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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.
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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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GİRİŞ
Bu çalışma 1/25000 ölçekli Akhisar haritasında bulunan yeradlarının konu dahilinde
derlemesini kapsamaktadır. Söz konusu yer adlarının bulunduğu pafta numaraları da parantez
içerisinde verilmiştir. Araştırma yapılırken Akhisar Zeynelzâde Halk Kütüphanesi, Manisa
Halk Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu, Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi
ve Afyon Kocatepe Üniversitesi kütüphanelerinden istifade edilmiştir. Toplanan yazılı
kaynakların incelenmesi aşamasından sonra bütün köy muhtarlarıyla görüşülerek
muhtarlardan yöredeki yeradları ile ilgili bilgi alınmıştır. Daha sonra köylerin yaklaşık yarısı
gezilerek yöre halkından bilgiler edinilmiştir. Bunun yanında yörenin yerel tarihini araştıran,
köy köy dolaşıp derlemeler yapmış ve çevreyi iyi tanıyan yerel tarih araştırmacısı öğretmen
Mustafa Kuzucuk’un bilgilerinden de istifade edilmiştir.

COĞRAFİ TERİM VE COĞRAFİ TERİM NİTELİĞİNDEKİ SÖZCÜKLERLE
KURULAN YERADLARI
Ada Mahallesi < ada mahalle+si. Sarılar köyünün mahallesi olan bu mahalle, yöreden edinilen
bilgiye göre yazları tarım için yerleşilen bir mahalledir. Yöre halkı mahallenin iki tarafından da
çayın geçtiğini ve mahallenin Kurtulmuş Çayı ile Gördük Çayı ortasında, ada gibi kaldığı için
bu adı aldığını söylemektedir.
Ada Mevki(s)i < ada mevki+(s)i.
Ada Taşı < ada taş+ı.
Ada Tepe (3) (J19D4, K19B2, K19B3) < ada tepe.
Alan Deresi < alan dere+si.
Alan Mahallesi < alan mahalle+si. Doğankaya köyünün mahallesi olan bu mahalle, düz ve
geniş bir alanda yer alması nedeniyle Alan mahallesi adını almıştır.
Alan Tepesi < alan tepe+si.
Alanlar Sırtı < alan+lar sırt+ı.
Bakacak Deresi < bakacak dere+si. Bakacak, “tepede çevrenin en iyi görülebildiği yüksek,
gözetleme yerine denir” (DS, 1965: 489; Akalın, 1997: 1-9).
Boğaz Tepe < boğaz tepe. Boğaz, “dağlar arasında açılmış dar, derin geçit yerlerine denir”
(İzbırak, 1964: 42; Ada, 2012: 1-6).
Boğaztarla < boğaz tarla. Boğaz için bk. Boğaz Tepe.
Bozkır Mevki(s)i < bozkır mevki+(s)i.
Çal Dağı < çal dağ+ı. Çal, yörede ve Derleme Sözlüğünde “taşlık yer, çıplak tepe”
anlamındadır (DS, 1968: 1046; Akdeniz ve Şahin, 2-6).
Çal Sırtı < çal sırt+ı. Çal için bk. Çal Dağı.
Çal Tepesi < çal tepe+si. Çal için bk. Çal Dağı.
Çatak Sırtı < çatak sırt+ı. Çatak, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “dağlarda derin dereler” ve
“su akıntılı yerler” anlamlarındadır (DS, 1968: 1087; Alkayış, 2007: 7-11).
Çayırlar Mevk i(s)i (2) (K19A3, K19B1) < çayır+lar mevki+(s)i. Çayır için bk. Çayırlık Dere.
Çayırlık Mevki < çayır+lık mevki. Çayır için bk. Çayırlık Dere.
Çeşme Dere < çeşme dere.
Çoruk Köyü < çoruk köy+ü. Yöre halkı ve Mustafa Kuzucuk’tan alınan bilgiye göre köy,
Karatekeli Aşireti yörükleri tarafından kurulmuştur. Köyün kurulduğu yerin su ve bitki örtüsü
bakımından yetersiz olması nedeniyle köye Çorak adı verilmiş, bu isim zamanla Çoruk olarak
değişmiştir.

210

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3): 208-232.
Dağ Tepe < dağ tepe.
Dağdere Beldesi <dağ dere belde+si. 16. yüzyıl tapu tahrir defterleri ve Başbakanlık Osmanlı
Arşivleri tahrir defterlerinde Dağdere adıyla, Beğdili Boyu’na mensup olarak Atçeken Yörükleri
taifesinden Niğde, Ankara, Konya sancakları ile Karaman vilayetinde bir cemaat
bulunmaktadır (Halaçoğlu, 2011: 579-580). Ancak yöreden alınan bilgiye göre kasabanın
kuruluş yeri itibariyle bir dağ eteğinde olması ve kasabayı ikiye ayıran, kasabanın ortasından
geçen bir derenin yer alması nedeniyle kasaba Dağdere adını almıştır. Kasabanın Aydın Vilâyet
Sâlnâmesi’nde (R.1307/H.1308) Kayacık nahiyesine bağlı olduğu görülmektedir (Câvid, 2010:
440; Ayaz, 2006: 2-12; Banguoğlu, 2004: 12-21).
Dalmanlı Mevki(s)i < dalman+lı mevki+(s)i. Mevki, yörede Dolamanlar Mevkisi olarak
bilinmektedir. Dolaman kelimesi Derleme Sözlüğü’nde “dönemeç, viraj” anlamındadır (DS,
1969: 1543). Yöre halkı bu mevkinin yolların kesiştiği, dönemeç noktasında olduğu için
mevkinin bu adı aldığını söylemektedir.
Damlam Deresi < damlam deresi. Dere, yörede Damlacık Deresi adıyla bilinmektedir. Yöre halkı,
derenin beslendiği kaynaklardaki suların damlayarak akması nedeniyle derenin bu adı aldığını
söylemektedir.
Demirçal Mevki (s)i < demir çal mevki+(s)i. Çal için bk. Çal Dağı.
Dere Mahalle (2) (K19B2, K19B3) < dere mahalle. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Dere adıyla
Karahisâr-ı Sâhib, Ankara, Paşa, Kütahya, Hudâvendigâr, İçel ve Niğbolu sancaklarında
Türkmân tâifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay, 1979: 321). Yine 16. yüzyıl Başbakanlık
Osmanlı Arşivleri tahrir defterlerinde Dere adıyla, Eymür Boyu’na mensup olarak Saruhan
sancağı Nif kazâsında bir cemaat bulunmaktadır (Halaçoğlu, 2011: 626; Baytop, 2004: 11). Ancak
yöre halkından alınan bilgiye göre kuruluş yeri bakımından mahallenin çukurda, dere
yatağında olması nedeniyle mahalleye bu ad verilmiştir.
Dereköy < dere köy. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Dereköy adıyla Niğde sancağında
Türkmân Yörükânı tâifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay, 1979: 321). Ancak bu
cemaatin ötesinde yöre halkından alınan bilgiye göre köy, adını köyün girişinde ve çıkışındaki
derelerden almıştır. Köyün iki tarafında da derenin yer alması nedeniyle köye Dereköy adı
verilmiştir. Köy, Aydın Vilâyet Sâlnâmesi’nde (R.1307/H.1308) Palamut nahiyesine bağlı 290
nüfuslu Dere karyesi adıyla geçmektedir (Câvid, 2010: 434; Belce, 1968: 7-11).
Dolaylar Sırtı < dolay+lar sırt+ı. Dolay, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “tepelerin derelere doğru
uzanan girintili çıkıntılı yerleri” anlamındadır (DS, 1969: 1545).
Germe Tepesi (2) (K19C3, K19A1) < germe tepe+si. Germe kelimesi Derleme Sözlüğü’nde “bir yeri
bölmek, sınırı belli etmek için yapılan tahta perde”, “büyük kaya”, “dağlarda sellerin
aşındırmasıyla meydana gelen dik, kayalık, yokuş yer”, “tarlaları sulamak için açılan sandık
şeklinde çukur” anlamlarındadır (DS, 1972: 2004). Germe, Tarama Sözlüğü’nde “sur, duvar”
anlamındadır (Tar, 1983: 92). Yöreden edinilen bilgiye göre tepenin altından akan Gördük
Çayı’nın suyunun bu tepenin bulunduğu kayalık mevkide önüne set gerilerek tutulması
nedeniyle tepe bu adı almıştır.
Göçük Burun <göçük burun. Yöreden edinilen bilgiye göre Göçük Burun, “küçük toprak
göçüklerinin olduğu burun” anlamındadır.
Göçük Dere (2) (J19C2, J20D4) <göçük dere. Yöreden edinilen bilgiye göre Göçük Dere, “küçük
toprak göçüklerinin olduğu dere” anlamındadır.
Göçük Sırt <göçük sırt. Yöreden edinilen bilgiye göre Göçük Sırt, “küçük toprak göçüklerinin
olduğu sırt” anlamındadır.
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Göl Deresi < göl dere+si.
Gölcük Çeşmesi < göl+cük çeşme+si.
Gölcük Dağı < göl+cük dağ+ı.
Gölcük Mevki(s)i < göl+cük mevk+(s)i.
Gölcük Sırtı < göl+cük sırt+ı.
Gölcük Tepesi (2) (J20D4, K20A4) < göl+cük tepe+si.
Gölet < gölet.
Gölyeri < göl yer+i.
Havutlu Sırt < havut+lu sırt. Havut kelimesi yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “su biriktirmek için
açılan çukur” anlamındadır (DS, 1974: 2313).
Havutlu Tepe < havut+lu tepe. Havut için bk. Havutlu Sırt.
İndağı < in dağ+ı. İn için bk. İnbaşı Tepesi. Durasıl köyü yakınlarında olan bu dağda, birçok in
olduğu ve dağın adını bu inlerden aldığı yöre halkı tarafından belirtilmektedir.
İndere (3) (J20D4, K19B1, K19B2) < in+dere. İn için bk. İnbaşı Tepesi.
İnkaya < in kaya. İn için bk. İnbaşı Tepesi. İsaca köyü yakınında yer alan bu kaya kitlesinde,
inlerin olduğu ve kayanın adını bu inlerden aldığı yöre halkı tarafından belirtilmektedir.
Karaçal Tepesi < kara çal tepe+si. Çal için bk. Çal Dağı.
Kargın Tepesi < kargın tepe+si. Kargın, “eriyen karların oluşturduğu akarsu”, “karla karışık
yağan yağmur” anlamlarındadır (Gülensoy, 2007: 468).
Kaya Tepesi < kaya tepe+si.
Kayalar Tepesi < kaya+lar tepe+si.
Kır Tepe < kır tepe. Kır, “şehirler ve bahçeler dışında kalmış, çoğunca otluk ya da seyrek
ağaçlı yerlere verilen addır” (İzbırak, 1964: 201).
Kışla Deresi (5) (J19C3, J19C3, J19C4, J20D4, K20A1) < kışla dere+si. Kışla kelimesi Derleme
Sözlüğü’nde “koyun ve keçi sürülerinin gecelediği ya da kışın barındıkları kapalı ağıl”
anlamındadır (DS, 1969: 2846). Yörede kışla ya da kışlak olarak bilinen kelime, yöre halkınca da
kışı geçirmek için hayvan sürüleriyle birlikte konaklanılan yer olarak bilinmektedir.
Kışla Sırtı < kışla sırt+ı. Kışla için bk. Kışla Deresi.
Kışlak Mevki(s)i < kış+lak mevki+(s)i. Kışlak için bk. Kışla Deresi.
Kiriş Tepesi < kiriş tepe+si. Ballıca beldesi yakınındaki tepe, yörede Geriş Tepesi olarak
bilinmektedir. Geriş kelimesi Derleme Sözlüğü’nde “dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt” ve
“büyük dağ” anlamlarındadır (DS, 1972: 2003). Yöre halkı bu tepenin Kurtuluş Savaşı yıllarında
savunma amacıyla insan gücüyle, taşıma toprakla oluşturulan yapay bir tepe olduğunu
söylemektedir. Tepe çevresinde insan eliyle yapılan mağaracıkların ve odacıkların olduğu yöre
halkınca belirtilmektedir.
Kocagedik Mahallesi < koca gedik mahalle+si. Pekmezci köyüne bağlı olan mahalleye Pekmezci
köyü halkı yaz aylarında tarım yapmak için taşınmakta kışın ise Pekmezci köyüne
taşınmaktadır. Yöreden alınan bilgiye göre mahalle yol kenarında, geniş bir alanda, gedik
üstünde kurulduğu için bu adı almıştır.
Kuyu Deresi < kuyu dere+si.
Kuyucuk Mevki(s)i < kuyu+cuk mevki+(s)i.
Küçükada Tepesi (2) (J19D4, K19A1) < küçük ada tepe+si.
Mezarbaşı < mezar baş+ı.
Oluk Dere < oluk dere. Oluk, “1. Çeşme. 2. Bir şeyin akmasını sağlayan üstü açık boru”
anlamındadır (TS, 2005: 1499). Oluk, yörede her iki anlamıyla da kullanılmaktadır.
Oluklu Çeşme < oluk+lu çeşme. Oluk için bk. Oluk Dere.
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Oluksuz Pınar < oluk+suz pınar. Oluk için bk. Oluk Dere.
Pınarcık Köyü < pınar+cık köy+ü. Yöre halkı, köyün 1927 yılına kadar Kennes adıyla bir Rum
köyü olduğunu 1927 yılında Türklerin yaşadığı bir köy haline geldiğini ve 1974 yılına kadar
Kennes olarak kalan köyün adının 1974’te Pınarcık olarak değiştirildiğini ifade etmektedir. Köy,
Pınarcık adını köy civarında su kaynaklarının bol olması, pınarların çokluğu nedeniyle almıştır.
Pınarcık Mahallesi < pınar+cık mahalle+si. Kocakağan köyüne bağlı olan mahalle, yöre halkının
verdiği bilgiye göre ilk önce Cingentarlası adını almış daha sonra bir dönem Hıyarlık adı verilmiş
ve son olarak Pınarcık adını almıştır. Mahalleye Pınarcık adı yakınından geçen bir pınardan
dolayı verilmiştir.
Pınarcık Mevki(s)i < pınar+cık mevki+(s)i.
Pınarlı Dere < pınar+lı dere.
Sazak Burnu < sazak bur(u)n+u. Sazak kelimesi “bataklık, sazlık” anlamlarındadır (DS, 1978:
3562; Tar. S., 1983: 183; Gülensoy, 2007: 746). Yörede de sazak kelimesi “sazlık alan”, “çayırlık,
kamışlık alan” anlamlarındadır.
Sazak Çeşmesi < sazak çeşme+si. Sazak için bk. Sazak Burnu.
Sazak Deresi (5) (J19C3, J19C4, J20D1, K19B3, K20A1) < sazak dere+si. Sazak için bk. Sazak
Burnu.
Sazaklık Mevki < sazak+lık mevki. Sazak için bk. Sazak Burnu.
Sırtköy < sırt köy. Yöreden alınan bilgiye göre köy, yaklaşık 150-200 yılllık bir geçmişe sahip
olup dağın sırtında yer alması nedeniyle Sırtköy adını almıştır.
Tepecik < tepe+cik. Tepecik, “bulundukları yerden olan yükseklikleri çok az bulunan
tepelerdir” (İzbırak, 1964: 309).
Tumba Tepesi < tumba tepe+si. Tumba, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “dağ üstlerindeki
tepecikler” anlamındadır (DS, 1978: 3990).
Tuzla Sırtı < tuzla sırt+ı. Tuzla yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “kırda davarlara tuz verilen
düz, taşlık ve kayalık yer” anlamındadır (DS, 1978: 4003).
Tuzla Tepesi < tuzla tepe+si. Tuzla için bk. Tuzla Sırtı.
Tuzlacık Sırtı < tuzla+cık sırt+ı. Tuzla için bk. Tuzla Sırtı.
Tümbek Deresi < tümbek dere+si. Tümbek, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “tepe, tümsek”,
Büyük Türkçe Sözlük’te “küçük yumru” anlamlarındadır (DS, 1978: 4010), (Doğan, 1981: 998).
Yar Tepe < yar tepe. Yar, “karalardaki ya da su kıyılarındaki dik yer, uçurum” anlamındadır (TS,
2005: 2131).
Yayla Mevki(s)i < yayla mevki+(s)i. Mevki, yöre halkınca Yaylalı Mevkisi olarak bilinmektedir.
Yöre halkı mevkinin yüksekte, yayla gibi olması nedeniyle bu adı aldığını söylemektedir.
Yayla Tepesi < yayla tepe+si.
Yaylacık Tepesi < yayla+cık tepe+si.
Yaylalık Tepesi < yayla+lık tepe+si.
Yığınçal Sırtı < yığın çal sırt+ı. Çal için bk. Çal Dağı.
Yığınçal Tepesi < yığın çal tepe+si. Çal için bk. Çal Dağı.

