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ÖZET
‹nsan›n toplumsal ve bireysel kiﬂili¤inin oluﬂmas›nda ad›n çok önemli bir rolü vard›r. Uluda¤ Üniversitesi ö¤rencilerinin ad verme gelene¤i ile ilgili düﬂüncelerini ö¤renmek, konu hakk›ndaki bilgilerini ölçmek
maksad›yla 458 ö¤renciye 14 sorudan oluﬂan anket uygulanm›ﬂ, her soru kendi içinde de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›r. Geleneksel adlar›n günümüzde yayg›n olarak hâlâ çok yayg›n kullan›ld›¤› ve Türkçe adlar›n da giderek ço¤ald›¤›n›, ö¤rencilerin çocuklar›na anlaml› ve güzel adlar koymak istedikleri sonucuna var›lm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
Names have important roles in the social and individual devolopment of people. With the purpose of learning what they think of the tradition of naming children and determining their knowledge about the issue,
a questionnaire of 14 questions has been distributed to 458 students At Uluda¤ University and each question
has been evaluated.
‹t has been found out that traditional names are still widely used, the number of Turkish names is also increasing and that students want to give mean›ngful and beatiful names to their children.
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Kiﬂi adlar›, filoloji, dilbilim, kültür
tarihi ve halkbilim çal›ﬂmalar› aç›s›ndan
önem taﬂ›maktad›r. (Aksan:s.117)
Yeryüzünde ad verme olgusundan
yoksun tek bir topluluk ve toplum görmek olas› de¤ildir (Ac›payaml›:s.2). ‹nsanlar bir kiﬂinin, bir nesnenin, bir durumun ya da bir olay›n ad›n› koymadan
onu bir belirtiyle, bir s›fatla, bir özelikle
nitelendirmeden rahat edemezler. Belli
olan belirli k›l›nan bilinen ﬂey insano¤lunu rahatlat›r; kargaﬂay›, kar›ﬂ›kl›¤›
yan›lma ve yanl›ﬂl›¤› önler, iliﬂkiyi düzenler ( Örnek s. 148). Ad; elbette bir kiﬂiyi baﬂkalar›ndan ay›rt etmek, bir tak›m kar›ﬂ›kl›klar› önlemek amac›yla verilse de bunun yeterli olmad›¤› görülmektedir. Bu sebeple soyad›/ aile gibi

ikinci bir ad›n al›nmas› gerekli olmuﬂtur. ( Sakao¤lu a: s.2)
‹nsan›n karakter ve ﬂahsiyetinin
oluﬂmas›nda ad›n önemli rolü vard›r.
Bunun için yeni do¤acak bir çocu¤a rastgele ad konulmamal›d›r. “Çocuklara ad
konurken be¤enilen, sevilen, sayg› duyulan nesneler ve kiﬂilere iliﬂkin adlar bulmaya özen gösterilir (Aksan:s.117). ‹slâmiyette de çocu¤a ad seçerken gayet titiz
davran›lmas›
gerekti¤ini
belirten
Hz.Peygamberimizin, “Siz k›yamet gününde hem kendi ad›n›zla, hem de babalar›n›z›n ad›yla ça¤r›lacaksan›z; bu sebeple kendinize güzel ad koyunuz.”(‹slâm Ansiklopedisi:s.333) ﬂeklindeki uyar›s› da kötü anlaml› adlar›n verilmemesi
gerekti¤i bize hat›rlatmaktad›r. Bundan
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dolay› çocuklara ad vermede anne ve baban›n sorumlulu¤u da art›rmaktad›r.
Ad koyma ve seçimi dinî ve kültürel
olmak üzere iki aç›dan önem taﬂ›maktad›r. Baz› toplum mensuplar›na verilen
adlarda inanç ne olursa olsun, kültürlerinin veya ad politikalar›n›n bir gere¤i
olarak, onu di¤er toplum mensuplar›ndan ay›ran ve mensup oldu¤u milliyeti
aç›kça ortaya koyan ekler ve özellikler
mevcuttur. Bir de din birli¤inden kaynaklanan etkileﬂim neticesinde milliyet
fark› gözetmeksizin ortak olarak kabullenen adlar vard›r. Örne¤in Türkler,
Türk olmay›p ancak Müslüman olan
baﬂka birçok de¤iﬂik kavim ve topluluklarla ayn› ada sahiptir. (A¤›rman:126)
Araﬂt›rma konusu olarak seçti¤imiz
“kiﬂi adlar›yla” ilgili Uluda¤ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Edebiyat bölümlerinde okuyan 458 ö¤renciye kendi

adlar› konusunda düﬂüncelerini ö¤renmek için anket uygulanm›ﬂt›r. Ankete
kat›lan ö¤rencilere do¤um tarihi, do¤um
yeri, kardeﬂ say›s›, ailesinde ad seçme
hakk›n›n en çok kime tan›nd›¤›, kardeﬂlerine verilen adlar›n özel bir anlam›
olup olmad›¤›, kendi ad›n›n kimin taraf›ndan verildi¤i, kendisine verilen ad›n
bir anlam› olup olmad›¤›, takma ad›, göbek ad›, iki ad› olup olmad›¤›, adlar›n›
seviyorlarsa ve sevmiyorlarsa nedenleri,
evlendikleri zaman k›z ve o¤lan çocu¤una ne ad koymak istedikleriyle ilgili sorular yöneltilmiﬂtir. Çal›ﬂman›n son k›sm›nda da Uluda¤ üniversitesinde 20022003 y›l›nda kay›t yapt›ran ö¤rencilerin
en çok hangi adlar› taﬂ›d›klar› konusunda istatistikî çal›ﬂma yap›lm›ﬂ elde edilen veriler her bir soru için ayr› ayr› de¤erlendirilmiﬂ, belirli sonuçlara var›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Tablo:1 Do¤um Tarihi
1.tabloda ankete kat›lan ö¤rencilerin do¤um tarihleri gösterilmiﬂtir. Ankete kat›lan ö¤rencilerin en yüksek yaﬂ grubunun 20 oldu¤u (%22.5) en düﬂük grubunun ise
18(%1.5) oldu¤u görülmektedir.
