istiyoruz. 
bakanlar, rektörler, dekanıar, belediye başkanları adına gönderilen zarfların 
üzerindeki yazılara dikkat ediniz. Ne adınız ve soyadınız, ne de adre
sinizdeki bazı adlar doğru dürüst yazılmıştır. Dolayısıyla ı 928' den sonraki 
kayıtıann katipleri elbette yanlış yazacaklardL Özellikle ilk defa L,<?~HUA"t.~~CV" 

"Sağır duymaz, " hesabı kaydedecek, Türkiye 
deki adları adeta bölge ağzıyla yazarcasma değiştireceklerdi. Galiba onlar bu 
derece dikkatsiz ve ilgisiz olmasaydı biz bu makaleyi (1) 

Adların sebebi ise Bunlar adlarımızı da 
alan Medenz Kanunu'muzda da gösterilmiştir. Biz ikinci alanında 

bir ilk deneme ad değişikliklerinin sebeplerini araştırırken, insanımızın 
nasıl da zamanla ad değişikliğine gittiğini çalışacağız. Elbette ad 

evrensel bir ve her ülkede yaşanır. de 
ULu'ucn;,u bulan bir aktarmak 
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"11 Eylül terör saldırısından sonra, önyargı nedeniyle hedef olmaktan 
korkarak mahkemeye isim değiştirmek için başvuran Pakistan asıllı "Tarık 
Hasan" adını "Terry Hasan", San Diegolu Muhammed ise 'Michael' olarak 
değiştirir. (Çelik 2005: 119) 

Elbette ad değiştirmeyi zorunlu kılan haller vardır: Din değiştirme, 

cinsiyet değiştirme, vb. Keyfi olarak, güzel ad alma bahanesinin yanında, 
'sevimsiz' diyebileceğimiz, toplumda alay konusu olabilecek adların değiş
tirilmesi ise keyfilikten ötedir. 

Yasa gereği her Türk vatandaşının bir adının olması gerekir. Adın hukuk 
açısından taşıdığı değer, bir ad bilimci tarafından şöyle tanımlanmaktadır: 
Hukuki bakımdan isim, kişiyi toplum içindeki öteki kişilerden ayırma ve 
kimliğini ifade etme fonksiyonlarını taşıyan (Koss 2002: 134) hukuki bir 
araç, bir belirtidir." (Çelik 2005: 114) Konuyu uzatmamak için ad verme 
hakkı, adı koruma, adı değiştirme gibi konuları ikinci yazımıza bırakacak 
önce alanında ilk olan 'Ad Düzeltme' sınıflamasını bilim dünyasına sunacak, 
sonra maddelerle ilgili görüşlerimize geçeceğiz. 

Kaynaklarımız günlük gazetelerin ilan sayfalarından alınmıştır. Önemli 
bir bölümü Konya ve İstanbul gazeteleri olmakla birlikte Kahramanmaraş, 
Gümüşhane, Bayburt, vb. illerimizin gazetelerinden de yararlanılmıştır. 

AD DÜZELTMELERİ 

ı. Tek addaki bir harf değiştirilir 
A. Ad bölge ağzıyladır. 

1. Değişiklik adın başındadır. 

a. Ehsan - İhsan (Ortadoğu, 26 Temmuz 2007) 
b. Sülfiye - Zülfiye (Yeni Konya,ıı Mart 1998) 

2. Değişiklik adın ortasındadır. 

a. Güssün - Gülsün (Yeni Konya,ıı Ekim 1994) 
b. Hacar - Hacer (Tercüman, 02 Ağustos 2007) 
c. İprahim - İbrahim (Tercüman, 20 Ağustos 2005) 

ç. Kamar - Kamer (Ek) 
d. Nüri - Nuri (Merhaba, 21 Ocak 2007) 
e. Sayit - Seyit (Yeni Konya, 04 Nisan 1997) 
f. Yunİs - Yunus (Yeni Konya, 21 Temmuz 2007 