Yerin Konumuna Bağlı Yeradları
Aşağıdolma Köyü < aşağı dolma köy+ü. Yöre halkı, Aşağıdolma ve Dolmadeğirmen adlı birbirine
yakın iki köy arasında eski dönemde doldurma taşlarla yapılan, su ile çalışan Dolma Değirmen
adıyla bilinen bir değirmen olduğunu, bu değirmen baz alınarak değirmenin alt tarafında kalan
köye Aşağıdolma köyü, değirmenin yukarısında kalan köye de Dolmadeğirmen köyü adı verildiğini
söylemektedir. Bu köyler yörede Aşağıdolma ve Yukarıdolma adlarıyla bilinmektedir.
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Çamönü Köyü < çam ön+ü köy+ü. Yöre halkından edinilen bilgiye göre köyün eski adı Karasonya
olup Cumhuriyet döneminden önce köy nüfusunun çoğunu Rumlar oluşturmakta ve Sonya
adının da Rumca olduğu yöre halkınca ifade edilmektedir. Yakın tarihte köyün adı
değiştirilerek Çamönü olmuştur. Yöreden alınan bilgiye göre köyün kurulduğu yerin
arkasındaki dağın çam ağaçları bakımından zengin olması, çamlık olması nedeniyle köye
Çamönü adı verilmiştir.
Çamyüzü Mevki(s)i < çam yüz+ü mevki+(s)i.
Çayaltı Mevki(s)i < çay alt+ı mevki+(s)i.
Çayyüzü Mevki(s)i < çay yüz+ü mevki+(s)i.
Çıtakyakası Mevki(s)i < Çıtak yaka+sı mevki+(s)i. Mevki, Çıtak-Hamit köyleri arasında olup
mevkinin Çıtak köyü yönüne doğru bakması nedeniyle bu adı aldığı yöre halkınca
söylenmektedir.
Çiftlikyüzü Deresi < çiftlik yüz+ü dere+si. Yöre halkından alınan bilgiye göre dere, yakınında
yer alan çiftlikten adını almıştır.
Çiftlikyüzü Sırtı < çiftlik yüz+ü sırt+ı. Yöre halkının verdiği bilgiye göre sırt, yakınında yer
alan çiftliğe baktığı için bu adı almıştır.
Çiğdemgüneyi Tepesi < çiğdem güney+i tepe+si.
Dağdibi Mahallesi < dağ dip+i mahalle+si. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Dağdibi adıyla
Kocaeli sancağı Sabanca kazâsında Türkmân taifesinden bir oymak bulunmaktadır (Türkay,
1979: 26). Ancak Pekmezci köyüne bağlı olan mahallenin bu oymakla bir ilgisi olmayıp yöreden
alınan bilgiye göre Görenez Dağı’nın dibinde yer alan bir yerleşim yeri olması nedeniyle
mahalle bu adı almıştır.
Dağüstü Sırtı < dağ üst+ü sırt+ı.
Dedeüstü Tepesi < dede üst+ü tepe+si. Yöreden edinilen bilgiye göre tepe, adını alt tarafında
yer alan tepedeki yatırdan almıştır.
Dolmadeğirmen Köyü < dolma değirmen köy+ü. Köy, Aydın Vilâyet Sâlnâmesi’nde
(R.1307/H.1308) Körük1 nahiyesine bağlı Dolmadeğirmen karyesi adıyla geçmektedir (Câvid, 2010:
449). Köy, yöre halkınca Yukarıdolma köyü adıyla bilinmektedir. Yöre halkı, eski dönemlerde
Dolma Değirmen adıyla bilinen doldurma taşlarla yapılmış su ile çalışan değirmenin baz
alınarak değirmenin yukarısında yer alan bu köye Yukarıdolma adı verildiğini söylemektedir.
Değirmenin alt tarafında yer alan köye ise Aşağıdolma köyü adı verilmiştir.
Güneytarla < güney tarla.
Havutlualtları Sırtı < havut+lu alt+lar+ı sırt+ı. Havut için bk. Havutlu Sırt.
Kalealtı Mevki(s)i < kale alt+ı mevki+(s)i. Yöre halkınca Su Deliği olarak bilinen mevki, yöreden
alınan bilgiye göre Kalealtı adını Bergama Krallığı döneminden kalma kale kalıntılarının
bulunduğu Kale Tepe’nin alt tarafında yer almasından dolayı almıştır.
Karaköyaltı Tepesi < kara köy alt+ı tepe+si.
Köyüstü Sırtı < köy üst+ü sırt+ı.
Mezarlıkaltı Mevki(s)i < mezar+lık alt+ı mevki+(s)i. Yeniceköy arazisinde bulunan mevki, yöreden
edinilen bilgiye göre Cumhuriyet öncesinde ve Yunan işgali yıllarında da kullanılan eski
mezarlığın alt tarafında yer almasından dolayı bu adı almıştır.
Mezarüstü Tepesi < mezar üst+ü tepe+si.