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Tablo:2 Ankete kat›lan ö¤rencilerin do¤um yerleri
Ankete kat›lan ö¤rencilerin do¤duklar› co¤rafî bölge içinde en yüksek oran, Marmara bölgesine(%35.3), en düﬂük oran Güneydo¤u Anadolu(%5.9) bölgesine aittir.
Her bölgeyi kendi aras›nda incelersek;
Bölgeler
Do¤u Anadolu Bölgesi
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi
‹ç Anadolu bölgesi
Marmara bölgesi
Karadeniz bölgesi
Akdeniz bölgesinde
Ege bölgesi

En yüksek oran
%24.4Erzincan
%45 Diyarbak›r
% 41.8 Ankara
%46.5 Bursa
%17.5 ile Çorum ve Artvin
%39.5 Mersin
%37.7 ‹zmir

En düﬂük oran
%2.2si Van
%6.5 Batman
% 3.6 K›rﬂehir
K›rklareli (% 1.9)
%3.5 Amasya ve Rize
11.6 Antalya’ya
%3.3 Mu¤la

Bu bölümde 451 ö¤renciden cevap al›nm›ﬂt›r. 7 ö¤renci do¤um yerini yazmam›ﬂt›r.
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Tablo:3-Kaç kardeﬂsiniz?
Tespit edilen sonuçlara göre; iki kardeﬂi olanlar›n % 39.6 ile en yüksek orana sahiptir. Bu sonuçlardan yola ç›karak kentlerde az çocuk e¤iliminin daha fazla oldu¤unu söyleyebiliriz. Burada anne ve baban›n e¤itim durumu da önemlidir. Ayr›ca ekonomik ﬂartlar›n a¤›rlaﬂmas›, az çocuk yapma e¤ilimini art›rmaktad›r. 10 kardeﬂi olan
üç ö¤renci %0.7 en düﬂük orana sahiptir. Bu ö¤rencilerin do¤um yerlerine bakt›¤›m›zda bir ö¤renci Mardinli, iki ö¤rencinin de Diyarbak›rl› oldu¤unu görürüz.
Ömer Kabasakal “Türkiye’de ortalama do¤urganl›k h›z›n› yükselten en önemli
bölgelerin Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgeleri”(Kabasakal:23)oldu¤unu belirtmektedir.

Tablo: 4-Ailenizde çocu¤a ad seçme ve ad koyma hakk› en çok kime tan›n›r?
Yukar›daki sonuçlardan anne ve baban›n ad koymada karar verme yetkisinin
%49.1 ile birinci s›rada, dede ve babaannenin ise ikinci s›rada yer ald›¤› görülmektedir.
http://www.millifolklor.com
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Tablo: 5- Kardeﬂlerinize verilen adlar›n özel bir anlam› var m›?
Burada kardeﬂlerine verilen ad›n nedenini bilmeyen ö¤renciler %47,6 ile en yüksek k›sm› oluﬂturmaktad›r.

Tablo:6 Sizin ad›n›z› kim vermiﬂ?
Türk ailesinde çocu¤a ad verme yetkisi dedelerde, babalarda, hocalardad›r yarg›lar›n› bir tarafa b›rak›rsak ad verme; ailenin yap›s›na, yaﬂad›¤› çevreye, e¤itim durumuna göre de¤iﬂmektedir (Baﬂgöz:s.166). Geleneksel aileden çekirdek aileye geçilirken annenin de baba kadar olmasa bile ad vermede sorumlulu¤u paylaﬂt›¤›n› söyleyebiliriz.
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Tablo: 7- Size verilen adlar›n özel bir anlam› var m›?
1- Dinî Kaynakl› Adlar:
a-Peygamberin ad ve s›fatlar›:Mustafa, Muhammed, Mehmet
b-Di¤er peygamberlerin adlar›: ‹sa,Yahya, Musa, ‹smail.
c-Dört halife ile ilgili olan adlar: Ali, Haydar, Osman, Faruk, Ömer.
d-Peygamberin yak›nlar›n›n adlar›: Fatma, Hatice, Zühre,Hasan , Hüseyin
2- Do¤du¤u zamana göre verilen adlar: ﬁaban, Ramazan, Kadir, Egemen, Berat.
