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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.  
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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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GİRİŞ 

Adbilimin bir alt dalı olan yeradı bilimi 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. 

BASİT YAPIDAKİ YERADLARI  
Basit yapıdaki yeradları, tek bir kelimeden meydana gelen ve yapısında hiçbir toponimcil ek 
bulunmayan adlardır. Toponimcil ekler ise “herhangi bir kelimenin üzerine gelerek onu yeradı 
yapmaya yarayan eklerdir” (Şahin, 2007, Umay, 1993; Türkay, 2001). Örneğin “Selvili, Aşılık, 
Çamlık, Kızılca” gibi yeradlarındaki /+II/, /+IIk/, /+CA/ ekleri toponimcil ekler olup üzerine 
geldiği kelimelerin yeradı olmasına katkı sağlamaktadırlar. Oysa “Çatak” yeradındaki “-ak” ve 
“Kazan” yeradındaki “-an” ekleri toponimcil bir ek değildirler. Çünkü buradaki eklerin yeradıyla 
hiçbir ilgisi olmayıp üzerine geldikleri kelime ile ayrılmaz bir birlik oluşturmuşlardır. Bu nedenle 
üzerine geldikleri isim ve fiillerle ayrılmaz bir birlik oluşturan, tek bir kelimeden meydana gelen 
ve bünyesinde toponimcil ek olmayan yeradları ile etnonim kaynaklı yeradları basit yapılı olarak 
değerlendirilmiştir. Tek bir kelimeden meydana gelen ve toponimcil ek almayan basit yapıdaki 
yeradları şunlardır: 
 
Ada (7), Ağıl, Ahlat (2), Alan (3), Alev, Ambar (2), Andık (2), Ara, Arı (3), Arz, Aslan, Asma, Âşık, 
Av, Ay, Ayrık (2), Ayvant, Bağ (2), Bakla, Bal, Baş, Bela, Beşik (2), Bıyık, Boğaz (2), Bostan (2), 
Boya (2), Bük, Cehennem, Cuma, Çadır, Çakal (6), Çal (3), Çalı (3), Çaltı (2), Çam (4), Çambıl, 
Çandır, Çatak, Çatal (2), Çaylan, Çenger, Çeşme, Çetlemik, Çınar (3), Çırak, Çıtak (2), Çiğdem, 
Çitlembik, Çitlenbik (2), Çoban, Çolak, Çorak, Çoruk, Çökek (3), Dağ, Dam (2), Damlam, Danak, 
Davulga (2), Değirmen (6), Demir (2), Deniz, Dere (3), Deve (4), Devez, Devriş, Dibek, Dikmen 
(3), Domuz (4), Döngel (2), Döşeme, Dümbüldek, Düz, Eğdemir, Emen, Erkek, Esenek, Evlen, 
Evren, Eyrek (2), Ezan, Fırın, Gaşak, Gelin, Geren (3), Gerilme, Geriz, Germe (2), Geven, Gıcık, 
Göbes (2), Göbez, Göcek (2), Göl (2), Gölet, Gördes (2), Gördük, Görenez, Göz (2), Gulfal, Gülüm, 
Güney, Gürdük (4), Gürlek, Güven, Güzle, Hacet, Hacımen, Hamam, Han, Harita, Harman (2), 
Harta (3), Has, Havan, Havran, Hazine, Hisar, Honaz, Hopan, Hörküç, Höyük (3), İğrek, İhsan, 
İn (5), İnce, İz, Kabaç, Kabak (4), Kabuz, Kadı, Kalabak (2), Kale (10), Kapan (2), Kaplan, Karaç, 
Karan, Kargın, Katır, Kaya, Kayan, Kaydırak, Kayış, Kayrak, Kazan (3), Keçi, Kedi (3), Keklik, 
Keleş, Kellen, Keli, Kemer, Kepez, Kerpiç, Keşkek, Keven, Kevke, Kılıç, Kır, Kıymat, Kıncık, Kız, 
Kireç (2), Kiriş, Kolan, Koltuk, Korsan, Koru (2), Kovuk (3), Kozan, Kökez (2), Köprü, Köslen, 
Köst, Kösten, Köy (5), Kum (3), Kurt (5), Kuş (2), Kuyu (2), Kuz, Kuzgun, Kuzu, Kükürt (3), Laka, 
Limon, Maden, Mal, Mancır, Mavi, Maymun, Medar, Melenge, Menteşe, Mercimek (2), Mersin 
(2), Metin, Mezar (5), Murat, Nohut (3), Nokta, Ocak, Oluk, Öksüz (2), Ölçü, Ördek, Ören (4), 
Palamut, Pazar, Peynir, Safran, Samancak, Sansar, Sarımsak, Sarın, Sarınç, Sarman (2), Sarnıç (3), 
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Saya, Saz, Seğirdim, Seyirdim, Seyran, Sıfat, Sığır, Sırt, Sıvat, Soğan, Som, Somuruk, Suvarma, 
Suvat, Şafak, Şahan, Şahbaz, Şap, Şeytan, Şimşek, Tandır, Tarla (3), Taş, Tavşan, Tavuk, Tek, Tekke, 
Terlik (2), Tığ, Tınaz (3), Tilki (2), Tosun, Tuğla, Tumba, Tümbek, Vakıf, Yaka, Yalçı, Yar, Yaran (4), 
Yaren, Yaykın, Yayvan, Yazgan, Yeni, Yeren, Yumru (2), Yuval (2), Zerdali (3), Zeybek, Zeytin 
(2).Zindan, Ziyaret (2). 
 
Etnonim kaynaklı yeradları şunlardır: Afgan, Akkocalı, Arap (3), Araplı, Ballıca, Ballıoba, Beyler, 
Beyoba, Çataklar, Çınbıllar, Çıtak, Deliler (2) Demirtaş, Durasıl, Eroğlu, Göçenler, Gökçeler, 
Hamit, Harmandalı, Işık, Karabacak (2), Karaman (2), Karayağcı, Kobaşdere, Kobaşkıran, 
Köseveliler, Manav, Muhacir, Musaca (3), Musalar, Sakallar, Sarılar, Süleyman, Süleymanlı, 
Sünnetçiler, Taşçılar, Yağcılar, Yeğenoba, Türkmen.  
 
TÜREMİŞ YERADLARI  
Yapısında toponimcil ekler bulunan yer adlarıdır. Toponimcil ekler konusunda tartışmalar 
bulunmaktadır. Donidze, yer adı bilimcilerinin ve dilbilimcilerin yapım eklerinin hepsini 
toponimcil ek kabul etmelerine karşı çıkarak toponimcil ekleri /+lIk/, /+lI/, /+lAk/ ekleri ile 
sınırlandırmaktadır. Örneğin yer adlarında kullanılan /+CI/ ekinin (Balıkçı, Demirci vb.) meslek 
bildiren bir ek olduğunu dolayısıyla toponimcil bir ek olamayacağını ifade etmektedir (Şahin, 
2007; Donidze, 1971).  
 

Türkçe Ek Alarak Oluşan Türemiş Yeradları 

İsim Yapım Eki Niteliğindeki Toponimcil Ekler 

/-AgAn/: Bu ek, bir kalıplaşma aşamasından geçerek eklendiği kelimeden yeradları yapar 
(Korkmaz, 2009: 166; Alkayış, 2007). 

Yatağan “yat-ağan”. 

/+CA/: Üzerine geldiği kelimeyi yeradı yaparak “yakınlık, yakın olma” anlamı verir (Şahin, 2007: 
7; Akdeniz ve Şahin, 2014).  

Akarca “akar+ca”, Çalca “çal+ca”, Çatalca “çatal+ca”, Çilçe “çil+çe”, Çubukça “çubuk+ça”, Damlaca 
“damla+ca”, Doğuca “doğu+ca”, Evlice “evli+ce”, İsaca “isa+ca”, Kızılca “kızıl+ca”, Koruca 
“koru+ca”, Kovalca “koval+ca”. 

/+CI/: Bu ek, eklendiği ada meslek ve uğraşı anlamı katar (Korkmaz, 2009: 42; Banguoğlu, 2004). 

Barutçu “Barut+çu”, Cebeci “cebe+ci”, Çanakçı “çanak+çı”, Damcı “dam+cı”, Demirci “demir+ci”, 
Doğancı (2) “doğan+cı”, Dolancı “dolan+cı”, Dolapcı “dolap+cı”, Hancı “han+cı”, Kabakcı 
“kabak+cı”, Kahveci (2) “kahve+ci”, Kalbur+cu “kalbur+cu”, Katırcı “katır+cı”, Kireçci “kireç+ci”, 
Kömürcü (2) “kömür+cü”, Mazıcı (2) “mazı+cı”, Pekmezci “pekmez+ci”, Sağrakçı “sağrak+çı”, 
Sakızcı “sakız+cı”, Tahtacı (2) “tahta+cı”, Topçu “top+çu”,  Urgancı “urgan+cı”. 

+CI ekiyle kurulmuş olan adların +lAr ekiyle genişletildiği de görülmektedir. 

Hancılar “han+cı+lar”, Sabancılar “saban+cı+lar”, Semerciler “semer+ci+ler”, Sepetciler 
“sepet+ci+ler”, Tahtacılar “tahta+cı+lar”. 

/+CIK/: Bu ek, yeradlarında üzerine geldiği kelimeye küçültme ve sevimlilik anlamları katar 
(Şahin, 2007: 7, Akalın, 1997). 

Ahmetcik, “Ahmet+cik”, Ayşecik “Ayşe+cik”, Ayvacık “ayva+cık”, Bahçecik “bahçe+cik”, Baklacık 
“bakla+cık”, Çakmakcık “çakmak+cık”, Çınarcık (2) “çınar+cık”, Gölcük (6) “göl+cük”, Kadıncık 
“kadın+cık”, Kargacık (2) “karga+cık”, Kavecik “kave+cik”, Kayacık (3) “kaya+cık”, Konyacık 
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“konya+cık”, Kuyucuk “kuyu+cuk”, Kuzguncuk “kuzgun+cuk”, Ovancık “ovan+cık”, Örencik 
“ören+cik”, Pınarcık (4) “pınar+cık”, Soğulcak “soğul+cak”, Söğütcük (2) “söğüt+cük”, Tavşancık (2) 
“tavşan+cık”, Teknecik (2) “tekne+cik”, Tepecik “tepe+cik”, Tuğlacık “tuğla+cık”, Turnacık 
“turna+cık”, Tuzlacık “tuzla+cık”, Ulucak (3) “ulu+cak”, Üyücek (2) “üyü+cek”, Yaylacık 
“yayla+cık”, Yılancık “yılan+cık”. 

/+lA(-k)/: Bu ek, eklendiği kelimeyi yeradı yaparak “yer, arazi” anlamı verir (Korkmaz, 2009: 49; 
Şaşmaz, 2014). 

Kışla (6) “kış+la”, Kışlak “kış+lak”, Kozlak “koz+lak”, Tuzla (2) “tuz+la”, Yayla (2) “yay+la”. 

/+lI/: Eklendiği sözcüğü yeradı yaparak sözcüğe “sahip olma, üzerinde bulundurma, o özelliği 
taşıma” anlamı verir (Korkmaz, 2009: 54; Sezen, 2006). 

Avdalı (2) “avda+lı”, Ayrılı “ayrı+lı”, Bulamalı “bulama+lı”, Çanakçılı “çanakçı1+lı”, Ecinli “ecin+li”, 
Erdelli “erdel+li”, Eşeli “eşe+li”, Fırınlı “fırın+lı”, Frenkli “frenk+li”, Gülüklü “gülük+lü”, Heybeli 
“heybe+li”, İmirli “imir+li”, Kapaklı “kapak+lı”, Karanlı “karan+lı”, Kayganlı “kaygan+lı”, Kazallı 
“kazal+lı”, Kocaklı “kocak+lı”, Kumralı “kumra+lı”, Külahlı “külah+lı”, Midilli “midil+li”, Muslu 
“mus+lu”, Muşlu “muş+lu”, Muşraklı “muşrak+lı”, Poyralı “poyra+lı”, Samaklı “samak+lı”, Selçikli 
“selçik+li”, Selvili “selvi+li”, Sindelli “sindel+li”, Sirnekli “sirnek+li”, Söğütlü (2) “söğüt+lü”, 
Sümbüllü “sümbül+lü”, Termenli “termen+li”, Tütenli “tüten+li”, Yeşilli “yeşil+li. 

+lI ekiyle kurulan adların +cA ekiyle genişletildiği de görülmektedir. 

Çamlıca “çam+lı+ca”, Dallıca “dal+lı+ca”, Kanlıca “kan+lı+ca”, Taşlıca (2) “taş+lı+ca”, Topluca 
“top+lu+ca”.  

+lI ekiyle kurulan adların +lAr ekiyle genişletildiği de görülmektedir. 

Boyalılar “boya+lı+lar”, Moralılar “mora+lı+lar”, Yağlılar “yağ+lı+lar”.  

/+lIk/: Eklendiği sözcükleri yeradı yaparak “nesnenin çokça, toplu olarak bulunduğu yer” anlamı 
verir (Korkmaz, 2009: 56; Satış, 1994).  

Asırlık “asır+lık”, Aşılık (2) “aşı+lık”, Baklalık (2) “bakla+lık”, Ballık (5),  Boyalık (2)“boya+lık”, 
Buğdaylık “buğday+lık”, Buzağılık “buzağı+lık”, Cıvalık “cıva+lık”, Çakmaklık “çakmak+lık”, 
Çamlık (2) “çam+lık”, Çıraklık “çırak+lık”, Çırlık “çır+lık”, Çöğürlük “çöğür+lük”, Çötenlik 
“çöten+lik”, Dallık (2) “dal+lık”, Güvenlik “güven+lik”,  Harmanlık “harman+lık”, İğdelik “iğde+lik”, 
İğnelik “iğne+lik”, İncirlik “incir+lik”, Kamçılık “kamçı+lık”, Kızıllık “kızıl+lık”, Kösrelik (2) 
“kösre+lik”, Lalelik (2) “lale+lik”, Leçelik “leçe+lik”, Mezarlık “mezar+lık”, Payamlık “payam+lık”, 
Samanlık “saman+lık”, Sövenlik “söven+lik”, Sulamalık “sulama+lık”, Şeftalilik “şeftali+lik”, 
Ütüklük “ütük+lük”, Yaylalık ”yayla+lık”, Yazlık (3) “yaz+lık”, Yellik “yel+lik”, Yemlik “yem+lik”, 
Zeytinlik “zeytin+lik”. 

 

Fiilimsi Kökenli Toponimcil Ekler 

Yer adlarının kuruluşlarında sıfat-fiil ekleri de önemli yer tutmaktadır. Sıfat-fiil ekleriyle kurulu 
yer adlarının Türkçenin ilk yer adı örneklerine göre çağdaş yer adı örneklerinde daha sık 
rastlandığı ve çeşitlendiği görülmektedir. /-GAn/, Eski dönemlerden beri Türkçe yer adlarında 
görülen ve bugün de tüm Türk dünyasını yer adlarında en sık rastlanan sıfat-fiil ekidir. Divanü 
Lûgatit-Türk’te yer alan ‘Tavuşgan Ögüz’ ve ‘Keygen’ yer adları, sıfat-fiil eklerinin eski Türkçe 
yer adı örneklerinde de bulunduğunu göstermektedir. Tarihî süreç içerisinde yer adlarında 

 
1  Çanakçı köyü adlı bir köyün olması ve bu yeradının da adını bu köyden alması nedeniyle –çı eki ayrılmamıştır. 
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/+GAn/ ekinin dışında diğer sıfat-fiil eklerinin de (/-mIş/, /-Ir/, /-Ar/, /-mAz/, /-TIK/ vb.) 
kullanıldığı görülmektedir (Şahin, 2007; Karacan, 2014). 

