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3 
SAFRANBOLU’NUN ESKİ ADLARI 

 

Safranbolu’nun bugünkü adını, geçmiĢte yörede bol miktarda yetiĢtiri-
len ve Botanik’te Latince  (Crocus Sativus) denilen “Safran” bitkisinden aldığı 
tartıĢmasızdır. Safranbolu’nun eski adları ise tartıĢmalı bir konudur. 

Son yıllarda   yayımlanan çeĢitli kitap ve  makalelerde,  Safranbolu’nun 
eski adlarının  anlamı ve kökeni konusunda, kimisi tarihsel kaynakların yanlıĢ 
yansıtılmasına, kimisi akla yatkın olmayan kiĢisel yorum ve kabullere dayalı 
çok değiĢik görüĢler ileri sürülmektedir.  

 Bu kitabın 2007 yılında yayımlanan ilk basımında bu konuya değinil-
miĢ, gerekli eleĢtirilerde bulunulmuĢ ve bilim çevrelerince konunun araĢtırıl-
masının önem ve gereği vurgulanmıĢtı.(1)  Ancak aradan geçen dokuz yıl 
içinde bilimsel yöntemlerle ulaĢılmıĢ, tartıĢmasız bilgi ve bulgular bulunma-
masına  karĢın, kimi adların ve anlamlarının  çoğu,  irdelenmeksizin benimse-
nip, yinelenmeye devam olunmuĢtur.  Yapılan eleĢtiriler hep göz ardı edilerek; 
doğru ve  kesin bir yargıymıĢ gibi, eski anlatımlara  yeni yayınlarda da yer 
verilmiĢtir.  

► SAFRANBOLU’NUN TÜRKLERDEN ÖNCEKİ ADLARI 

 Ġstanbul’da Rumca yayınlanan Türkiye’nin en eski gazetelerinden 
“Apoyevmatini” gazetesinin YazıiĢleri Müdürü olup, mübadele öncesi 1923’de 
Fener/Ġstanbul’da doğan Stefanos PAPADOPULOS’nun, Safranbolulu Rıfat 
DEDEOĞLU ile yaptığı görüĢmede: 

“Dedem Stefanos PAPADOPULOS Safranbolu’daki Aya Stefanos Kili-
sesi’nin son papazıymış… Bizimkiler Safranbolu’ya Safranpolis, arada bir 
Teodoropolis derlerdi. Teodoropolis, yani İmparator Teodoros Laskaris’in şeh-
ri manasına...”  

dediği öğrenilmekte (2) ve böylece Safranbolu’nun Bizans dönemindeki 
adı, Ġmparator Theodoros Laskaris’le iliĢkilendirilmektedir. 

  Oysa kimi yayınlarda, Türklerden önce Safranbolu’ya “Germia yahut 
Theodorios” denildiği, Germia’nın belki “Zobran” köyü de olabileceği, belki de 
“Safrano”nun Ģehri anlamına “Saphranopolis”dan adını aldığı (3)  veya bir Ġyon 
prensesi olan Teodora’ya izafeten, Safranbolu’ya “Teodorapolis” denildiği de 
(4) belirtilmektedir.  

                                                 
(
1
) Kızıltan ULUKAVAK, Bir Safranbolulunun Penceresinden Safranbolu;  

Gözlemler-Derlemeler-Denemeler; 2007, Sayfa: 13-20    
(
2
)Rıfat DEDEOĞLU Tarihin Derinliklerinden Günümüze Bir Safranbolu Öyküsü, , 

NOKTA  Dergisi    Toplum sayfası, 7-13 Ağustos 1994, Yıl: 12, Sayı: 33, Sayfa: 42-43  
(
3
) Ahmet GÖKOĞLU (Arkeolog, Kastamonu Müzesi Müdürü), Paplagonia,  

Kastamonu-1952,Sayfa: 33  
(
4
) Ünsal TUNÇÖZGÜR, Dünü ve Bugünü ile Safranbolu, 2. Basım, 2002, Sayfa: 7  

Safran çiçeği 
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  Ancak, Germia’nın yerinin belli olmaması bir tarafa, Saphrano’nun kim 
olduğu ve Ġyon prensesi olduğu söylenen Teodora’nın hangi dönemde yaĢa-
dığı açıklanmamakta, Safranbolu’nun Roma-Bizans dönemi tarihi bile aydınla-
tılamamıĢken, onlardan da evvel,  M.Ö.  VI. ve V.yüzyıllarda Batı Anadolu ve 
Ege adalarında yaĢayan  Ġonia’lar (5) ve prensesleri ile Safranbolu arasında 
iliĢki kurulması tutarlı bir yol olarak görülememektedir.  

  Buna karĢılık, Aya Stefanos kilisesinin son papazının torununun, Rum-
ların Bizans Ġmparatoru Theodoros LASKARĠS”e izafeten Safranbolu’ya 
Teodoropolis dediği kabul edildiğinde de, bu kabulün Ģu açıdan irdelenmesine 
gereksinim duyulmaktadır:  I. ve II.Theodoros LASKARĠS’ler, Haçlı Seferleri 
sırasında Latinler tarafından 1204’te Ġstanbul’un iĢgali üzerine, XIII. yüzyılın 
baĢında Ġznik’teki Bizans imparatorlarıdır.(6) Safranbolu ise, onların imparator-
luklarından çok öncesinde kurulmuĢ bir kenttir; dolayısıyla Safranbolu’nun bu 
imparatorların adıyla anılması tutarlı bir yaklaĢım değildir. 

 O zaman Safranbolu’ya Bizans döneminde, gerçekten Teodoropolis 
denilmiĢse, bu Bizans Ġmparatoru’nun, Theodoros LASKARĠS değil, çok önce-
leri yaĢamıĢ baĢka bir Theodoros olması akla gelebilir. Nitekim 1861’de yan-
dığı için yeniden yapılarak ibadete açılan Kıranköy’deki kilisenin (halen 

Ulucami) kapısının üzerine 1872’de konulan kitabede, bu kilisenin 08 Nisan 
515 tarihinde, ününü Theodoros KRANDOROS’un adından alan bu kentte  ilk 
kez yapıldığının belirtildiği, Mehmet Behçet’in “Kastamonu Asar-ı Kadimesi” 
kitabı kaynak gösterilerek açıklanmaktadır.(7)  

Aslında Safranbolu’nun Roma ve Bizans döneminde hangi adla anıldı-
ğını bulmaya çabalamaktan daha çok,  XIII. yüzyılla birlikte baĢlayan  Türk 
egemenliği   dönemindeki adlarını irdelemek, çok daha büyük   önem taĢı-
maktadır. Böylece, kentte yerleĢen Türk boylarının kimliği hakkında ipuçlarına 
ulaĢılır ve bu boyların adları ile Safranbolu’nun eski adları arasında bir iliĢki 
kurulabilirse, daha yararlı bir yaklaĢım sergilenebilir. 