3. adın sonundadir. 
a. Arz! - Arzu (Tercüman, 27 Ağustos 2005) 
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b. Ümmügülsün Ümmügülsüm (Günaydın, 27 
Temmuz 2007) 

B. Öbür Adlar 
'II.n""ii",iil,diilr adın i)a~~ılliuaıcıır 

a. Dünyamin - Bünyamin (Yeni Meram, 20 Şubat 1999) 
b. Umran - Ümran (Ek) 

2. adın ortasındadır. 

a. Ayçin - Ayçın (Tercüman, 11 Mart 2007) 
b. Mahide - Macide (Tercüman, 02 Ağustos 2007) 
c. Mertul - Mertol (Radikal, 22 Aralık 2006) 
ç. Nursen - Nurşen (Tercüman, 30 Eylül 1992) 
d. Salahattin - Selahattin (Yeni Konya, 03 Aralık 1992) 
e. Tülün - Tülin (Tercüman, 16 Ağustos 2006) 

3. adın sonundadır. 

a. Esel - Esen (Radikal, 22 Aralık 2006) 
b. Melika - Melike (Radikal, 22 Haziran 2007) 
c. NeYim - NeYin (Milliyet, 16 Nisan 1997) 
ç. NeYim - NeYin (Merhaba, 26 Ekim 2005) 
d. Sedat - Sedad (Milliyet, 18 Nisan 2007) 
e. Serdal - Serdar (Aksu, 21 Kasım 1995) 

II. iki addan birindeki tek harf değiştirilir. 
A. Değiştirifen harf ilk addadır. 

1. Değişiklik adın ua':;~JUl.ıı,-'ıı'au . .I..ıı 

a. Uğuz Tarık - Oğuz Tarık (Ortadoğu, 26 Temmuz 
2007) 

2. Değişiklik adın ortasındadır. 

a. Fisun Sıdıka - Füsun Sıdıka (Tercüman, 26 Temmuz 
2007) 

B. Değişiklik ikinci addadır. 
1. adın ortasındadır. 

a. Mehmet Ferudun - Mehmet Feridun (Yeni Konya, 21 

Mayıs 1996) 
III. Eksik yazılan adlar tamamlanır. 

1. Eksik harf adın ortasındadır. 
a. Atila - Atilla (Aksu, 28 Nisan 1992) 
b. Mitat - Mithat (Yeni Konya, 6 Ocak 1996) 

2. Eksik harf adın sonundadır. 
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3. 

IV. Fazla olan harfler atılır. 

A. Yeni adfarklı anlamdadır. 
ilk harfidir, 

a. Emine - Mine 

b. Nerhan - Erhan 

c. Paranuk Herman - Erman 

L """" .. u .... ,'', adın son harfidir, 
a. 22 Nisan 

b. 

c. Selman - Selma Lu.mnurıvet 22 Hazİran 
B. Ad 

b. Yousra - Yusra (Yeni 
V. Birleşik yazılan adlar bölünüyor. 

1. Adlar aynen kalarak l)öJluflıur 

15 Aralık 

21 Mart 

VI. yazı diline aktarılır. 

a. Nornan 

b. -Nurnan 

c. Lokman - Numan 
kullanılan bu adların """1'>1nr'l"" 

15 Nisan 

12 
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verme 

ya
olan insanlarımızın harf

adların 

bölümünün sol birleş-

vb. yazım hataları elbette adların 
Ancak bunların adları 

B İle ç ve Ş ile C ve 
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Sülfiye - Zülfiye: Ad, reşit olan sahibi tarafından düzeltilmiştir. S - Z 
seslerinin karşılıklı yer değiştirilmeleri fazla olmasa da görülür. Silifke 
ilçesine bazı Konyalılar Zilifke derler. (lA 1 b) 

Güssün - Gülsün: Kimin tarafından değiştirildiği belirtilmemiştir. Galiba 
eski şekli daha kolay söylendiği için öyle yazılıvermişti. (lA2a) 

Hacar - Hacer: Ad, sahibi tarafından 42 yaşında iken düzeltilmiştir. 