/-AcAk/: Bu ek, tek heceli geçişli fiillerle kalıplaşarak kalıcı tahsis adları yapar (Korkmaz, 2009; 
Belce, 1968).  

Bakacak “bak-acak”. 

/-An/: Bu ek kalıplaşarak kalıcı adlar türetir (Korkmaz, 2009; İzdem, 1944; Baytop, 2007). 

Kıran (9) “kır-an”, Öksüren “öksür-en”. 

/mAz/: “Bu ek, eklendiği fiile süreklilik ve olumsuzluk anlamı katan sıfatlar türetir ve adlar 
önünde sıfat olarak kullanılır” (Korkmaz, 2009, Ayaz, 2006). 

Geçilmez “geçil-mez”, Güldürmez “güldür-mez”, Gülmez “gül-mez”. 

/-mIş/: Bu sıfat fiili eki, üzerine geldiği fiilden yeradı yapar. 

Başlamış “başla-mış”, Kurtulmuş (3) “kurtul-muş”. 

 

Çokluk Eki Niteliğindeki Toponimcil Ekler 

/+lAr/: Üzerine geldiği sözcüğü yeradı yaparak sözcüğe, “çokluk ve topluluk” anlamı verir 
(Korkmaz, 2009: 51-52).  

Alanlar “alan+lar”, Âşıklar, “âşık+lar”, Avcılar “avcı+lar”, Bağlar “bağ+lar”, Bahçeler “bahçe+ler”, 
Bekirler “bekir+ler”, Borcular “borcu+lar”, Çamlar “çam+lar”, Çayırlar (2) “çayır+lar”, Çevriyeler 
“cevriye+ler”, Davutlar “davut+lar”, Dingiller “dingil+ler”, Dolaylar “dolay+lar”, Felekler “felek+ler”, 
Hacılar (2) “hacı+lar”, Haraplar “harap+lar”, Harmanlar “harman+lar”, Kadallar “kadal+lar”, 
Kayalar “kaya+lar”, Kepirler “kepir+ler”, Kesikler “kesik+ler”, Kırlar (2) “kır+lar”, Kızlar (2) 
“kız+lar”, Kulaksızlar “kulaksız+lar”, Kumlar “kum+lar”, Marklar (2) “mark+lar”, Menteşeler 
“menteşe+ler”, Mestanlar “mestan+lar”, Muştullar “muştul+lar”, Örenler (2) “ören+ler”, Sokmalar 
“sokma+lar”, Şaraplar “şarap+lar”, Şehitler “şehit+ler”, Teraziler “terazi+ler”, Terziler “terzi+ler”, 
Yarıklar “yarık+lar”. 

 

Arapça Ek Alarak Oluşan Türemiş Yeradları 

/+iye/: Çalışmada +iye ekinin, “Sultan Abdülhâmid’in kızının adıyla kurulan” Rahmiye köyünde 
olduğu gibi, ism-i müennes olarak kullanıldığı görülmektedir. “Sultan Abdülhâmid’e şükran 
ifadesi olarak onun adının verildiği Hamidiye köyünde olduğu gibi, antroponim kaynaklı olarak 
yeradı yaptığı da görülmektedir. Ancak çalışmada, bu ekle kurulan yeradlarından 
Bünyanosmaniye köyü ve Mecidiye beldesi yeradlarında olduğu gibi bu ekin hangi işlevi üstlendiği 
tam olarak tespit edilemediği için bu ekle kurulan yeradlarında bir ayrım yapılmamıştır.  

 

Birleşik Yeradları 

Birleşik yapı, çalışmada görülen en yaygın yeradları arasındadır. Bu yapıdaki yeradları, isim 
tamlaması ve sıfat tamlaması kuruluşundadır. 

 

 

İsim Tamlaması Kuruluşundaki Yeradları  
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İsim tamlaması kuruluşundaki yeradlarını belirtili ve belirtisiz isim tamlaması kuruluşundaki 
yeradları olmak üzere iki grupta ele alabiliriz. 

 

Belirtili İsim Tamlaması Kuruluşundaki Yeradları  

Ali’nin Pınarı “Ali+nin / pınar+ı”, 

                               ty           tn 

Çakırın Tepesi “Çakır+ın / tepe+si”, Çolağın Tepesi “çolak+ın / tepe+si”, Dülgerin Yeri “dülger+in / 
yer+i”, Ellezin Yeri “İlyas+ın / yer+i”, Gazinin Kuyusu “Gazi+nin / kuyu+su”, Hanımın Çiftliği 
“hanım+ın / çiftlik+i”, Hocanın Çeşmesi “Hoca+nın / çeşme+si”, İmamın Pınarı “İmam+ın / pınar+ı”, 
İzmirlilerin Tepesi “İzmirliler+in / tepe+si”, Lonbarın Deresi “Lombur+un / dere+si”, Palanın Tepesi 
“Pala+nın / tepe+si”, Sağırın Deresi “Sağır+ın / dere+si”, Sepetçinin Yeri “Sepetçi+nin / yer+i”, 
Şanlının Deresi “Şanlı+nın / dere+si”, Urgancının Sırtı “Urgancı+nın / sırt+ı”, Uzunun Kırı 
“Uzun+un /  kır+ı”, Yetimin Sırtı “yetim+in / sırt+ı”, Yörüğün Çeşmesi “Yörük+ün / çeşme+si”, 
Yörüğün Deresi “Yörük+ün / dere+si”. Belirtili isim tamlaması grubundaki yeradlarını tamlayan 
ve tamlanan unsurlarının yapısına göre, tamlayan unsuru kelime grubu olan belirtili isim 
tamlaması kuruluşundaki yeradları, tamlanan unsuru kelime grubu olan belirtili isim tamlaması 
kuruluşundaki yeradları ve hem tamlayan hem tamlanan unsuru kelime grubu olan belirtili isim 
tamlaması kuruluşundaki yeradları olmak üzere kendi içinde üç gruba ayırabiliriz: 

 

Tamlayan Unsuru Kelime Grubu Olanlar 

Bu grupta yer alan adlar, belirtili isim tamlaması şeklinde olup, tamlayan unsurları kelime grubu 
biçimindedir. Bu yapıdaki belirtili isim tamlamalarının tamlayan unsuru birleşik isim grubu 
biçimindedir. 

 

Tamlayan Unsuru Birleşik İsim Grubu Olanlar 

Bu grupta yer alan belirtili isim tamlaması yapısındaki yeradının tamlayan unsuru birleşik isim 
grubu yapısındadır.  

Kocayusufun Zeytinliği “Koca-Yusuf+un / zeytinlik+i”, 

ty        tn 

 

Tamlanan Unsuru Kelime Grubu Olanlar 

Bu grupta bulunan yeradları belirtili isim tamlaması kuruluşunda olup, tamlanan unsuru kelime 
grubu biçimindedir. Bu kelime grubu ise, belirtisiz isim tamlaması kuruluşundadır. 

 

Tamlanan Unsuru Belirtisiz İsim Tamlaması Olanlar 
Bu grupta bulunan belirtili isim tamlaması kuruluşundaki yeradının tamlanan unsuru belirtisiz 
isim tamlaması yapısındadır. 
Zeynebinharman yeri “Zeynep+in / harman-yer+i”. 
                                                    ty       tn 

Hem Tamlayan Hem Tamlanan Unsuru Kelime Grubu Olanlar 
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Bu grupta yer alan belirtili isim tamlaması yapısındaki yeradının hem tamlayan hem tamlanan 
unsuru kelime grubu kuruluşundadır. Bunlar, tamlayan ve tamlanan unsurların yapısına göre 
tamlayan unsuru unvan grubu tamlanan unsuru belirtisiz isim tamlaması kuruluşundaki 
yeradları olarak bir alt başlığa ayrılır. 

 

Tamlayan Unsuru Unvan Grubu Tamlanan Unsuru Belirtisiz İsim Tamlaması Olanlar 

Bu grupta yer alan belirtili isim tamlaması yapısındaki yeradının, kelime grubu kuruluşundaki 
tamlayan unsuru unvan grubu, tamlanan unsuru ise belirtisiz isim tamlaması yapısındadır. 

İsmailbeyindam Yeri “İsmail Bey+in / dam-yer+i” 

  ty      tn           ty    tn 

  ty                         tn 

 

Belirtisiz İsim Tamlaması Kuruluşundaki Yeradları 

Belirtisiz isim tamlaması kuruluşundaki yeradları, isimler içerisinde en yaygın olarak görülen 
yapıdır (Şahin, 2007; Ada, 2012).  

Ağa Yeri “ağa / yer+i”, 

                    ty      tn 

Ahmet Tepesi (2) “Ahmet / tepe+si”, Ayan Tepesi “ayan / tepe+si”, Bayram Deresi “Bayram / dere+si”, 
Bey Deresi “bey / dere+si”, Burhan Tepesi “Burhan / tepe+si”, Büknüş Köyü “büknüş / köy+ü”, Cafer 
Çeşmesi “Cafer / çeşme+si”, Cemal Deresi “Cemal / dere+si”, Çakırak Taşlığı “Çakırak / taşlık+ı”, 
Çoban Deresi “çoban / dere+si”, Dalmanlı Mevki(s)i “dalmanlı / mevki+(s)i”, Dağdere Beldesi 
“Dağdere / belde+si”, Dede Deresi “dede / dere+si”, Dede Sırtı “dede / sırt+ı”, Dede Tepesi (4) “dede / 
tepe+si”, Dolma Deresi “dolma / dere+si”, Domuz Tepesi “domuz / tepe+si”, Fatma Çeşmesi “Fatma 
/ çeşme+si”, Hafız Tepesi “hafız / tepe+si”, Hasan Sırtı “Hasan / sırt+ı”, Hasan Tepesi “Hasan / 
tepe+si”, Hatip Çeşmesi “Hatip / çeşme+si”, Haydar Deresi “Haydar / dere+si”, Haznedar Tepesi 
“haznedar / tepe+si”, Hıdır Kuyusu “Hıdır / kuyu+su”, Himmet Deresi (2) “Himmet / dere+si”, İğdecik 
Deresi “iğdecik / dere+si”, İğdecik Tepesi “iğdecik / tepe+si”, İmam Dağı “imam / dağ+ı”, Kalkan Sırtı 
“kalkan / sırt+ı”, Kamil Çiftliği “Kamil / çiftlik+i”, Kanber Deresi “Kanber / dere+si”, Kanber Tepesi 
“Kanber / tepe+si”, Korkut Deresi “Korkut / dere+si”, Korkut Sırtı “Korkut / sırt+ı”, Korkut Tepesi 
“Korkut / tepe+si”, Kürgaranti Sırtı “kürgarantı / sırt+ı”, Mahmut Tepesi “Mahmut / tepe+si”, Medar 
Çayı “Medar / çay+ı”, Mezarbaşı “mezar / baş+ı”, Musa Çeşmesi “Musa / çeşme+si”, Mutlu Sırtı 
“mutlu /  sırt+ı”, Mülazım Yeri “Mülazım / yer+i”, Nurullah Tepesi “Nurullah / tepe+si”, Osman 
Çeşmesi “Osman / çeşme+si”, Osmansu Deresi “Osmansu / dere+si”, Sazak Burnu “sazak / 
bur(u)n+u”, Sazak Çeşmesi “sazak / çeşme+si”, Sazak Deresi (5) “sazak / dere+si”, Selver Çeşmesi 
“Selver / çeşme+si”, Sinan Deresi “Sinan / dere+si”, Sinan Sırtı “Sinan / sırt+ı”, Sinan Tepesi “Sinan / 
tepe+si”, Şahin Kuyusu “Şahin / kuyu+su”, Taşaltı “taş / alt+ı”, Tütün Yeri “tütün / yer+i”, Ümmet 
Sırtı “Ümmet / sırt+ı”, Veli Tepesi “Veli / tepe+si”, Yatak Yeri “yatak / yer+i”, Yeğenoba Deresi 
“yeğenoba / dere+si”. 

Belirtisiz isim tamlaması kuruluşundaki yeradları, tamlayan ve tamlanan unsurlarına göre, 
tamlayan unsuru kelime grubu olan, tamlanan unsuru kelime grubu olan ve hem tamlayan hem 
tamlanan unsuru kelime grubu olan belirtisiz isim tamlaması kuruluşundaki yeradları olmak 
üzere üç gruba ayrılabilir:  

Tamlayan Unsuru Kelime Grubu Olanlar 
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Bu grupta yer alan belirtisiz isim tamlaması yapısındaki yeradlarını, kelime grubu biçimindeki 
tamlayan unsurlarının yapısına göre, belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, sıfat 
tamlaması, unvan grubu, birleşik isim grubu ve sıfat-fiil grubu kuruluşunda olan belirtisiz isim 
tamlaması kuruluşundaki yeradları olmak üzere altı grupta ele alınabilir. 

 

Tamlayan Unsuru Belirtili İsim Tamlaması Olanlar 

Bu grupta yer alan belirtisiz isim tamlaması yapısındaki yeradlarının kelime grubu 
kuruluşundaki tamlayan unsurları belirtili isim tamlaması yapısındadır. 

Ayanınyatağı Tepesi “ayan+ın-yatak+ı / tepe+si”, 

                                           ty           tn 

Bayramınyurdu Tepesi “Bayram+ın-yurt+u / tepe+si”, Çalıklarınyazyurdu Mevki(s)i “Çalıklar+ın-
yaz-yurt+u / mevki+(s)i”, Çorağınbaşı Tepesi “çorak+ın-baş+ı / tepe+si”, Efendinindeğirmeni 
Mevki(s)i, “efendi+nin-değirmen+i / mevki+(s)i”, Güllününpınarı Mevki(s)i, “Güllü+nün-pınar+ı / 
mevki+(s)i”, Hatibinkuyusu Mevki(s)i, “Hatip+in-kuyu+su / mevki+(s)i”, Kabağıntaşı Sırtı “kabak+ın-
taş+ı / sırt+ı”, Karınınmezarlığı Mevki(s)i “karı+nın-mezarlık+ı / mevki+(s)i”,  Kartınyeri Sırtı 
“kart+ın-yer+i / sırt+ı”, Keçeninkırı Sırtı “keçe+nin-kır+ı / sırt+ı”, Kumunbaşı Mevki(s)i “kum+un-
baş+ı / mevki+(s)i”. 

Bu grupta yer alan tamlayan unsuru belirtili isim tamlaması yapısındaki yeradlarının iki 
tanesinin tamlayan unsurlarının tamlayan unsurları da kelime grubudur. 

Bunlar birleşik isim grubu kuruluşundadır. 

İlyaskayanınkuyusu Mevki(s)i “İlyas-Kaya+nın / kuyu+su / mevki+(s)i”, 

                                                                       ty                    tn 

                                                                       ty                    tn 

Kocaalininçeşmesi Mevki(s)i “Koca-Ali+nin / çeşme+si / mevki+(s)i”. 

 

Tamlayan Unsuru Belirtisiz İsim Tamlaması Olanlar 

Bu grupta yer alan belirtisiz isim tamlaması yapısındaki yeradlarının kelime grubu 
kuruluşundaki tamlayan unsurları belirtisiz isim tamlaması yapısındadır. 