► BORLU – DADYBRA – ZALİFRE 

 Bir önceki bölümde, Gerede’den Kastamonu’ya giderken, 1330’lu yılla-
rın baĢında Safranbolu’da Candarlı Ali Bey’e konuk olan Ġbni BATTUTA’nın, 
seyahatnamesinde, Safranbolu’dan “Borlu” diyerek söz ettiğine değinilmiĢti.  

 Yine yukardaki aynı bölümde, XV.yüzyılda kaleme alınan “Yazıcızade 
Selçuknamesi” adlı tarih kitabında da, Safranbolu için,  “Borlu” denilmekle 
beraber,  Candaroğullarınca  fethi sırasında Safranbolu’nun “Zalifre” olarak 
adlandırıldığı (8) da ayrıca belirtilmiĢti. 

 Tüm eski kaynaklarda Safranbolu’dan sadece “Borlu” denilmek ya da  
“Borlu” sözcüğü ek olarak kullanılmak suretiyle söz edilmesine karĢın, “Zalifre” 
adı, Yazıcızade Selçuknamesi dıĢında baĢka bir yerde geçmemektedir. 

                                                 
(
5
) Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Cilt:6, Sayfa: 358-359  

(
6
) Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Cilt:12, Sayfa: 123  

(
7
) H.YAZICIOĞLU,Safranbolu’nun Tarihine Ait Belgeler  ve Kaynaklar S:20-21 dipnot  

(
8
) Prof.Dr.YaĢar YÜCEL, “XIII-XV.Yüzyıllar Kuzey-Batı Anadolu Tarihi / Çoban-

Oğulları, Candar-Oğulları Beylikleri,  T.Tarih Kurumu, 1980, Sayfa: 57-59 
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   Bu arada, Safranbolu’nun, XII. yüzyılın sonunda Bizans’tan alındığı 
sırada adının, “Dadybra” olduğu ve bu sözcüğün Türk dilinde “Zalifre”ye dö-
nüĢtüğü de, Safranbolu konusunda çok değerli araĢtırmaları olan Hulusi 
YAZICIOĞLU tarafından ileri sürülmektedir.(9) Oysa, Dadybra’nın, Safranbolu 
mu, Devrek mi olduğu tarihçiler arasında tartıĢmalı bir konudur. 

  BaĢta Prof.Dr. YaĢar Yücel (10) olmak üzere kimi Türk, kimi yabancı 
tarihçilerin Dadybra’nın Devrek olduğu görüĢünü ileri sürmelerine karĢılık, 
Sayın Hulusi YAZICIOĞLU kitaplarında (11), Dadybra’nın Safranbolu’dan baĢ-
ka bir yer olamayacağı konusunda çok ısrarlıdır. 

 Bizanslı tarihçi Niketas CHONĠATES’in 1118-1206 dönemini içeren ta-
rih kitabında, Anadolu Selçuklu Sultanı  II. Kılıç Arslan’ın oğlu Ankara Meliki 
Mesut tarafından 1196 yılında Dadybra kentinin nasıl alındığının öyküsü anla-
tılır. Bu anlatımda, Dadybra’daki bir kaleden  bahsedilmesi, Sayın 
YAZICIOĞLU’na göre bu kentin, kalesi olan Safranbolu olduğunun en önemli 
kanıtı olup,  aynı savaĢ anlatılırken sözü edilen “Vava Dağı”, Devrek yakınla-
rındaki “Baba Dağı” olamaz. Ayrıca, Dadybra ve Devrek sözcüklerinin fonetik 
açıdan, ses uyumu olarak birbirlerine daha yakın olduğu söylenemez.  

 Öte yandan bu görüĢü, değerli  Tarih Öğretmeni Sayın Hür KALYON-
CU da benimsemekte, Dadybra’nın, Grekçe’de ve Farsça’da ne anlama gel-
diğini bulmaya çalıĢmakla yetinilmeyip, Safranbolu yöresinde Ermenilerin de 
yerleĢik olduğuna iliĢkin bir bilgi olmamasına karĢın, Dadybra’nin Ermeni-
ce’den gelmiĢ olabileceğini, “düşünülmesi gerekli bir yaklaşım”  olarak dile 
getirmesi dikkat çekmektedir.(12) Dadybra konusunda baĢka yayınlarda yazı-
lanlar ise, bu görüĢlerin tekrarı ve onların hiçbir araĢtırma yapılmaksızın kop-
yalanıp, yapıĢtırılma uygulaması niteliğindedir. 

 Rahmetli Hulusi YAZICIOĞLU,“Küçük Osmanlı’nın Öyküsü-Safranbolu 
Tarihi” adlı kitabında da (sayfa: 204 ve devamı) ,  Dadybra’nın, Safranbolu oldu-
ğuna iliĢkin ısrarını sürdürmekte;  ancak aynı kitabında (sayfa: 27), VII yüzyılda 
Bizans dönemindeki bir haritada, Safranbolu’nun “Zağfiranboli” adıyla yer al-
dığını  bildirmesine karĢın, aradan 500 yıl geçtikten sonra, Türklerin fethi  sı-
rasında aynı kentin niye Dadybra olarak anıldığına bir açıklık getirmemektedir. 

Hulusi  YAZICIOĞLU’nun, Dadybra sözcüğünü,  Safranbolu’yu aldık-
tan sonra Türklerin Zalifre olarak telaffuz ettikleri görüĢü ve  dolayısıyla 
Dadybra’nın, Türk dilinde Zalifre biçimine dönüĢmesi ise, Arap alfabesinde  

(D) sesini simgeleyen ( Dal - د ) harfi ile (Z) sesini simgeleyen ( Zel -  ذ ) harf-

lerinin birbirine karıĢtırılmasıyla açıklanabilmektedir. 