Hacar diye kelime var mı acaba? (IA2b) 
İprahim - İbrahim: 57 yaşındaki kişi adını kendisi değiştirmiştir. 

Ankara' nın Çubuk ilçesindendir. Ad, Konya' da da İprahim şeklinde 
söylenir. İpram şekli de vardır. Bazı bölgelerde b - p değişikliği sıkça 
görülür: Tebrik - teprik, abla - apla, vb. (IA2c) 

Kamar - Kamer: Yanlış şekil Arap aksanıyla ilgili olabilir. Bir öncekinde 
olduğu gibi burada da ses uyumuna uydurulmuş gibi bir durum varsa da 
kusur yine katibin kalemindedir. (lB2ç) 

Nüri - Nuri: Kişinin kendisi tarafından değiştirilmiştir. Konya'da 
belirlenen bu değişikliğe bir ek daha yapılabilir. Ad, Konya' da Nörü 
şeklinde de söylenir. (lA2d) 

Sayit -Seyit: Adı, sahibi düzeltmiştir. 'Sayit'in -y- harfini atarsanız, Sait 
olur; adın -a- harfini e'ye çevirirseniz Seyit olur. Galiba, Seyit Bey, dede 
adına dönüş yaptı. Bir de Muhammer adı var. Düzelteceğiz de nasıl ve hangi 
ada döneceğiz? Son harfi -d yaparsanız Muhammed olur; -h- harfini 
atarsanız da Muammer'i bulursunuz. (lA2e) 

Yunis - Yunus: Kişinin kendisi tarafından değiştirilmiştir. Konya' da 
belirlenen bu değişikliğe bir ek daha yapılabilir. Ad, Konya' da Yöniz 
şeklinde de söylenir. (lA2ç) 

Arzı - Arzu: Sincan - Ankara' daki bu değişikliği adın sahibi yapmıştır. 
Adın, Kerkük ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasının bazı 
yerlerinde de Arzı şekli vardır. Hatta ünlü halk hikayesi Arzı - Gamber 
Matalı diye anlatıhp yazıya geçirilmiştir. (lA3a) 

Ümmügülsün - Ümmügülsüm: Muş ı 978 doğumlu ad sahibi 2007 yılında 
adını düzeltmiştir. Yukarıda, Güssün 'ün Gülsün yapılmasının yanında bu 
değişiklik dikkati çekmektedir. Burada, adların asıına bağlılık esas 
alınmıştır. (lA3b) 

Dünyamin - Bünyamin: Düzeltmeyi adın sahibi yapmıştır. Yukarıda 

açıklanan memur / katip hatalarından biridir. Ad pek az kullanıldığı için 
ilgili, adın yanlış şeklini esas almıştır. (lB 1 a) 
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Umran - Ümran: aslında Umran şekli de yaygındır. Ancak, ailede 
ninenİn adı Ümran şeklinde ise değiştirilmesi yoluna gidilmiş olabilir. 

lb) 
Ayçin - Ayçın: Belki de ilk defa konulan bir addır. Fındıkh - Rİze kayıtlı 

1971 doğumlu bu hanım adını kendisi değiştirmiştir. (IB2a) 
Mahide - Macide: Buradaki değişiklik yazım ile mi ilgili, yoksa anlam ile 

mi? Maide - Mahide farkını bilmeyen katip el - Maide suresinden yola 
çıkarak bu yanlışhğı yapmış olabilir. Belki yanlış yazılmış bir Maide'nin 

anlamı kişiyi zorlamış olabilir. Son bir söz, acaba ninenin adı Macide 
olmasın? (IB2b) 