Abdullahçeşmesi Mevki(s)i “Abdullah-çeşme+si / mevki+(s)i”  

                                                        ty            tn 

Abdullahkuyusu Mevki(s)i “Abdullah-kuyu+su / mevki+(s)i”, Abdülyılmazpınarı Mevki(s)i 
“Abdülyılmaz-pınar+ı / mevki+(s)i”, Ağılbaşı Tepesi “ağıl-baş+ı / tepe+si”, Ağılönü Tepesi “ağıl-ön+ü 
/ tepe+si”, Akçamkaşı Mevki(s)i “akçam-kaş+ı / mevki+(s)i”, Alacakonağı Tepesi “alaca-konak+ı / 
tepe+si”, Alanbaşı Sırtı “alan-baş+ı / sırt+ı”, Alioğlu Deresi “Ali-oğ(u)l+u / dere+si”, Andıkçukuru 
Deresi (2) “andık-çukur+u / dere+si”, Andıkdeli Tepesi “andık-deli+(ği) / tepe+si”, Andıkkırı Tepesi 
“andık-kır+ı / tepe+si”, Arabakırığı Sırtı “araba-kırık+ı / sırt+ı”, Arapmezarı Tepesi “Arap-mezar+ı / 
tepe+si”, Arıkaşı Tepesi “arı-kaş+ı / tepe+si”, Arıtaşı Tepesi “arı-taş+ı / tepe+si”, Asarçeşmesi 
Mevki(s)i “asar-çeşme+si /  mevki+(s)i”, Asmalıçeşmesi Mevki(s)i “asmalı-çeşme+si / mevki+(s)i”, 
Avderneği Tepesi “av-dernek+i / tepe+si”, Ayvacıçeşmesi Mevki(s)i “ayvacı-çeşme+si / mevki+(s)i”, 
Bağbaşı Mevki(s)i “bağ-baş+ı / mevki+(s)i”, Bağlararkası Mevki(s)i “bağlar-arka+sı / mevki+(s)i”, 
Bağlarbaşı Mevki(s)i “bağlar-baş+ı mevki+(s)i”, Bağlarbaşı Sırtı “bağlar-baş+ı / sırt+ı”, Bağlaryanı 
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Sırtı “bağlar-yan+ı / sırt+ı”, Bahçecikkaynağı Mevki(s)i “bahçecik-kaynak+ı / mevki+(s)i”, Bakacakkaşı 
Mevki(s)i “bakacak-kaş+ı / mevki+(s)i”, Balıkkırı Tepesi “balık-kır+ı / tepe+si”, Baltacıçeşmesi 
Mevki(s)i “Baltacı-çeşme+si / mevki+(s)i”, Bekirkonağı Tepesi “Bekir-konak+ı / tepe+si”, Bileytaşı Sırtı 
“biley-taş+ı / sırt+ı”, Binekyeri Tepesi “binek-yer+i / tepe+si”, Boğazyarı Deresi “boğaz-yar+ı / 
dere+si”, Burçaktarlası Mevki(s)i “burçak-tarla+sı / mevki+(s)i”, Çakıcıkuyusu Mevki(s)i “Çakıcı-
kuyu+su / mevki+(s)i”, Çalıdüzü Tepesi “çalı-düz+ü / tepe+si”, Çamlıçeşmesi Mevki(s)i “çamlı-
çeşme+si / mevki+(s)i”, Çamönü Köyü “çam-ön+ü / köy+ü”, Çamyüzü Mevki(s)i “çam-yüz+ü / 
mevki+(s)i”, Çanacıkkaşı Mevki(s)i “çanacık-kaş+ı / mevki+(s)i”, Çanakçukuru Tepesi “çanak-çukur-
u / tepe+si”, Çankalkuyusu Mevki(s)i “çankal-kuyu+su / mevki+(s)i”, Çavdarçukuru Sırtı “çavdar-
çukur+u / sırt+ı”, Çayaltı Mevki(s)i “çay-alt+ı / mevki+(s)i”, Çayırgediği Tepesi “çayır-gedik+i / 
tepe+si”, Çayyüzü Mevki(s)i “çay-yüz+ü / mevki+(s)i”, Çelebidüzü Mevki(s)i “çelebi-düz+ü / 
mevki+(s)i”, Çerkeztaşı Tepesi “Çerkez-taş+ı / tepe+si”, Çetmimezarı Sırtı “çetmi-mezar+ı / sırt+ı”, 
Çıraktaşı Sırtı “çırak-taş+ı / sırt+ı”, Çıtakdeğirmeni Mevki(s)i “çıtak-değirmen+i / mevki+(s)i”, 
Çıtakyakası Mevki(s)i “çıtak-yaka+sı / mevki+(s)i”, Çiftlikyüzü Deresi “çiftlik-yüz+ü / dere+si”, 
Çiftlikyüzü Sırtı “çiftlik-yüz+ü / sırt+ı”, Çiğdemgüneyi Tepesi “çiğdem-güney+i / tepe+si”, 
Çobançeşmesi Mevki(s)i “çoban-çeşme+si / mevki+(s)i”, Çobandamları Mevki(s)i “çoban-damlar+ı / 
mevki+(s)i”, Çobankuyusu Mevki(s)i “çoban-kuyu+su / mevki+(s)i”, Çobankuyusu Mevki(s)i “çoban-
kuyu+su / mevki+(s)i”, Çobanoğlu Deresi “çoban-oğ(u)l+u / dere+si”, Çobanyatağı Tepesi “çoban-
yatak+ı / tepe+si”, Çamaltı Düzlüğü “çam-alt+ı / düzlük+ü”, Çoruhkırı Tepesi “çoruh-kır+ı / tepe+si”, 
Çökecikkaşı Mevki(s)i “çökecik-kaş+ı / mevki+(s)i”, Dağdibi Mahallesi “dağ-dip+i / mahalle+si”, 
Dağüstü Sırtı “dağ-üst+ü / sırt+ı”, Dalünü Sırtı “dal-ün+ü / sırt+ı”, Danaormanı Mevki(s)i “dana-
orman+ı / mevki+(s)i”, Darıbükü Deresi “darı-bük+ü / dere+si”, Davulcukuzu Deresi “davulcu-kuz+u 
/ dere+si”, Dayıoğlu Köyü “dayı-oğ(u)l+u / köy+ü”, Dedekoltuğu Mevki(s)i “dede-koltuk+u / 
mevki+(s)i”, Dedeüstü Tepesi “dede-üst+ü / tepe+si”, Dedeyatağı Sırtı “dede-yatak+ı / sırt+ı”, 
Dedeyatağı Tepesi “dede-yatak+ı / tepe+si”, Dedeyeri Tepesi “dede-yer+i / tepe+si”, Değirmenbaşı 
Sırtı “değirmen-baş+ı / sırt+ı”, Değirmenbaşı Tepesi “değirmen-baş+ı / tepe+si”, Değirmencivarı 
Mevki(s)i “değirmen-civar+ı / mevki+(s)i”, Değirmenkaşı Mevki(s)i “değirmen-kaş+ı / mevki+(s)i”, 
Demircitarlası Sırtı “demirci-tarla+sı / sırt+ı”, Devebeli Tepesi “deve-bel+i / tepe+si”, Deveyolu 
Tepesi “deve-yol+u / tepe+si”, Dibekyeri Sırtı “dibek-yer+i / sırt+ı”, Dikmensazağı Pınarı “dikmen-
sazak+ı / pınar+ı”, Doğananası Tepesi “doğan-ana+sı / tepe+si”, Doğanlıçeşmesi Mevki(s)i “doğanlı-
çeşme+si / mevki+(s)i”, Domuzkörü Sırtı “domuz-kör+ü / sırt+ı”, Döllükkırı Sırtı “döllük-kır+ı / sırt+ı”, 
Döşektaşı Tepesi “döşek-taş+ı / tepe+si”, Ebekayası Mahallesi “ebe-kaya+sı / mahalle+si”, Ekinsuyu 
Deresi “ekin-su+yu / dere+si”, Ekmekçikuyusu Mevki(s)i “ekmekçi-kuyu+su / mevki+(s)i”, 
Emençayırı Mevki(s)i “emen-çayır+ı / mevki+(s)i”, Feriyeri Sırtı “feri-yer+i / sırt+ı”, Fırınyeri Deresi 
“fırın-yer+i / dere+si”, Gelinkuyusu Mevki(s)i (2) “gelin-kuyu+su / mevki+(s)i”, Geyikkısığı Sırtı 
“geyik-kısık+ı / sırt+ı”, Göçyolu Sırtı (2) “göç-yol+u / sırt+ı”, Göçyolu Tepesi “göç-yol+u / tepe+si”, 
Gölbaşı Sırtı “göl-baş+ı / sırt+ı”, Gölbaşı Tepesi “göl-baş+ı / tepe+si”, Gölcükkaşı Mevki(s)i “gölcük-
kaş+ı / mevki+(s)i”, Gölyeri Deresi (2) “göl-yer+i / dere+si”, Gölyeri Sırtı (2) “göl-yer+i / sırt+ı”, Gölyeri 
Tepesi “göl-yer+i / tepe+si”, Gözettaşı Mevki(s)i “gözet-taş+ı / mevki+(s)i”, Guccaçeşmesi Mevki(s)i 
“gucca-çeşme+si / mevki+(s)i”, Güdükçeşmesi Mevki(s)i “güdük-çeşme+si / mevki+(s)i”, Gürdesoğlu 
Deresi “gürdes-oğ(u)l+u / dere+si”, Güvemiçi Mevki(s)i “güvem-iç+i / mevki+(s)i”, Haccaçeşmesi 
Mevki(s)i “hacca-çeşme+si /  mevki+(s)i”, Hacılaryatağı Sırtı “hacılar-yatak+ı / sırt+ı”, Hacıoğulları 
Mahallesi “hacı-oğullar+ı / mahalle+si”, Hamamlıçeşmesi Mevki(s)i “hamamlı-çeşme+si /  mevki+(s)i”, 
Hamitdeğirmeni Mevki(s)i “Hamit-değirmen+i / mevki+(s)i”, Hamittuzlası Tepesi “Hamit-tuzla+sı / 
tepe+si”, Harlakçeşmesi Mevki(s)i “harlak-çeşme+si / mevki+(s)i”, Harlekgediği Sırtı “harlek-gedik+i 
/ sırt+ı”, Hasansuyu Deresi “hasan-su+yu / dere+si”, Haşhaşlıkpınarı Mevki(s)i “haşhaşlık-pınar+ı / 
mevki+(s)i”, Havutlualtları Sırtı “havutlu-altlar+ı / sırt+ı”, Havuzgediği Sırtı “havuz-gedik+i / sırt+ı”, 
Havuziçi Sırtı “havuz-iç+i / sırt+ı”, Hayıtözü Mevki(s)i “hayıt-öz+ü / mevki+(s)i”, Hayratçeşmesi 
Mevki(s)i “hayrat-çeşme+si /  mevki+(s)i”, Heykayası Tepesi “hey-kaya+sı / tepe+si”, Ilıcapınarı 
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Mevki(s)i “ılıca-pınar+ı / mevki+(s)i”, İnbaşı Tepesi “in-baş+ı / tepe+si”, İncirlikuyusu Mevki(s)i 
“incirli-kuyu+su / mevki+(s)i”, İncirlipınarı Mevki(s)i “incirli-pınar+ı / mevki+(s)i”, İnönü Deresi “in-
ön+ü / dere+si”, İsaca Yaylası Mevki(s)i “İsaca-Yayla+sı / mevki+(s)i”, İskelearkası Mevki(s)i “iskele-
arka+sı / mevki+(s)i”, İzmirbağları Mevki(s)i “İzmir-bağlar+ı / mevki+(s)i”, Kadıdağı Köyü “kadı-
dağ+ı / köy+ü”, Kadıkuyusu Mahallesi “kadı-kuyu+su / mahalle+si”, Kahvecigermesi Tepesi “kahveci-
germe+si / tepe+si”,  Kalealtı Mevki(s)i “kale-alt+ı / mevki+(s)i”, Kanatoğlu Sırtı “kanat-oğ(u)l+u / 
sırt+ı”, Kanlıoğlu Tepesi “kanlı-oğ(u)l+u / tepe+si”, Karabacakçeşmesi Mevki(s)i “Karabacak-
çeşme+si / mevki+(s)i”, Karabaşgediği Sırtı “Karabaş-gedik+i / sırt+ı”, Karaköyaltı Tepesi “Karaköy-
alt+ı / tepe+si”, Kartalkonağı Sırtı “kartal-konak+ı / sırt+ı”, Kaşaktaşı Sırtı “kaşak-taş+ı / sırt+ı”, 
Katırcıdağı Mevki(s)i “katırcı-dağ+ı / mevki+(s)i”, Katranyalağı Tepesi “katran-yalak+ı / tepe+si”, 
Kavaklıçeşmesi Mevki(s)i “kavaklı-çeşme+si / mevki+(s)i”, Kayaaltı Deresi “kaya-alt+ı / dere+si”, 
Kayabaşı Tepesi “kaya-baş+ı / tepe+si”, Kayacıkdeğirmeni Mevki(s)i “Kayacık-değirmen+i / 
mevki+(s)i”, Kayalıçeşmesi Mevki(s)i “Kayalı-çeşme+si / mevki+(s)i”, Kayalıoğlu Beldesi “Kayalı-
oğ(u)l+u / belde+si”, Kayışalanı Tepesi “kayış-alan+ı / tepe+si”, Keçiyatağı Mevki(s)i “keçi-yatak+ı / 
mevki+(s)i”, Keklikbağları Tepesi “keklik-bağlar+ı / tepe+si”, Kestaneyanı Deresi “kestane-yan+ı / 
dere+si”, Kındıroğlu Çiftliği “Kındır-oğ(u)l+u / çiftlik+i”, Kıraçkuyusu Mevki(s)i “kıraç-kuyu+su / 
mevki+(s)i”, Kıraltı Çeşmesi “kır-alt+ı / çeşme+si”, Kıraltı Deresi “kır-alt+ı / dere+si”, Kıranyeri Sırtı 
“kıran-yer+i / sırt+ı”, Kırardı Deresi “kır-ard+ı / dere+si”, Kırıldıkyolu Sırtı “kırıldık-yol+u / sırt+ı”, 
Kırkuyusu Mevki(s)i “kır-kuyu+su / mevki+(s)i”, Kırüstü Tepesi “kır-üst+ü / tepe+si”, Kışlaiçi Deresi 
“kışla-iç+i / dere+si”, Kızancıkmezarlığı Mevki(s)i “kızancık-mezarlık+ı / mevki+(s)i”, Kızçeşmesi 
Mevki(s)i “kız-çeşme+si / / mevki+(s)i”, Kızkuyusu Mevki(s)i “kız-kuyu+su / mevki+(s)i”, Kızlaralanı 
Köyü “kızlar-alan+ı / köy+ü”, Kirazdüzü Tepesi “kiraz-düz+ü / tepe+si”, Kireçciçeşmesi Mevki(s)i 
“kireçci-çeşme+si / mevki+(s)i”, Kireçocağı Deresi “kireç-ocak+ı / dere+si”, Kireçocağı Tepesi “kireç-
ocak+ı / tepe+si”, Kirsekıranı Tepesi “kirse-kıran+ı / tepe+si”, Koyuneğrisi Sırtı “koyun-eğri+si / sırt+ı”, 
Kökyeri Tepesi “kök-yer+i / tepe+si”, Köseoğlu Tepesi “Köse-oğ(u)l+u / tepe+si”, Köyüstü Sırtı “köy-
üst+ü / sırt+ı”, Kumçukuru Tepesi “kum-çukur+u / tepe+si”, Kurtkuyusu Mevki(s)i “kurt-kuyu+su / 
mevki+(s)i”, Kurttaşı Sırtı “kurt-taş+ı / sırt+ı”, Kuyu Yeri Mevki(s)i “kuyu-yer+i / mevki+(s)i”, 
Küllüçukuru Mevki(s)i “küllü-çukur+u / mevki+(s)i”, Kürecipınarı Mevki(s)i “küreci-pınar+ı / 
mevki+(s)i”, Malmüdürü Yeri “mal-müdür+ü / yer+i”, Mandraaltı Tepesi “mandra-alt+ı / tepe+si”, 
Masantıpınarı Mevki(s)i “masantı-pınar+ı / mevki+(s)i”, Mercankuyusu Mevki(s)i “mercan-kuyu+su 
/ mevki+(s)i”,  Mersinligölcüğü Tepesi “mersinli-gölcük+ü / tepe+si”, Mezaraltı Tepesi “mezar-alt+ı / 
tepe+si”, Mezarardı Deresi “mezar-ard+ı / dere+si”, Mezarbaşı Tepesi “mezar-baş+ı / tepe+si”, 
Mezargediği Tepesi “mezar-gedik+i / tepe+si”, Mezarlıkaltı Mevki(s)i “mezarlık-alt+ı / mevki+(s)i”, 
Mezarüstü Tepesi “mezar-üst+ü / tepe+si”, Moryuvası Deresi “mor-yuva+sı / dere+si”, Musakuyusu 
Mevki(s)i “Musa-kuyu+su / mevki+(s)i”, Musataşı Tepesi “Musa-taş+ı / tepe+si”, Muslukçeşmesi 
Mevki(s)i “musluk-çeşme+si / mevki+(s)i”, Naldökenkaşı Mevki(s)i “naldöken-kaş+ı / mevki+(s)i”, 
Namazcıkaşı Mevki(s)i “namazcı-kaş+ı / mevki+(s)i”, Namazlarkaşı Mevki(s)i “namazlar-kaş+ı / 
mevki+(s)i”, Ninegediği Tepesi “nine-gedik+i / tepe+si”, Osmanoğlu Tepesi “Osman-oğ(u)l+u / 
tepe+si”, Öküzini Tepesi “öküz-in+i / tepe+si”, Örenbaşı Tepesi “ören-baş+ı / tepe+si”, Örenbaşı 
Tepesi “ören-baş+ı / tepe+si”, Örençeşmesi Mevki(s)i “ören-çeşme+si / mevki+(s)i”, Pazaryolu 
Mahallesi “pazar-yol+u / mahalle+si”, Ramazankuyusu Mevki(s)i “Ramazan-kuyu+su / mevki+(s)i”,  
Samancıkaşı Mevki(s)i “samancı-kaş+ı / mevki+(s)i”, Sarnıçönü Tepesi “Sarnıç-ön+ü / tepe+si”, 
Satılmışkuyusu Mevki(s)i “Satılmış-kuyu+su / mevki+(s)i”,  Sayyanı Mevki(s)i “say-yan+ı / 
mevki+(s)i”, Sazakalanı Sırtı “sazak-alan+ı / sırt+ı”, Sazakburnu Tepesi “sazak-bur(u)n+u / tepe+si”, 
Selçiklideğirmeni Mevki(s)i “selçikli-değirmen+i / mevki+(s)i”, Selvigediği Tepesi “Selvi-gedik+i / 
tepe+si”, Selviçiftliği Sırtı “selvi-çiftlik+i / sırt+ı”, Sığıreğreği Tepesi “sığır-eğrek+i / tepe+si”, 
Sığırtmaççeşmesi Mevki(s)i “sığırtmaç-çeşme+si / mevki+(s)i”, Sığıryatağı Tepesi “sığır-yatak+ı / 
tepe+si”, Sinanoğlu Tepesi “Sinan-oğ(u)l+u / tepe+si”, Söğütlerboyu Mevki(s)i “söğütler-boy+u / 
mevki+(s)i”, Söğütlüçeşmesi Mevki(s)i “söğütlü-çeşme+si / mevki+(s)i”, Sökünaltı Mevki(s)i “sökün-