3-Ölen yak›nlar›n›n an›lar›n› yaﬂatmak için konulan adlar: Özellikle dede ve babaanne’nin adlar› konulmuﬂtur. Ramazan, Emine, Fatma, Ali, Medet, Sebahat.
4- Tarihten al›nan adlar: Fatih, Yavuz, Selim,Orhan,Mustafa, Kemal, Osman, Ertu¤rul, Kurtuluﬂ.
5- Edebiyat dünyas›ndan al›nan adlar:Veysel, Yunus, Emre, Cahide, Gülnihal.
6- Tabiat ile ilgili adlar: Babalar›, k›zlar›n›n kokusu güzel olsun diye Defne, Bahar
adlar› koymuﬂ.
7- Co¤rafya ile ilgili adlar: Deniz, Ada, Irmak.
8- Kafiyeli adlar: Gülay- Tülay,Deniz,- Yeliz, Banu- Burak, Gülhan- O¤uzhan, MetinMehmet.
9-Sevilen kiﬂilerle ilgili adlar: Annesi Güliz ad›nda baﬂar›l› ‹ngilizce ö¤retmenini çok
seviyormuﬂ. O yüzden k›z›na bu ad› koymuﬂ.
10-Dönemin idarecilerinin adlar›:Bülent ( Ecevit), (Kenan) Evren, ‹smet( ‹nönü)
11-Halk hikayelerinden al›nan Adlar: ﬁirin, Tahir, Leyla, Asl›.
12- Güçlülük ifadesi bildiren adlar: Demir, Alp.
13- Çocu¤un d›ﬂ özelliklerini belirten adlar: Beyaz oldu¤u için Nurdan, devaml› gülümsedi¤i için Gülenay.
14-Bütün çocuklar›n k›z olmas› halinde erkek çocu¤unun olmas› için konulan adlar:
Döne.
15-Dönemin ünlülerin ad›: Hülya (Koçyi¤it), Neﬂe( Karaböcek),Melike (Zobu) Emel
(Say›n) Fenerbahçeli Serhat, ﬁenol.
16-Anne ve baba adlar›n›n ilk hecelerinden kurulan adlar: Engin- Esra, (Enes)
17-Az rastlan›r bir ad oldu¤u için anneleri taraf›ndan konulan adlar: Tu¤çe, Dilay,
Vicdan, Kamil, Sena, Selen, Koralp . Babas› 12 Eylül de hapisteyken do¤an çocu¤a annesi taraf›ndan Eylem ismini koymuﬂlar.
18-Sevip de evlenemedikleri kiﬂilerin adlar›: Babalar›, amcalar›, day›lar› sevip de evlenemedikleri k›z arkadaﬂlar›n›n adlerini koymuﬂlar: Çi¤dem, Meryem, Filiz, Meral, Ahu,
Özlem, Dilek.
http://www.millifolklor.com
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19-Son çocuk oldu¤u için: Songül, Soner.
20-Takvim yapra¤›ndan bak›larak ad konmas›: Ablas›ndan sekiz sene sonra do¤muﬂ.
O günkü takvim yapra¤›nda Perihan ad› yazd›¤› için bu ad› koymuﬂlar.
21- Kur’a ile tespit etmek: Do¤du¤u zaman ad›n› birden fazla kiﬂi koymak istemiﬂ.
Kur’a çekmiﬂler. Fatma ç›km›ﬂ.
22- Baba mesle¤iyle ilgili adlar: Babas› K›br›s’ta savaﬂtayken do¤du¤u için Savaﬂ
ad›n› vermiﬂler. Babas› denizci oldu¤u için Ülgen ad›n› vermiﬂler. Babas› denizci oldu¤u
için Deniz, Demircilikle u¤raﬂan babas› o¤lunun ismini de Demir koymuﬂ.
23- Rüyada görülen kiﬂilerin adlar›:Annesi sekiz haftal›k hamile iken rüyas›nda bir
pir görmüﬂ. Ve bu pir, k›z›n›n olaca¤›n› ve ad›n›n Filiz koymas›n› istemiﬂ
24- Nüfus müdürünün ad vermesi: Babas› k›z›n›n ad›n› Sederya koymak istemiﬂ.
Ama nüfus müdürü izin vermemiﬂ. Bunun üzerine annesi s›k rastlanmayan adlardan olan
adlardan “Berlin” koymuﬂ.
Ankete kat›lan ö¤rencilerden %64.6 kendilerine konulan ad›n sebebini bilmediklerini belirtmiﬂlerdir.

Tablo:8-Takma ad›n›z var m›?
Kiﬂinin as›l ad›n›n d›ﬂ›nda, özellikle yak›nlar› ve ba¤l› bulundu¤u grubun üyeleri taraf›ndan rahatl›kla kullan›lan bir takma ad› da olur. Takma adlar daha çok geleneksel kesimde özellikle köylerde daha çok görülmektedir. Buralarda hemen hemen herkesin bir takma ad› vard›r. Bu ad kiﬂinin ard›ndan söylendi¤i gibi, rahatl›kla yüzüne de söylenir. Bu adlar kiﬂinin ruhsal, bedensel, fizyolojik bir özründen, toplumsal yaﬂam›ndaki uyumsuz ve ayk›r› davran›ﬂ›ndan iﬂinden, u¤raﬂ›s›ndan, baﬂ›ndan geçmiﬂ bir olaydan vb dolay› tak›l›r.(Örnek:s.159) Takma adlar, ö¤renci gruplar›nda, meslek gruplar›nda da görülür.Yukar›daki tabloda da görüldü¤ü gibi takma
ad› olmayan ö¤renci say›s› %92’dir.