Nâhiye, tarihi kayıtlarda Gördük kazâsı, Güdük nahiyesi, Körük nahiyesi, Görük kazâsı,
Gördek nahiyesi gibi farklı adlarda geçmektedir.
1
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Musaca Gediği < musaca gedik+i. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı. Karaköy yakınlarında olan bu
gedik, yöreden edinilen bilgiye göre Karaköy’den bu gediğe çıkıldığında Musaca köyü
göründüğü için bu adı almıştır.
Orta Burun < orta burun.
Ortayol Sırtı < orta yol sırt+ı. Yöre halkının verdiği bilgiye göre sırt, yolların kesiştiği noktada,
yolların ortasında kaldığı için bu adı almıştır.
Öteyaka Mevki(s)i < öte yaka mevki+(s)i. Yöre halkı mevkinin Gördük Çayı’nın karşı tarafında
olması nedeniyle bu adı aldığını söylemektedir.
Sayyanı Mevki(s)i < say yan+ı mevki+(s)i. Say kelimesi Derleme Sözlüğü’nde “düz, tabaka
biçiminde ince yassı taş”, “iri, büyük kaya”, “dik kayalık, taşlık yer”, “ekime elverişsiz, altında
taş, kum ve kil tabakası bulunan toprak”, “tarla sürerken ayrılan eni dar, boyu uzun evlek”,
“kır, düz olmayan yerler”, “alçı taşı”, “çay kıyılarında giysi yıkanan kulübe”, “akarsu
kıyılarında, üstünde giysi yıkanan büyük, düz taş” anlamlarındadır (DS, 1978: 3556-3557).
Yörede ise say, “kayalık ve taşlık yer” olarak bilinmektedir. Yöreden alınan bilgiye göre
mevkinin bir tarafı kayalık bir alana dayandığı, kayaların yanında olduğu için mevki bu adı
almıştır.
Seğirdim Köyü < seğirdim köy+ü. Seğirdim kelimesi “bir atılışta gidilecek yer” ve “eğiklik, eğim,
akıntı” anlamlarındadır (Gülensoy, 2007: 748-749). Derleme Sözlüğü’nde Seğirdim, Mersin’de
“yabancı kekliklerin evcil kekliğin sesine gelmeleri”, Afyonkarahisar, Çorum, Giresun, Ankara
ve Kırşehir’de “değirmen arkından çarka giden suyun aktığı dik oluk”, Kütahya ve Bolu’da “bir
atılışta gidilecek yer”, Konya ve Bolu’da “eğiklik, eğim, akıntı” anlamlarındadır (DS, 1969: 35653566). Seğirdim kelimesi Tarama Sözlüğü’nde ise “akın, hücum”, “koşma, koşuş”, “bir koşuşta
alınan yer, mesafe” anlamlarındadır (Tar, 1983: 183). Yöre halkı, Seğirdim2 kelimesini “koşmak,
bir koşuşta varmak” anlamıyla bilmektedir. Yörükân taifesine mensup olan köy halkının eski
dönemlerde bir yerde sabit kalmayıp sürekli oradan oraya koşuşturması nedeniyle köye bu
adın verilmiş olabileceği yöre halkınca ifade edilmektedir. Akhisar ilçe merkezine uzaklığı 8 km
olan köyden ilçeye kısa bir zamanda, hızlıca ulaşılabilinmesi nedeniyle “bir koşuşta alınan
mesafe” anlamıyla köyün Seğirdim adını aldığını düşünmekteyiz.
Tilkigüney Sırtı< tilki güney sırt+ı.
Tilkigüney Tepesi< tilki güney tepe+si.

Renk Adlarıyla Kurulan Yeradları
Akça Çeşme < ak+ça çeşme.
Akça Tepe < akça tepe.
Akçatoprak < ak+ça toprak. Mevki Yeniceköy sınırlarında, Karabörklü Tepesi’nin kuzeyinde
yer almaktadır. Yöreden edinilen bilgiye göre mevkinin toprağının renginin beyaza çalması
nedeniyle mevki Akçatoprak adını almıştır.
Akçeşme < ak çeşme.
Akdere < ak dere.
Boz Burun < boz burun.
Boz Tepe (2) (J19C2, K1B3) < boz tepe.
Bozyer < boz yer.
Çakır Dere < çakır dere.
Çakır Tepe (2) (J19C3, K19A1) < çakır tepe.
Seğirdim köyünde oturduğumuz yıllarda köyümüzün yaşlıları biz çocuklardan, uzakta olan
bir şeyi çabucak getirmemizi istedikleri zaman “hadi hemen seyirttiriver de getir” ifadesini
kullanırlardı.
2
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Gök Burun (2) (J20D1, K20A1) < gök burun.
Gök Tepe (4) (J19C3, J19C3, K19B3, K20A1) < gök tepe.
Gökçe Dere < gök+çe dere.
Gökçe Tepe < gök+çe tepe.
Gökgedik < gök gedik. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı.
Gökyar < gök yar. Yar için bk. Yar Tepe.
Kara Dere < kara dere.
Kara Pınar < kara pınar.
Kara Tepe (2) (J19C4, K20A1) < kara tepe.
Karayer < kara yer. Yöreden alınan bilgiye göre mevkideki toprağın renginin siyah olması
nedeniyle mevki bu adı almıştır.
Kızıl Burun (3) (K20A1, K20A1, K20A1) < kızıl burun.
Kızıl Tepe (6) (K19B2, J19C3, J20D4, K20A1, K20A1, K19B3) < kızıl tepe. Yöreden alınan
bilgiye göre tepedeki toprağın kızıl bir renkte olması nedeniyle tepe bu adı almıştır.
Kızılca Mevki< kızıl+ca mevki.
Kızıllık Çeşmesi < kızıl+lık çeşme+si.
Mavi Tepe < mavi tepe.
Sarı Dere < sarı dere.
Sarı Tepe < sarı tepe.

Sayı Adlarıyla Kurulan Yeradları
Tek Tepe < tek tepe.
Üççeşme < üç çeşme.
Üçkayalar < üç kaya+lar.

Coğrafi Nesnelerin Görünümüne ve Yapısına Göre İsim Alan Yeradları
Benzetmeye Dayalı (Metaforik) Yeradları
Büyüktabanca Tepesi < büyük tabanca tepe+si. Yöre halkı, bu tepeyi Tabanca Gediği adıyla
bilmektedir. Yöre halkı tepenin tabancaya benzeyen bir şekli olmasından dolayı Büyüktabanca
adını aldığını söylemektedir.
Cehennem Deresi < cehennem dere+si. Yöre halkı bu derenin çok derin bir yataktan aktığını,
engin, ıssız, kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde olduğunu bu nedenle dereye benzetme
yoluyla bu adın verildiğini söylemektedir.
Deli Çay < deli çay. “Akhisar ilçe sınırlarındaki Çal Dağı’ndan kaynağını alan Deliçay Akhisar’ın
kuzeyinde Gördük Çayı ile birleşir” (Karakuyu vd. , 2012: 51-52). Yağışın fazla olduğu aylarda
deli gibi aktığı için halk bu dereye Deli Çay adını vermiştir (İzdem, 1944: 39).
Delice Çay < deli+ce çay. Delice için bk. Deli Çay.
Delice Dere < deli+ce dere. Delice için bk. Deli Çay.
Dümbüldek Çeşme < dümbüldek çeşme. Dümbüldek kelimesi Derleme Sözlüğü’nde
Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir, Hatay, Kayseri ve Konya’da
“dümbelek” anlamındadır (DS, 1969: 1628). Muştullar ile Doğankaya köyleri arasında yer alan
çeşme, yöre halkının verdiği bilgiye göre şekil itibariyle dümbeleğe benzemesi sebebiyle bu adı
almıştır.
Hörküç Tepe < hörküç tepe. Görenez Dağı yakınında olan tepe, yöre halkından alınan bilgiye
göre şekli itibariyle deve hörgücüne benzediği için bu adı almıştır.
Kazan Çeşme < kazan çeşme.
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Kazan Dere < kazan dere. Yöreden alınan bilgiye göre dere üzerinde kazan şeklinde
gölcüklerin olması nedeniyle dere bu adı almıştır.
Kılıçkaya < kılıç kaya. Yöre halkının verdiği bilgiye göre kaya, şekli itibariyle kılıca
benzemektedir. Kılıç gibi sivri ve uzun olması, kılıca benzemesi nedeniyle bu adı almıştır.
Küçüktabanca Tepesi < küçük tabanca tepe+si. Yöre halkı bu tepeyi Tabanca Gediği adıyla
bilmektedir. Yöre halkı, tepenin tabancaya benzeyen bir şeklinin olması nedeniyle Küçüktabanca
adını aldığını söylemektedir.
Tığ Tepe < tığ tepe. Yöreden edinilen bilgiye göre tepe, çok dik, tığ gibi olması nedeniyle bu
adı almıştır.