                                                 
(
9
) Hulusi YAZICIOĞLU, Safranbolu Tarihine ait Belgeler ve Kaynaklar, Safranbolu 

1998, Sayfa:9-15  ve Küçük Osmanlı’nın  Öyküsü-Safranbolu Tarihi, Ġstanbul 2001, 
Sayfa 204-214  
(
10

) Prof. Dr.YaĢar YÜCEL,Çobanoğulları-Candaroğulları Beylikleri,  
T.Tarih Kurumu  1980,Sayfa: 34  
(
11

) Hulusi Yazıcıoğlu, Safranbolu Tarihine ait Belgeler ve Kaynaklar,  
Safranbolu 1998, Sayfa:9-15 
ve Küçük Osmanlı’nın Öyküsü-Safranbolu tarihi, Ġstanbul 2001, Sayfa 204-214  
(
12

) Hür KALYONCU, Safranbolu Tarihi, Safranbolu Belediyesi, 2010  
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Arap alfabesindeki bu iki harfin yazılıĢı arasında tek fark, sadece bir 
nokta’dan ibarettir. (De) sesini karĢılayan Arap alfabesindeki  “Dal” harfinin 
üstü noktalısının, (Ze) sesinin simgesi olan “Zel” olmasının, zaman zaman 
(De)’lerin (Ze) ve (Ze)’lerin de (De) olarak okunmasına ya da yazılmasına yol 
açması, Dadybra’nın Türk dilinde Zalifre’ye dönüĢmüĢ olabileceğinin nedeni 
olarak gösterilmektedir. “Zalifre” sözcüğünün Türk dilinde bir anlamının olma-
ması ya da anlamının bilinmemesi de bu olasılığı güçlendirmektedir.     

Ancak, Dadybra’nın Zalifre’ye dönüĢmüĢ olabileceği olasılığı dıĢında, 
Sayın Hür KALYONCU, yukarda değinilen kitabında (sayfa:16), Zalifre’nin Fars-
ça’da “yaban kirazı” anlamındaki “Zal” ya da “korku” anlamındaki “zalifen” 
sözcüğünden türemiĢ olabileceği ve “yaban kirazı ülkesi” ya da “korkunç yer-
leşim alanı” anlamı taĢıyabileceği görüĢüne de yer vermektedir. 

► “BORLU”  NE ANLAMA GELİR ?  

 Uzun yıllar, adından söz edilirken Safranbolu’nun, “zağfiran-safran” 
sözcüğü ile Grekçe Ģehir anlamına gelen “polis” sözcüğünün birleĢmesi sonu-
cunda, “safran kenti” anlamında olduğu ve Türk dilinde “poli”nin de “bolu” ola-
rak telaffuz edildiği söylenmiĢtir. Halen Anadolu’daki sonunda “bolu” eki bulu-
nan kentler için de, benzer açıklamalar yapılmıĢtır, yapılmaktadır. Ancak, Saf-
ranbolu’nun adındaki “bolu” takısı, “poli” ile değil, “borlu” sözcüğü ile iliĢkilidir. 

  Bu konuda  Sayın Hulusi YAZICIOĞLU, yukarda sözü edilen, en son 
eseri  “Küçük Osmanlı’nın Öyküsü-Safranbolu Tarihi” adlı kitabında (Sayfa:214-

220), “bolu” ekinin, latin dillerinde “kale” anlamındaki “burg-borg” sözcüğünün, 
“kaleli” anlamında “borglu”dan dönüĢtüğü görüĢündedir. Geçen zaman içinde 
de  “Borglu”dan, önce (g) harfi düĢerek “borlu”’ya, sonra (r) harfi de düĢüp, bu 
sözcüğün  Türk diline “bolu” olarak yerleĢtiğini ileri sürmektedir.  

 Sayın YAZICIOĞLU “akla gelen en yakın ihtimal” olarak Türkler, Ana-
dolu’ya yerleĢmeğe baĢladıklarında, orada kolonileri bulunan Venedik ve Ce-
neviz’liler ile Haçlı ordularıyla gelen veya Bizans ordusunda görevli bulunan 
Avrupalı askerlerin, “kale” sözcüğüne karĢılık “burg” veya “borgo” dediklerini 
duymuĢlar ve benimsemiĢlerdir görüĢündedir. 

 Bir önceki bölümde anlatıldığı üzere,  1330’lu yıllarda yazılan Ġbni 
BATTUTA Seyahatnamesinde ve XV. yüzyılda kaleme alınan Yazıcızade 
Selçuknamesi adlı tarih kitabında, Safranbolu’dan “Borglu” değil, “Borlu” diye 
söz edilmesinin yanı sıra, aĢağıda sıralanan nedenlerle de Sayın YAZI-
CIOĞLU’nun bu konudaki görüĢlerine katılmak olanağı bulunulamamaktadır. 

  1- “Borlu”nun, “kaleli” anlamına geldiğine, Hulusi YAZICIOĞLU’nun 
değinilen kitabı ve ona atıfta bulunan, Hür KALYONCU’nun “Safranbolu Tari-
hi” adlı kitabı dıĢında, baĢka hiçbir kaynakta  rastlanılmamaktadır.  

   2- Türklerin, Ġslamiyeti kabul edip, Araplarla iliĢki kurduktan 250-300 
yıl sonra, “Kale” anlamında, Arapçadaki Kal’a’yı  değil de, Latin dillerindeki 
Burg ya da Borg sözcüğünü kullanmalarının akla yakın bir açıklaması yapıla-
mamaktadır. “Borg”daki (g ve r) harfinin arka arkaya, bu sözcükten düĢtüğünü 
söylemek ise, çok zorlama bir yakıĢtırma olmaktadır. 
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  3- Üstelik, Safranbolu’ya Borlu denildiği zaman dilimiyle örtüĢen biçim-
de, Osmanlı Devletinin ilk yıllarında Türklerin, Kale’ye Borg değil, “Hisar” de-
dikleri, fethettikleri Rum müstahkem mevkilerine “Karacahisar” ve “Eskihisar” 
ya da daha sonraki yıllarda Ġstanbul Boğazı’nda inĢa ettikleri kalelere “Anado-
lu Hisarı” ve “Rumeli Hisarı” adını vermiĢ olmalarından anlaĢılmaktadır.  