Ö¤renciler takma ad›n daha çok lisede tak›ld›¤›n› takma ad› olan ö¤rencilerin de
herkes taraf›ndan tan›nd›¤›n›, bilindi¤ini yazm›ﬂlard›r
Sar› kafa, sar›ﬂ›n oldu¤u için; Cibro, saz çald›¤› için; Ördek, dudaklar› örde¤e
benzedi¤i için; ﬁakira, iyi oynad›¤› için; Saf aﬂ›k, ﬂiir yazd›¤› için; Civciv-ufak tefek
oldu¤u için Marya; çok k›sa oldu¤u için; Köro¤lu, lisede hoca gözlerini kapatarak ders
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anlatt›¤›nda onu taklit etti¤i için; Gubul, yeni do¤an köpek yavrusu kadar sevimli
bulduklar› için, Zeytin; gözleri siyah oldu¤u için, C›rc›r böce¤i, çok konuﬂtu¤u için; ‹lhan Mans›z, h›rsl› oldu¤u için, B›ld›rc›n, kilolu oldu¤u için, Çavuﬂ; yönetici vasf› oldu¤u için; Karabiber- Nestle, esmer oldu¤u için, Kibrit çöpü, çok zay›f oldu¤u için,
Gargamel, Azman( çizgi film kahramanlar›)arkadaﬂlar›na pek rahatl›k vermedi¤i
için, Jelibon, ﬂeker gibi tatl› oldu¤u için, Minik, Minik kuﬂ, biraz irice oldu¤u için; Kedi; kedi gibi gözleri oldu¤undan, Karamel, siyah saçl› oldu¤u için; Filozof, felsefeyi
sevdi¤i için,Yedi kocal› Hürmüz, erkek hayranlar› çok oldu¤u için.

Tablo:9- ‹ki ad›n›z var m›? En çok hangi ad›n›z› kullan›yorsunuz?
Yapt›¤›m›z ankette iki ad› olan ö¤renci say›s› %10.9 dur. Bunlardan birkaç tane örnek verecek olursak, Mehmet Ça¤an, Hasan Hüseyin, Ümmü Gülsüm, Halil ‹brahim, Erol Eren, Arif Bayram, Ali R›za, Hande Sema, Akif Cemil, Hatice Bilge, Ayﬂe Nihal, Sibel Gözde, Zerrin Zühal, Feyza Emine, Sacide Zeynep, Fatma Özlem, Ferize ﬁirin, Abdurrahman Okay, Ömer Metin,Yavuz ﬁükrü, Veysel Onur, Zeki Alp, ‹brahim Can, Ayhan Damla, Behiye Nazl›, Asl› Eren, Selma Sinem, Asiye Asya, Nefise
Ayﬂegül, Bahar Sultan, Salih Koralp, Emek Hakan, Hayriye Sinem, Zehra Sinem,
Muhammet Hanefi, Tankut Erdinç
Bu soruya cevap veren otuz sekiz ö¤renci ilk adlar›n›n göbek ad› oldu¤u, on
iki ö¤renci ise ilk adlar›n›n büyükanne ve dedeleri taraf›ndan konuldu¤unu, ikinci
adlar›n›n ise anne ve babalar› taraf›ndan kondu¤u ifade etmektedirler.Ö¤rencilerin
tümü ikinci adlar›n› kulland›klar›n› belirmiﬂlerdir. Bunun nedenini de ikinci adlar›n›n kula¤a daha hoﬂ geldi¤ini ve daha güzel oldu¤u için kulland›klar›n› aç›klam›ﬂlard›r.
Tablo 6’da ad verme yetkisinin büyükanne ve dededen anne ve babaya do¤ru
yönlendi¤i gözlemlenmiﬂti. Ancak bu yetki de¤iﬂimi s›ras›nda özellikle iki adl› ö¤rencilerin durumunu de¤erlendirdi¤inde hem büyükleri k›rmamak hem de anne ve baba olarak istedikleri adlar› çocuklar›na verme iste¤i kendini göstermektedir.
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Tablo:10 Göbek ad›n›z› yaz›n›z
Halk›m›z›n aras›nda, “göbek
ad›” koyma gelene¤i de yayg›nd›r. Çocu¤un do¤umu s›ras›nda,
göbe¤i kesilirken konan ada “
göbek ad›” denmektedir. Genellikle dinselli¤i ile ün yapm›ﬂ kiﬂilerle, kutsal kitaplardan seçilen bu adlar resmi kay›ta geçti¤i gibi geçmeden de çocuklar›n
ana babalar›, akrabalar› ve yak›nlar› taraf›ndan kullan›labilir. Halk, göbek ad› konmas›n› genellikle dinsellikle aç›klamaktad›r. Örne¤in; bu konuda fikirleri sorulanlar “kabirde o adla ça¤r›lm›ﬂ da ondan konurmuﬂ, öte dünyada
göbek ad›yla ça¤r›l›rm›ﬂ insan “tövbe telkin verilirken o adla ça¤r›l›r” diyerek birbirini tutan ve belli görüﬂü vurgulayan cevaplar vermektedir( Örnek:s. 159).