Coğrafi Nesnenin Dış Görünümüne Dayalı Yeradları
Akköy Mahallesi < ak köy mahalle+si. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Akköy (Akkaryesi) adıyla
Hudâvendigâr sancağı Kete kazâsında Yörükân taifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay,
1979: 190). Yöreden edinilen bilgiye göre ise mahalle, Hanpaşa köyünün mahallesi olup
mahallenin gerek tarım arazisinin gerekse tepelik yerlerinin kül rengine yakın beyaz bir toprak
rengine sahip olması nedeniyle mahalleye Akköy adı verilmiştir.
Alagün Sırtı < ala gün sırt+ı. Yöre halkı sırta az, alacalı güneş ışınlarının gelmesi nedeniyle sırtın
bu adı aldığını ifade etmektedir. Alagüneş, “yarı güneşli, yarı gölgeli yer” anlamındadır (DS,
1969: 188).
Aligüne Tepe < Ali güne tepe. Tepe yöre halkınca Alagüneş Tepe olarak bilinmektedir. Yöre
halkından alınan bilgiye göre tepeye “az, alacalı güneş ışığının geldiği tepe” anlamında
Alagüneş adı verilmiştir. Derleme Sözlüğü’nde de Alagüneş kelimesi “yarı güneşli, yarı gölgeli
yer” anlamındadır (DS, 1969: 188).
Alakese Çeşmesi < ala kese çeşme+si. Kese, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “kestirme, kısa (yol
vb.)” anlamındadır (DS, 1975: 2760).
Alçalık Dere < alça(k)+lık dere.
Ara Tepe < ara tepe.
Azılı Dere < azı+lı dere.
Baş Çeşme < baş çeşme.
Bileyli Tepe < biley+li tepe.
Boya Yeri < boya yer+i.
Büyük Dere < büyük dere.
Büyük Tepe < büyük tepe.
Büyükova < büyük ova.
Çalca Sırtı < çal+ca sırt. Çal için bk. Çal Dağı.
Çatal Dere < çatal dere. Yeniceköy arazisinde bulunan dere, yöre hakından edinilen bilgiye
göre iki küçük dere yatağının birleşmesi sonucu oluştuğu için çatal dere adını almıştır.
Çatal Tepe < çatal tepe.
Çatalca Dere < çatal+ca dere. Yöreden edinilen bilgiye göre dere, iki küçük derecikten
beslenmekte olduğu için bu adı almıştır.
Çirkin Dere < çirkin dere.
Çirkin Tepe < çirkin tepe.
Çukur Çeşme < çukur çeşme.
Çukur Dere < çukur dere.
Delik Tepe < delik tepe. Tepe yöre halkınca Deliktaş adıyla bilinmektedir. Yöreden alınan bilgiye
göre tepe üzerinde yer alan bir kaya üzerinde büyük bir delik olması nedeniyle tepe bu adı
almıştır.
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Demirbüken Deresi < demir büken dere+si. Yöreden alınan bilgiye göre Başlamış köyü yakınından
akan dere, çok hızlı akması, demiri bile eğriltecek kadar gür akması nedeniyle Demirbüken adını
almıştır.
Düz Sırt < düz sırt.
Düztarla < düz tarla.
Eğri Dere < eğri dere.
Emen Tepesi < emen tepe+si. Emen kelimesi “çukur”, “bağ çubuğu, ağaç ya da sebze dikmek için
açılan çukur” anlamındadır (DS, 1969: 1733; Gülensoy, 2007: 331). Yöre halkının verdiği bilgiye
göre de tepenin üzerinde bir çukurluk alanın olması sebebiyle tepenin bu adı aldığı
söylenmektedir.
Eskiyol < eski yol.
Gökbel Tepesi (K19B3) < gök bel tepe+si. Bel için bk. Devebeli Tepesi. Tepe, Karayağcı köyünün
kuzeyinde yer almakta olup yöreden edinilen bilgiye göre tepenin ve tepedeki belin yeşile çalan
(gök) bir toprağa sahip olması nedeniyle tepe bu adı almıştır.
Güngörmez Tepesi < gün görmez tepe+si. Yöre halkından edinilen bilgiye göre tepenin
çevresindeki diğer tepelere göre yükseklik bakımından daha alçakta kalması nedeniyle öğleden
sonraları güneş ışınlarının çevresindeki tepelere ulaşırken bu tepenin gölgede kalmasından
dolayı tepe bu adı almıştır.
İnce Çeşme < ince çeşme.
İzdere < iz dere.
Kabuklu Mevki < kabuk+lu mevki.
Kalabak Sırtı < kalabak sırt+ı. Kalabak, Derleme Sözlüğü’nde “tepe ya da dağ sırtlarında kaleye
benzeyen toplu kayalar” anlamındadır (DS, 1975: 2606).
Kalabak Tepesi < kalabak tepe+si. Kalabak için bk. Kalabak Sırtı.
Kanlı Çeşme < kan+lı çeşme.
Kanlı Dere < kan+lı dere.
Kanlıca Deresi < kan+lı+ca dere+si.
Kapaklı Kaya < kapak+lı kaya.
Karakuz Tepesi (2) (J20D4, K19B2) < kara kuz tepe+si. Kuz için bk. Kuz Tepesi.
Karanlık Dere (5) (J19C2, J19C3, J19C4, K19B2, K19B1) < karanlık dere.
Karasivri Tepe < kara+sivri tepe.
Kasalı Dere < kasa+lı dere. Kasa, Derleme Sözlüğü’nde “samanın yumuşak olması için sapı
ikinci kez sürme işlemi” anlamındadır (DS, 1975: 2672).
Kayalı Sırt < kaya+lı sırt.
Kayan Dere < kayan dere. Kayan, Derleme Sözlüğü’nde “akarsu, sel” anlamındadır (DS, 1975:
2696).
Kaykısivri Tepe < kaykı sivri tepe.
Kazıklı Dere < kazık+lı dere.
Keli Tepe < keli tepe. Keli, Derleme Sözlüğü’nde “dağ ve tepelerin eteği”, “dağ ve tepenin en
yüksek noktası” anlamlarındadır (DS, 1975: 2732).
Kemikli Dere < kemik+li dere.
Kepez Tepe < kepez tepe. Kepez, “yüksek tepe, dağ”, “dağların oyuk, kuytu yerleri”
anlamlarındadır (DS, 1975: 2747; Gülensoy, 2007: 498). Yöre halkı da bu tepenin yüksekçe bir
tepe olduğunu söylemektedir.
Kilitli Dere < kilit+li dere.
Kirazlıbaş Mevki(s)i < kiraz+lı baş mevki+(s)i.
Koca Alan < koca alan.
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Koca Çay < koca çay.
Koca Çeşme (3) (J19C2, J19C4, J19D4) < koca çeşme.
Koca Dere (6) (J20D4, J20D4, K19A2, K20A1, K20A1, K19B2) < koca dere.
Koca Tepe (3) (J20D4, K19A2, K20A1) < koca tepe.
Kocabayır < koca bayır.
Kocatarla < koca tarla.
Kovuk Deresi (J19C3) < kovuk dere+si.
Kovuk Tepesi < kovuk tepe+si. Yöre halkı, tepe civarında ine benzeyen bir kovuğun olduğunu
ve tepenin adını bu kovuktan aldığını söylemektedir.
Kozan Deresi < kozan dere+si. Kozan, Derleme Sözlüğü’nde “ekini biçilip kaldırılmış tarla”
anlamındadır (DS, 1975: 2946; Yavuz ve Şenel, 2013: 20-35).
Kurmar Çeşmesi < kurmar çeşme+si. Çeşme, yöre halkınca Kurupınar Çeşmesi adıyla
bilinmektedir. Yöre halkından edinilen bilgiye göre eskiden suyu akan çeşmenin suyu zamanla
çekilmiş ve çeşme adını suyunun çekilmesinden dolayı almıştır.
Kurmar Deresi < kurmar dere+si. Kurmar için bk. Kurmar Çeşmesi.
Kuru Dere (2) (K19A2, K20A1) < kuru dere.
Kuz Tepe < kuz tepe. Kuz, “kuytu az güneş alan, serince yerlere denir” (İzbırak, 1964: 225;
Şaşmaz, 2014: 2-19).
Küçük Dere < küçük dere.
Külahlı Tepe < külah+lı tepe.
Nokta Tepe < nokta tepe.
Ortaparça Mevki(s)i < orta parça mevki+(s)i.
Sarnıçköy < sarnıç köy. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Sarnıclı (Sarnıclu) adıyla Aydın ve
Karahisâr-ı Şarkî sancaklarında Yörükân taifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay, 1979:
651). Ancak yöre halkı ve Mustafa Kuzucuk bu cemaatin ötesinde, köyün bulunduğu alanın
kayalık bir yapıda olması nedeniyle yağmur ve kar sularının kayalık alandaki çukurlarda
birikerek doğal sarnıçların oluşmasına neden olduğunu, köyün çevresinde de oldukça fazla
olan bu doğal kaya sarnıçları nedeniyle köye Sarnıç adının verildiğini ifade etmektedir.
Sarp Dere < sarp dere.
Sırataş Mevki(s)i < sıra taş mevki+(s)i. Yöre halkınca mevkinin kayalık olduğu ve kayaların da
ard arda sıralandığı belirtilmektedir. Bu nedenle mevkinin adını bu kayalardan aldığı tahmin
edilmektedir.
Sırataş Sırtı< sıra taş sırt+ı. Yöre halkından edinilen bilgiye göre sırt, kayalık bir yapıda olup,
kayaların peşpeşe sıralanması nedeniyle bu adı almıştır.
Sivri Tepe (4) (J20D4, K19A1, K19B3, K19B2) < sivri tepe.
Sivrikaya < sivri kaya.
Suçıkan Mevki(s)i < su çıkan mevki+(s)i.
Suçıkanlar Tepesi < su çıkan+lar tepe+si.
Sulamalık Mevki(s)i < sulama+lık mevki+(s)i.
Susuz Dere < su+suz dere.
Şavklı Çeşme < şavk+lı çeşme. Şavklıbaşı mahallesi girişinde yer alan çeşme, adını çeşme
duvarına kabartma şeklinde tasvir edilen eskiden aydınlatma aracı olarak kullanılan, bir gaz
lambası motifinden almıştır.
Şimşek Tepesi < şimşek tepe+si.
Tahtalı Tepe < tahta+lı tepe.
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Taş Tepe < taş tepe.
Taşboynu Sırtı < taş boy(u)n+u sırt+ı.
Taşlı Dere < taş+lı dere.
Taşlı Tepe < taş+lı tepe.
Taşlıca Mevki < taş+lı+ca mevki.
Taşlıca Sırt < taş+lı+ca sırt.
Telli Tarla < tel+li tarla.
Tuzlu Tepe < tuz+lu tepe.
Uluyol < ulu yol.
Uzunalan Mahallesi < uzun alan mahalle+si. Yeğenoba köyünün mahallesi olan bu mahalle, yaz
aylarında tarımla uğraşmak için taşınılan, mevsimlik ikâmet edilen bir mahalledir. Yöre halkı
büyük bir düzlükte yer aldığı için mahalleye Uzunalan adının verildiğini ifade etmektedir.
Uzunca Tepe < uzun+ca tepe.
Yapılı Çeşme < yapı+lı çeşme.
Yayvan Tepe < yayvan tepe.
Yeni Çeşme (2) (J19D3, K19A1) < yeni çeşme.
Yeni Dere < yeni dere.
Yeşilli Mahallesi3 < yeşil+li mahalle+si. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Yeşilli (Yeşillü) adıyla
Kırşehri sancağı Keskin kazâsında Yörükân taifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay,
1979: 773; Sezen, 2006: 23-37). Ancak mahallenin bu cemaatle bir ilgisi olmayıp yöreden edinilen
bilgiye göre mahalle, Yeniceköy halkınca yazları tarım yapmak için taşınılan, mevsimlik ikamet
edilen bir mahalledir. Mahallenin etrafının ağaçlarla çevrili olması, çevresinin yeşillik olması
nedeniyle mahalleye Yeşilli mahallesi adı verilmiştir.
Yongalı Dere < yonga+lı dere.
Yongalı Tepe < yonga+lı tepe.
Yumru Sırt < yumru sırt.
Yumru Tepe < yumru tepe.
Yüksekdoru Tepesi < yüksek doru tepe+si. Doru kelimesi yörede “doruk” olarak bilinmekte olup
“tepe, en yüksek yer, uç” anlamındadır (DS, 1969: 1564). Tepe, yörede Yüksekdoruk Tepesi adıyla
bilinmekte ve yöre halkından alınan bilgiye göre de yüksekçe bir tepe olması nedeniyle bu adı
almıştır.

