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Öz 
Bu çalışma, 1/25000 ölçekli Akhisar topografya haritasında geçen yer adları üzerine yapılmış bir 
toponimi incelemesidir. Çalışmada amaç haritada geçen yer adlarının tespiti, bu yer adlarının yöreden 
edinilen bilgilerden de faydalanılarak araştırılması ve böylece Akhisar yöresindeki yer adı verme 
geleneğinin ortaya çıkartılmasıdır. 1/25000 ölçekli Akhisar haritasında geçen yer adlarının 
derlenmesiyle başlayan çalışmada yazılı kaynakların yanında saha çalışmalarında yöre halkının verdiği 
bilgiler de kullanılmıştır. Bu bilgilerin bir kısmı köylerin gezilmesiyle toplanırken gezilemeyen köylerle 
ilgili ise muhtarlarla telefon görüşmeleri yapılmış ve gerek muhtarlardan gerekse yöre halkından bilgi 
alınmıştır. Ayrıca yer adlarıyla ilgili olan ve çevreyi iyi bilen kişilerin bilgilerinden de faydalanılmıştır. 
Akhisar haritasında geçen ve günümüzde onomastiğin toponimi gibi bir alt dalı olarak kabul edilen 
urbonimi kapsamında ele alınabilecek ağıl, ahır, dam, değirmen, durak, ev, istasyon, kale, köprü, ilçe 
merkezine ait mahalle, mandıra, mezarlık, türbe ve ziyaret yeri isimleri çalışmanın kapsamı dışında 
bırakılmıştır.  

* Bu çalışma Özcan AKINLI tarafından tamamlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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Abstract 
This study is a toponim study on the place names mentioned in the 1/25000 scale Akhisar topography 
map. The aim of this study is to determine the place names in the map, to search these place names by 
using the information obtained from the region and to reveal the tradition of giving place names in the 
Akhisar region. In the study, which started with the compilation of the place names in the 1/25000 scale 
Akhisar map, besides the written sources, the information given by the local people was used in the 
field studies. While some of this information was collected by visiting the villages, telephone calls were 
made with the muhtars about the villages that could not be visited and information was obtained from 
the muhtars and local people. In addition, information about the names of the place and the people who 
know the environment was also used. The names of the pen, barn, roof, mill, stall, house, station, castle, 
bridge, district, dairy, graveyard, tomb and visit place names that can be considered within the scope 
of urbonim, which is mentioned on Akhisar map and is accepted as a sub-branch of onomastics today. 
was excluded from the scope of the study. 
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