Yukar›daki tabloda da görüldü¤ü gibi ö¤rencilerin %85,2 göbek ad›n›n ne oldu¤unu bilmemektedir. Hatta ö¤renciler verdikleri cevapta bunu lâkapla kar›ﬂt›rm›ﬂlard›r. Göbek adlar›n› bilen ö¤rencilerin verdi¤i cevaplar içinde Baht›ﬂah, Fadime,
Fatma, Ayﬂe, Muhammed, Ali, Hüseyin, Kadriye, Atiye, Ahmet, Osman, Hasan, Rahime, Yavuz bulunmaktad›r.Göbek ad› olarak kullan›lan adlar›n çok büyük bir k›sm›n›n dinî kaynakl› oldu¤u görülmektedir. Bunun yan›nda Yavuz gibi Türkçe’den gelen
adlarda tespit dilmektedir.

Tablo:11 Ad›n›z› seviyor musunuz ? Neden
Hülya,Yasemin, Birgül, Cansu; adlar›n›n kendileriyle özdeﬂleﬂti¤ini, Birgül,
Gökçe, Ergin, Özlem, Vijdan, Berna, Merve, Neﬂe, Sena, Görkem; adlar›n›n kula¤a hoﬂ
geldi¤ini, Nebahat; ad›na daha yeni yeni al›ﬂt›¤›n› bu ad›n babaannesinin ad› oldu-
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¤undan de¤iﬂtirmeyi düﬂünemedi¤ini, Neﬂe; ad›n›n k›sa ve anlam› olmas› nedeniyle
sevdi¤ini, Fili;z ad›n›n safl›¤› temsil etti¤i için, gönül isminin ﬂark›larda daha çok
geçti¤i için, Sibel; kiﬂili¤ini yans›tt›¤› için, Elif; Kur’an›n ilk harfi oldu¤u için, Ümit;
hayata bak›ﬂ ac›s›yla uyumlu oldu¤u için adlar›n› sevdiklerini, Neslin, Seçi;l adlar›n›n yayg›n olmad›¤›ndan dolay› sevdiklerini Ahmet, Abdurrahman, Muzaffer,Hac›,
Süleyman, Nurullah, Fetulah, Abdullah, Mükerrem; adlar›n›, dedelerinin adlar› oldu¤u için sevdiklerini, Nazmiye, Nebahat, Bedriye, Naciye, Ferize, Havva, Nazmiye,Hasene, Sümeyye, Sebahat, Halime, Fadime, Meziyet; adlar›n› büyükannaelerinin
ya da ananelerinin ad› oldu¤u için sevdiklerini, Eylem, Güliz, Ömer, Kurtuluﬂ, Özlem,
Züha;l adlar›n› babalar› verdi¤i için sevdiklerini, Birgül, Gülay, Çi¤dem, Nilüfer, Mine, Gülfer; adlar›n›n çiçek ad› oldu¤u için sevdiklerini belirtmiﬂlerdir. Ö¤renciler güzel, anlaml›, ve de¤iﬂik adlar› sevmelerinin d›ﬂ›nda büyüklerinin adlar›n› taﬂ›maktan
da hoﬂland›klar›n› belirtmektedirler.

Tablo: 12Ad›n›z› sevmemenizin nedeni
Hakan ad›n› fazla milliyetçi buldu¤u için sevmiyor.Bedriye, ad›n› uzun buluyor,
ama ﬂikayetçi de¤il. Cebrail, ad›n› sevmiyor. Ad›n›n Ahmet olmas›n› istiyor. Gamze
ad›n›n Zülal olmas›n›, ‹rfan ad›n›n Onur olmas›n› istiyormuﬂ. Tülay ad›n›n daha anlaml› olmas›n› istiyor.Emine ad› eski buluyor. Gerçi Leyla da öyle imiﬂ ama ama bu
ad› sevdi¤ini belirtiyor. Arzu isminin Elsem olmas›n› istermiﬂ. Selamete eren anlam›ndaym›ﬂ. Cengiz, isminin peygamber ve onun ümmetinden birinin ad› Ali ya da
Ömer olmas›n›, Serkan da ad›n›n Erkan Muhammed olmas›n›, Ömer ad›n› Alp ile de¤iﬂtirmek istedi¤ini belirtmiﬂ. Ailesi taraf›ndan baﬂka birine evlatl›k verildi¤i için
Teslime ad› verilen ö¤renci ad›n› ve anlam›n›; ‹lhan ad›n› kendisini tam anlatmad›¤›
için sevmedi¤ini, Bedriye, Fahriye,Asiye, Hafize, Resmiye, Safiye adlar›n›n söyleniﬂi
zor oldu¤undan,Ça¤r›, Deniz,Olcay erkek ad› ile kar›ﬂt›r›ld›¤›ndan dolay› adlar›n›
sevmediklerini bildirmiﬂlerdir.Anketi uygulad›¤›m›z s›n›flarda ö¤renciler en çok bu
soruyu severek cevaplad›klar›n› belirttiler. Özellikle k›z ö¤renciler çocuklar›na koyacaklar› adlar›n çok yayg›n olmayan adlardan seçmek istediklerini ve mümkünse bu
adlar› baﬂkalar›na da söylemezsem adlar› yazacaklar›n› söylediler.