Coğrafi Nesnenin İç Özelliğine Dayalı Yeradları
Çamurlu Sırt < çamur+lu sırt.
Çamurlu Tepe < çamur+lu tepe.
Çaylan Dere < çaylan dere. Çaylan, Derleme Sözlüğü’nde “akarsuların geçit verdiği yer” ve
“çakıllı, kumlu yer” anlamlarındadır (DS, 1968: 1098; Satış, 1994: 1-18).
Çorak Tepe < çorak tepe.
Derin Dere (5) (J19C3, J19C3, J19C3, K19A1, K19B2) < derin dere.
Geren Çeşmesi < geren çeşme+si. Geren kelimesi Derleme Sözlüğü’nde Afyonkarahisar,
Isparta, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir, Kütahya, Tokat, Eskişehir, İstanbul, Konya,
Yeşilli Mahahllesi ve bu mahalle gibi sadece yaz aylarında tarım için ikamet edilen
mahallelere, elektrik hattı çektirmek ve elektrik aboneliği alabilmek için mahalleye resmiyet
kazandırmak anlamında sonradan, yakın bir tarihte mahalle isimleri verilmiş ve buralara
resmiyet kazandırılmıştır. Normalde bahsettiğimiz bu mahalleler yörede “ova damı” olarak
bilinen herkesin kendi tarlasının içine inşa ettiği iki odalı, tek katlı, üstü çatılı, toplu bir
yerleşimin olmadığı, dağınık hâldeki müstakil yapılardan ibarettir.
3
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Antalya, Muğla, Kırklareli ve Tekirdağ’da “verimsiz, tuzlu, çorak toprak”, Uşak, Isparta,
Burdur, Denizli, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Sivas, Ankara, Konya, Antalya ve Muğla’nın bazı
yerlerinde “damların üzerine konulan su geçirmez killi toprak” anlamındadır (DS, 1969: 1998).
Isparta, Denizli, Aydın, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Çanakkale, Tokat, Giresun,
Konya, Ankara, Adana, Antalya ve Muğla’nın bazı yerlerinde “hafif bulutlu, sisli hava”
anlamındadır (DS, 1969: 1998). Yörede geren kelimesi “verimsiz, çorak toprak” anlamındadır.
Çeşmesinin bulunduğu yer çorak bir alanda olduğu için çeşmeye Geren Çeşmesi adı verilmiştir.
Geren Mevki < geren mevki. Geren için bk. Geren Çeşmesi.
Geren Tepe < geren tepe. Geren için bk. Geren Çeşmesi.
Ilıca Dere4 (2) (J20D4, K20A1) < ılıca dere. Yöre halkı, bu dereyi Ilıcaksu adıyla bilmektedir.
Yöre halkı derenin suyunun ılık olması nedeniyle bu adı aldığını ifade etmektedir.
Ilıcak Çay < ılı(k)+cak çay. Ilıcak için bk. Ilıca Dere.
Ilıcak Dere (2) (J19C4, K20A1) < ılı(k)+cak dere. Ilıcak için bk. Ilıca Dere.
Kabayer < kaba yer.
Karaçamurluk Mevki(s)i < kara çamur+luk mevki+(s)i.
Karasulak Çeşmesi < kara+sulak çeşme+si.
Kayganlı Köyü < kaygan+lı köy+ü. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Kayukânlı (Kayukânlu)
adıyla Sivas sancağında Ekrâd taifesinden bir oymak bulunmaktadır (Türkay, 1979: 33;
Müderrioğlu, 1956: 12). Ancak bu oymağın ötesinde yöreden alınan bilgiye göre köyün
bulunduğu alanda moloz taşların çok olması ve moloz taşların yapısı itibariyle kaygan olması
sebebiyle köye “kaygan taşların çok olduğu yer” manasında Kayganlı adı verilmiştir.
Kaynatan Çeşme < kaynatan çeşme.
Kepirler Tepesi < kepir+ler tepe+si. Kepir, “verimsiz, kıraç toprak” anlamındadır (DS, 1975:
2748; Gülensoy, 2007: 498). Yöre halkı da bu tepe mevkisinde toprakların verimsiz olması
sebebiyle tepenin bu adı aldığını söylemektedir.
Korudağ < koru dağ. Yöre halkı, dağda su kaynaklarının kıt olması nedeniyle bu dağın
yörede Kurudağ olarak bilindiğini söylemektedir.
Kum Çeşme < kum çeşme.
Kum Dere < kum dere.
Kum Tepe < kum tepe.
Kumlar Mevki(s)i < kum+lar mevki+(s)i.
Kumlu Dere < kum+lu dere.
Kumlucak Mevki(s)i < kum+lu (o)cak mevki+(s)i. Mevki yöre halkınca Kumluocak adı ile
bilinmektedir. Yöreden edinilen bilgiye göre bu mevkinin zemini milli toprak şeklinde, taş ve
çakıl kırığı gibi olduğu için bu yere Kumluocak Mevkisi denilmiştir.
Sağır Dere < sağır dere.
Soğuk Pınar (2) (J19C2, J19C3) < soğuk pınar.
Tuzluk Çeşme < tuz+luk çeşme. Çeşme yörede Tuzlu Çeşme adıyla bilinmektedir. Yöre halkı
çeşmenin suyunun içildiğinde hafif tuzlu bir tat verdiğini ve çeşmenin adını suyun tuzlu
olmasından aldığını ifade etmektedir.

4

Dere haritada, bazı yerde Ilıca bazı yerde Ilıcak, bazı yerde dere bazı yerde de çay adlarıyla
geçmektedir.
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Yansıma Adlarla Kurulan Yeradları
Şarlak Dere < şarlak dere. Şarlak, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “çağlayan” anlamındadır (DS,
1978: 3749; Korkmaz, 2009: 1-17).
Gürlek Tepe < gürlek tepe.

Anlamı ya da Kaynağı Tespit Edilemeyen Yeradları
Bu bölümde yöre halkından yeradı ile ilgili bilgi alınamadığı için yeradının veriliş sebebine ve
anlamına ulaşılamayan yeradları bulunmaktadır.

Sadece Veriliş Sebebi Tespit Edilemeyen Yeradları
Adıkaya < ad+ı kaya.
Akarca Tepesi < akar+ca tepe+si.
Alev Çeşme < alev çeşme.
Arabakırığı Sırtı < araba kırık+ı sırt+ı.
Arapöldüren Mevki(s)i < Arap öldüren mevki+(s)i.
Arapölen Deresi < Arap ölen dere+si.
Asırlık Tepe < asır+lık tepe.
Âşık Tepesi < âşık tepe+si.
Âşıklar Tepesi < âşık+lar tepe+si.
Atoynatmış Tepesi < at oynatmış tepe+si.
Bela Çiftliği < bela çiftlik+i.
Bıyık Alanı < bıyık alan+ı. Muştullar köyü yakınında olan alanın, yöre halkınca anlamının
bilinmemesi nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Boyalık Deresi < boya+lık dere+si.
Boyalık Sırtı < boya+lık sırt+ı.
Cankurtaran Mevki(s)i < can kurtaran mevki+(s)i.
Cebeci Çeşmesi < (?) cebeci çeşme+si. Cebeci, “Osmanlı Devleti’nde silah yapımı, bakımı ve tamiri
ayrıca mühimmat işleri ile uğraşan bir Kapıkulu sınıfı” anlamındadır (Doğan, 1981: 137;
Kahraman, 2011: 1-9). Ancak yöre halkınca hangi maksatla çeşmeye bu adın verildiğinin
bilinmemesi nedeniyle adının kaynağı tespit edilememiştir.
Dallıca Tepesi < (?) dal+lı+ca tepe+si.
Dallık Tepesi (2) (K19A2, K19B3) < dal+lık tepe+si.
Deniz Tepe < deniz tepe.
Doğananası Tepesi < doğan ana+sı tepe+si.
Dolancı Deresi < (?) dolan+cı dere+si. Yöre halkınca Doğancı Deresi adıyla bilinmektedir. Ancak
yöre halkının dereye ne maksatla bu adın verildiğini bilmemesi nedeniyle adının kaynağı tespit
edilememiştir.
Döşeme Tepesi < döşeme tepe+si.
Erdelli Köyü < Erdel+li köy+ü. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Erderli (Erderlü) adıyla
Hudâvendigâr sancağı Gönen kazâsındaYörükân tâifesinden bir cemaat bulunmaktadır
(Türkay, 1979: 354; Eren, 2010: 9-12). Osmanlı dönemi kayıtlarında köyün tımar arazisi olduğu
ve kayıtlarda adının Erderli olarak geçtiği görülmektedir (Nagata, 1997: 78; İzdem, 2011: 16).
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri 16. yüzyıl tahrir defterlerinde ve Tapu-Kadastro Kuyûd-ı
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Kadîme Arşivi tahrir defterlerinde köy, Palamud nahiyesine bağlı Erderli adı ile geçmektedir
(Emecen, 2013: 191). Yine aynı defterlerde köyün Kanûnî’nin annesi Hafsa Sultan’ın mülk köyü
iken, daha sonra Manisa’daki Hafsa Sultan Câmii ve İmâreti yapıldığı sıralarda, Manisa’da
bulunan Ali Bey Bahçesi ile istibdâl5 edildiği, Hafsa Sultan’ın Câmii ve İmâreti’nin bu bahçe
arsası üzerine bina edildiği, Erderli köyünün ise Ali Bey bin Timurtaş’ın Manisa’daki câmiine
vakfedildiği görülmektedir (Emecen, 2013: 191; Doğan, 1981: 21-23). Ancak yöreden ve yazılı
kaynaklardan köyün adının nereden geldiği ile ilgili bilgiye ulaşılamamış olup adın kaynağı
tespit edilememiştir.
Erkek Deresi < erkek dere+si.
Evlice Deresi < (?) evli+ce dere+si.
Evren Tepesi < evren tepe+si.
Felekler Sırtı < felek+ler sırt+ı.
Geçilmez Dere < geçilmez dere.
Gerilme Mevki(s)i < (?) gerilme mevki+(s)i.
Gıcık Tepesi < gıcık tepe+si.
Gökbeyli Sırtı < gök bey+li sırt+ı.
Göz Tepe (2) (K19A3, K19B4) < göz tepe.
Güldürmez Kışlağı < güldürmez kışlak+ı. Kışlak için bk. Kışla Deresi.
Gülmez Tepe < gülmez tepe.
Güven Tepesi < güven tepe+si.
Güvenlik Deresi < güven+lik dere+si.
Hacıöldü Tepesi < hacı öldü tepe+si.
Hancılar Mahallesi < (?) han+cı+lar mahalle+si. Yörede Hancalar adı ile bilinen mahalle
Doğankaya köyüne bağlıdır. Mahalleye bu adın niçin verildiğinin yöre halkınca bilinmemesi
nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Haraplar Mahallesi < (?) harap+lar mahalle+si. Musalar köyüne bağlı bir mahalledir.
Mahalleye bu adın niçin verildiğinin yöre halkınca bilinmemesi nedeniyle adın kaynağı tespit
edilememiştir.
Hasanköylü Tepesi < (?) Hasan köy+lü tepe+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle
adın kaynağı tespit edilememiştir.
Hayırlı Çeşme < hayır+lı çeşme.
Hazine Deresi < hazine dere+si.
Haznedar Tepesi < haznedar tepe+si. Sindelli köyü yakınındaki tepede eski dönemlere ait bir
hazinenin saklı olduğu yöre halkı tarafından söylenmektedir. Ancak haznedar kelimesinin
“hazineci” anlamına gelmesi ve yöre halkının bu tepe ile ilgili net bir bilgiye sahip olmaması
nedeniyle yeradı bu bölümde değerlendirilmiştir.
İhsan Tepesi < ihsan tepe+si.
Kabakulak Mevki(s)i < kaba kulak mevki+(s)i.
Kadıncık Tepesi < kadın+cık tepe+si.
Kahvecigermesi Tepesi < kahve+ci germe+si tepe+si. Germe için bk. Germe Tepesi.
Kanber Deresi < kanber dere+si.
Kanlıdöşeme Deresi < kan+lı döşeme dere+si.
Karabaş Deresi < kara baş dere+si.
Karacakaya Mahallesi < (?) kara+ca kaya mahalle+si. Akhisar merkeze bağlı bir mahalledir.
Ancak günümüzde mahallede kimse kalmamış ve mahalle halkı Akhisar’a göç etmiştir.
Mahallenin adını nereden aldığı konusunda bilgi alınamamış olup bu nedenle adın kaynağı
tespit edilememiştir.
5