 4- Ünlü tarihçi, Türkoloji uzmanı, BaĢkırdistan (Rusya’da Ural dağları’nın 

güneyindeki BaĢkırt Türk boyunun yaĢadığı özerk bölge) doğumlu, Kazan, TaĢkent, Bu-
hara, Ġstanbul, Viyana ve Bonn  üniversitelerinde Türk tarihi, edebiyatı  ve 
etnografya üzerinde araĢtırmalar yapıp, ders veren ve bu konularda çok sayı-
da yazılmıĢ eseri bulunan  Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi TOGAN (1890-1970) da, 
“Umumi Türk Tarihine Giriş” adlı kitabında  Ģöyle bir bilgiye yer vermektedir: 
“14 üncü asır müellifleri, Kıpçaklardan 16 kadar büyük uruğ (aĢiret kolu, boy-
oymak) sayıyorlar. Bunlar arasına, Barlı ve Borlı (Ulu Borlı, Kiçi Borlı)...gibi 
Kıpçak kabileleri ile beraber ...kavimleri de dahil olmuştur”. (13) 

 Prof. Dr. Zeki Velidi TOGAN’ın belirttiği gibi, adlarında Borlu eki bulu-
nan kentler, “Borlı” adlı bir Kıpçak oymağının yerleĢtiği yerler  ise, Edirne ya-
kınında “Karaağaç” kenti ile bir karıĢıklığı önlemek için, nasıl Osmanlılar,  Is-
parta Ġl’indeki Karaağaç’a “ġarkikaraağaç” demiĢlerse ya da “Karahisar”ları 
birbirinden ayırmak için, birine “Afyonkarahisar”, diğerine “ġebinkarahisar” 
adını vermiĢlerse, birden çok “Borlu” adını taĢıyan yerleĢim yerlerini ayırt et-
mek üzere, Uluborlu için “Ulu”, Keçiborlu için “Keçi” ve Safranbolu için de “Ta-
raklı” veya Zağfiran” sözcüğünü, Borlu sözcüğünün  önüne koyarak adlandır-
maya gitmiĢ olmaları da akla gelmektedir.  

 5- KaĢgarlı Mahmud tarafından yazılan “Divan-ü Lugati’t-Türk”te, “Bor” 
sözcüğünün Ģarap ve üzüm anlamına geldiği belirtilmektedir. (14)   Bu sözcük, 
Türkçenin ana kaynağı eski Uygur Türkçesi Sözlüğü’ne göre ise (15), bağ ve 
bahçe anlamında da kullanılmaktadır. Ayrıca,  Eski Uygur Türkçesi Sözlü-
ğü’nden, “Bor” sözcüğünün “şarap” anlamına gelmesinin yanı sıra, “Borçı”nın, 
(bahçıvan, üzüm vergisini toplayan memur); “Borluğ”un (üzüm bağı, meyve 
bahçesi), “”Borlukçı”nın  (Bahçıvan) anlamını taĢıdığı da öğrenilmektedir. 

6- Adında “Borlu” takısı bulunan Uluborlu kentinin tarihine  iliĢkin ola-
rak yapılan açıklamalarda,  o yöreye Bizans döneminde yerleĢtirilen Kuman 
Kıpçak Türklerinin kente “Borlu” adını verdiği, “bor”un Orta Asya’da üzüm, 
Ģarap ve bağlık-bahçelik anlamı taĢıdığı,  Selçuk Türklerinin bu kenti fethet-
mesinden sonra Borlu sözcüğünün önüne “Ulu” takısının getirildiği  anlatıl-

                                                 
(
13

)A.Zeki Velidi TOGAN Umumi Türk Tarihine GiriĢ, Cilt: 1, Ġstanbul 1946, Sayfa: 156 
(
14

) KaĢgarlı Mahmud, Divan-ü Lugati’t-Türk, Düzenleme Seçkin ERDĠ, S.Tuğba YURTESER, 
Kabala Yayınevi 2005, Sayfa 195 – (BOR : ġarap)  Bu sözcükle  ilgili, yaĢlı adam gibi davranan 
çocuklara söylenen bir atasözünü  de KaĢgarlı Mahmud : örnek olarak vermektedir: “Bor 
bolmadıp sirke bolma- ġarap olmadan sirke olma”   

(
15

)  Emir Necipovic Necip, Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, Rusca’dan çeviren Ġklil 
KURBAN, Türk Dil Kurumu yayını: 615, Ankara 1995. (Bu kitabın önsözünde,  XI. 
yüzyılda yaĢayan ünlü Türk dil bilgini Divan-ü Lugati’t-Türk’ün yazarı KaĢgarlı 
Mahmud’un, yukarıda (14) No.lu dipnotla ilgili olarak değinildiği üzere,  “bor ve borlu” 
sözcüklerinin  Ģarap, üzüm, bağ, bahçe, meyvelik anlamında kullanıldığı  Eski Uygur 
Türkçesi’ni,  “öz Türkçe” olarak tanımladığı belirtilmektedir.)  
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maktadır.(16) Yukarda değinildiği üzere Safranbolu’da da, Borlu’nun önüne 
Taraklı ya da Zagfiran  takılarının konulmasının benzer bir adlandırma olabi-
leceği, hemen reddedilemeyecek, akla çok yatkın bir olasılıktır. 

7- Aslında, Candaroğulları ile Kıpçaklar arasında yakın iliĢkiler bulun-
duğu, Kırım’dan onbin hanelik bir Kıpçak topluluğunun bölgeye  getirildiği ve 
Batı Karadeniz halkının ağızlarında Kıpçak dilinin özelliklerinin olduğu Prof.Dr. 
Zeynep KORKMAZ gibi Türk dili uzmanlarınca ifade edilmektedir.(17)  

Safranbolu’nun en eski yerleĢim noktalarından, kentin bugünkü genel görünümü 

 Öte yandan, Safranbolu’nun eski adına iliĢkin olarak Tahir 
KARAUĞUZ, Safranbolu ve Karabük’e yaptığı bir geziden sonra, Ģunları yaz-
mıĢ bulunmaktadır.(18) “Daha önce buranın adı Taraklı Borlu idi. 1117 tarihli 
bir orman fermanında Medinei taraklı borlu ve 1143 tarihli bir belgede de Ta-
raklı borlu nahiyesi denilmekte. Safranbolu şimdi de, birçok köylerde ve Araç 
taraflarında Borlu diye konuşulur. (Bor; çarşı, pazar demektir.)” KARAUĞUZ, 
Bor’un, “çarşı pazar ”anlamına geldiğini nasıl ve nereden belirlemiĢ açıklamı-
yor. “Bor” sözcüğünün “çarşı pazar” anlamı taĢıdığına, baĢka kaynaklarda ve 
özellikle, Türk Dil Kurumu’nca,  Anadolu’nun tüm köy ve kentlerinde, yıllarca 
süren araĢtırmalar sonrası hazırlanan “Derleme Sözlüğü”nde rastlanmıyor. 
“Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğini Niğde’ye” deyiĢinde de “bor”, çarĢı-pazar’ın 
değil, bir kentin adı olarak yer alıyor. 