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2): 90-113. 

 101 

alt+ı / mevki+(s)i”, Subaşı Gölü “su-baş+ı / göl+ü”, Subaşı Tepesi “su-baş+ı / tepe+si”, 
Süleymankuyusu Mevki(s)i “Süleyman-kuyu+su / mevki+(s)i”, Sümbültaşı Tepesi “sümbül-taş+ı / 
tepe+si”, Şavklıbaşı Mahallesi “şavklı-baş+ı / mahalle+si”, Taşaltı Deresi “taş-alt+ı / dere+si”, Taşaltı 
Mevki(s)i “taş-alt+ı / mevki+(s)i”, Taşaltı Sırtı “taş-alt+ı sırt+ı”, Taşaltı Tepesi “taş-alt+ı / tepe+si”, 
Taşarası Mevki(s)i “taş-ara+sı / mevki+(s)i”, Taşbaşı Tarlası “taş-baş+ı / tarla+sı”, Taşboynu Sırtı 
“taş-boy(u)n+u / sırt+ı”, Taşdibi Tepesi “taş-dib+i / tepe+si”, Tavşançukuru Mevki(s)i “tavşan-
çukur+u / mevki+(s)i”, Tekelkaşı Mevki(s)i “tekel-kaş+ı / mevki+(s)i”, Termeliçeşmesi Mevki(s)i 
“termeli-çeşme+si / mevki+(s)i”, Tosunçukuru Mevki(s)i “tosun-çukur+u / mevki+(s)i”, Toyoğlu Sırtı 
“Toy-oğ(u)l+u / sırt+ı”, Toyoğlu Tepesi “Toy-oğ(u)l+u / tepe+si”, Tozluyeri Sırtı “tozlu-yer+i / sırt+ı”, 
Tuzlakaşı Mevki(s)i “tuzla-kaş+ı / mevki+(s)i”, Türkmenkıranı Tepesi “Türkmen-kıran+ı / tepe+si”, 
Türkmenkonağı Tepesi “Türkmen-konak+ı / tepe+si”, Türkoğlu Tepesi “Türk-oğ(u)l+u / tepe+si”, 
Tütünkesiği Tepesi “tütün-kesik+i / tepe+si”, Tütünyeri Tepesi “tütün-yer+i / tepe+si”, 
Uluçakçeşmesi Mevki(s)i “ulucak-çeşme+si / mevki+(s)i”, Velilertaşı Sırtı “Velilier-taş+ı / sırt+ı”, 
Velipınarı Mevki(s)i “Veli-pınar+ı / mevki+(s)i”, Yağcıyeri Tepesi “yağcı-yer+i / tepe+si”, Yarbaşı 
Mevki(s)i “yar-baş+ı / mevki+(s)i”, Yatakyeri Sırtı “yatak-yer+i / sırt+ı”, Yavaşyeri Tepesi “yavaş-
yer+i / tepe+si”, Yaylakıranı Sırtı “yayla-kıran+ı / sırt+ı”, Yazyurdu Mevki(s)i “yaz-yurt+u / 
mevki+(s)i”, Yazyurdu Tepesi “yaz-yurt+u / tepe+si”, Yeğenobadeğirmeni Mevki(s)i “Yeğenoba-
değirmen+i / mevki+(s)i”, Yenisuyu Deresi “yeni-su+yu / dere+si”, Yılancıkkalesi Mevki(s)i “yılancık-
kale+si / mevki+(s)i”, Yılanpınarı Mevki(s)i “yılan-pınar+ı / mevki+(s)i”, Yörükyeri Sırtı “Yörük-yer+i 
/ sırt+ı”, Yumrudeğirmeni Mevki(s)i “yumru-değirmen+i / mevki+(s)i”, Zerdaligediği Tepesi 
“zerdali-gedik+i / tepe+si”, Zeybekçamlığı Sırtı “zeybek-çamlık+ı / sırt+ı”, Zeybekyeri Deresi “zeybek-
yer+i / dere+si”, Zeynelmezarlığı Mevki(s)i “Zeynel-mezarlık+ı / mevki+(s)i”, Zeytindağı Tepesi 
“zeytin-dağ+ı / tepe+si”. 

Belirtisiz isim tamlaması kuruluşundaki yeradlarının bir kısmında tamlayan unsurundaki 
tamlayan eki düşmüştür. Ağılçakıl(ı) Pınarı “ağıl-çakıl+(ı) / pınar+ı”, Ağılkaya(sı) Deresi “ağıl-
kaya+(sı) / dere+si”, Ağılmera(sı) Mevki(s)i “ağıl-mera+(sı) / mevki+(s)i”, Alevpınar(ı) Tepesi “alev-
pınar+(ı) / tepe+si”, Alitarla(sı) Sırtı “Ali-tarla+(sı) / sırt+ı”, Arıtaş(ı) Mevki(s)i “arı-taş+(ı) / 
mevki+(s)i”, Beşikkaya+(sı) Burnu “beşik-kaya+(sı) / bur(u)n+u”, Bileytaş(ı) Deresi “biley-taş+(ı) / 
dere+si”, Boğaztarla(sı) Deresi “boğaz-tarla+(sı) / dere+si”, Boğaztarla(sı) Sırtı “boğaz-tarla+(sı) / 
sırt+ı”, Bostanpınar(ı) Sırtı “bostan-pınar+(ı) / sırt+ı”, Dağçukur(u) Deresi “dağ-çukur+(u) / dere+si”, 
Damburun(u) Sırtı “dam-burun+(u) / sırt+ı”, Dedeçam(ı)  Deresi “dede-çam+(ı)  / dere+si”, 
Dedeçam(ı)  Mevki(s)i “dede-çam+(ı)  / mevki+(s)i”, Dedeçam(ı)  Sırtı “dede-çam+(ı)  / sırt+ı”, 
Dedeçam(ı)  Tepesi “dede-çam+(ı) / tepe+si”, Dedekesik(i) Çeşmesi “dede-kesik+(i)  / çeşme+si”, 
Dereekin(i)  Mevki(s)i “dere-ekin+(i)  / mevki+(s)i”, Deretarla(sı) Sırtı “dere-tarla+(sı) / sırt+ı”, 
Dervişkuyu(su) Mevki(s)i “derviş-kuyu+(su) / mevki+(s)i”, Domuzören(i) Deresi “domuz-ören+(i) / 
dere+si”, Ebekaya(sı) Tepesi “ebe-kaya+(sı) / tepe+si”, Ebepınar(ı) Çeşmesi “ebe-pınar+(ı) / çeşme+si”, 
Fatıçeşme(si) Mevki(s)i “fatı-çeşme+(si) / mevki+(s)i”, Gürcümezar(ı) Deresi “Gürcü-mezar+(ı) / 
dere+si”, Hacalpınar(ı) Mevki(s)i “hacal-pınar+(ı) / mevki+(s)i”, Hacıoluk(u) Çeşmesi “hacı-oluk+(u) 
/ çeşme+si”, Hacısu(yu) Çeşmesi “hacı-su+(yu) / çeşme+si”, Hanpaşa(sı) Köyü “han-paşa+(sı) / köy+ü”, 
Haydarçam(ı) Sırtı “Haydar-çam+(ı) / sırt+ı”, Höyükkıran(ı) Tepesi “höyük-kıran+(ı) / tepe+si”, 
Kadirbağ(ı) Deresi “Kadir-bağ+(ı) / dere+si”, Kapıkaya(sı) Tepesi “kapı-kaya+(sı) / tepe+si”, 
Kaplandağ(ı) Deresi “kaplan-dağ+(ı) / dere+si”, Katırpınar(ı) Sırtı “katır-pınar+(ı) / sırt+ı”, 
Kavakalan(ı) Köyü “kavak-alan+(ı) / köy+ü”, Kavakçeşme(si) Deresi “kavak-çeşme+(si) / dere+si”, 
Kayaoluk(u) Çeşmesi “kaya-oluk+(u) / çeşme+si”, Kayapınar(ı) Mevki(s)i “kaya-pınar+(ı) /  
mevki+(s)i”, Kayapınar(ı) Tepesi “kaya-pınar+(ı) / tepe+si”, Kazımçeşme(si) Mevki(s)i “Kazım-
çeşme+(si) / mevki+(s)i”, Koruçalı(sı) Tepesi “koru-çalı+(sı) / tepe+si”, Kozalan(ı) Mevki(s)i “koz-
alan+(ı) / mevki+(s)i”, Kumtarla(sı) Sırtı “kum-tarla+(sı) / sırt+ı”, Kurtçeşme(si) Mevki(s)i “kurt-
çeşme+(si) / mevki+(s)i”, Kurtdere(si) Tepesi “kurt-dere+(si) / tepe+si”, Kurtpınar(ı) Deresi “kurt-
pınar+(ı) / dere+si”, Kütükyer(i) Sırtı “kütük-yer+(i) / sırt+ı”, Musaçam(ı) Tepesi “Musa-çam+(ı) / 
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tepe+si”, Nalçakıran(ı) Tepesi “nalça-kıran+(ı) / tepe+si”, Nazilliağıl(ı) Düzü “Nazilli-ağıl+(ı) / 
düz+ü”, Nohuttepe(si) Sırtı “nohut-tepe+(si) / sırt+ı”, Seyfioluk(u) Çeşmesi “Seyfi-oluk+(u) / 
çeşme+si”, Sığıroluk(u) Çeşmesi “sığır-oluk+(u) / çeşme+si”, Sıtmapınar(ı) Sırtı “sıtma-pınar+(ı) / 
sırt+ı”, Şahinkaya(sı) Tepesi “şahin-kaya+(sı) / tepe+si”, Talyurt(u) Tepesi “tal-yurt+(u) / tepe+si”, 
Tilkigüney(i) Sırtı “tilki-güney+(i) / sırt+ı”, Tilkigüney(i) Tepesi “tilki-güney+(i) / tepe+si”, 
Yelekçam(ı) Sırtı “yelek-çam+(ı) / sırt+ı”, Yelekçam(ı) Tepesi “yelek-çam+(ı) / tepe+si”, Zulümtaş(ı) 
Sırtı “zulüm-taş+(ı) / sırt+ı”.  

Tamlayan unsuru belirtisiz isim tamlaması yapısındaki yeradlarının bir kısmının tamlayan 
unsurlarının tamlayan unsurları da kelime grubudur. 

Bunlardan bir kısmı birleşik isim grubu2 kuruluşundadır.  

Acemihüseyinkuyusu Mevki(s)i “Acemi-Hüseyin  / kuyu+su / mevki+(s)i”,  

                                                                             ty                tn 

                                                                              ty               tn 

Çakıralikuyusu Mevki(s)i “Çakır-Ali  / kuyu+su / mevki+(s)i”, Dedeveliçeşmesi Mevki(s)i “Dede-
Veli / çeşme+si / mevki+(s)i”, Hacıbayramçeşmesi Mevki(s)i “Hacı-Bayram / çeşme+si / mevki+(s)i”, 
Hacıhalilkuyusu Mevki(s)i “Hacı-Halil / kuyu+su / mevki+(s)i”, Hacıhasankuyusu Mevki(s)i “Hacı-
Hasan / kuyu+su / mevki+(s)i”, Hacıhasanönü Mevki(s)i “Hacı-Hasan / ön+ü / mevki+(s)i”, 
Hacıilyasçeşmesi Mevki(s)i “Hacı-İlyas / çeşme+si / mevki+(s)i”, Hacıismailkuyusu Mevki(s)i “Hacı-
İsmail / kuyu+su / mevki+(s)i”, Hacıosmankuyusu Mevki(s)i “Hacı-Osman  / kuyu+su /  mevki+(s)i”, 
Karamehmetkuyusu Mevki(s)i “Kara-Mehmet / kuyu+su / mevki+(s)i”, Kızmehmetçeşmesi 
Mevki(s)i “Kız-Mehmet / çeşme+si / mevki+(s)i”, Kocaismailkuyusu Mevki(s)i “Koca-İsmail / kuyu+su 
/ mevki+(s)i”, Kulakdedemezarlığı Mevki(s)i “Kulak-Dede / mezarlık+ı / mevki+(s)i”, 
Şerifalideğirmeni Mevki(s)i “Şerif-Ali / değirmen+i / mevki+(s)i”. 

Bir kısmı sıfat tamlaması kuruluşundadır.  