Mertul - Mertol: Bu adı taşıyanlar 70 yaşlarına girdiler. Ancak memur
larımızın ilgisizliği bu yanlış yazımı doğurmuştur. 1988 doğumlu oğlunun 
adını babası düzelttirmiştir. Pazaryeri - Bilecik kayıtlı adın değişmesinin bu 
kadar gecikmesinin sebebi ne olabilir? (IB2c) 

Nursen - Nurşen: Adı sahibi değiştirmİştir. İki şekil arasında anlam farkı 
olmakla birlikte ikisi de güzel adlardandır. Ancak adın konulma niyetinin 
arkasında "şen" olma yatmış olabilir. (IB2ç) 

SaZahattın - Selahattin: Adı sahibi değiştirmiştir. Başka adlarda da 
olduğu gibi (Sabahattin - Sebahattin, vb.) bu adda da ikili kullanım söz 
konusudur. Ancak adın sahibi tanındığı adı almak, belki de dedesini 
memnun etmek için değişikliğe gitmiştir. (IB2d) 

TüZün - TüZin: Adı, Erzincanlı sahibi 63 yaşına gelince değiştirmiştir. 
Adın söyleniş kolaylığı TüZün'den yanadır. Ancak bu adı, düzeltme işaretiyle 
kullananlar da vardır. TüZun Korman, son 50 yılda şöhret kazanmış bir ses 
sanatçımızdır. (IB 2e ) 

Esel - Esen: Aslen Diyarbakırh olan 1974 doğumlu bu hanım adın yanlış 
yazımını düzeltmiş, hem de cinsiyetini bir dereceye kadar belirtmiş oldu. 
Ancak yeni ad erkekler arasında da yaygındır. Esen Önür bir erkek 
gazetecidir. (IB3a) 

MeZika - Melike : Kayseri 1987 doğumlu hanımın adını vekili (avukat) 
değiştirmiştir. Değiştirilen şekil yanlış yazımla ilgilidir. Belki de yazıcılar 
adı Mehlika ile karıştırmış veya yanlış yazmış olabilir. (IB3b) 

Nevim - Nevin: Adın yanlış yazılmasıyla Sevim adının rolü olabilir mi? 
Gerek yanlış şeklin gerekse doğru şeklin anlamını bulmak pek kolay 
değildir. Zaten Nevim diye bir kelime yoktur. Adı, Kartal - İstanbul ve 

iki hammın kendileri değiştirmişlerdir. İstanbullu hanım adını 
değiştirdiği zaman 41 yaşında idi. (IB 3c-ç) 
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Sedat - Sedad: ad dede adı değilse, adımızın sahibi Osmanlı Türk-
çe~;ın~JekCl şekli almak olabilir. bazı yazarlarımız başta olmak 

adların bu özelliği öne Nihad, Fuad, Sıdkı, vb. Sedad 
(IB3d) 

Serdal - Serdar: Serdal adı da güzel ve belki de tek ad iken babası oğlu 
olamadan adım Nlemuruffiuz için, ha Serdal ha Serdar, 

nasıl olsa ikisini de 
Tarık - Tarık: 1927 Üsküdar ad sahibi değişiklik 

tarihinde 80 yaşında idi. için geç bir tarih. Belki miras konusu 
... ·'/A~' .. AAF, .... kavuşturulmuştur. İlk asıllı Türk harfleriyle yapıldığı için 

ilk hecesi elif - vav (D D) ile yazılmıştı. Alfabe değişikliği döneminde 
de U - O farkına ve Uğuz yazılıvermiş. (HAla) 

Fisun - Füsun Sıdıka: 1966 Gölbaşı - Ankara doğumlu bu hanım 
adındaki tam 22 beklemiş. Yasal bir işlem 

mahkemenin 
Mehmet Ferudun - lIiJehmet Feridun: Galiba bu adın üç hecesinde e-i-u 

seslendirrnek Bu sebeple son hecedeki u, 
aradaki kendisine bir yazım çıkıvermiş. 