 Bu arada, Ulus’lu Ġbrahim Hamdi Efendi’nin 1747 baskılı, “Atlas-ı İbra-
him Hamdi-1163” adlı kitabında, eski yazının okunmasından kaynaklanan  bir 
hata değil ise,  Safranbolu’dan, Zagfranboli sözcüğü dıĢında, “Bolı”, “Borlu“ ve 
“Borlı” diye de söz edilmektedir.(19)  

                                                 
(
16

) Yard.Doç.Dr.Abdullah BAKIR, “Uluborlu Tarihinde Hıristiyan Türkler”,  
Uluborlu Belediyesi Ġnternet sitesi (www.uluborlu.bel.tr) 
(
17

)  M.Emin EREN, Zonguldak-Bartın-Karabük Ġlleri Ağızları, 
Türk.Dil Kurumu Yayını 686, Ankara 1997, Sayfa: 13-14 

(
18

)  Akın (Tahir) KARAUĞUZ, Zonguldak Gazetesi, 10.10.1938, Sayı: 558,  

“Bir Gezi Notlarından,  Safranbolu-Karabük” baĢlıklı yazı 
(
19

)   Ülkü Halkevleri Dergisi, Mart,Nisan,Mayıs/1940, Sayı: 85,86,87, Talat Mümtaz 
YAMAN’ın   kaleme aldığı  “Cihannüma’nın Ġlaveli Nüshası” baĢlıklı makaleler  
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  ĠĢte bu verilerin ıĢığı altında, ya Borlı adlı Kıpçak oymağının bir kolu-
nun yerleĢtirilmesi  nedeniyle ya da üzüm bağlarıyla ünlü, bağlık bahçelik bir 
yöre olmasından dolayı Safranbolu’ya; üzümlü, bağlı, bahçeli kent anlamında 
“Borlu” denilmiĢ olabileceğini, tartıĢma olanağı olsa da , kesin olmasa da, çok 
güçlü bir olasılık olarak belirtmek gerekmektedir. 

Aslında bu konuda doğruluğu tartıĢılmaksızın kabullenilecek herhangi 
bir  görüĢ, bu kitabın yazarına değil, bilim çevrelerine ait olmak gerekir. 

► “BORLU”NUN ANLAMI HAKKINDA BİLİMSEL BİR GÖRÜŞ 

  Bu kitabın 2007 yılında ilk baskısının yapılmasından  sonra, güzel bir 
rastlantı sonucu “Borlu”ya iliĢkin yukarda yer verilen görüĢlerin, 15 yıl önce  
bir bilim adamının makalesinin konusunu oluĢturduğunu sevinerek öğrendim.  

Taraklı Belediye BaĢkanı Sayın Tacettin ÖZKARAMAN’ın (e posta) yo-
luyla, 09.04.2010 tarihinde gönderdiği, Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerin-
den Sayın Prof. Dr. Enver KONUKÇU’nun, “Safranbolu” baĢlığıyla yayımladığı 
bir makalesinde, Borlu’nun Safranbolu’ya yerleĢen bir Türk boyunun adı oldu-
ğu bilimsel verilerle açıklanıyordu.(20) Bu çok değerli bilgileri, Müzekent Saf-
ranbolu Gazetesi’nin Kasım,Aralık/2010-Ocak/2011 tarihli 120. sayısında ya-
yımlanan bir yazımda, kamuoyuyla paylaĢtım. 

 Sayın KONUKÇU’nun söz konusu makalesinden, bu kitabımın ilk 
baskısının hazırlanıĢı sırasında habersiz olmam, hiç kuĢkusuz benim için bü-
yük bir eksiklik ve talihsizliktir. Aynı eksiklik ve talihsizliğin, biraz evvel Safran-
bolu’nun adlarına iliĢkin görüĢlerini anlatmaya çalıĢtığım yazar ve araĢtırmacı-
lar için de geçerli olabileceğine, bu bilgilerin onların görüĢ ve yargılarını da 
değiĢtirecek değer ve önemde olduğuna inandığımı, vurgulamak isterim.  

 

Sayın Prof Dr. Enver KONUKÇU’nun,  “Safranbolu” baĢlıklı bu çok de-
ğerli bilimsel  makalesine aĢağıda aynen yer verilmiĢ bulunulmaktadır: 

“ Crocus sativus familyasından çiğdemi andıran bitki, dilimizde safran/zağfiran 
diye tanınmıştır. Bunun kurutulmuş çiçek tepecikleri baharat olarak kullanılmaktadır. 
Turuncu renkli, keskin ve biraz acıdır. Katıldığı yiyeceği sarıya boyar ve biraz da tat 
vermektedir. Türkiye’de daha çok pirinç pilavına ilave edilerek,tadı hoş şekle soku-
lur.Tatlısına da zerde denilmektedir. 

Eskiden Bursa-Sinop ticaret yolu üzerinde bulunan ve adını aynı bitkiden alan 
Safranbolu, günümüzde de tamamen Türk karakteri taşımaktadır. Çevre korumacılar 

                                                 
(
20

) Prof.Dr. Enver KONUKÇU, Safranbolu Makalesi, Ortadoğu Gazetesi, 29.11.1992  
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ve ilgililer bu tarihi kasabayı, SİT alanı ilan etmişlerdir. Daha doğrusu eski şekli ile 
koruma altına almışlardır. Bu bakımdan Türkiye’nin bir numaralı tarih şehridir. Komşu 
Bolu, betonlaşması sebebi ile eski vaziyetini nerede ise tamamen kaybetmiştir. Mu-
durnu ile Göynük de Safranbolu gibi ilgiyi beklemektedir. 