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13.Ö¤rencilerin erkek çocuklar›na vermek istedikleri adlar
Ankete kat›lan 458 ö¤renciden 440
ö¤renci bu soruya cevap vermiﬂtir. Bu soruya cevap vermeyen ö¤rencilerden baz›lar›, bu konuda karar vermenin ﬂimdilik
erken oldu¤unu, genellikle çocuklara
moda adlar›n konuldu¤unu ﬂimdi bulaca¤› ad›n modas›n›n geçece¤ini , ileride
eﬂiyle birlikte bu konuya karar vermek
istediklerini, babas› ne koymak isterse
onaylayacaklar›n› , evlenmeyi düﬂünmedikleri gibi nedenler belirtmiﬂlerdir.
Ö¤rencilerin %0,5 çocuklar›na;
Akif, Ahmet Hamdi, Berkant, Berçem,
Barbaros, Bilal, Davut, Emirhan, Ethem, Fatih,Güney, Kadir, Sadi, Macit,
Oktay, Tamer, Tolga, Tar›k, Tufan, Turgay, U¤ur, Yasin, Yaﬂar Yekta,
Ö¤rencilerin % 0,9 çocuklar›na Alpin, Beril, Berk, Bilge ka¤an, Bulut,
Cenk, Devrim, Do¤an, Erde, Enes, Furkan, Hazar, ‹lker, ‹brahim, Kerem, ‹smail, Mehmet, Murat, Miray, Ö¤eday,
Remzi, Tarcan, Timuçin, Tu¤berk, Yalç›n, Zafer,Yunus,
Ö¤rencilerin %1,4 çocuklar›na; Ali,
Batuhan, Behram, Bu¤ra, Burak, Can,
Hakan, Hüsne, Koray, Mete, Mustafa,
Muhammed, Kurtuluﬂ, Mert, Ozan, Saltuk Bu¤ra Selçuk, Semih, Serkan, ﬁafak, Taylan, Teoman, Ural, Yunus Emre,
Uygar,
Ö¤rencilerin %1,9 çocuklar›na; Ahmet, Alpay, Berkay, Berke, Cem Çayan,
Deniz, Efe, Erhan, Emre, Eren Ka¤an,
Kürﬂat, Sarp, Serhat, Ufuk, Umut, Uygar, Yank›,Yi¤it, Yusuf,
Ö¤rencilerin %2,4 çocuklar›na; Alperen , Ataman, Baran, Bora, Ça¤r›, Derin, Do¤a, F›rat, Toprak ,Görkem, Gökhan, Gökberk Hüseyin, Sualp,
Ö¤rencilerin %2.8 çocuklar›na; Ça¤›n, Ege, ‹lke, O¤ulcan, Okyanus, Osman, Ümit, Talha,
Ö¤rencilerin %3.3 çocuklar›na; Ata,
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Mutlu, Onur, Özgür, Ural, Yi¤it, Yi¤ithan, Utku ad›n› koyacaklar›n› belirtmiﬂlerdir.
14. Ö¤rencilerin K›z çocuklar›na vermek istedikleri adlar.
Ö¤rencilerin %0,5 çocuklar›na;
Aleyna, Asel. Asilsude, Asude, Aﬂk›m,
Aybüke, Aylin, Aysel, Baﬂak, Bengüç,
Berçem, Beste, Büﬂra, Ç›¤l›k, Dilara,
Ebru, Efﬂan, Emine, Fatma, Feriﬂte,
Gülbeyaz, Gülseli, Gülsüm, Handan, Hira, Hülya, Ilg›n, ‹rem, Kamile, Mehtap.
Melike, Melisa Nadide, Naz Nehir, Nesibe, Nilüfer, Nimet, Nurefﬂan, Nurten,
Nurbike, Peykan, Rana, Seden, Seval,
Sevda, Rayiha, Süreyya ﬁehnaz, Tuba,
Ülkü, Yasemen, Y›ld›z, Zatiye
Ö¤rencilerin %1çocuklar›na, Ayﬂe,
Azra, Berfin, Berfu, Cemre, Dilruba, Efsun, Elif, Esma, Gökçe, Gülfeman, Hatice, Hüveyla, ‹pek, Jülide, Leyla, Melis,
Özge, Öznur, Rüveyda, Seçkin, Sena,
ﬁeyda, Tu¤çe, Veda, Yasemin, Yeﬂim, Zelal, Ziﬂan,
Ö¤rencilerin %1.5 çocuklar›na; Asl›,
Aysima, Berna, Beyza, Beyzagül, Buse,
Derya, Dide, Gülefﬂan, ‹layda, Kübra,
Merve Özlem, Pelin, Reyhan, Serdem,
Sevgi Gülnida, Gülnihal, Gülﬂah, Haldenur, Hazar, Nuray, Püren, Sevde, Sima
Sude, ﬁahizer, ﬁimal, Tuana, Zülal,
Ö¤rencilerin %2 çocuklar›na; Ada,
Ceren, Dicle, Dilan, Dilanur, Ebhar, Eda,
Eflâl, Emek, Gamze, Gülperi, Gülüm,
Güneﬂ, Hür, Hüsne, May›s, Nil, Suveyda, Türkü, Yank›, Yaprak, Zeynep,
Ö¤rencilerin %2.5 çocuklar›na; Asya, Derin, Eylem, Gizem, Hayat, ‹lke,
M›sra, Öykü, Pelinsu, Tanem,
Ö¤rencilerin %3 çocuklar›na; Cansu, Deniz, Deren, Ecem, Eylül, Ezgi, Iﬂ›lsu, ‹dil, S›la, Su,
Ö¤rencilerin %3.5 çocuklar›na;
Umut, Yaren adlar›n› koyacaklar›n› bildirmiﬂlerdir.