Zaten biz de bu adı taşıyanlara hep 
la) 

sahibi tarafından Bu ad ülkemizde birkaç 
Atila, Atilla, Attila ve bir de memurun keyfine göre 

şekilleri: Atila, Attila. Hun imparatorunun 
farklı yazımlarla görülüyor. Bu adı Macarlarda da 

adı ölümünü takip eden gün-

Söylenişte düzeItilen 
Miktat söyleyişiyle bağının olup 

Hatanın sebebi acelecilik adı ilk defa 

Yine bir memur ihmali. .. Aceleyle mi, adı ilk defa 
,,:,.ı-ımA"IA mİ ilgili bu hata? 

Kora - Memur ihmali sürüyor. Korayadını hiç işit-

meyen memur daha ne yapabilir ki! 1950 Kore savaşındanönce bu 
ülkenin adı Kora İngilizeesi Korea olan bu ülkenin adı, 

70 beri Kore şeklinde. Bu iki adı da sahipleri düzeltmiştir. 
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Emin Dudu - Emine Dudu: Emin adı hem erkek adı olarak hem 
de hanım adı Emine'nin halk arasındaki 

Nine' derken sınıf Emin Göz'e de 
düzeltilirken erkek adı olmaktan Ancak onun 

Ad sahibi 
askere ~HLuıH~uı J 

Emine - Mine: Demek 
Emineler varmış (!) 

fazla bir harfle ad düzeltme 
ad tit=>,n-ıchr,-n",tiır 

Paranuk Herman - Erman: 
yaptığı, düzeltme ve 'U-V;;;'A.;>'_U 

olan soyadını da Demİrcİ olarak U-Vf;;"A\?,.AAAJ,U'.!'_U 

Türkçe ad kullanarak ticaret 
Bir önceki örnekteki Nerhan'ın Erman olması Herman da Erman 
olmuştur. c) 

Ayşen - Ayşe: Beyşehir / 
yaşına gelince değiştirmiş. 

1947 doğumlu olan bu 
bir 

saygı mı, miras hukukuna U '-'-F, UAll .... 

Ayşe'yi Ayşen haJi 
Müşavere - Doğrusu bu iki adın ne 

doğru alanını ... Acaba hoş 

sahiplerine göre yanlış yazılmış olduğuna 

Acaba son harfi atarak adın sahibinin 

Selman - Selma: Bu, bir ad 
mı? Belki de yanlış 
olabilir. Ancak ad sahibinin hanım olması 
canım Fars kökenli Selman'ın adını almak 
daha gelen 

dururken 
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olan vatandaşımızın ad değişikliğin i Tatvan - Bitlis'te yapması da dikkatten 
kaçmıyor. (IV A2c) 

Yahsin - Yasin: Bana 'Yahsin'in doğrusu nedir?' diye sorsanız 'Tahsin' 
derim! Ama adın sahibi Konya'da yaşıyorsa Yasin'i seçerim. Kişimiz, 

kendisi, belki de, böylece dede adına kavuşmuş oldu. Acaba, adın coğrafyası 
Yahsin mi diyor? (IVB2a) 

Yousra - Yusra: İlk defa işittiğimiz adlardan biri. Geçen yüzyılın sonla
rında kendisi düzelttirmiş. Belli ki kayıt memuru da adı doğru algılaya
mamış. Bizce, Arap adlarına yönelmenin erken örneklerinden biri olmalı. 
(IVB2b) 

Bayramali - Bayram Ali: Hiç itiraz etmeyelim, bu birleşik adı sevgili 
memurumuza borçluyuz. Üsküdar - İstanbul 1962 doğumlu Ali Bey 45 
yaşından sonra iki adın sahibi oluverdi. Peki, niçin bu kadar bekledi? 
Belgelerde karşısına çıkan sorunları onu zorlamış olmalı. (V 1 a) 