İstibdâl: Bir vakfı mülk ile mübâdele etme (Devellioğlu, 2006: 454).
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Karaçalan Kuyusu < kara çalan kuyu+su.
Karanlı Tepesi < (?) karan+lı tepe+si.
Kavecik Mevki(s)i < (?) kave+cik mevki+(s)i.
Kazallı Sırtı < (?) kazal+lı sırt+ı.
Kızıldamlar Mahallesi < kızıl dam+lar mahalle+si. Mahalle, eskiden Topluca köyüne bağlı bir
mahalle iken 1970’li yıllarda Topluca köyü ile birleşmiştir. Aynı zamanda Topluca köyünün
eski adı yörede Kızıldamlar olarak bilinmektedir. Mahallenin adı ile ilgili yöreden bilgi
alınamamış olup bu nedenle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Kocakağan Köyü < koca kağan köy+ü. Yöreden alınan bilgiye göre Osmanlı hâkimiyetinden
önceki dönemlerde köyün bulunduğu alanda net olmamakla birlikte bir kağanın yaşadığı ifade
edilmektedir. Ancak Gökçen (1950: 61; Dilçin, 1983: 11-13) ise Sidan Dağı tepesinde aynı isimle
anılan bir yatırın olduğunu ifade etmektedir. Köyün adının kaynağının net olmaması ve
Gökçen’in ifadesi ile yöre halkının verdiği bilgiler arasında farklılık olması nedeniyle köy bu
bölümde değerlendirilmiştir.
Kocaöldü Düzü < koca öldü düz+ü. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Konyacık Deresi < (?) konya+cık dere+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Korsan Tepesi < korsan tepe+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın kaynağı
tespit edilememiştir.
Kurteşen Tepesi < (?) kurteşen tepe+si.
Kuşçoğun Tepesi < (?) kuşçoğun tepe+si.
Kuşkonmaz Mevki(s)i < (?) kuş konmaz mevki+(s)i.
Mecidiye Beldesi < (?) Mecid+iye belde+si. Umar (1993: 89), kasabanın bugünkü yerinin
bitişiğinde Hellenistik dönemde Bergama krallarınca Lydia ile Mysia’nın sınırında, Akhisar’ın
batısında Bergama kralı I. Attalos’un eşi Apollonis’in adını taşıyan Apollonis kentinin
kurulduğunu belirtmektedir. Gökçen (1950: 64), Palamut nahiyesi civarında Kadim Apolonis
şehrinin bulunduğunu belirtmiştir. Ancak yöre halkından ve tarihi kayıtlardan Mecidiye adının
kaynağı ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamış olup adın kaynağı tespit edilememiştir.
Menteşe Çeşmesi < (?) menteşe çeşme+si.
Menteşeler Sırtı < (?) menteşe+ler sırt+ı.
Mestanlar Mahallesi < (?) Mestan+lar mahalle+si. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Mestanlı
(Mestanlu) adıyla Paşa, Bitlis ve Gümilcine sancakları ile Rakka eyâletinde Ekrâd taifesinden bir
cemaat bulunmaktadır (Türkay, 1979: 584; Devellioğlu, 2006: 4-20). Mahalle Yayakırıldık
köyüne bağlıdır. Yöre halkının mahallenin adı ile ilgili bir bilgiye sahip olmaması nedeniyle
adın kaynağı tespit edilememiştir.
Muşlu Tepesi < (?) muşlu tepe+si.
Ocak Mevki(s)i < ocak mevki+(s)i.
Öksüren Sırtı < öksüren sırt+ı.
Öksüz Dere (J20D4) < öksüz dere.
Öksüz Dere (K20A1) < öksüz dere.
Ölçü Tepesi < ölçü tepe+si.
Sabancılar Köyü < (?) Sabancı+lar köy+ü. 16. yüzyıl tapu tahrir defterlerinde Sabancılar adıyla,
Kızık Boyu’na mensup olarak Mukataahâne Yörükleri taifesinden Saruhan sancağı Manisa
kazâsı Palamud nahiyesinde bir cemaat bulunmaktadır (Halaçoğlu, 2011: 1917; Bora, 1993: 2-
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21). Yöre halkından köyün adının kaynağı ile ilgili net bir bilgi alınamamıştır. Yöre halkı eski
dönemlerde köyde saban yapıldığı için köyün bu adı almış olabileceğini ifade etmektedir.
Ancak kanaatimizce köyün adını Sabancılar adlı cemaatten alma olasılığı daha yüksektir. Adın
kaynağı tespit edilemediği için köy, bu bölümde değerlendirilmiştir.
Sarınç Çeşme < sarınç çeşme. Çeşme, yöre halkı tarafından Sarnıç Çeşme olarak bilinmektedir.
Sarnıç, “içerisinde yağmur suları biriktirilen üstü kapalı kuyu” (İzbırak, 1964: 274; Çetin, 2013:
3-12). Ancak yöre halkından adın kaynağı ile ilgili net bir bilgiye ulaşılamadığı için yeradı bu
bölümde gösterilmiştir.
Sarpın Deresi < (?) sarp+ın dere+si.
Seyran Deresi < (?) seyran dere+si.
Sırnaçtı Tepesi < (?) sırnaçtı tepe+si.
Soğulcak Çeşmesi < (?) soğulcak çeşme+si.
Suvarma Mevki(s)i < suvarma mevki+(s)i.
Şafak Tepesi < şafak tepe+si.
Tasuçan Kayası < (?) tas+uçan kaya+sı.
Taşlıtarla Mahallesi < (?) taş+lı tarla mahalle+si. Kocakağan köyüne bağlı olan mahalle
günümüzde metruk bir halde olup, mahalle halkı Akhisar’a taşınmıştır. Mahallenin adı ile ilgili
yöreden herhangi bir bilgi alınamadığı için adın kaynağı tespit edilememiştir.
Topçu Deresi < (?) topçu dere+si. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Topcu adıyla Paşa, Kars-ı
Meraş, Silistre, Niğbolu sancaklarında Yörükân tâifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay,
1979: 731). Bunun yanında dere adının bir silah olarak toptan gelmesi de muhtemeldir. Fakat
yöre halkı tarafından anlamının bilinmemesi nedeniyle yeradı sınıflandırmaya alınmamıştır.
Üstübaş Kayası < (?) üst+ü baş kaya+sı.
Vakıf Tepesi < vakıf tepe+si.
Yağbağlatan Deresi < (?) yağ bağlatan dere+si.
Yağlılar Mahallesi < (?) yağlı+lar mahalle+si. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Yağlı (Yağlu)
adıyla Sivas ve Karasi sancakları ile Haleb Eyâleti’nde Türkmân taifesinden bir cemaat
bulunmaktadır (Türkay, 1979: 759). Ancak bu cemaatin ötesinde yöreden alınan bilgiye göre
Boyalılar köyüne bağlı olan mahallede günümüzde kimse yaşamamakta olup, mahalle metruk
bir hâldedir. Eski adı Göktepe olan mahallenin adı ile ilgili yöre halkının bilgi sahibi olmaması
nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Yaka Tepe < yaka tepe.
Yapılıkır Mahallesi < (?) yapı+lı kır mahalle+si. Arabacıbozköy’e bağlı olan mahallenin adı ile
ilgili yöreden bilgi alınamaması nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Yaran Deresi < yaran dere+si.
Yaran Mevki(s)i < yaran mevki+(s)i.
Yaran Sırtı < yaran sırt+ı.
Yaran Tepesi < yaran tepe+si.
Yaren Tepesi < yaren tepe+si.
Yarıklar Tepesi < (?) yarık+lar tepe+si.
Yeni Tepe < yeni tepe.
Yeren Sırtı < yeren sırt+ı.
Zindan Tepesi < zindan tepe+si.
Ziyaret Tepesi (2) (J19C3, J19D3) < ziyaret tepe+si.
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Anlamı ve Veriliş Sebebi Tespit Edilemeyen Yeradları
Alakoca Sırtı < ala koca sırt+ı.
Arababoya Mevki(s)i < araba boya mevki+(s)i.
Arz Deresi< arz dere+si.
Avdalı Sırtı < (?) avda+lı sırt+ı.
Avdalı Tepesi < (?) avda+lı tepe+si.
Ayrılı Dere < (?) ayrı+lı dere.
Aytepe < ay tepe. Tepe, yöre halkınca Ağtepe olarak bilinmektedir.
Ayvant Yeri < ayvant yer+i.
Borcular Mevki(s)i < (?) borcu+lar mevki+(s)i.
Bozbula Tepesi < (?) boz bula tepe+si. Yöre halkından alınan bilgiye göre tepedeki toprağın
renginin boz bir renkte olmasından dolayı tepe bu adı almıştır. Fakat bula kelimesinin anlamıyla
ilgili yöre halkından bilgi alınamamıştır. Kanaatimizce bu kelime haritaya yanlış yazılmış ve
kelimenin Bula değil de Bulak olarak yörede kullanıldığını düşünmekteyiz. Bulak kelimesi
Derleme Sözlüğü’nde “kaynak”, “çeşme”, “subaşı, pınarbaşı, içinde çeşme bulunan yeşillik”
anlamlarındadır (DS, 1965: 785). Bulak, “kaynak, pınar, çeşme” anlamlarındadır (Gülensoy,
2007: 180; Tar, 1983: 39). Umar (1993: 177), Bula/Pula’nın Luwi dilinde P(a)-Ula, “Su-Koruluğu”
öğelerinden türetilmiş olduğu kanısındadır. Yöre halkının eski dönemlerde bu tepe etrafında
bir pınarın, bir çeşmenin olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmaması nedeniyle adın
kaynağı tam olarak tespit edilememiştir.
Bulamalı Tepesi < (?) bulama+lı tepe+si.
Büknüş Köyü < büknüş köy+ü. Yöre halkı Büknüş adı ile ilgili olarak, köyün bulunduğu alanda
kalıntılarının günümüze kadar ulaştığı Bizans döneminde Bük adlı bir şehrin olduğunu, sonraki
dönemlerde bu şehrin olduğu yere yörük taifesinden Gümüş adlı bir çobanın gelip yerleştiğini,
o dönemde eski Bük şehri ve Gümüş adlı çobanın adından esinlenerek köye Bükmüş adının
verildiğini ve adın zamanla Büknüş olarak değiştiğini ifade etmektedir. Köy, Aydın Vilâyet
Sâlnâmesi’nde de (R.1307/H.1308) Palamut nahiyesine bağlı Bükmüş karyesi adıyla geçmektedir
(Câvid, 2010: 435). Ancak köyün adı ile ilgili net bir bilgiye ulaşılamaması ve köy adı ile ilgili
bilgilerin sadece halk etimolojisiyle sınırlı kalması nedeniyle yeradı bu bölümde
değerlendirilmiştir.
Büyükkıramlar Sırtı < (?) büyük kıram+lar sırt+ı.
Çambıl Deresi < çambıl dere+si.
Çanakcıkara Tepesi < çanak+cı kara tepe+si.
Çandır Deresi < çandır dere+si.
Çırlık Tepesi < (?) çır+lık tepe+si.
Çilçe Pınarı < (?) çilçe pınar+ı.
Damlaca Çeşmesi < (?) damla+ca çeşme+si. Sindelli köyü yakınında yer alan çeşme, haritada
Damlaca adıyla geçmesine rağmen yörede Damurca Çeşmesi adıyla bilinmektedir. Ancak yöre
halkınca Damurca adının anlamının bilinmemesi nedeniyle Damurca adının kaynağı tespit
edilememiştir.
Danak Ovası < danak ova+sı. Yöre halkının anlamını bilmemesi nedeniyle Danak adının
kaynağı tespit edilememiştir.
Dayanın Deresi < (?) daya+nın dere+si.
Devez Tepe < devez tepe.
Dikmen Tepe (3) (J19C2, J19C3, J20D4) < dikmen tepe.
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Dübekalan Mahallesi < dübek alan mahalle+si. Mahalle Kömürcü köyüne bağlıdır. Ancak yöre
halkının mahallenin adını nereden aldığı konusunda bilgiye sahip olmaması nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Düzbaca Tepesi < düz baca tepe+si.
Eğdemir Çayı < eğdemir çay+ı.
Esenek Çeşmesi < esenek çeşme+si. Yöre halkının anlamını bilmemesi sonucu Esenek adının
kaynağı tespit edilememiştir.
Eşeli Çeşmesi < (?) eşe+li çeşme+si. Yöre halkının anlamını bilmemesi sonucu Eşe adının
kaynağı tespit edilememiştir.
Evlen Tepesi < evlen tepe+si. Yöre halkının anlamını bilmemesi sonucu Evlen adının kaynağı
tespit edilememiştir.
Fincancıl Mevki(s)i < fincan+cıl mevki+(s)i. Yöre halkınca Fincancıl adının anlamının
bilinmemesi nedeniyle Fincancıl adının kaynağı tespit edilememiştir.
Gazeli Tepesi < gazeli tepe+si.
Gazimal Tepesi < (?) gazimal tepe+si.
Göbes Çiftliği < (?) Göbez çiftlik+i. Çiftlik bugün “Kayalı Çiftliği” olarak da bilinmekle birlikte
yöre halkından edinilen bilgilere göre çiftlik, sahibinin soyadından adını almıştır. Ancak yöre
halkınca Göbes adının anlamının bilinmemesi nedeniyle Göbes adının kaynağı tespit
edilememiştir.
Göbes Deresi < (?) göbes dere+si. Göbes için bk. Göbes Çiftliği.
Göbez Tepesi < (?) göbez tepe+si. Göbez için bk. Göbes Çiftliği.
Görenez Dağı < görenez dağ+ı.
Gülüklü Tepe < gülük+lü tepe.
Gülüm Deresi< gülüm dere+si.
Güvemiçi Mevki(s)i < (?) güvem içi mevki+(s)i.
Hacımen Tepesi < hacımen tepe+si.
Havran Deresi < havran dere+si. Yöre halkı tarafından anlamının bilinmemesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Honaz Tepesi < honaz tepe+si. Honaz, Derleme Sözlüğü’nde “düzenci, kurnaz”, “erken
olgunlaşan kara kiraz” anlamlarındadır (DS, 1974: 2401). Ancak yörede Honaz kelimesinin
anlamının bilinmemesi nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Hopan Tepesi < hopan tepe+si. Hopan, Derleme Sözlüğü’nde “yabani güvercin”, “bir çeşit erik,
bardacık eriği”, “bakımsız kalmış bağ, bahçe, ev vb. şeyler”, “ev”, “az üzümlü bağ” ve “ürün
koymaya yarayan büyük çuval” anlamlarındadır (DS, 1974: 2405). Ancak yörede Hopan
kelimesinin anlamının ve tepeye veriliş sebebinin bilinmemesi nedeniyle adın kaynağı tespit
edilememiştir.
Hopanölen Mevki(s)i < (?) hopan ölen mevki+(s)i. Yörede Hopan kelimesinin anlamının
bilinmemesi nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
İmirli Sırtı < (?) imir+li sırt+ı. Yörede İmir kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
İnadan Tepesi < (?) inadan tepe+si. Yöre halkı tarafından bu isimle bir sırtın bilinmemesi
nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Kadallar Deresi < kadal+lar dere+si.
Kandilölen Sırtı < (?) kandil ölen sırt+ı. Akçaalan köyü yakınlarında olan sırt, yöre halkınca
eskiden Damyaka adıyla bilinmektedir. Yöre halkının anlamını bilmemesi nedeniyle Kandilölen
adının kaynağı tespit edilememiştir.
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Karaç Deresi < karaç dere+si. Yörede Karaç kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Karan Deresi < (?) karan dere+si.
Karasar Tepesi < (?) karasar tepe+si.
Karek Deresi < (?) karek dere+si. Yörede Karek kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle
adın kaynağı tespit edilememiştir.
Karşak Tepe < (?) karşak tepe. Yörede Karşak kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle
adın kaynağı tespit edilememiştir.
Karut Deresi < (?) karut dere+si. Yörede Karut kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle
adın kaynağı tespit edilememiştir.
Keleş Tepesi < keleş tepe+si. Yörede Keleş kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Kellen Deresi < (?) kellen dere+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın kaynağı
tespit edilememiştir.
Kıncık Tepesi < (?) kıncık tepe+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın kaynağı
tespit edilememiştir.
Kıymat Tepesi < kıymat tepe+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın kaynağı
tespit edilememiştir.
Kızılcagür Tepesi < (?) kızıl+ca gür tepe+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Kocagermen Tepesi < (?) koca germen tepe+si.
Kocaklı Tepesi < (?) kocak+lı tepe+si.
Kocayalım Sırtı < (?) koca yalım sırt+ı. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Koçcaz Sırtı < (?) koçcaz sırt+ı. Yörede Koçcaz kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle
adın kaynağı tespit edilememiştir.
Kovalca Tepesi < (?) kovalca tepe+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Koyuneğrisi Sırtı < (?) koyun eğri+si sırt+ı. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Kozlak Sırtı < (?) kozlak sırt+ı. Yörede kozlak kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle
adın kaynağı tespit edilememiştir.
Kökez Deresi < (?) kökez dere+si.
Kökez Sırtı < (?) kökez sırt+ı.
Köslen Sırtı < (?) köslen sırt+ı.
Köstalan < (?) köst alan.
Kösten Tepesi < (?) kösten tepe+si.
Kumralı Tepesi < (?) kumra+lı tepe+si.
Küçükramlar Sırtı < (?) küçük ramlar sırt+ı. Yöre halkı sırtın adını Ramlar Mevkisi’nden aldığını
söylemektedir. Ancak yöre halkınca ramlar adının anlamının bilinmemesi nedeniyle
Küçükramlar adının kaynağı tespit edilememiştir.
Kümen Deresi < (?) kümen dere+si.
Lebi Çeşmesi < (?) lebi çeşme+si.
Leçelik Tepesi < (?) leçe+lik tepe+si.
Marklar Çeşmesi < (?) mark+lar çeşme+si. Yörede mark kelimesinin anlamının bilinmemesi
nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Marklar Deresi < (?) mark+lar dere+si. Yörede mark kelimesinin anlamının bilinmemesi
nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
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Masantı Deresi < (?) masantı dere+si. Yörede Masantı kelimesinin anlamının bilinmemesi
nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Melenge Mevki(s)i < (?) melenge mevki+(s)i.
Moryuvası Deresi < (?) moryuva+sı dere+si.
Muhdan Deresi < (?) muhdan dere+si.
Mursat Tepesi < (?) mursat tepe+si.
Muslu Tepe < (?) mus+lu tepe.
Mustuk Tepesi < (?) mustuk tepe+si.
Muşraklı Tepe < (?) muşrak+lı tepe.
Ovancık Tepesi < (?) ovan+cık tepe+si.
Öleriş Deresi < (?) öleriş dere+si.
Ötmeren Tepesi < (?) ötmeren tepe+si.
Palangir Mevki(s)i < (?) palangir mevki+(s)i.
Poyralı Deresi < (?) poyralı dere+si.
Sakadi Tepesi < (?) sakadi tepe+si.
Saldırdak Deresi < (?) saldırdak dere+si.
Samaklı Deresi < (?) samak+lı dere+si.
Sandarası Mevki(s)i < (?) sandarası mevki+(s)i.
Sarın Deresi < sarın dere+si.
Sarıyalım Deresi < (?) sarı yalım dere+si.
Sarman Çeşmesi < (?) sarman çeşme+si.
Sarman Deresi < (?) sarman dere+si.
Serkal Deresi < (?) serkal dere+si.
Seydal Deresi <(?) seydal dere+si.
Sirnez Tepesi < (?) sirnez tepe+si.
Sokmalar Mevki(s)i < (?) sokmalar mevki+(s)i.
Som Alanı < som alan+ı. Kavakalan köyünün ilk yerleşim yeri olan alan, haritada Som Alanı
adıyla geçmesine rağmen yörede Somun Alanı adıyla da bilinmektedir. Ancak yöre halkı
tarafından niçin bu alana bu adın verildiği ve adın anlamının ne olduğu bilinmemesi nedeniyle
yeradı bu bölüme alınmıştır.
Somuruk Tepesi < (?) somuruk tepe+si.
Sövenlik Sırtı < (?) söven+lik sırt+ı.
Sultanak Pınarı < sultanak pınar+ı.
Süllü Çeşmeler < (?) sül+lü çeşme+ler.
Termenli Sırtı < (?) temren+li sırt+ı.
Tilkeç Tepesi < (?) tilkeç tepe+si.
Tosbıyık Tepesi < (?) tos bıyık tepe+si.
Ulucak Çeşmesi < (?) ulucak çeşme+si.
Ulucak Deresi (2) (J19D3, K19A2) < (?) ulucak dere+si.
Urus Deresi < (?) urus dere+si.
Uyumamıklar Tepesi < (?) uyumamıklar tepe+si.
Ürenyam Deresi < (?) ürenyam dere+si.
Ütüklük Sırtı < (?) ütük+lük sırt+ı.
Üyücek Çeşmesi < (?) üyücek çeşme+si.
Üyücek Tepesi < (?) üyücek tepe+si.
Yalamak Deresi < (?) yalamak dere+si.
Yalçı Ova < (?) yalçı ova.
Yanyal Sırtı < (?) yanyal sırt+ı.
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Yasdan Tepesi < (?) yasdan tepe+si.
Yaykın Köyü < (?) yaykın köy+ü. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Yaykın adıyla Kastamônî
sancağı Sinob kazâsında Yörükân tâifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay, 1979: 768).
Ancak yöre halkı köyün adının anlamını bilmediği için adın kaynağı tespit edilememiştir.
Yazgan Tepesi < yazgan tepe+si.
Yuval Deresi < yuval dere+si.
Yuval Tepesi < yuval tepe+si.