Safranbolu hemen anlaşılacağı üzere safran ve bolu kelimelerinden oluş-
maktadır. Safran, yukarıda kısaca temas ettiğimiz bitki ismidir. Bolu da, mensup ol-
duğu aşireti ifade etmektedir. Batı tarihçilerinin veya tarihi coğrafyacıların tesiri altında 
şehrin isminin Yunanca polis/şehir’den geldiğini iddia etmek oldukça yersizdir. Kaldı 
ki, buna menşe olarak eski ada da sahip değiliz. P.Wittek, Osman Turan ve Yaşar 
Yücel tarafından ileri sürülen Dadybra’nın Safranbolu ile aynı yer olabileceği ispat-
lanmış değildir. 

Beylikler ve Osmanlı devri kaynaklarında Safranbolu’nun Borlu diye geçtiği 
kesindir. Borlu’nun kökü Bor’dur. Bu isim de Niğde’nin bir ilçesine aittir. Cüzcani’nin 
Tabakat-i Nasıri’sinde ve ansiklopedik malumatın göze çarptığı Nuveyri’nin eserinde 
Bor isimli kabileye rastlanılmaktadır. Hintli araştırmacıların Bar şeklinde okuduğu adı, 
Prof.Dr.A.Z.Velidi Togan’ın, el-Biruni’deki bir kaydı esas tutarak Bor gibi tesbit ettiği 
görülmektedir.  

Borlular, Kıpçak kabileler birliğinin bir parçası idi. Büyük ve Küçük Bor diye 
ikiye ayrılmaktadır. Uluğ Borlu ve Kiçiğ Borlu yazılışları, hem Tabakat-i Nasıri’de, hem 
de Timur devri tarihlerinde görülmektedir. Göller yöresindeki Bor kasabaları Uluğ 
Borlu ve Kiçiğ (Keçi) Borlu diye tanımlanmaktadır.  

Bununla birlikte yukardaki sınıflamaya girmeyen ve sadece kabile adı ile belir-
lenen Bor’luya tesadüf etmekteyiz.  Manisa ilinde, Salihli’nin kuzeyinde baraj alanı 
içinde kalan Borlu kasabası da buraya yerleşen Yörükler tarafından kurulmuştur. Os-
manlı Beyliği’nin ortaya çıktığı Sakarya boylarında yeni bir çok yerleşim alanları mev-
cuttur. Bunlar genelde tarihi kasabaların veya kalelerin yanı başında ortaya çıkmıştır. 
Geyve-Göynük arasındaki Yenice, Bizans ve Türk kaynaklarına göre XIII.yüzyılda 
kurulmuştur. Diğer Yenice’lerden ayırmak için de buraya yine Borlular’la ilgili olarak 
Taraklı Yenicesi denilmiştir.  

Taraklılar da, Kıpçak kabileler birliğine girmektedir. Tesadüf aynı yörelerde ta-
rakçılık da çok gelişmiştir. Yine tarakçılık ile uğraşan veya bu kabileden ismini alan 
Taraklı Borlu vardır ki, Safranbolu’nun ta kendisi veya göçer kısmı olmalıdır. Candarlı-
Osmanlı mücadelesinde hudut taşı olduğundan zaman zaman el değiştirmiştir.  

Meşhur meydan savaşlarından biri de Taraklı Borlu’da cereyan etmiştir. Os-
manlı arşiv belgelerine göre Safranbolu’da iki Borlu yerleşmesi olmuştur. Bunlardan 
biri Yörükan-ı Taraklı Borlu’dur. Diğeri Yörükan-ı Borlu’dur. Demek oluyor ki, Türk 
ananesini devam ettiren Yörüklerden başka Taraklı kökenliler de vardı. Zamanla 
Tarakllılar ve Yörükler Safranbolu’da bir araya gelmişler ve bugünkü kasabayı mey-
dana getirmişlerdir. 

Safranbolu, Bolu Sancağı içinde yer almıştır. İbn Battuta ile Evliya Çelebi’nin 
kasabaya dair verdikleri bilgiler önemlidir. Candaroğulları’ndan bir bölüm bu müstah-
kem kalede oturmakta ve ahiler ile de yakın temaslarda bulunmaktaydılar. Selçuklu, 
Candarlı ve İsfendiyarlı kültürünü bünyesinde iyi bir şekilde saklayan Safranbolu, 
Osmanlı devrinde de klasik mimarinin örnekleri ile tanınmıştır. Mengen ve Bolu’daki 
gibi yemek kültürü de kasaba hayatında önemli yer tutmuş, İstanbul’daki aşçılar ara-
sında Safranbolulular da kendisinden söz ettirmiştir. Özellikle gözlemecilik, XIX. yy. 
başlarında Safranbolulular’ın tekeline girmiştir. 
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Safranbolu’nun ortaya çıkardığı ekonomik hareketlilik Karabük köyünde Demir 
Çelik Fabrikası ile zirveye ulaşmıştır. Bu ilçenin küçük bir köyü iken, şimdi ise Safran-
bolu’yu oldukça geride bırakmıştır.  

Safranbolu yine kamuoyunun gündeminde kalmayı başarabilmiştir. Çevre ko-
rumacılar, Osmanlı mimarisinin güzel örneğini bünyesinde bulunduran bu şirin ilçeyi 
her yönü ile tanıtma yarışı içindedirler. Birçok araştırma neşredildiği gibi Safranbolu 
Evleri el kitabı haline gelmiştir. Diğer taraftan Safranbolu Belgeseli de belleklerden 
uzun zaman silinmeyeceğe benzemektedir. Atalarımızdan yadigar kalan Safranbo-
lu’yu sevelim ve koruyalım.” 

Sayın Prof.Dr. KONUKÇU’nun bu makalesinde adlarından söz edilen-
lerden CÜZCANĠ; (Minhacettin Ebu Ömer Osman bin Siracettin), Hintli bir tarihçidir. 
“Tabakat-i Nasıri” adlı eseri ünlüdür. Ġslam tarihi ve Hint-Türk sultanları hak-
kında bilgiler içerir. (1193-1220) yıllarında yaĢamıĢtır. NÜVEYRĠ (Şihabettin 

Ahmet Bin Abdülvahab eş-Şafii) ise; Mısırlı bir tarihçi ve ansiklopedicidir. (1279-
1332) yılları arasında yaĢamıĢtır.(21)  

Türk topluluklarıyla ilgili en eski bilgiler, bu bilim adamlarının eser-
lerinde yer almaktadır. Bu eserlerde Bor adlı bir kabileden  de söz edildiğinin 
Sayın KONUKÇU tarafından açıklanmıĢ olması dikkat çekmektedir. 