Hüdanur - Eda Nur: Önce, Hüda mı, Huda mı? Doğrusu yapılmış, hep 
karıştırılan bu ilk kelime addan ayrılmış. Zaten O 1 Kasım 1998 doğumlu 
kızıınız da işin farkında bile değiL. Hatanın kaynağı aile de olabilir, memur 
da. Aile olabilir, çünkü son zamanlarda. erkek adlarına -can'ı, kız adlarına da 
-nur'u sanki birer ekmiş gibi getirip yeni ad türetimi moda oldu. Ayrıca 
'Hüdaverdi' diye yazılan bir de erkek adı olunca, 'Hüdanur niçin olmasın?' 
deniliverdi. (V2a) 

İmin - Emine: Yukarıda Emin/e Dudu maddesinde (ıVAla) belirtildiği 
üzere, Emine adı Konya ve çevresinde İmin olarak söylenir. Üstelik İmin 
adı, Emin olan erkek adı ile Emine olan kadın adının söyleniş şeklidir. Adı, 
İmin diye söyleyen baba da yazdırmış olabilir. Memur Konyalı ise o da 
yazmış olabilir. Hemen şunu hatırlayalım. Memur, ailenin verdiği adı yaz
mak zorundadır. Gerekirse adı kaydeder, durumu savcılığa bildirir. (Vlla) 

Numan çeşitlemeleri: Bütün düzeltmeler Konya ilimizle ilgilidir. Ad 
Konya' da sadece düzeltmelerde görülen şekillerde değil, ayrıca Noman, 
Nuğman şekillerinde de söylenir. Löğmen ve Löymen şekli ise belki de 
Lokman' la birlikte düşünülebilir. 

Noman ve Noğman şekilleri de, adın söylendiği gibi yazılmasıdır diye 
düşünüyoruz. Lokman adı ise, sanki yanlış yazılan Numan'dan değil de 
Lokman' dan kaçış gibi geliyor bize. Düzeltme tarihi de neredeyse 40 yıl 

öncesine dayanıyor: 1969. Emine'yi yanlış yazılmış diye Mine'ye sığınan 
düşünce, belki de Lokman'dan kaçıp Numan'a sığınmış olabilir. (VI2abc) 

Mümine - Münire: İki ihtimalli bir düzeltme ... Ad, sahibi tarafından 
düzeltilmiştir. Bizce bu düzeltıne yanlış yazımla ilgili olabilir mi? Hem evet, 
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hem hayır. Doğrudur, o) memur yanlış yazmıştır, belki de annesinin 
adı Münire'dir veya mütedeyyin "Münire de Mümine olsun" 
deyivermiştir. Belki de adın sahibi hamm asıl adı istemiş olabilir. (IV3a) 

Lime - Mine: Mine Hammın kendisi düzeltmiş. bilemiyoruz. 
Ancak asıl anlayamadığımız konu, Mine adının Lime olarak yazılmasıdır. 
Memur için Lime ve Mine fark etmemiştir; o, kulağına hoş gelen sesleri 
algıladığı gibi yazıvermiştir. Yoksa Konya'nın bir yerlerinde Lime diye bir 
ad var mıdır? Biz işitmedik. (IV 4a) 

Edaviye - Eda: Bu bir düzeltmeden daha çok addan kaçıştır. Edaviye diye 
bir adımız yok; Adeviye adı yanlış söyleniyor ve yanlış yazılıyor. Adeviye 
Hanım hem adının yazımından, hem de doğru şeklinden memnun olmamalı. 
Üstelik beğenilmeyen adın ilk iki hecesi de anlamlı bir (modern) ad. Kim 
bilir yargıya değişim sebebi olarak neyi bildirdi? (IVSa) 

Cecis - Cengiz: Konya' da yapılan bir değişikliktir. Aile, Cecis diye hiç 
bilinmeyen bir adı nerede bulup çıkardı acaba? Bizce yine memur hatası, 
yine sonradan fark edip değiştirme ... Cengiz, Cumhuriyet'ten beri konulan 
bir ad. (IV6a) 