Ö¤rencilerin baz›lar› çocuklar›na
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neden bu adlar› koymak istediklerini
ﬂöyle aç›klamaktad›rlar. Yaren ad›n› arkadaﬂl›¤a önem verdi¤i için, Kübra peygamberimizin ilk eﬂinin ad› ad› oldu¤u
için, Hasret toplumsal yaﬂama özlem
duydu¤u için, Merve ve Talha’n›n anlamlar›n›n güzel oldu¤u için, ülke olarak M›s›r’a hayran oldu¤u için ve M›s›r’a Nil
nehri hayat verdi¤i için Nil, Sahra gizemli oldu¤u için, Zeynep safl›¤› temsil
etti¤i için, Feriﬂte ad›n› anlam›ndan dolay› sevdi¤i için, Onur, Talha, Ozan sevdi¤i erkek arkadaﬂlar›n›n ismi oldu¤u
için, Tu¤çe az kullan›lan bir ad oldu¤u
için, Hilal tarihi bir ad oldu¤u için, Yasemin ad›n› hem babaannesinin, hem teyzesinin ad› oldu¤u için, Yalç›n ölen abisinin ad› oldu¤u için, Güney ölen bir arkadaﬂ›n›n ismi oldu¤u için, Tanem, ilginç
bir ad oldu¤u için, Derin, Tuba, çok sevdi¤i arkadaﬂlar›n›n ismi oldu¤u için, Alperen, Mert, Yi¤it, Efe adlar› yi¤itli¤i, dürüstlü¤ü simgeledi¤i için, ça¤r›ﬂ›mlar›
güzel oldu¤u için, Ada, Asya Türkçe adlar olmas› ve söylemesi kolay oldu¤u
için, Aleyna ad› manevî ça¤r›ﬂ›mlar yapt›¤› ve Kur’anda geçti¤i için, Özlem ad›
ﬂu andaki psikolojisini yans›tt›¤› için,
Umut çocu¤una bakt›kça umut k›v›lc›mlar› yükselece¤i için, Mithat ve Feraye
ad›n› Tanzimat dönemine özel bir ilgisi
oldu¤u için, Süveyda ad›n›n divan edebiyat›nda güzel bir anlam› oldu¤u için, Bar›ﬂ ad›n› günümüzde özellikle insanlar
aﬂa¤›land›¤› için, Hande bilinen ve güncel bir ad oldu¤u için çocuklar›na bu adlar› koymak istediklerini belirtmiﬂlerdir.
Çal›ﬂman›n son k›sm›nda da
Uluda¤ üniversitesi Ö¤renci ‹ﬂleri Daire
Baﬂkanl›¤› ile temas kurulmuﬂ 20022003 y›l›nda kay›t yapt›ran 34.849 ö¤rencilerin ad listeleri al›nm›ﬂ k›z ve erkek ö¤renciler grupland›r›lm›ﬂ ve ö¤rencilerin en çok ve en az hangi ad› taﬂ›d›¤›
tespit edilmiﬂ, listenin çok kabar›k olmas›ndan dolay› en çok ve en az kullan›lan
http://www.millifolklor.com

on erkek ve on k›z ö¤renci ad› istatistiki
olarak verilmiﬂtir.
14.673 k›z ö¤renci aras›nda en fazla
Elif (450) %3.07, Fatma(414) %2.82 Esra
(393) %2.68, Emine (311) %2.13,Yasemin
(309) %2.11, Ferda (234) %1.58, Ebru
(247), %1.68, Deniz (242) %1.60, Tu¤ba
(223) 1.52.
20. 176 erkek ö¤renci aras›nda Murat (800) %3.965, Mustafa (781) 3.871,
Mehmet (750) %3.717, Fatih (508)
%2.518, Serkan (410) %2.032, ‹brahim
(360) %1.784, Hüseyin (331) %1.641 Hasan (312) %1.546, Ömer (243) %1.204,
Erhan (214)%0.615,
K›z ö¤renciler aras›nda, en az yüzdeye sahip olan adlar, Atviye (1)%0,01
Azra(2) %0,001, Beliz(2) %0.01, Belinda
%0.01 Beril Oya (1) %0.01, Beste (4)
%0.04, Berivan (5) %0.03,Cansel (3)
%0,02, Ilg›n (6) %0,04, Iraz (1) %0.01,
Erkek ö¤renciler aras›nda en az
yüzdeye sahip adlar,
Arsel (1) %0.005, Ardahan (2)
%0.010, Ateﬂ (1) %0,005, Ata(2) 0.0010,
At›l (2) %0,010, Azmi (1) %0,005, Bestami(1) %0,005, Bulut (1)%0.005, ﬁadan(2)
% 0.010 Taha (5) %0.0025, Salman (3) %
0,015.