Prof.Dr. KONUKÇU’nun yazdıklarından, Safranbolu ile Uluborlu ve 
Keçiborlu sakini yerli halkların,  aynı Türk boyundan oldukları anlaĢılıyor. As-
lında, Türklerin Müslümanlığı kabulünden çok önce, kimi Uz, Peçenek ve Kıp-
çak Türklerinin Karadeniz’in kuzeyinden gelip, Balkanlara yerleĢtikleri, bölge-
de hakim inanç sistemi gereği Hıristiyanlığı benimsedikleri, Bizanslıların Sel-
çuklu akınlarını durdurabilmek için zamanla bunları Anadolu’ya geçirdiği ve 
1071 Malazgirt SavaĢı öncesinde de, baĢta Karaman olmak üzere Anadolu’da 
çok yaygın bir  Türk kökenli Hıristiyanların bulunduğu tarihsel gerçeklerdendir.  

Bu kitabın ilk baskısında da (sayfa:17) değinilmiĢti. Uluborlu tarihine iliĢ-
kin anlatımlarda, yerleĢtirildikleri yöreye Borlu adını veren ve Bizans ordusun-
da paralı askerlik yapan  Kuman Kıpçak Türklerinin, nüfus mübade- lesine 
kadar Uluborlu’da yaĢadıkları; inançları nedeniyle halkın onları Rum (Gavur) 
olarak adlandırdığı,  Uluborlu hakkında verilen bilgiler arasındadır. 

Bu anlatılanlar, Kıranköy’de yerleĢik olup, Lozan AntlaĢması gereği 
mübadeleye tabi tutulan Hıristiyan hemĢehrilere de, Safranbolu’da Rum ve 
Gavur denilmesiyle benzerlik gösterdiğinden, kilisedeki ibadetleri dıĢında hep 
Türkçe konuĢtukları söylenegelen Safranbolu Rumlarının etnik kökenleri itiba-
riyle Kıpçakların Borlı kabilesinden olmalarından dolayı,  Candaroğulları za-
manında ve Osmanlı yönetiminin ilk döneminde, Safranbolu’ya, Borlu denilmiĢ 
olabileceğini, kabul edilebilir  bir olasılık olarak akla getirmektedir.   

► TARAKLIBORLU-ZAGFİRANBORLU-ZAFRANBOLU-SAFRANBOLU 

Taraklıborlu sözcüğü, tek değil, birleĢik bir sözcüktür. Aslında  “borlu” 
takısının kaynağı bilindikten sonra, Osmanlı dönemi kayıt ve belgelerinde Saf-
ranbolu’nun eski adları olarak geçen Taraklıborlu veya Zağfiranborlu’nun açık-
lanması kolaylaĢacaktır. 

                                                 
(
21

) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt:5, Sayfa:2525 – Cilt:17, Sayfa:8758   
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 Tahir KARAUGUZ, Taraklıborlu adındaki “Taraklı” için,  (Anlaşılıyor ki, 
eskiden burada tarakçılık varmış. Nitekim yakın zamanlara kadar tarakçılık ve 
kaşıkçılık geçer bir sanattı. Şimdi “Ulus-Dırahna” taraflarında kaşık yapanlar 
vardır.  “Tarak”tan sonra, “Safran” rağbet bulmuş, memleketin adı “Safranbo-
lu” olmuş) demekte  ise de (22); bu görüĢte,  bir benzetme ya da yakıĢtırma 
ağır basmaktadır. 

  Buna karĢılık, “Taraklı ya da Tarikli adı, İl-Beyli Türkmenlerine tabi bir 
cemaatın adıdır” diyen Hulusi YAZICIOĞLU’nun gösterdiği kanıtlar çok daha 
tutarlıdır.(23) Bir Türk boyu veya kolu olan “Taraklı Türkleri”nin yerleĢtirilmesin-
den sonra  Safranbolu’nun, “Taraklıborlu” adını aldığı çok güçlü bir olasılıktır. 
Eğer daha önce “Borlu” adlı bir Kıpçak-Türk boyu Safranbolu’ya yerleĢmiĢ, 
sonra Taraklı boyu gelmiĢse, kentin, her iki boyun adıyla birlikte anıldığı  söy-
lenebilir. Ya da kentin adının arkasına eklenen “Borlu” takısı, üzüm bağı ve 
meyve bahçesi anlamındaki sözcükten kaynaklanıyorsa, yine kuvvetli baĢka 
bir olasılık olarak Taraklıborlu’nun, “Taraklıbahçesi” demek olacağı ya da Ta-
raklı Türklerinin bağı bahçesi anlamını taĢıyabileceği  düĢünülebilir. 

  Zağferanborlu, Zafranbolu ve Safranbolu adlarının ise, eskiden yöre-
de, safranın geniĢ ölçüde yetiĢtirilmesinden kaynaklandığı kolaylıkla kabulle-
nilmektedir. Ancak buna karĢılık, Osmanlı’nın son dönemlerinde, resmi belge-
lerde “Taraklıborlu namı diğer Zağferanborlu” denmesinin veya Taraklıborlu 
demekten vazgeçilip, sadece “Zağferanborlu”, “Zafranbolu” ve en sonunda 
“Safranbolu” denilmesinin, zaman içinde Türkçe ses uyumu gibi nedenlerden 
mi kaynaklandığı da, ayrıca  araĢtırılmağa değer  bir önem taĢımaktadır. 

Son olarak, 2015 yılı baĢında yayınlanan bir kitabında Uğurol BAR-
LAS’ın da, Rumların Safranbolu’ya “Sofyanapolis” dediklerini ve Osmanlı’nın 
son döneminde Avrupalıların kayıtlarında bu adın, “Safran” bitkisine  “galat” 
olarak bağlandığını ileri sürdüğüne tanık olunmuĢtur.(24) 

 Oysa, Osmanlı’nın son  döneminde de, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da 
Safranbolu’ya, Zafranbolu denilmektedir. Nitekim 1931 yılında Safran-
boluluların Türk Hava Kurumu’na armağan ettikleri uçağa da “Zafranbolu” adı 
verildiği,  uçağın üstündeki yazıda görülmektedir. Yukarıda daha eski Osmanlı 
kayıtlarında ve bu arada, Uluslu Ġbrahim Hakkı Efendi’nin 1726 tarihli “Atlas-ı 
İbrahim Hamdi-1163” adlı kitabında da Safranbolu’dan, “Zagfranboli “diye söz 
edildiği belirtilmiĢti. Hatta, bir önceki bölümde değinildiği üzere,  Safranbolu, 
VII.yüzyıla ait TEXĠER’in “Küçük Asya” adlı kitabındaki bir haritada, çok eski 
yıllarda  bile, Zağfiranboli  adıyla yer almaktadır. 