Akkuşçeşmesi Mevki(s)i “ak-kuş / çeşme+si / mevki+(s)i”,  

                                                 ty             tn 

                                                 ty             tn 

Beşgözpınarı Mevki(s)i “beş-göz /  pınar+ı  / mevki+(s)i”, Çamlıyaylakaşı Mevki(s)i “çamlı-yayla / 
kaş+ı / mevki+(s)i”, Çamuryatakçeşmesi Mevki(s)i “çamur-yatak / çeşme+si / mevki+(s)i”, 
Hamıztaşkaşı Mevki(s)i “hamız-taş  / kaş-ı /  mevki+(s)i”, Karaboduryatağı Mevki(s)i “kara-bodur / 
yatak+ı / mevki+(s)i”, Karadutkuyusu Mevki(s)i “kara-dut / kuyu+su / mevki+(s)i”, Kırbağlarbaşı 
Mevki(s)i “kır-bağlar / baş+ı / mevki+(s)i”, Kokarsupınarı Mevki(s)i “kokar-su / pınar+ı / mevki+(s)i”, 
Kurtpınarçeşmesi Mevki(s)i “kurt-pınar / çeşme+si / mevki+(s)i”, Laleliçukurkaşı Mevki(s)i “laleli-
çukur / kaş+ı / mevki+(s)i”, Tellikavakçeşmesi Mevki(s)i “telli-kavak / çeşme+si / mevki+(s)i”, 
Uzuntarlakaşı Mevki(s)i “uzun-tarla / kaş+ı /  mevki+(s)i”, Yukarıpınarbaşı Sırtı “yukarı-pınar / baş+ı 
/ sırt+ı”. 

Bir kısmı belirtisiz isim tamlaması kuruluşundadır.  

Bağbaşıkuyusu Mevki(s)i “bağ-baş+ı / kuyu+su / mevki+(s)i”, Çeşmeönükuyusu Mevki(s)i “çeşme-
ön+ü / kuyu+su / mevki+(s)i”, Evardıyolu Deresi “ev-ard+ı / yol+u / dere+si”, Kaleboynutaşı Tepesi 

 
2 Birleşik isim grupları “bir şahsa özel ad olmak üzere bir araya gelen kelimeler topluluğudur”.  Birleşik isim gruplarının 
unvan gruplarından farkı, birleşik isim gruplarında vurgunun son unsur üzerinde, unvan gruplarında ise vurgunun 
başta bulunmasıdır (Karahan, 2013: 69). 
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“kale-boy(u)n+u / taş+ı / tepe+si”, Kuyugediğikaşı Mevki(s)i “kuyu-gedik+i / kaş+ı / mevki+(s)i”, 
Yağızoğluçeşmesi Mevki(s)i “yağız-oğ(u)l+u / çeşme+si / mevki+(s)i”. 

Beş tane unvan grubu kuruluşunda olan vardır.  

Alipaşakuyu Mevki(s)i “Ali-Paşa / kuyu+(su) / mevki+(s)i”, Azizbeyharmanyanı Sırtı “Aziz-Bey / 
harmanyan+ı / sırt+ı”, Kadirbeyçiftliği Mevki(s)i “Kadir-Bey / çiftlik+i / mevki+(s)i”, 
Mehmetçavuşkuyusu Mevki(s)i “Mehmet-Çavuş / kuyu+su / mevki+(s)i”, Rasimhocakuyusu 
Mevki(s)i “Rasim-Hoca / kuyu+su / mevki+(s)i”. 

 

Tamlayan Unsuru Sıfat Tamlaması Olanlar 

Bu grupta yer alan belirtisiz isim tamlaması yapısındaki yeradlarının kelime grubu 
kuruluşundaki tamlayan unsurları, sıfat tamlaması yapısındadır. 

Ahlıkaya Deresi “ahlı-kaya / dere+si”,  

                                          ty           tn 

                                          ty           tn 

Ahlıkaya Sırtı “ahlı-kaya / sırt+ı”, Akbaba Tepesi (3) “ak-baba / tepe+si”, Akbabataş Tepesi “akbaba-
taş / tepe+si”, Akçalı Deresi “ak-çalı / dere+si”, Akçam Tepesi “ak-çam / tepe+si”, Akçaoluk Deresi 
“akça-oluk / dere+si”, Akçeşme Köyü “ak-çeşme / köy+ü”, Akçeşme Mevki(s)i (3) “ak-çeşme / 
mevki+(s)i”, Akhisar Ovalığı “ak-hisar / ovalık+ı”, Akkavak Deresi “ak-kavak / dere+si”, Akkaya 
Mevki(s)i “ak-kaya / mevki+(s)i”, Akkıran Deresi “ak-kıran / dere+si”, Akköy Çeşmesi “ak-köy / 
çeşme+si”, Akköy Mahallesi “ak-köy / mahalle+si”, Aktaş Tepesi (3) “ak-taş / tepe+si”, Aktoprak Sırtı 
“ak-toprak / sırt+ı”, Akyar Sırtı “ak-yar / sırt+ı”, Akyar Tepesi “ak-yar / tepe+si”, Akyol Tepesi “ak-
yol / tepe+si”, Alabayır Sırtı “ala-bayır / sırt+ı”, Alaçam Tepesi “ala-çam / tepe+si”, Alagün Sırtı “ala-
gün / sırt+ı”, Alakese Çeşmesi “ala-kese / çeşme+si”, Alanharman Tepesi “alan-harman / tepe+si”, 
Arlısu Deresi “arlı-su / dere+si”, Aşağıdeğirmen Mevki(s)i “aşağı-değirmen / mevki+(s)i”, 
Aşağıdolma Köyü “aşağı-dolma / köy+ü”, Aşağıkışlak Sırtı “aşağı-kışlak / sırt+ı”, Aşağıkuyu Deresi 
“aşağı-kuyu / dere+si”, Aşağıoluk Çeşmesi “aşağı-oluk / çeşme+si”, Atlıharman Sırtı “atlı-harman / 
sırt+ı”, Aydınoluk Çeşmesi “aydın-oluk / çeşme+si”, Ayrıklıbağ Tepesi “ayrıklı-bağ / tepe+si”, 
Badanpınar Deresi “badan-pınar / dere+si”, Beşharman Deresi “beş-harman / dere+si”, Bozalan 
Tepesi “boz-alan / tepe+si”, Bozbula Tepesi “boz-bula / tepe+si”, Bozburun Tepesi “boz-burun / 
tepe+si”, Bozhisar Sırtı “boz-hisar / sırt+ı”, Bozkır Mevki(s)i “boz-kır / mevki+(s)i”, Buhurtaş 
Mevki(s)i “buhur-taş / mevki+(s)i”, Büyükalan Mevki(s)i “büyük-alan / mevki+(s)i”, Büyükçukur 
Deresi “büyük-çukur / dere+si”, Büyükdavulga Tepesi “büyük-davulga / tepesi”, Büyükkıramlar Sırtı 
“büyük-kıramlar / sırt+ı”, Büyüktabanca Tepesi “büyük-tabanca / tepe+si”, Cevizliçeşme Mevki(s)i 
“cevizli-çeşme / mevki+(s)i”, Cindeğirmen Mevki(s)i “cin-değirmen / mevki+(s)i”, Çakalçam Sırtı 
“çakal-çam / sırt+ı”, Çakalorman Sırtı “çakal-orman / sırt+ı”, Çakırkıran Tepesi “çakır-kıran / tepe+si”, 
Çalılıburun Sırtı “çalılı-burun / sırt+ı”, Çalılıyatak Deresi “çalılı-yatak / dere+si”, Çaltıkıran Tepesi 
“çaltı-kıran / tepe+si”, Çaltıköy Deresi “çaltı-köy / dere+si”, Çaltıköy Mevki(s)i “çaltı-köy / mevki+(s)i”, 
Çaltılıboğaz Deresi “çaltılı-boğaz / dere+si”, Çaltılıçukur Mahallesi “çaltılı-çukur / mahalle+si”, 
Çamlıgeriz Mevki(s)i “çamlı-geriz / mevki+(s)i”, Çamlıkıran Tepesi “çamlı-kıran / tepe+si”, 
Çamlıyayla Mevki(s)i “çamlı-yayla / mevki+(s)i”, Çamtarla Deresi “çam-tarla / dere+si”, Çanakpınar 
Deresi “çanak-pınar / dere+si”, Çardakçam Sırtı “çardak-çam / sırt+ı”, Çatalkaya Tepesi “çatal-kaya / 
tepe+si”, Çatalkaya Tepesi “çatal-kaya / tepe+si”, Çayırharman Tepesi “çayır-harman / tepe+si”, 
Çayırlıkmahalle Mevki(s)i “çayırlık-mahalle / mevki+(s)i”, Çınarlıpınar Deresi “çınarlı-pınar / 
dere+si”, Çıngılburun Tepesi “çıngıl-burun / tepe+si”, Çıngıloğlan Tepesi “çıngıl-oğlan / tepe+si”, 
Çıvgınmezar Sırtı “çıvgın-mezar / sırt+ı”, Çitlenbiklikuyu Mevki(s)i “çitlenbikli-kuyu / mevki+(s)i”, 
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Çobanpınar Deresi “çoban-pınar / dere+si”, Çokoluk Çeşmesi “çok-oluk / çeşme+si”, Çömlekçukur 
Deresi “çömlek-çukur / dere+si”, Çubukçalı Tepesi “çubuk-çalı / tepe+si”, Çukurbağlar Mevki(s)i 
“çukur-bağlar / mevki+(s)i”, Çukurbostan Sırtı “çukur-bostan / sırt+ı”, Çukurtarla Deresi “çukur-tarla 
/ dere+si”, Dallıkuyu Mevki(s)i “dallı-kuyu / mevki+(s)i”, Davulyalıyatak Mevki(s)i “davulgalı-yatak 
/ mevki+(s)i”, Dedeçamgedik(i) “dede-çam / gedik+(i)”, Delikkaya Mevki(s)i “delik-kaya / mevki+(s)i”, 
Deliktaş Tepesi “delik-taş / tepe+si”, Demirakı Sırtı “demir-hakkı / sırt+ı”, Demirçal Mevki(s)i “demir-
çal / mevki+(s)i”, Demiroluk Çeşmesi “demir-oluk / çeşme+si”, Derinyatak Deresi “derin-yatak / 
dere+si”, Dikenligöl Mevki(s)i “dikenli-göl / mevki+(s)i”, Doğankaya Köyü “doğan-kaya / köy+ü”, 
Dolmadeğirmen Köyü “dolma-değirmen / köy+ü”, Döşemelikuyu Mevki(s)i “döşemeli-kuyu / 
mevki+(s)i”, Döşemetepe Mevki(s)i “döşeme-tepe / mevki+(s)i”, Dübekalan Mahallesi “dübek-alan / 
mahalle+si”, Dümbüldekpınar Mevki(s)i “dümbüldek-pınar / mevki+(s)i”, Düzbaca Tepesi “düz-baca 
/ tepe+si”, Düzçam Tepesi “düz-çam / tepe+si”, Düztarla Tepesi “düz-tarla / tepe+si”, Düztepe 
Mevki(s)i “düz-tepe / mevki+(s)i”, Düzzeytin Sırtı “düz-zeytin / sırt+ı”, Enleroluk Pınarı “enler-oluk 
/ pınar+ı”, Eroluk Deresi “er-oluk / dere+si”, Eskigebeçınar Tepesi “eski-Gebeçınar / tepe+si”, 
Eskikuyu Sırtı “eski-kuyu / sırt+ı”, Eskimezar Sırtı “eski-mezar / sırt+ı”, Evkafteke Köyü “evkaf-tekke 
/ köy+ü”, Evlikıran Tepesi “evli-kıran / tepe+si”, Gebeoluk Pınarı “gebe-oluk / pınar+ı”, Germikaya 
Tepesi “germe-kaya / tepe+si”, Gökbel Tepesi “gök-bel / tepe+si”, Gökbel Tepesi “gök-bel / tepe+si”, 
Gökbeyli Sırtı “gök-beyli / sırt+ı”, Gökburun Tepesi “gök-burun / tepe+si”, Gökçam Tepesi “gök-çam 
/ tepe+si”, Gökçukur Sırtı “gök-çukur / sırt+ı”, Gökgedik Tepesi “gök-gedik / tepe+si”, Görenezyayla 
Mevki(s)i “görenez-yayla /  mevki+(s)i”, Güneytarla Sırtı “güney-tarla / sırt+ı”, Güneyyurt Tepesi 
“güney-yurt / tepe+si”, Harapbağ Sırtı “harap-bağ / sırt+ı”, Ilıcakçeşme Mevki(s)i “ılıcak-çeşme / 
mevki+(s)i”, Ilıcaksu Kaplıcası “ılıcak-su / kaplıca+sı”, Işılkavak Deresi “ışıl-kavak / dere+si”, İçalan 
Tepesi “iç-alan / tepe+si”, İğdeliboğaz Sırtı “iğdeli-boğaz / sırt+ı”, İğdelikuyu Mevki(s)i “iğdeli-kuyu 
/ mevki+(s)i”, İğdeoluk Pınarı “iğde-oluk / pınar+ı”, İkiçam Tepesi “iki-çam / tepe+si”, İkiçeşme 
Mevki(s)i “iki-çeşme / mevki+(s)i”, İkioluk Çeşmesi “iki-oluk / çeşme+si”, İkioluk Çeşmesi “iki-oluk / 
çeşme+si”, İlkiltarla Tepesi “ilkil-tarla / tepe+si”, İnceoğlan Sırtı “ince-oğlan / sırt+ı”, İnceoğlan 
Tepesi “ince-oğlan / tepe+si”, İncirlipınar Mevki(s)i “incirli-pınar / mevki+(s)i”, İnkaya Sırtı “in-kaya 
/ sırt+ı”, İnkaya Tepesi “in-kaya / tepe+si”, İnlidere Tepesi “inli-dere / tepe+si”, Kabaağaç Kıranı 
“kaba-ağaç / kıran-ı”, Kabaağaç Sırtı “kaba-ağaç / sırt-ı”, Kabaçay Deresi “kaba-çay / dere+si”, 
Kabakulak Mevki(s)i “kaba-kulak / mevki+(s)i”, Kanlıdöşeme Deresi “kanlı-döşeme / dere+si”, 
Kanlıgedik Deresi “kanlı-gedik / dere+si”, Kanlıkırağaç Düzü “kanlı / kır-ağaç / düz+ü”,Kanlıtepe 
Mevki(s)i “kanlı-tepe / mevki+(s)i”, Karaağaç Deresi “kara-ağaç / dere+si”, Karaağaç Mevki(s)i “kara-
ağaç / mevki+(s)i”, Karaağaç Sırtı (2) “kara-ağaç / sırt+ı”, Karabağ Sırtı “kara-bağ / sırt+ı”, Karabağlar 
Mevki(s)i “kara-bağlar / mevki+(s)i”, Karabağlar Tepesi “kara-bağlar / tepe+si”, Karaballık Deresi 
“kara-ballık / dere+si”, Karaballık Mevki(s)i “kara-ballık / mevki+(s)i”, Karabaş Deresi “kara-baş / 
dere+si”, Karabayır Tepesi “kara-bayır / tepe+si”, Karabörklü Köyü “kara+börklü / köy+ü”, 
Karabörklü Tepesi “kara-börklü / tepe+si”, Karacakaya Deresi “karaca-kaya / dere+si”, Karacakaya 
Mahallesi “karaca-kaya / mahalle+si”, Karacakaya Tepesi “karaca-kaya / tepe+si”, Karaçakıl Tepesi 
“kara-çakıl / tepe+si”, Karaçal Tepesi “kara-çal / tepe+si”, Karaçaltı Mevki(s)i “kara-çaltı / mevki+(s)i”, 
Karaçam Sırtı “kara-çam / sırt+ı”, Karaçamurluk Mevki(s)i “kara-çamurluk / mevki+(s)i”, Karadağ 
Tepesi “kara-dağ / tepe+si”, Karadavulga Tepesi (2) “kara-davulga / tepe+si”, Karadavulgalık Sırtı 
“kara-davulgalık / sırt+ı”, Karadut Deresi “kara-dut / dere+si”, Karadut Mevki(s)i “kara-dut / 
mevki+(s)i”, Karageyik Tepesi “kara-geyik / tepe+si”, Karagöz Sırtı “kara-göz / sırt+ı”, Karagöz Tepesi 
(2) “kara-göz / tepe+si”, Karahayıt Mevki(s)i “kara-hayıt / mevki+(s)i”, Karahöyük Dağı (2) “kara-
höyük / dağ+ı”, Karaincirlik Deresi “kara-incirlik / dere+si”, Karakabaağaç Sırtı “kara-kabaağaç / 
sırt+ı”, Karakabaç Deresi “kara-kabaç / dere+si”, Karakabaç Mevki(s)i “kara-kabaç / mevki+(s)i”, 
Karakabak Sırtı “kara-kabak / sırt+ı”, Karaköy Mevki(s)i “kara-köy / mevki+(s)i”, Karakurt Sırtı “kara-
kurt / sırt+ı”, Karakuz Tepesi “kara-kuz / tepe+si”, Karakuz Tepesi “kara-kuz / tepe+si”, Karakütük 
Deresi “kara-kütük / dere+si”, Karakütük Deresi “kara-kütük / dere+si”, Karamançam Sırtı “karaman-
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çam / sırt+ı”, Karamankaya Tepesi “karaman-kaya / tepe+si”, Karaoğlan Deresi “kara-oğlan / dere+si”, 
Karaolduruk Tepesi “kara-olduruk / tepe+si”, Karapınar Deresi “kara-pınar / dere+si”, Karapınar 
Deresi “kara-pınar / dere+si”, Karapınar Mahallesi “kara-pınar / mahalle+si”, Karapınar Sırtı “kara-
pınar / sırt+ı”, Karasaya Mevki(s)i “kara-saya / mevki+(s)i”, Karasulak Çeşmesi “kara-sulak / 
çeşme+si”, Karataş Mevki(s)i “kara-taş / mevki+(s)i”, Karataşlık Mevki(s)i “kara-taşlık / mevki+(s)i”, 
Karatepe Sırtı “kara-tepe / sırt+ı”, Karatuğla Tepesi “kara-tuğla / tepe+si”, Karayağmur Tepesi “kara-
yağmur / tepe+si”, Karşıyaka Sırtı “karşı-yaka / sırt+ı”, Kavaklıpınar Mevki(s)i “kavaklı-pınar / 
mevki+(s)i”, Kazankaya Deresi “kazan-kaya / dere+si”, Kelçalı Tepesi “kel-çalı /tepe+si”, Kelçeşme 
Mevki(s)i “kel-çeşme / mevki+(s)i”, Keloğlan Deresi “kel-oğlan / dere+si”, Kemerova Kuyusu “kemer-
ova / kuyu+su”, Kemerova Sırtı “kemer-ova / sırt+ı”, Kılıççam Tepesi “kılıç-çam / tepe+si”, Kırantarla 
Tepesi “kıran-tarla / tepe+si”, Kıranyurt Tepesi “kıran-yurt / tepe+si”, Kırbağlar Mevki(s)i “kır-bağlar 
/ mevki+(s)i”, Kırharman Sırtı “kır-harman / sırt+ı”, Kırıktaş Sırtı “kırık-taş / sırt+ı”, Kırtarla Tepesi 
“kır-tarla / tepe+si”, Kırtarla Tepesi “kır-tarla / tepe+si”, Kırtaş Sırtı “kır-taş / sırt+ı”, Kırtaş Sırtı “kır-
taş / sırt+ı”, Kırtaş Tepesi “kır-taş / tepe+si”, Kıryatak Sırtı “kır-yatak / sırt+ı”, Kızılcagür Tepesi 
“kızılca-gür / tepe+si”, Kızıldamlar Mahallesi “kızıl-damlar / mahalle+si”, Kızılgölcük Tepesi (2) 
“kızıl-gölcük / tepe+si”, Kızılharman Sırtı “kızıl-harman / sırt+ı”, Kızılmerdiven Mevki(s)i “kızıl-
merdiven / mevki+(s)i”, Kızılmerdiven Sırtı “kızıl-merdiven / sırt+ı”, Kızıloluk Deresi “kızıl-oluk / 
dere+si”, Kızıltarla Sırtı (2)“kızıl-tarla / sırt+ı”, Kızıltaş Sırtı “kızıl-taş / sırt+ı”, Kızılyar Sırtı “kızıl-
yar / sırt+ı”, Kızılyer Tepesi “kızıl-yer / tepe+si”, Kızılyurt Deresi “kızıl-yurt / dere+si”, Kirazlıbaş 
Mevki(s)i “kirazlı-baş / mevki+(s)i”, Kocaalan Gediği “koca-alan / gedik+i”, Kocaalan Tepesi “koca-
alan / tepe+si”, Kocaayan Deresi “koca-ayan / dere+si”, Kocaboğaz Deresi “koca-boğaz / dere+si”, 
Kocaçam Sırtı “koca-çam / sırt+ı”, Kocaçam Tepesi “koca-çam / tepe+si”, Kocaçeşme Mevki(s)i “koca-
çeşme / mevki+(s)i”, Kocaçeşme Mevki(s)i “koca-çeşme / mevki+(s)i”, Kocadavulga Sırtı “koca-davulga 
/ sırt+ı”, Kocagedik Mahallesi “koca-gedik / mahalle+si”, Kocagedik Tepesi (2) “koca-gedik / tepe+si”, 
Kocagermen Tepesi “koca-germen / tepe+si”, Kocakağan Köyü “koca-kağan / köy+ü”, Kocakaya 
Tepesi (3) “koca-kaya / tepe+si”, Kocakesik Tepesi “koca-kesik / tepe+si”, Kocakır Tepesi “koca-kır / 
tepe+si”, Kocakıran Tepesi (3) “koca-kıran / tepe+si”, Kocakışla Mevki(s)i “koca-kışla / mevki+(s)i”, 
Kocakışla Tepesi “koca-kışla / tepe+si”, Kocanadas Mevki(s)i “koca-nadas / mevki+(s)i”, Kocaorman 
Tepesi “koca-orman / tepe+si”, Kocapınar Deresi “koca-pınar / dere+si”, Kocatarla Mevki(s)i “koca-
tarla / mevki+(s)i”, Kocataş Mevki(s)i “koca-taş / mevki+(s)i”, Kocayalak Tepesi “koca-yalak / tepe+si”, 
Kocayatak Mevki(s)i (2) “koca-yatak / mevki+(s)i”, Kocayatak Tepesi (2) “koca-yatak / tepe+si”, 
Kolankaya Sırtı “kolan-kaya / sırt+ı”, Körçamlık Tepesi “kör-çamlık / tepe+si”, Körkuyu Mevki(s)i 
“kör-kuyu / mevki+(s)i”, Körkuyu Tepesi “kör-kuyu / tepe+si”, Köroluk Mevki(s)i “kör-oluk / 
mevki+(s)i”, Kumlucak Mevki(s)i “kumlu-(o)cak / mevki+(s)i”, Kurmar3 Çeşmesi “kuru-pınar / 
çeşme+si”, Kurmar Deresi “kuru-pınar / dere+si”, Kuruçayır Mevki(s)i “kuru-çayır / mevki+(s)i”, 
Kuruçeşme Mevki(s)i “kuru-çeşme / mevki+(s)i”, Kurupınar Çeşmesi “kuru-pınar / çeşme+si”, 
Kuzguncuktaş Mevki(s)i “kuzguncuk-taş / mevki+(s)i”, Kuzpınar Deresi “kuz-pınar / dere+si”, 
Kuzukabaağaç Tepesi “kuzu-kabaağaç / tepe+si”, Küçükada Tepesi “küçük-ada / tepe+si”, Küçükada 
Tepesi “küçük-ada / tepe+si”, Küçükalan Deresi “küçük-alan / dere+si”, Küçükçeşme Mevki(s)i 
“küçük-çeşme / mevki+(s)i”, Küçükhasköy Mahallesi “küçük-Hasköy / mahalle+si”, Küçükpınar 
Tepesi “küçük-pınar / tepe+si”, Küçükramlar Sırtı “küçük-ramlar / sırt+ı”, Küçüktabanca Tepesi 
“küçük-tabanca / tepe+si”, Küllüeğrek Deresi “küllü-eğrek / dere+si”, Meşeliçukur Tepesi “meşeli-
çukur / tepe+si”, Mezarlıçeşme Mevki(s)i “mezarlı-çeşme / mevki+(s)i”, Midillikıran Tepesi “midilli-
kıran / tepe+si”, Nallıkaya Tepesi “nallı-kaya / tepe+si”, Narlıkuyu Mevki(s)i “narlı-kuyu / 
mevki+(s)i”, Ormantarla Tepesi “orman-tarla / tepe+si”, Ortaburun Deresi “orta-burun / dere+si”, 
Ortaburun Tepesi (2) “orta-burun / tepe+si”, Ortadağ Tepesi “orta-dağ / tepe+si”, Ortaparça 

