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Öz 

Akhisar İlçesindeki Coğrafi Yeradlarının Dil bilgisel Yapılarının Analizi adlı bu çalışma, 1/25000 ölçekli 
Akhisar haritasında geçen 2088 yeradı üzerine yapılmış bir dilbilgisel toponimi incelemesidir. 
Çalışmada Akhisar Zeynelzâde Halk Kütüphanesi, Manisa Halk Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu, 
Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi 
kütüphanelerinden istifade edilmiştir. Yeradlarının Dil bilgisel Yapısı bölümünde, türemiş yeradları 
kısmında Korkmaz’dan (2009), birleşik yeradları bölümünde ise Karahan’dan (2013), yararlanılmıştır. 
Ayrıca bu bölümde Şahin’e (2007) de başvurulmuştur. Çalışmada geçen coğrafi yer adları basit yapıdaki 
yeradları, türemiş yeradları ve birleşik yeradları olarak 3 ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Çalışma 
kapsamında ele alınan yeradları büyük oranda birleşik yapıdadır. Birleşik yapıdaki yeradlarını basit 
yapıdaki yeradları takip ederken türemiş yeradlarının ise diğerlerine göre en az görülen yapı olduğu 
göze çarpmaktadır. Birleşik yeradları kendi içinde isim tamlaması kuruluşunda ve sıfat tamlaması 
kuruluşunda olan yeradları olmak üzere 2 alt gruba ayrılmıştır. Bu başlıklar içinde isim tamlaması 
kuruluşundaki yeradları sıfat tamlaması kuruluşlarına göre daha fazladır. Sıfat tamlaması 
kuruluşundaki adlar da bu bölümde geniş bir yere sahiptir. İsim tamlaması yapısındaki yeradları da 
kendi içerisinde belirtili ve belirtisiz isim tamlaması kuruluşundaki yeradları olmak üzere iki alt 
başlıkta ele alınmıştır. Çalışmada belirtisiz isim tamlaması kuruluşundaki yeradlarının çoğunlukta 
olduğu görülürken az da olsa belirtili isim tamlaması kuruluşundaki yeradları da bulunmaktadır.  

* Bu çalışma Özcan AKINLI tarafından tamamlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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Abstract 

This is a grammatical analysis of the grammatical toponymy on the 2088 geography in the 1/25000 scale 
Akhisar map. In this study, Akhisar Zeynelzâde Public Library, Manisa Public Library, Turkish 
Historical Society, Afyonkarahisar Gedik Ahmet Pasha Public Library and Afyon Kocatepe University 
libraries were used. The grammatical structure of their geographies is derived from Korkmaz (2009) in 
the derived geographies section and Karahan (2013) in the combined geographies section. Şahin (2007) 
was also consulted in this section. Geographical place names in the study are classified under 3 main 
headings as simple place names, derived place names and combined place names. Their place in the 
study is largely unified. It is observed that the united structures follow the simple places, whereas the 
derived yerades are the least seen structures compared to the others. The unified locale is divided into 
two subgroups as the locale in the noun clause and the noun clause. Among these titles, their place in 
the noun clause is more than their adjective clause. The names in the adjective clause have a wide place 
in this section. Their names in the structure of noun phrases are also discussed in two sub-headings, 
namely, their names in specified and unspecified noun phrases. In the study, it is seen that the names 
in the asymptomatic noun phrases are predominantly in the majority, whereas there are some in the 
specified noun phrases. 
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