Dolayısıyla “Safran” terimi, Safranbolu’nun adında “galat” bir bağlantı 
değildir. Doğrusu Arapça bir sözcük olan “Zağfiran”ın, zamanla Türkçe karĢı-
lığı “Safran”a dönüĢtürülmüĢ olmasıdır.   

                                                 
(
22

) Akın (Tahir) KARAUĞUZ, Zonguldak Gazetesi, 10.10. 1938, Sayı: 558,  
 “Bir Gezi Notlarından, Safranbolu-Karabük” baĢlıklı yazı  
(
23

) Hulusi YAZICIOĞLU, Küçük Osmanlı’nın Öyküsü-Safranbolu tarihi,  
Ġstanbul 2001, Sayfa: 218 
(
24

) Uğurol BARLAS, Geleneksel Açıdan Safranbolu Tıp Tarihine Bir BakıĢ,  
Hilmi Barlas Eğitim Vakfı, Ġstanbul 2015, Sayfa: 12 ve 67  
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  Kültür Bakanlığı’nca 2006 yılında yayınlanan ve UNESCO tarafından 
Dünya Miras Listesi’ne alınan yerleri anlatan, “Dünya Mirasında Türkiye” adlı 
kitapta da, Mezapotamya ve Fırat havzasını dolaĢan, bir Ġngiliz gezgin olan 
Ainsworth’un (1807-1896)  kayıtlarında, Safranbolu’nun, safran kenti anla-mında 
“flaviopolis” olarak adının geçtiğinden  söz edilmesi (sayfa: 382), Ainsworth’un 
yaĢadığı XIX.yüzyılda, Safranbolu’nun, safran bitkisiyle iliĢkili olarak 
“Zağfiranborlu olarak anıldığına, bir baĢka kanıt oluĢturmaktadır. 

 
Safranbolu’ya, en son  adını veren Safran bitkisinin çiçeği 

Sonuç olarak,  Safranbolu’nun eski adları konusunda kiĢisel yorum ve 
değerlendirmeler, akla yatkın kanıtlar olmaksızın, sanki  tartıĢmasız kesin  
bilgilermiĢ gibi anlatılmamalı ve  halen sıkça görüldüğü üzere,  Safranbolu’nun 
eski adı Ģudur ve Ģuradan gelmektedir;   anlamı da budur biçiminde, bir bul-
guya, bir kaynağa dayalı olmaksızın, kesinlik içeren kiĢisel söylemlerden ve 
eski yayınlardan aktarmalarda bulunmaktan kaçınılmalıdır.  

Aslında, kimilerinin yaptığı gibi Borlu, Taraklıborlu ve Zağferanborlu 
olarak bilinen Safranbolu’nun eski adlarındaki Borlu sözcüğünün, Latin dille-
rinde kale anlamı taĢıyan burg ya da borg’la iliĢkisini kurmaya çırpınmak yeri-
ne, öncelikle Borlı ya da Borlu adındaki eski  bir Türk boyu ile olabilecek bağ-
lantısı ve “Bor”un eski Türk dilindeki anlamı üzerinde durulmasının gerektiği 
göz ardı edilmemelidir.  Bugüne kadar böyle yapılmaması, kimi yanlıĢ ve tu-
tarsız görüĢlerin, doğruluğundan kuĢku duyulmaksızın benimsenip, her fırsat-
ta yinelenmesine neden olmuĢtur.  

Bu kitapta, Safranbolu’nun eski adları ve bunların  anlamları ile Saf-
ranbolu’ya geçmiĢ dönemlerde yerleĢen ya da yerleĢtirilenlerin etnik kökenleri 
konusunda bulunabilen bilgi ve bulgulara yer verildi. Bunların, yüksek lisans 



 28 

ya da doktora tezi olarak ele alınıp,  her yönüyle daha geniĢ boyutlarda araĢtı-
rılması, yaĢlı bir Safranbolu aĢığı tarafından, Karabük Üniversitesi’nin ilgili 
öğretim üyelerinin takdirlerine bir kez daha sunuluyor. 

Artık, bilim çevreleri ve en baĢta Karabük Üniversitesi sessiz kalmama-
lıdır. Prof.Dr.Enver KONUKÇU’nun  yukarıda  tamamına yer verilen  görüĢleri  
tutarlı bulunuyor ve baĢka bilgi ve bulgularla çeliĢmiyorsa, bunların yaygın-
laĢması; herkesin öğrenmesi ve  benimsemesi sağlanmalıdır. 

ÇeĢitli kaynaklardan toplanabilen bilgi, bulgu ve kanıtlar, ilgi alanı tarih 
bilimi olmayan, sadece Safranbolu sevgisinin dürtüsüyle konuyu araĢtıran bu 
kitabın yazarı, kendi görüĢlerinde ısrarlı olmaksızın, Safranbolu’nun eski adla-
rının aydınlığa çıkarılmasını ve ilgilenenlere benimsetilmesini bilim çevrelerin-
den bekliyor. Ancak, Safranbolu ile Safran bitkisinin iliĢkisine ve Safranbo-
lu’nun son adını, Safran bitkisinden aldığına kesinlikle inanıyor.  

Saim Ali DĠLEMRE’nin aĢağıda yer verilen görüĢünde belirtildiği üzere, 
kimi somut objeler ya da soyut kavramlar, iĢlevlerine veya tanımlarına uygun 
bir ad taĢımasa da, bir zamanlar bolca yetiĢtirildiği için Safran bitkisi, Safran-
bolu’ya adını  vermiĢ ve bitki ile kent birbiriyle örtüĢmüĢ bulunuyor.   

   Eğer doğruyu söylemek gerekirse, iğne’ye “diken”, 
diken’e “batan”, kazma’ya “kazan”, kazan’a “kızan” 
denmeliydi.  Saim Ali DİLEMRE - (Soyadı Atatürk tarafından 

verilen, T. Dil Kurumu’nun kurucularından, tıp doktoru (1880-1954)  
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