 

3 Yeradının haritada Kurmar olarak geçmesine rağmen yeradı yörede Kurupınar adıyla bilinmektedir. Bu nedenle yörede 
bilinen adı esas alınmıştır. 
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Mevki(s)i “orta-parça / mevki+(s)i”, Ortayol Sırtı “orta-yol / sırt+ı”, Örentepe Mevki(s)i “ören-tepe / 
mevki+(s)i”, Öteyaka Mevki(s)i “öte-yaka / mevki+(s)i”, Payamlıçukur Tepesi “payamlı-çukur / 
tepe+si”, Payamlıkaya Deresi “payamlı-kaya / dere+si”, Payamlıkonak Mevki(s)i “payamlı-konak / 
mevki+(s)i”, Pirelikıran Sırtı “pireli-kıran / sırt+ı”, Sakarkaya Köyü “sakar-kaya / köy+ü”, Sarıçalı 
Köyü “sarı-çalı / köy+ü”, Sarıçalı Sırtı “sarı-çalı / sırt+ı”, Sarıçalı Tepesi “sarı-çalı / tepe+si”, 
Sarıdavulga Sırtı “sarı-davulga / sırt+ı”, Sarıkaya Sırtı “sarı-kaya / sırt+ı”, Sarıkaya Tepesi (5) “sarı-
kaya / tepe+si”, Sarıotluk Deresi “sarı-otluk / dere+si”, Sarısu Deresi “sarı-su / dere+si”, Sarısu Sırtı 
“sarı-su / sırt+ı”, Sarıtaş Tepesi “sarı-taş / tepe+si”, Sarıyol Deresi “sarı-yol / dere+si”, Sazoba Köyü 
“saz-oba / köy+ü”, Semerkaya Mahallesi “semer-kaya / mahalle+si”, Serpikçam Sırtı “serpik-çam / 
sırt+ı”, Sırataş Mevki(s)i “sıra-taş / mevki+(s)i”, Sırataş Sırtı “sıra-taş / sırt+ı”, Sırayemişler Mevki(s)i 
“sıra-yemişler / mevki+(s)i”, Sivriöz Deresi “sivri-öz / dere+si”, Sivritaş Mevki(s)i “sivri-taş / 
mevki+(s)i”, Sivritaş Tepesi “sivri-taş / tepe+si”, Soğukkuyu Mevki(s)i “soğuk-kuyu / mevki+(s)i”, 
Soğukpınar Deresi “soğuk-pınar / dere+si”, Soğuksu Deresi “soğuk-su / dere+si”, Söbeorman Deresi 
“söbe-orman / dere+si”, Sulucaeğrek Deresi “suluca-eğrek / dere+si”, Süllüçeşme Deresi “süllü-çeşme 
/ dere+si”, Sümbüllükır Tepesi “sümbüllü-kır / tepe+si”, Tahtaköprü Mevki(s)i “tahta-köprü / 
mevki+(s)i”, Tahtalıdeğirmen Mevki(s)i “tahtalı-değirmen / mevki+(s)i”, Tahtalıkıran Tepesi “tahtalı-
kıran / tepe+si”, Tahtapınar Mevki(s)i “tahta-pınar / mevki+(s)i”,Taşeğrek Deresi “taş-eğrek / dere+si”, 
Taşgöl Tepesi “taş-göl / tepe+si”, Taşkıran Tepesi “taş-kıran / tepe+si”, Taşlıgen Sırtı “taşlı-gen / 
sırt+ı”, Taşlıtarla Mahallesi “taşlı-tarla / mahalle+si”, Taşlıyatak Deresi “taşlı-yatak / dere+si”, 
Taşpınar Deresi “taş-pınar / dere+si”, Tatlıkuyu Mevki(s)i “tatlı-kuyu / mevki+(s)i”, Tekçam 
Mevki(s)i “tek-çam / mevki+(s)i”, Tekelçam Tepesi “tekel-çam / tepe+si”, Tekepınar Mahallesi “teke-
pınar / mahalle+si”, Tellikavak Sırtı “telli-kavak / sırt+ı”, Topakbölük Mevki(s)i “topak-bölük / 
mevki+(s)i”, Topakçam Tepesi “topak-çam / tepe+si”, Topalkız Tepesi “topal-kız / tepe+si”, Topçutaş 
Sırtı “topçu-taş / sırt+ı”, Topkale Tepesi “top-kale / tepe+si”, Toprakgöl Tepesi “toprak-göl / tepe+si”, 
Tosbıyık Tepesi “tos-bıyık / tepe+si”, Tozluyayla Mevki(s)i “tozlu-yayla / mevki+(s)i”, Tuzlukuyu 
Deresi “tuzlu-kuyu / dere+si”, Ulupınar Deresi “ulu-pınar / dere+si”, Ulupınar Köyü “ulu-pınar / 
köy+ü”, Uluyol Sırtı “ulu-yol / sırt+ı”, Uyuzpınar Deresi “uyuz-pınar / dere+si”, Uzunalan Mahallesi 
“uzun-alan / mahalle+si”, Uzungedik Sırtı “uzun-gedik / sırt+ı”, Uzunkuyu Mevki(s)i “uzun-kuyu / 
mevki+(s)i”, Üçağaç Tepesi “üç-ağaç / tepe+si”, Üçavlu Köyü “üç-avlu / köy+ü”, Üççeşme Mevki(s)i 
“üç-çeşme / mevki+(s)i”, Üçkayalar Tepesi “üç-kayalar / tepe+si”, Üçyol Mahallesi “üç-yol / 
mahalle+si”, Üstübaş Kayası “üstü-baş / kaya+sı”, Üstünoluk Burnu “üstün-oluk / burnu”, 
Yanıkboğaz Deresi “yanık-boğaz / dere+si”, Yanıkdeğirmen Mevki(s)i “yanık-değirmen / mevki+(s)i”, 
Yanıkkaya Deresi “yarık-kaya / dere+si”, Yanıkkertik Mevki(s)i “yanık-kertik / mevki+(s)i”, 
Yanıkkışla Deresi “yanık-kışla / dere+si”, Yanıkyurt Mevki(s)i “yanık-yurt / mevki+(s)i”, Yapılıkır 
Mahallesi “yapılı-kır / mahalle+si”, Yapılıkır Sırtı “yapılı-kır / sırt+ı”, Yarıçam Sırtı “yarı-çam / sırt+ı”, 
Yarıkkaya Tepesi “yarık-kaya / tepe+si”, Yarpınar Deresi “yar-pınar / dere+si”, Yassıdam Kırı “yassı-
dam / kır+ı”, Yassıdam Tepesi “yassı-dam / tepe+si”, Yelligedik Sırtı “yelli-gedik / sırt+ı”, Yelligedik 
Tepesi “yelli-gedik / tepe+si”,Yemişligöl Mevki(s)i “yemişli-göl / mevki+(s)i”, Yeniağıl Çiftliği “yeni-
ağıl / çiftlik+i”,Yeniçeşme Mevki(s)i (2) “yeni-çeşme / mevki+(s)i”, Yenideğirmen Mevki(s)i “yeni-
değirmen / mevki+(s)i”, Yeniköy Mahallesi “yeni-köy / mahalle+si”, Yenikuyu Mevki(s)i “yeni-kuyu / 
mevki+(s)i”, Yenipınar Deresi “yeni-pınar / dere+si”, Yenipınar Mevki(s)i (2) “yeni-pınar / 
mevki+(s)i”, Yetimorman Sırtı “yetim-orman / sırt+ı”, Yığılıtaş Tepesi “yığılı-taş / tepe+si”, Yığınçal 
Sırtı “yığın-çal / sırt+ı”, Yığınçal Tepesi “yığın-çal / tepe+si”, Yılanlıçam Tepesi “yılanlı-çam / tepe+si”, 
Yılanlısu Deresi “yılanlı-su / dere+si”, Yılanlısu Mevki(s)i “yılanlı-su / mevki+(s)i”, Yumrutaş 
Mevki(s)i “yumru-taş / mevki+(s)i”, Yumrutaş Tepesi “yumru-taş / tepe+si”, Yüksekdoru Tepesi 
“yüksek-doru(k) / tepe+si”, Yüksekkıran Mevki(s)i “yüksek-kıran / mevki+(s)i”, Yüksekyurt Tepesi 
“yüksek-yurt / tepe+si”, Zeytinçalı Tepesi “zeytin-çalı / tepe+si”, Zeytinlibağ Köyü “zeytinli-bağ / 
köy+ü”, Zeytinliboğaz Deresi “zeytinli-boğaz / dere+si”, Zeytinliova Beldesi “zeytinli-ova / belde+si”, 
Zincirlikuyu Mevki(s)i “zincirli-kuyu / mevki+(s)i”. 
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Bu gruptaki yeradlarının iki tanesinde, tamlanan unsurun çokluk eki aldığı görülmektedir. 