Natia - Lütfiye: Natia Hanım 1327 (1911) doğumlu. Düzeltme 2004'te 
yapılmış. 93 yaşında yapılan bu değişiklik ad düzeltmesi olmalı, ad de
ğiştirme ihtimali zayıf. Elbette Natia Hanım davayı açamazdl. İlanda adı 
geçen Ahmet Kanmaz vekili veya vasİsİ olabilir. Doğru ad ayrıca Nütiye, 
Nütiya, Nütia şekillerinde de söylenir. Memur mu adı yanlış yazdı, yoksa 
ona adı mı yanlış söylediler, belli değiL. (VIIla) 

Ömerül Faruk - Ömer Faruk: Ad, özgün Arapça yazımına uygun olarak 
konulmuş. Bazı babalar, belki de dedeler bu türlü adları koymayı uygun 
bulurlar. Ancak bir bölümü daha çocuk reşit olmadan değiştirme yoluna 
giderler. Mesela, Muaz Bin Cebel'in Ali Haydar olarak değiştirilmesi, Şehit 
Muhammed Yasir'İn Yasir olarak düzeltilmesi bunun örnekleridir. Bizde 
Ömerül Faruk geleneği yoktur, Ömer Faruk geleneği vardır. (VIl2a) 

Süleyha - Süleybe: Süleyha, belki Züleyha'nın yanlış yazılmış şekli 

olabilir. Ya Süleybe? Doğrusu böyle bir adı işitmedim. Acaba, Emine'nin 
İmin diye yazıldığı gibi başka bir ad da Süleybe olarak yanlış yazılmış 
olmasın? 15 yıl önce Küçük Çekmece - İstanbul'da gerçekleşen düzeltme 
işlemi Süleybe Hanım tarafından yapılmıştır. 

Onlarca ad düzeltmesi ile ilgili yorum ve tahmİnlerimizi sunmuş bulu
nuyoruz. Sonuç olarak bazı maddelerin sıralanması, Türk insanının bu tür 
düzeltmelere niçin gerek gördüğünü açıklayacaktır görüşündeyiz. 
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ı. Adlar, devletin resmi kayıtlanna yazılırken yanlış 

Bunda iki önemli etken roloynamıştır. 
a. memuru adı yanlış 
b. Adı yanlış Bunda adın 

ağzıyla yazdınlmak istenme düşüncesi öne ,<,Jln.ııı,-,,,-'ü~,u.Jlı 

maddede, memurların biraz da umursamazlıklan etkili olmaktadır, 
Ayrıca onların biçimlerin dışında bir olması da 
bunda etkili olmuştur. 

İkinci maddede ise adı adın ,-,,--,ı,,",,-,~-,",-, 

..... "..r"+"",,i'. ... olan bir öğrencim, gençlik / farkeder ki 

babasının adı nüfus Mehmet olduğu halde nüfus cüzdanında Memet 
olarak yazılıdır. İlgili memura İtiraz edince cevap konumuzia 

un .. .l.UU<-Ul ilgilidir: 
'GSus, sen benden mi bileceksin?" 
2. Bazı ad düzeltmeleri sanki 

Ahmet'in bir 
Ancak öyle adlarımız var ki 

oluvermekte ve asıl adla olan 
Nurşen, Mahide - Macide, vb. 

3. Ad düzeltmelerinde adın konulmasında ~'-' .... ~ ~'~~.H 
etkili 
(yani 

admı 

olabilmektedir: Mümine -
Ad değişikliklerinde '.n ... vn. ..... ','-" 

deneme ile bir sistematiği 

değişiklik üzerinde 

ada 
ninenin veya ue(J.ernn. 

Bu konu da 
Lokman-

sistematik 

Nursen -

öncü bir 
yazımızı 

Alanında bir ilk olan bu 
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