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Öz 

Adbilimin bir alt dalı olan yeradıbilimi ya da diğer adıyla toponiminin amacı belirli yöntemlerle yerlerin özel 
adlarını incelemek ve ad verme geleneğini ortaya çıkarmaktır. Toponimi, araştırmacıların hayli dikkatini çeken bir 
alan olmasına rağmen, bu alanda yapılan çalışmalarda farklı farklı yöntemlerin kullanılması bu çalışmaların belirli 
bir sistematiğe oturmadığını göstermektedir. Toponimi ve bu alanda yapılan sistemli çalışmalar dilciler kadar diğer 
alanlara özellikle de tarih araştırmacılarına katkı sağlamaktadır. Yerleşim birimlerinin adları göç yollarının 
tespitine ışık tutabilmekte, etnonim kaynaklı yeradları etnik yapıyı inceleyen bir tarih araştırmacısına yol 
gösterebilmektedir. Günümüzde halk dilinde kullanılmayan, unutulmuş kelimeler yeradlarında yaşamaktadır. Bir 
tepe, bir dere, bir pınar kim bilir adı ile geçmişten, bu topraklarda yaşamış atalarımızdan bizlere neler anlatmak 
ister. Anadolu coğrafyasındaki dil zenginliklerini ortaya koymak ve ecdadımızın kullandığı kelimeleri yeniden 
gün yüzüne çıkarmak yeradı çalışmalarında en önemli misyon olmalıdır. Çünkü gün geçtikçe unutulan ve 
unutulmaya yüz tutan bu adlar ne kadar çabuk tespit edilir ve kayıt altına alınırsa geçmiş ile olan bağımız o kadar 
sağlam olacaktır. Akhisar (Manisa) ilçesindeki kırsal yerleşim birimlerinin adlandırılmasında etkili olan faktörler 
adlı bu çalışma Akhisar ilçesi sınırları dahilinde yer alan kırsal yerleşimlerin adlandırılmasında etkili olan fiziki ve 
beşeri coğrafya faktörlerinin ortaya çıkarılması üzerine yapılmış bir araştırmadır. Çalışmanın amacını, ilçedeki 
kırsal yerleşim adlarının tespiti, tespit edilen bu yeradlarının yöreden edinilen bilgiler ile bugüne kadar yeradları 
konusunda yapılmış çalışmalardan da faydalanılarak araştırılması ve Akhisar yöresindeki yeradı verme 
geleneğinin ortaya çıkartılması oluşturmaktadır.  
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Abstract 

The aim of the course is to examine the specific names of places and to reveal the tradition of naming them. 
Although toponymy is an area that has attracted the attention of researchers, the use of different methods in studies 
in this area shows that these studies do not fit into a particular Systematics. Toponymy and systematic studies in 
this field contribute to other fields, especially historical researchers as well as linguists. The names of the settlements 
can shed light on the identification of migration routes, and the ethnonym-derived yerads can lead a history 
researcher who studies ethnic structure. Today, forgotten words that are not used colloquially live in their place. A 
hill, a stream, a spring who knows what our ancestors who lived in this land would like to tell us. To reveal the 
richness of language in Anatolian geography and to bring the words used by our ancestors back to the surface 
should be the most important mission in the work of yeradı. The sooner these names are identified and recorded, 
the stronger our connection to the past will be. Akhisar Akhisar (Manisa) rural settlements in the name of the factors 
that are effective in the naming of this study is a research on the determination of physical and Human Geography 
factors that are effective in the naming of rural settlements within the boundaries of Akhisar district. The purpose 
of the study is to determine the names of rural settlements in the district, to investigate these places by using the 
information obtained from the region and the studies made on the land names so far and to uncover the tradition 
of giving the place names in the region of Akhisar. 
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