Adatepe Yamaçları “ada-tepe / yamaç+lar+ı”, Hasköy Tarlaları “has-köy / tarla+lar+ı”. 

 

Tamlayan Unsuru Unvan Grubu Olanlar 

Bu grupta yer alan belirtisiz isim tamlaması yapısındaki yeradlarının kelime grubu 
kuruluşundaki tamlayan unsurları, unvan grubu yapısındadır.  

Ahmetdede Sırtı “Ahmet-dede / sırt+ı”, 

                                               ty            tn 

                                               ty             tn 

Arapdede Tepesi “Arap-dede / tepe+si”, Çitlenbikdede Tepesi “Çitlenbik-dede / tepe+si”, Dedeveli 
Tepesi “Dede-Veli / tepe+si”, Deliimam Deresi “Deli-İmam / dere+si”, Delikız Mevki(s)i “Deli-kız / 
mevki+(s)i”, Halilağa Kuyusu “Halil-Ağa / kuyu+su”, Kanlıdede Mevki(s)i “Kanlı-dede / mevki+(s)i”, 
Karadede Tepesi “Kara-dede / tepe+si”, Karakız Sırtı “Kara-kız / sırt+ı”, Kurtdede Sırtı “Kurt-dede / 
sırt-ı”, Mehmetbey Çiftliği “Mehmet-Bey / çiftlik+i”, Muratbey Bağı “Murat-Bey / bağ+ı”, 
Musaçavuş Mevki(s)i “Musa-Çavuş / mevki+(s)i”, Reşatbey Çiftliği “Reşat-Bey / çiftlik+i”, Sarıalibey 
Çiftliği “Sarı Ali-Bey / çiftlik+i”, Sarıdede Mahallesi “Sarı-dede / mahalle+si”, Şekerdede Tepesi 
“Şeker-dede / tepe+si”, Uzundede Deresi “Uzun-dede / dere+si”, Yellikdede Tepesi “Yellik-dede / 
tepe+si”, Yusufbey Tepesi “Yusuf-Bey / tepe+si”. 

 

Tamlayan Unsuru Birleşik İsim Grubu Olanlar  

Bu grupta yer alan belirtisiz isim tamlaması yapısındaki yeradlarının kelime grubu 
kuruluşundaki tamlayan unsurları birleşik isim grubu yapısındadır.  

Alisazak Pınarı “Ali-Sazak / pınar+ı”,                  

                                        ty     tn 

Bacakmehmet Kuyusu “Bacak-Mehmet / kuyu+su”, Çobanhasan Köyü “Çoban-Hasan / köy+ü”, 
Çobanhasan Tepesi “Çoban-Hasan / tepe+si”, Çolakmehmet Kuyusu “Çolak-Mehmet / kuyu+su”, 
Delihasan Sırtı “Deli-Hasan / sırt+ı”, Demircisüleyman Tepesi “Demirci-Süleyman / tepe+si”, 
Gökçeahmet Köyü “Gökçe-Ahmet / köy+ü”, Hacıahmetler Mahallesi “Hacı-Ahmetler / mahalle+si”, 
Hacıbekir Tepesi “Hacı-Bekir / tepe+si”, Hacıellez Sırtı “Hacı-İlyas / sırt+ı”, Hacıhüseyin Deresi 
“Hacı-Hüseyin / dere+si”, Hacıibrahim Tepesi “Hacı-İbrahim / tepe+si”, Hacıibrahimler Köyü “Hacı-
İbrahimler / köy+ü”, Hacımahmutlar Tepesi “Hacı-Mahmutlar / tepe+si”, Hacımehmet Kuyusu 
“Hacı-Mehmet / kuyu+su”, Hacınafis Deresi “Hacı-Nafis / dere+si”, Hacıosmanlar Köyü “Hacı-
Osmanlar / köy+ü”, Hacıömer Çeşmesi “Hacı-Ömer / çeşme+si”, Hacıramazan Tepesi “Hacı-Ramazan 
/ tepe+si”, Hacısarı Tepesi “Hacı-Sarı / tepe+si”, Hacıümmet Çeşmesi “Hacı-Ümmet / çeşme+si”, 
Karahasan Deresi “Kara-Hasan / dere+si”, Karasünne4 Mahallesi “Kara-Hüseyinler / mahalle+si”, 
Karamusa Deresi “Kara-Musa / dere+si”, Karaveliler Mahallesi “Kara-Veliler / mahalle+si”, Kelahmet 
Tepesi “Kel-Ahmet / tepe+si”, Kocamehmetler Mahallesi “Koca-Mehmetler / mahalle+si”, 
Kocamustafa Çeşmesi “Koca-Mustafa / çeşme+si”, Sarıibrahim Sırtı “Sarı-İbrahim / sırt+ı”, 
Yörükhasan Deresi “Yörük-Hasan / dere+si”, Zalmali Sırtı “Zal(i)m-Ali / sırt+ı”. 

 
4 Mahallenin adı Kara Hüseyinler iken zamanla Karasünne olarak değişmiştir. Bu nedenle yeradı Kara Hüseyinler şekli ile 
bu bölüme alınmıştır. 
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Tamlayan Unsuru Sıfat-Fiil Grubu Olanlar 

Bu grupta yer alan belirtisiz isim tamlaması yapısındaki yeradlarının kelime grubu 
kuruluşundaki tamlayan unsurları sıfat-fiil yapısındadır. Akçaalan Köyü “akça-alan / köy+ü”, 
Arapöldüren Mevki(s)i “Arap-öldüren / mevki+(s)i”, Arapölen Deresi “Arap-ölen / dere+si”, 
Atoynatmış Tepesi “at-oynatmış / tepe+si”, Cankurtaran Mevkisi “can-kurtaran / mevki+(s)i”, 
Cingören Tepesi “cin-gören / tepe+si”, Dağdeviren Çiftliği “dağ-deviren / çiftlik+i”, Demirbüken 
Deresi “demir-büken / dere+si”, Dombayölen Mevki(s)i “dombay-ölen / mevki+(s)i”, Domuzboğulan 
Deresi “domuz-boğulan / dere+si”, Domuzkıran Deresi “domuz-kıran / dere+si”, Eldizen Deresi “el-
dizen / dere+si”, Eldizen Mahallesi “el-dizen / mahalle+si”, Güngörmez Tepesi “gün-görmez / tepe+si”, 
Hacıöldü Tepesi “hacı-öldü / tepe+si”, Hopanölen Mevki(s)i “hopan-ölen / mevki+(s)i”, Kandilölen 
Sırtı “kandil-ölen / sırt+ı”, Karaçalan Kuyusu “kara-çalan / kuyu+su”, Kocaöldü Düzü “koca-öldü / 
düz+ü”, Kurteşen Tepesi “kurt-eşen / tepe+si”, Kuşkonmaz Mevki(s)i “kuş-konmaz / mevki+(s)i”, 
Naldöken Deresi “nal-döken / dere+si”, Naldöken Mevki(s)i “nal-döken / mevki+(s)i”, Suçıkan 
Mevki(s)i “su-çıkan / mevki+(s)i”, Suçıkanlar Tepesi “su-çıkanlar / tepe+si”, Tasuçan Kayası “tas-
uçan / kaya+sı”, Yağbağlatan Deresi “yağ-bağlatan / dere+si”, Yenidoğan Köyü “yeni-doğan / köy+ü”.   

Bir kısım yeradları isim+fiil+dık(k) yapısındadır: Akselendi Beldesi “ak-sel indi5 / belde+si”, 
Doluyağdı Tepesi “dolu-yağdı / tepe+si”,Yayakırıldık Köyü “yaya-kırıldık / köy+ü”. 

 

Tamlanan Unsuru Kelime Grubu Olanlar 

Bu grupta yer alan belirtisiz isim tamlaması yapısındaki yeradları, kelime grubu biçimindeki 
tamlanan unsurlarının yapısına göre, tamlanan unsuru belirtisiz isim tamlaması yapısında olan 
belirtisiz isim tamlaması kuruluşundaki yeradları olarak bir alt gruba ayrılabilir. 

 

Tamlanan Unsuru Belirtisiz İsim Tamlaması Olanlar 

Bu grupta yer alan belirtisiz isim tamlaması yapısındaki yeradının kelime grubu kuruluşundaki 
tamlanan unsuru belirtisiz isim tamlaması yapısındadır.  

Yüksekharman Yeri “yüksek / harman-yer+i”. 

                                                                    ty       tn 

 ty                tn 

 

Hem Tamlayan Hem Tamlanan Unsuru Kelime Grubu Olanlar  
Bu grupta yer alan belirtisiz isim tamlaması yapısındaki yeradlarının hem tamlayan hem 
tamlanan unsurları kelime grubu kuruluşundadır. Bunlar, kelime grubu biçimindeki tamlayan 
ve tamlanan unsurlarının yapısına göre, tamlayan ve tamlanan unsurları belirtisiz isim tamlaması 
olan ve tamlayan unsuru sıfat tamlaması, tamlanan unsuru belirtisiz isim tamlaması olan 
belirtisiz isim tamlaması kuruluşundaki yeradları olmak üzere iki gruba ayrılabilir. 
 
Tamlayan ve Tamlanan Unsuru Belirtisiz İsim Tamlaması Olanlar 

Bu grupta yer alan belirtisiz isim tamlaması yapısındaki yeradlarının kelime grubu 
kuruluşundaki tamlayan ve tamlanan unsurları belirtisiz isim tamlaması yapısındadır:  

 
5 Beldenin sel basması, sel inmesi hadisesi sonucu bu adı alması nedeniyle ek –indi şeklinde ayrılmıştır. 
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Beyoğluköprü Mevki(s)i “bey-oğ(u)l+u / köprü-mevki+(s)i”, 

                                                          ty        tn             ty        tn 

                                                            ty                            tn 

Hacıgediğitepe Mevki(s)i “hacı-gedik+i / tepe-mevki+(s)i”, Solakoğluçam Tepesi “solak-oğ(u)l+u / 
çam-tepe+si”. 

 

Tamlayan Unsuru Sıfat Tamlaması Tamlanan Unsuru Belirtisiz İsim Tamlaması 
Olanlar  

Bu grupta yer alan belirtisiz isim tamlaması yapısındaki yeradlarının, kelime grubu 
kuruluşundaki tamlayan unsuru sıfat tamlaması, tamlanan unsuru ise belirtisiz isim tamlaması 
yapısındadır.  

Karaağaçkuyu Mevki(s)i “kara-ağaç / kuyu-mevki+(s)i”, 

                                                  ty     tn         ty      tn 

ty                   tn 

Kızıltaştarla Sırtı “kızıl-taş / tarla-sırt+ı”. 

 

Sıfat Tamlaması Kuruluşundaki Yeradları  

Bu yapıdaki yeradları, renk, sayı ve yapı bildiren bir sıfat ile bir ismin bir araya gelmesiyle 
oluşmuştur. Bu yeradları, tamlayan unsuruna göre, tamlayan unsuru isim soylu olan ve tamlayan 
unsuru fiil soylu olan sıfat tamlaması kuruluşundaki yeradları olmak üzere iki grupta ele 
alınabilir. 

 

Tamlayan Unsuru İsim Soylu Olanlar 

Sıfat tamlaması kuruluşundaki yeradlarının çoğu bu yapıdadır. Bu grupta yer alan sıfat 
tamlaması kuruluşundaki yeradlarının tamlayan unsurları isim soyludur.  

Akçeşme “ak / çeşme”, 

                   ty      tn 

Akdere “ak / dere”, Akhisar “ak / hisar”, Aligüne6 Tepe “aligüne / tepe”, Arabacıbozköy “arabacı / 
bozköy”, Boz Burun “boz / burun”, Boz Tepe (2) “boz / tepe”, Bozyer “boz / yer”, Büyük Dere “büyük 
/ dere”, Büyük Tepe “büyük / tepe”, Büyükova “büyük / ova”, Çakır Dere “çakır / dere”, Çakır Tepe 
“çakır / tepe”, Çakır Tepe “çakır / tepe”, Çirkin Dere “çirkin / dere”, Çirkin Tepe “çirkin / tepe”, Çukur 
Çeşme “çukur / çeşme”, Çukur Dere “çukur / dere”, Deli Çay “deli / çay”, Delik Tepe “delik / tepe”, 
Derin Dere (5) “derin / dere”, Düztarla “düz / tarla”, Eğri Dere “eğri / dere”, Eskiyol “eski / yol”, Gök 
Burun (2) “gök / burun”, Gök Tepe (4) “gök / tepe”, Gökgedik “gök / gedik”, Gökyar “gök / yar”, 
Kabaçtarla “kabaç / tarla”, Kabayer “kaba / yer”, Kara Dere “kara / dere”, Kara Pınar “kara / pınar”, 
Kara Tepe (2) “kara / tepe”, Karaağaç “kara / ağaç”, Karaköy “kara / köy”, Karanlık Dere “karanlık / 
dere”, Karasivri Tepe “karasivri / tepe”, Karayer “kara / yer”, Kaykısivri Tepe “kaykısivri / tepe”, Kızıl 
Burun (3) “kızıl / burun”, Kızıl Tepe (6) “kızıl / tepe”, Koca Alan “koca / alan”, Koca Çay “koca / çay”, 

 
6 Yeradı, “az güneş gören yer” anlamında Alagüneş Tepe adıyla yörede bilindiği için sınıflandırma yeradının yöredeki 
bilinen adıyla yapılmıştır. 
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Koca Çeşme (3) “koca / çeşme”, Koca Dere (6) “koca / dere”, Kocakırkağaçlı “koca / Kırkağaçlı”, Koca 
Tepe (3) “koca / tepe”, Kocabayır “koca / bayır”, Kocatarla “koca / tarla”, Kuru Dere (2) “kuru / dere”, 
Kuyualan “kuyu / alan”, Küçük Dere “küçük / dere”, Orta Burun “orta / burun”, Sağır Dere “sağır / 
dere”, Sarı Dere “sarı / dere”, Sarı Tepe “sarı / tepe”, Sarp Dere “sarp / dere”, Sivri Tepe (4) “sivri / 
tepe”, Sivrikaya “sivri / kaya”, Uluyol “ulu / yol”, Üççeşme “üç / çeşme”, Üçkayalar “üç / kayalar”, 
Yeni Çeşme (2) “yeni / çeşme”, Yeni Dere “yeni / dere”. 