SONUÇ
Çalışmada geçen yeradlarına bakıldığında bu adların büyük oranda toponim kaynaklı olduğu
görülmektedir. Bunun yanında bölümde fitotoponimler, coğrafi nesnenin görünümüne ve
yapısına göre isim alan adlar, antrotoponimler ve coğrafi terim-coğrafi terim niteliğindeki
sözcüklerle kurulan yeradlarının da çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bölümde geçen çeşme,
dere, mevki, sırt, tepe ve pınar adlarının genellikle toponim kaynaklı olduğu görülmektedir.
Çeşme adlarında toponim kaynaklı adlandırmaların yanı sıra özellikle antroponim kaynaklı
adlar, fitonim kaynaklı adlar ve coğrafi terim niteliğindeki adlar da görülmektedir. Çoğunlukla
geçtiği yerin adıyla ya da geçtikleri mevkinin coğrafi yapısı ile ilgili adlarla adlandırıldıkları
görülen derelerin ise toponim kaynaklı adların yanında fitonim kaynaklı adları ve antroponim
kaynaklı adları aldığı da görülmektedir. Mevkilerde toponim kaynaklı adlandırmaların
çoğunlukta olduğu görülmektedir. Sırt ve tepe adlarında ise toponim kaynaklı adlandırmaların
yanında azda olsa fitonim kaynaklı adlandırmalar ve kendi coğrafi yapılarından dolayı yapılan
adlandırmalar da çoğunluktadır. Yeradı verme geleneği açısından bakıldığında yörede coğrafi
yapıların genel olarak bulundukları yerlerin adlarını aldıkları görülür. Adlandırmaların,
yakınından geçtiği için Dolmadeğirmen köyünden adını alan Dolma Deresi örneğinde olduğu
gibi toponim kaynaklı olduğu görülmektedir. Yapılan bu çalışmanın Akhisar yöresindeki
yeradı verme geleneğinin ortaya çıkartılmasına katkıda bulunduğunu ümit etmekteyiz.
Anadolu’nun sahip olduğu, dil zenginliğini ortaya çıkarmak ve gösterebilmek açısından önemli
bir malzeme olan yeradları, geç kalınmadan tespit edilmeli ve bu alana gereken önem
verilmelidir.