Sonuç
Adlar üzerinde ﬂimdiye kadar bir
çok çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Biz bu çal›ﬂmada daha önce yap›lan araﬂt›rmalardan da yararlanarak üniversite gençli¤inin (Uluda¤ üniversitesi ölçekli)- kendi
adlar›na yönelik sorular sorarak- ad verme gelene¤iyle ilgili düﬂüncelerini ö¤renmek istedik.
Yirmi yaﬂ grubunun büyük orana
sahip oldu¤u ö¤rencilerin en fazla geldikleri co¤rafî bölge Marmara bölgesidir.Toplumumuzda anne ve baban›n e¤itim durumunun yükselmesinden dolay›
iki kardeﬂe sahip ö¤renci say›s›n›n daha
yüksek oldu¤unu tespit edilmiﬂtir. Geleneksel aileden çekirdek aileye geçerken
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daha önceleri çocu¤a ad koyma yetkisi
Dede ve büyükannede olmas›na karﬂ›n
art›k anne ve baban›n çocuk üzerinde
daha etkili oldu¤u görülmektedir. Ankete kat›lan ö¤rencilerin sadece %7.6’s›n›n
takma ad› oldu¤unu ve bunlar›n ço¤unlu¤unun lisede tak›ld›¤›n› belirtmiﬂlerdir. ‹ki ismi olan ö¤rencilerde birinci adlar›n›n göbek ad› oldu¤u ikinci adlar›n›n
daha çok modaya uygun oldu¤u için kulland›klar›n› belirtmiﬂlerdir.Ad›n› seven
ö¤rencilerin ço¤unlukta oldu¤unu, sevmeyen ö¤rencilerin ise hangi adlar› tercih ettikleri belirtilmiﬂtir. Ö¤rencilerin
çocuklar›na vermek istedikleri adlar› seçerken az bilinen ad olmas›na, manevî
ça¤r›ﬂ›mlar yapmas›na, söylemesi kolay,
güncel, tarihten al›nan adlardan olmas›na, ölen arkadaﬂlar›n›n ya da yak›nlar›n›n ad› olmas›na, anlam›n›n güzel olmas›na dikkat ettiklerini yazm›ﬂlard›r.
Bunlardan baﬂka sevdi¤i erkek arkadaﬂ›n›n ad›n› koymak isteyenlerin say›s›n›n da az›msanmayacak kadar çok oldu¤unu söyleyebiliriz.
Son bölümde ise Uluda¤ Üniversitesinde okuyan ö¤rencilerin ço¤unlukla
hangi adlarda oldu¤u verilmiﬂtir. ‹lk s›rada yer alan erkek ve k›z ö¤rencilerin
alm›ﬂ olduklar› adlar›n ço¤u ‹slâm tarihinde Mehmet, Mustafa, Ömer, Hasan,
Hüseyin, Kübra,Gülsüm, Ebrar, Zeynep,
Esma, Samet vs yer alan adlard›r. Bunlar aras›nda günümüzde kullan›lan Deniz, Erhan, Ata, Mutlu, Onur, Özgür,
Ural,Yi¤it, Yi¤ithan,Utku, At›l, Bulut gibi Türkçe adlar›nda oldu¤unu görmekteyiz. Sonuç olarak ﬂunu söyleyebiliriz.
Her ülkenin kendisine göre ad verme gelene¤i vard›r. Bizim kültürümüzde
de do¤an çocu¤a göbek ad› ve esas ad›
verme bir tak›m törenlerle olmaktad›r.
Anne ve babalar›n çocuklar›na koyaca¤›
ad çok önemlidir. Çünkü bütün bir hayat› boyunca çocu¤un en çok duyaca¤›, kendi ad› olacakt›r. Bunun için, ad›n anlam-
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l› olmas› gerekmektedir. Zor, yanl›ﬂ, anlams›z adlar kiﬂiler üzerinde olumsuz etki yaratmaktad›r. Geleneksel adlar›n günümüzde hâlâ yayg›n olarak kullan›ld›¤›
buna karﬂ›l›k Türkçe adlar›n da artt›¤›n› söyleyebiliriz.
Ankete kat›lan ö¤rencilerin büyük
bir k›sm›n›n Marmara bölgesinden geldi¤i düﬂünülürse bu çal›ﬂman›n tek baﬂ›na ülkemizdeki ad verme gelene¤inin
durumunu ve gösterdi¤i de¤iﬂikleri yans›tmas› mümkün de¤ildir. Sadece bir bölgemizde konuyla ilgili durumu ortaya
koymada yard›mc› olabilir. Bu yüzden
bu anketin di¤er bölge üniversitelerinde
okuyan ö¤renciler üzerinde de yap›lmas›
ve sonuçlar›n topluca de¤erlendirilmesi
konu aç›s›ndan son derece yararl› olacakt›r.
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