Sıfat tamlaması kuruluşundaki yeradlarının bir kısmında, tamlayan unsurun yapım eki aldığı 
görülmektedir. Bunların arasında “+lIk” ve “+lI” eki alanlar çoğunluktadır.  

Alçalık Dere “alça (k)+lık / dere”, Asırlık Tepe “asır+lık / tepe”, Çağıllık Tepe “çakıl+lık / tepe”, Çalılık 
Sırt “çakıl+lık / sırt”, Çalılık Tepe “çalı+lık / tepe”, Çayırlık Dere “çayır+lık / dere”, Çayırlık Mevki 
“çayır+lık / mevki”, Döllük Dere “döl+lük / dere”, Döllük Tepe “döl+lük / tepe”, Elmalık Tepe 
“elma+lık / tepe”, Kalabalık Tepe “kalaba+lık / tepe”, Killik Dere “kil+lik / dere”, Killik Sırt “kil+lik / 
sırt”, Killik Tepe “kil+lik / tepe”, Kovanlık Tepe “kovan+lık tepe”, Sazaklık Mevki “sazak+lık / mevki”, 
Tuzluk Çeşme “tuz+luk / çeşme”. 

Bir kısım yeradları “+lI” eki almıştır. Ardıçlı Dere “ardıç+lı / dere”, Ardıçlı Tepe (3) “ardıç+lı / tepe”, 
Armutlu Çeşme “armut+lu / çeşme”, Armutlu Yayla “armut+lu / yayla”, Arpalı Dere “arpa+lı / dere”, 
Arpalı Tepe “arpa+lı /  tepe”, Asmalı Dere (2) “asma+lı / dere”, Ballı Tepe “bal+lı / tepe”, Bakırlı Dere 
“bakır+lı / dere”, Bakırlı Sırt “bakır+lı / sırt”, Baklalı Çeşme “bakla+lı / çeşme”, Bulgurlu Dere 
“bulgur+lu / dere”, Cevizli Tepe “ceviz+li / tepe”, Çakıllı Sırt “çakıl+lı / sırt”, Çakıllı Tepe “çakıl+lı / 
tepe”, Çalılı Tepe (2) “çalı+lı / tepe”, Çamlı Dere “çam+lı / dere”, Çamlı Tepe (6) “çam+lı / tepe”, 
Çamurlu Sırt “çamur+lu / sırt”, Çamurlu Tepe “çamur+lu / tepe”, Çarklı Bayır “çark+lı / bayır”, Çetili 
Sırt “çeti+li / sırt”, Çetili Tepe “çeti+li / tepe”, Çetlemikli Dere “çetlemik+li / dere”, Çınarlı Çeşme 
“çınar+lı / çeşme”, Çınarlı Dere (2) “çınar+lı / dere”, Çınarlı Pınar “çınar+lı / pınar”, Çınarlı Tepe 
“çınar+lı / tepe”, Çimenli Çeşme “çimen+li / çeşme”, Çöğürlü Tarla “çöğür+lü / tarla”, Çöğürlü Tepe 
“çöğür+lü / tepe”, Çömenli Dere “çömen+li / dere”, Çömenli Tepe “çömen+li / tepe”, Damlı Tepe 
“dam+lı / tepe”, Davulgalı Dere “davulga+lı / dere”, Davulgalı Tepe “davulga+lı / tepe”, Dedeli Sırt 
“dede+li / sırt”, Doğanlı Sırt “doğan+lı / sırt”, Erikli Dere (3) “erik+li / dere”, Erikli Tepe “erik+li / 
tepe”, Gengerli Çeşme “genger+li / çeşme”, Gevenli Tepe “geven+li / tepe”, Hanaylı Tepe “hanay+lı / 
tepe”, Havutlu Sırt “havut+lu / sırt”, Havutlu Tepe “havut+lu / tepe”, Hayırlı Çeşme < “hayır+lı /  
çeşme”, Hayıtlı Dere (3) “hayıt+lı / dere”, Işkınlı Dere “ışkın+lı / dere”, İğdeli Dere “iğde+li / dere”, 
İğdeli Sırt “iğde+li / sırt”, İğdeli Tepe “iğde+li / tepe”, Kabaklı Tepe “kabak+lı / tepe”, Kabuklu Mevki 
“kabuk+lu / mevki”, Kalburlu Sırt “kalbur+lu / sırt”, Kalkanlı Tepe “kalkan+lı / tepe”, Kalpaklı Dere 
“kalpak+lı / dere”, Kanlı Çeşme “kan+lı / çeşme”, Kanlı Dere “kan+lı / dere”, Kanlızeytin “kan+lı 
zeytin”, Kapaklı Kaya “kapak+lı / kaya”, Kargalı Dere “karga+lı / dere”, Karıncalı Tepe “karınca+lı / 
tepe”, Kasalı Dere “kasa+lı / dere”, Kavaklı Çeşme “kavak+lı / çeşme”, Kavaklı Dere (3) “kavak+lı / 
dere”, Kavaklı Sırt “kavak+lı / sırt”, Kavgalı Tepe “kavga+lı / tepe”, Kayalı Sırt “kaya+lı / sırt”, 
Kayraklı Dere “kayrak+lı / dere”, Kazıklı Dere “kazık+lı / dere”, Kemikli Dere “kemik+li / dere”, Keneli 
Dere “kene+li / dere”, Kergiçli Tepe “kergiç+li / tepe”, Kestaneli Dere “kestane+li / dere”, Kilitli Dere 
“kilit+li / dere”, Kirazlı Mevki “kiraz+lı / mevki”, Kovalı Dere “kova+lı / dere”, Kovanlı Dere “kovan+lı 
/ dere”, Köprülü Dere “köprü+lü / dere”, Kumlu Dere “kum+lu / dere”, Kurtlu Tepe “kurt+lu / tepe”, 
Mersinli Dere “mersin+li / dere”, Mersinli Sırt “mersin+li / sırt”, Mersinli Tepe (2) “mersin+li / tepe”, 
Meşeli Tepe (2) “meşe+li / tepe”, Naneli Çeşme “nane+li / çeşme”, Narlı Dere “nar+lı / dere”, Oluklu 
Çeşme “oluk+lu / çeşme”, Palamutlu Burun “palamut+lu / burun”, Palamutlu Tepe “palamut+lu / 
tepe”, Pamuklu Tepe “pamuk+lu / tepe”, Paşalı Dere “paşa+lı / dere”, Payamlı Mevki “payam+lı / 
mevki”, Pınarlı Dere “pınar+lı / dere”, Pıynarlı Dere “pıynar+lı / dere”, Pıynarlı Tepe “pıynar+lı / 
tepe”, Sazlı Dere “saz+lı / dere”, Sazlı Kır “saz+lı / kır”, Soğanlı Tepe “soğan+lı / tepe”, Somaklı Sırt 
“somak+lı / sırt”, Somaklı Tepe (3)“somak+lı / tepe”, Söğütlü Alan “söğüt+lü / alan”, Söğütlü Çeşme 
“söğüt+lü çeşme”, Söğütlü Dere “söğüt+lü / dere”, Söğütlü Pınar “söğüt+lü / pınar”, Söğütlü Sırt 
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“söğüt+lü / sırt”, Susamlı Mevki “susam+lı / mevki”, Şavklı Çeşme “şavk+lı / çeşme”, Tahtalı Tepe 
“tahta+lı / tepe”, Tallı Tepe “tal+lı / tepe”, Taşlı Dere “taş+lı / dere”, Taşlı Tepe “taş+lı / tepe”, Telli 
Tarla “tel+li / tarla”, Tesbihli Dere “tesbih+li / dere”, Tokmaklı Tepe “tokmak+lı tepe”, Tuzlu Tepe 
“tuz+lu / tepe”, Yapılı Çeşme “yapı+lı / çeşme”, Yemişli Dere “yemiş+li / dere”, Yılanlı Çeşme “yılan+lı 
/ çeşme”, Yongalı Dere “yonga+lı / dere”, Yongalı Tepe “yonga+lı / tepe”, Yumurtalı Dere “yumurta+lı 
/ dere”, Yumurtalı Sırt “yumurta+lı / sırt”, Zeytinli Tepe (4) “zeytin+li / tepe”. 

+lI eki alan sıfat tamlaması kuruluşundaki yeradlarından üç tanesinde tamlayan unsurun da sıfat 
tamlaması kurduğu görülmektedir: 

İkioluklu Çeşme “iki-oluk+lu / çeşme”, Karadavulgalı Tepe “kara-davulga+lı / tepe”, Kırballı Tepe 
“kır-bal+lı / tepe”. 

Bir kısım yeradlarında tamlayan unsurun “+CA” eki aldığı da görülmektedir: 

Akça Çeşme “ak+ça / çeşme”, Akça Tepe “ak+ça / tepe”, Akçatoprak “ak+ça / toprak”, Delice Çay 
“deli+ce / çay”, Delice Dere “deli+ce / dere”, Gökçe Dere “gök+çe / dere”, Gökçe Tepe “gök+çe / tepe”, 
Uzunca Tepe “uzun+ca / tepe”, Yeniceköy “yeni+ce / köy”. Üç yeradında +lI ekinin üzerine +CA 
ekinin geldiği de görülmektedir: 

Yellice Sırt “yel+li+ce / sırt”, Yellice Tepe “yel+li+ce / tepe”, Yellicekaya “yel+li+ce / kaya”. 

“+sız” eki;  

Oluksuz Pınar “oluk+suz / pınar”, Susuz Dere “su+suz / dere”. 

 

Tamlayan Unsuru Fiil Soylu Olanlar 

Sıfat tamlaması kuruluşundaki bazı yeradlarının tamlayan unsuru fiil soyludur. 

Azılı Dere “azı+lı / dere”, Bileyli Tepe “biley+li / tepe”, Göçük Burun “göçük / burun”, Göçük Dere 
(2) “göçük / dere”, Göçük Sırt “göçük / sırt”, Ilıca Dere (2) “ılıca / dere”, Ilıcak Çay “ılıcak / çay”, Ilıcak 
Dere (2) “ılıcak / dere”, Kaynatan Çeşme “kaynatan / çeşme”, Soğuk Pınar (2) “soğuk / pınar”, Şarlak 
Dere “şarlak / dere”. 

 

Sınıflandırılamayan Yeradları 

Adların anlamları veya kaynakları bilinmemesi nedeniyle aşağıdaki yeradları dilbilgisel olarak 
sınıflandırmaya alınmamıştır.  

Alakoca, Arababoya, Çanakcıkara, Dayanın, Fincancıl, Gazeli, Gazimal, Hasanköylü, İnadan, 
Karasar, Karek, Karşak, Karut, Kocayalım, Koçcaz, Kuşçoğun, Kümen, Lebi, Masantı, Muhdan, 
Mursat,  Mustuk, Öleriş, Ötmeren, Palangir, Sakadi, Saldırdak,  Sandarası, Sarıyalım, Sarpın, 
Serkal, Seydal, Sırnaçtı, Sirnez,  Sultanak, Süllü, Tilkeç,  Urus, Uyumamıklar, Ürenyam, Yalamak, 
Yanyal, Yasdan.   

 

SONUÇ  

Çalışmada geçen 2088 yeradından sınıflandırılamayan 43 yeradı dışında kalan 2045 yeradının 
1317’si birleşik yeradı, 464’ü basit yapıdaki yeradı ve 264’ü türemiş yeradıdır. Bu veriler 
yeradlarının genellikle birleşik yapıyla meydana geldiğini göstermektedir. Birleşik yapıdaki 
yeradlarını basit yapıdaki yeradları takip ederken türemiş yeradlarının ise diğerlerine göre en az 
görülen yapı olduğu görülmektedir. Birleşik yapıdaki 1317 yeradının 1026’sı isim tamlaması 
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kuruluşunda, 291’i sıfat tamlaması kuruluşundadır. Bu veriler birleşik yapılı yeradlarında isim 
tamlamalarının ağırlıkta olduğunu göstermektedir. Yine yeradı kuruluşlarında sıfat tamlaması 
yapısındaki yeradlarının da azımsanamayacak bir sayıda olduğu görülmektedir. İsim tamlaması 
kuruluşundaki yeradları ele alındığında 1317 tane birleşik yeradının 1003’ü belirtisiz isim 
tamlaması kuruluşunda, 23 tanesinin ise belirtili isim tamlaması kuruluşunda olduğu 
görülmektedir. Bu durum isim tamlaması kuruluşundaki yeradlarının büyük bir kısmının 
belirtisiz isim tamlaması şeklinde yapıldığını göstermektedir. Sıfat tamlaması kuruluşundaki 291 
yeradının 276 tanesinin tamlayan unsuru isim soylu, 15 tanesinin tamlayan unsuru fiil soyludur. 
Sıfat tamlaması kuruluşundaki 291 yeradının içinde çeşitli toponimcil ekler alan adlandırmalar 
da vardır. Bunlardan 150’si “+lI”, 17’si “+lIk”, 9’u “+CA”, 2’si “+sIz” eki almıştır. Ayrıca 3’ünde 
“+lI” ekinin üzerine “+CA” ekinin geldiği görülmektedir. Bu veriler, sıfat tamlaması 
kuruluşundaki yeradlarında +lI” ekinin çoğunlukta kullanıldığını göstermektedir. Birleşik 
yapıdaki yeradlarında iç içe geçmiş yapılara sıkça rastlanır. Belirtili isim tamlaması 
kuruluşundaki 23 yeradının 1 tanesinin tamlayan unsuru kelime grubu, 1’sinin tamlanan unsuru 
kelime grubu ve 1 tanesinin de hem tamlayan hem tamlanan unsuru kelime grubudur. Yine 
belirtisiz isim tamlaması kuruluşundaki 1003 yeradının 927’sinin tamlayan unsuru, 1 tanesinin 
tamlanan unsuru, 5’inin ise hem tamlayan hem tamlanan unsuru, kelime grubudur. Bu, iç içe 
geçmiş yapıdaki yeradlarında isim tamlaması kuruluşundaki yeradlarının çoğunluğunun 
tamlayan unsurlarının kelime grubu olduğu göze çarpmaktadır. Türemiş yeradlarından 264 
yeradının 260 tanesi Türkçe, 4 tanesi ise Arapça ek almıştır. Arapça ek alan bu 4 tane adın tamamı 
“+iye” ekini almıştır. (Rahmiye, Hamidiye vb.) Türemiş yeradlarında Türkçe ek kullanımının 
fazla olduğu görülmektedir. Türkçe ekle kurulan 260 adın ise 200’ü isim yapım eki, 18’i fiilimsi 
eki ve 42 tanesi ise çokluk eki almıştır. İsim yapım ekleriyle kurulan adlardan 200 adın 50’si 
“+lIk”, 48’i “+CIK”, 36’sı “+lI”, 27’si “+CI”, 12’si “+CA”, 12’si +lA(-k) ve 1’i “-AgAn” ekiyle 
kurulmuştur. Bunun yanında 6 tanesinde “+lI” ekinin üzerine “+CA” ekinin, 5’inde “+CI” ekinin 
üzerine “+lAr” ekinin, 3’ünde ise “+lI” ekinin üzerine “+lAr” ekinin geldiği görülür. Fiilimsi 
ekleriyle kurulan adlardan 10 tanesi “-An”, 4 tanesi “-mIş”, 3’ü “-mAz”, 1’i “-AcAk” eki almıştır. 
Bu veriler isim yapım ekleriyle kurulan adlardan “+lIk” ve “+CIK” eklerinin, fiilimsi ekleriyle 
kurulan adlardan “–An” ve “-mIş” eklerinin diğerlerine oranla daha fazla kullanıldığını 
göstermektedir. 
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