KAYNAKLAR
Ada, E. (2012). Eskişehir İli Yer Adları. (Yayınlanmamış YL Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
Akalın, Ş. H. (1997). Akhisar’da Karaca Ahmet Türbesi ve Bu Türbe ile İlgili İnançlar. 03.07.2014,
http://turkoloji.cu.edu.tr/kisisel/akalin/KARACA~HTM
Akdeniz, E. ve Şahin, M. K. (2014). Akhisar Gezi Rehberi. Akhisar: Akhisar Belediyesi Kültür
Yayınları.
Algın, Y. ve Bozacı, G. B. (1999). Akhisar’ın Yerel Tarihi. Manisa: Emek Matbaacılık.
Alkayış, M. F. (2007). Türkiye Türkçesinde Bitki Adları. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Erciyes
Üniversitesi, Kayseri.
Ayaz, B. (2006). Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Akhisar Kazası (1923 - 1933). (Yayınlanmamış YL
Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
Banguoğlu, T. (2004). Türkçenin Grameri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Baytop, T. (2007). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Belce, A. (1968). Manisa İli Yer Adları. (Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

230

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3): 208-232.
Bora, H. S. (1993). Allıance Israelite Universelle'in Osmanlı Yahudi Cemaatini Tarım Sektöründe
Kalkındırma Çalışmaları ve İzmir Yakınlarında Kurulan Bir Çiftlik Okul: “Or Yehuda”. Çağdaş
Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1(3), 387 - 400.
Câvid, İ. (2010). Aydın Vilâyet Sâlnâmesi (R.1307/H.1308), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Çetin, S. (2013). 64 No’lu Manisa Şer’iyye Sicili. (Yayınlanmamış YL Tezi). Celal Bayar
Üniversitesi, Manisa.
Devellioğlu, F. (2006). Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: Aydın Kitabevi.
Dilçin, C. (1983). Yeni Tarama Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Doğan, M. (1981). Büyük Türkçe Sözlük, Ankara: Birlik Yayınları.
Emecen, M. F. (2007). Tarih İçinde Manisa (İkinci Basım). Manisa: Manisa Belediyesi Kültür
Yayınları.
Emecen, M. F. (2013). XVI. Asırda Manisa Kazâsı (2. Baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları.
Eren, H. (2010). Yer Adlarımızın Dili, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Erkol, F. (2013). Afyonkarahisar İli Çay İlçesinin Mikrotoponimleri ve Dil İncelenmesi.
(Yayınlanmamış YL Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
Gökçen, İ. (1946). Saruhan’da Yürük ve Türkmenler, Manisa: Manisa Halkevi Yayınları.
Gökçen, İ. (1950). Tarihte Saruhan Köyleri, İstanbul: Berksoy Basımevi.
Gülensoy, T. (2007). Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü I-II, Ankara:
Türk Dil Kurumu Yayınları.
Halaçoğlu, Y. (2011). Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453 – 1650), İstanbul: Togan
Yayıncılık.
http://tdkterim.gov.tr/bts/ (06.08.2014, 14.08.2014, 21.09.2014, 23.09.2014).
İzbırak, R. (1964). Coğrafya Terimleri Sözlüğü, Ankara: Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited
Şirketi Matbaası.
İzdem, E. (1944). Dünkü-Bugünkü Akhisar, İstanbul: Ülkü Basımevi.
Kahraman, S. A. (2011). Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi: Kütahya-Manisa-İzmirAntalya-Karaman-Adana-Halep-Şam-Kudüs-Mekke-Medine (1.Baskı). İstanbul: Yapı Kredi
Yayınları.
Karacan, N. (2014). Sinop İli Yerleşim Yeri Adları Üzerine Bir Dil İncelemesi. (Yayınlanmamış YL
Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
Karahan, L. (2013). Türkçede Söz Dizimi (19. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
Karakuyu, M., Sarıusta, F. ve Yalçın, S. (2012). Kentleşme Sürecinde Akhisar. Akhisar: Akhisar
Belediyesi Kültür Yayınları.
Karakuyu, M. (2012). Mahalle Mahalle Akhisar, Akhisar: Akhisar Belediyesi Kültür Yayınları.
Karakuyu, M. (2012). Tarihi Coğrafyasıyla Akhisar, Akhisar: Akhisar Belediyesi Kültür Yayınları.
Korkmaz, Z. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Köylerimiz. (1968). Ankara: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü.

231

Ferdi AKBAŞ ve Özcan AKINLI

Kurgun, L. (2002). Denizli İli Yer Adları. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi,
Denizli.
Müderrisoğlu, M. E. (1956). Akhisarlı Türk Büyükleri ve Eserleri, İzmir: Piyasa Matbaası.
Nagata, Y. (1979). 16. Yüzyılda Manisa Köyleri:1531 Tarihli Saruhan Sancağına Ait Bir Tahrir
Defterini İnceleme Denemesi. Tarih Dergisi, Sayı 32, 731-758.
Nagata, Y. (1997). Tarihte Âyânlar Karaosmanoğulları Üzerinde Bir İnceleme, Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yayınları.
Özkılınç, A., Coşkun, A., Karazeybek, M., Sivridağ, A., Yüzbaşıoğlu, M. (1995). 166 Numaralı
Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530), (Defter-i Hâkâni Dizisi: II). Ankara: Başbakanlık
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
Resmî Gazete, 11 Nisan 1989, Sayı 20136, s.3.
Resmî Gazete, 16 Şubat 1945, Sayı 5933, s.8301.
Resmî Gazete, 2 Ocak 1951, Sayı 7697, s.325.
Resmî Gazete, 21 Haziran 1934, Sayı 2733, s. 4003-4004.
Resmî Gazete, 27 Şubat 1947, Sayı 6543, s. 11937.
Satış, B. (1994). İlkçağdan Günümüze Akhisar, İzmir: Akhisar Sağlık Eğitim Kültür Vakfı Yayınları.
Sezen, T. (2006). Osmanlı Yer Adları (Alfabetik Sırayla), Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü.
Son Teşkilatı Mülkiyede Köylerimizin Adları. (1928). İstanbul: Hilâl Matbaası.
Şahin, İ. (2007). Türkçe Yer Adlarının Yapısı Üzerine. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,
Sayı 32, 1-14.
Şahin, İ. (2011). Yeradı Bilim Çalışmalarında Mikrotoponiminin Yeri, Önemi ve Araştırma
Yöntemi: Tırnak Köyü (İçel / Gülnar) Örneği. Turkısh Studies, 1807 - 1830.
Şahin, İ. (2013). Türkiye Yeradbiliminde Terim ve Tür Sınıflandırması Sorunları. Avrasya
Terimler Dergisi, 1 (1), 46 - 58.
Şahin, İ. (2014). Toponimi Çalışmalarında Leksikosemantik Sınıflandırma Ne Şekilde Olmalıdır.
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16- 18 Ekim, Elazığ.
Şaşmaz, M. (2014). Türkiye’nin İdari Taksimatı (1920-2013), Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları, XI.
Talaysüm, B. (1965). Akhisar İlçesi Monoğrafyası. (Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Türkay, C. (2001). Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda Oymak, Aşîret ve
Cemaatlar, İstanbul: İşaret Yayınları.
Türkçe Sözlük. (2005). (10. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü. (1965, 1968, 1969, 1972, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979).
Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, II-XI.
Umar, B. (1993). Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Yavuz, S. ve Şenel, M. (2013). Yer Adları (Toponim) Terimleri Sözlüğü. Turkish Studies, 22392254.

232

