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Öz 

Yeradları bir coğrafi mekanın adeta kimliği niteliğindedir. Bir yerleşim biriminin kurulduğu günden bu yana 
başından geçen tarihi süreçler hakkında bilgi veren yer adları günümüzde yerleşmelerin sosyo-kültürel ve sosyo-
ekonomik geçmişlerinin aydınlatılmasını sağlamaktadır. Bu araştırma da aslında bir nevi bu amaca hizmet 
etmektedir. Sahip olduğu coğrafi konumunun etkisiyle günümüze gelinceye kadar birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış olan Akhisar’da coğrafi birimlerin adlandırılmasında etkili olan faktörlerden birini oluşturan bitki 
örtüsünün söz konusu çalışma ile yeradı verilmesinde ne kadar etkili olduğu ilçedeki coğrafi birimlerinin adlarının 
elde edilen kaynaklar vasıtasıyla tek tek ve detaylı bir şekilde analiz edilmesiyle ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü sınırları dahilinde yer alan araştırma sahası idari bakımdan Manisa iline bağlıdır. 
Manisa ilinin gelişmiş ilçelerinden biri olan Akhisar İstanbul-Balıkesir karayolu üzerinde yer almaktadır. Coğrafi 
konum, iklim özellikleri, ulaşım koşulları gibi etkenler neticesinde sahanın nüfusu günümüz itibariyle 170.000’i 
aşmıştır. Tarihi dönemlerde de coğrafi açıdan benzer derecede önem taşıyan ilçede birtakım coğrafi ögelerin 
adlandırılmasında bitki örtüsünden faydalanılmıştır. Bitki örtüsünden adlarını alan coğrafi ögelerin tespit 
edilmesinde 1 / 25000 ölçekli Akhisar paftasından istifade edilmiştir. Söz konusu unsurların tespit edilme 
sürecinden sonra literatür tarama aşaması başlamış ve bu dönemde Akhisar’ın yer adları ile ilgili yapılmış olan 
tüm çalışmalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Son aşama ise arazi gözlemleri ve mülakatlardan oluşmaktadır. İlgili yer 
adlarının yerinde ve doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için yer aldıkları yerleşim birimlerinin tamamına 
gidilerek buradaki yerel halkla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yerel halkın yanında ilçenin tarihi geçmişi ve coğrafi 
yapısı hakkında bilgi sahibi olan yerel araştırmacıların bilgi birikimlerinden de faydalanılmıştır. Tüm bunlar 
neticesinde elde edilen veriler çeşitli sınıflara ayırılarak gözden kaçması mümkün olabilecek noktalar minimuma 
indirilmiştir.  

* Bu çalışma Özcan Akınlı tarafından tamamlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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Abstract 
Places are almost the identity of a geographical place. Place names that provide information about the historical 
processes that have been going on since the establishment of a settlement provide an explanation of the socio-
cultural and socio-economic histories of the settlements today. This research actually serves this purpose. In 
Akhisar, which hosted many civilizations until the present day the influence of geographical location and 
geographical units of vegetation that constitutes one of the factors influential in the naming of the name of the place 
in question with the work, how effective is the provision in the county through individual and geographic sources, 
the names of the units obtained by a detailed analysis was tried to be uncovered. The research area within the 
borders of the main Aegean Division of the Aegean region is administratively dependent on the province of Manisa. 
Akhisar, one of the developed districts of Manisa province, is located on the Istanbul-Balıkesir Highway. As a result 
of factors such as geographical location, climate characteristics, transportation conditions, the population of the site 
has exceeded 170,000 as of today. In historical periods, vegetation was used in naming some geographical elements 
in the district which was of similar importance in terms of geography. The geographical elements named after the 
vegetation were used to determine the 1 / 25000 scale Akhisar paftasının. After the process of identifying these 
elements, the literature search phase started and during this period, all studies about the place names of Akhisar 
were tried to be reached. The final stage consists of field observations and interviews. In order to evaluate the names 
of the places in place correctly, we visited all the settlements and conducted interviews with the local people. In 
addition to the local people, the knowledge of local researchers who have knowledge of the historical history and 
geographical structure of the district has also been made available. As a result of all these, the data obtained is 
divided into various classes and the points that may be overlooked are minimized. 
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