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Özet
Araştırma sahasını oluşturan Akhisar ilçesi Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü sınırları içerisinde yer
almaktadır. İdari bakımdan Manisa ilinin yönetim sınırları dahlinde yer alan ilçe, sahip olduğu coğrafi
konumun da etkisiyle tarih boyunca birçok medeniyet tarafından iskan alanı olarak seçilmiştir. Söz
konusu durum neticesinde ilçede kültürel bir mozaik oluşmuş bu da coğrafi birimlerin adlandırılmasını
büyük ölçüde etkilemiştir. Yer Adları Bilimi, ad bilimin alt kolu olarak ortaya çıkmıştır. Coğrafya ve
edebiyat gibi çeşitli bilim dallarının inceleme alanını oluşturan yer adları ile ilgili çalışmalar özelikle
Cımhuriyet Devrinden sonra yaygınlık kazanmıştır. Yerleşme adları bir yerin sosyo-kültürel ve sosyoekonomik geçmişi hakkında önemli ve detaylı bilgiler vermektedir. Bu nedenle bir yerleşim yerlerinin
coğrafi konumu, sosyolojik yapısı ve ekonomik durumlarının aydınlatılabilmesi için yer adlarının tarihi
geçmişleri hakkında bilgi edinebilmek için yer adlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada Akhisar
ilçesi sınırları içerisinde adlarını yine bir yeradından alan yeradları detaylı bir şekilde coğrafya, edebiyat
ve dilbilimin araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanılmasıyla incelenmiştir. Çalışma toplamda 7
bölümden oluşmakta olup her bölümde mevcut olan yer adları coğrafi kaynakları ile edebiyat ve dilbilim
açısından elde edilen kaynaklar ölçüsünde değerlendirilmesi yapılmıştır. Akhisar İlçesinde Adlarını
Yeradlarından Yeradları adlı bu çalışma, 1/25000 ölçekli Akhisar haritasında geçen yeradlarını içerisinde
alan bir toponimi incelemesidir. Çalışmada amaç haritada geçen yeradlarının tespiti, bu yeradlarının
yöreden edinilen bilgilerden de faydalanılarak araştırılması ve böylece Akhisar yöresindeki yeradı verme
geleneğinin ortaya çıkartılmasıdır.
Anahtar kelimeler: yeradları, Akhisar, coğrafi konum, Ege Bölgesi, kültürel mozaik.
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The district of Akhisar, which constitutes the research area, is located within the boundaries of the
Aegean Region of the Aegean Region. The district, which is located within the administrative boundaries
of Manisa in terms of administration, has been chosen as a settlement area by many civilizations
throughout history due to its geographical position. As a result of this situation, a cultural mosaic was
formed in the district and this affected the nomenclature of geographical units to a great extent. Place
Names Science has emerged as a sub-branch of name science. Studies related to the names of the places
of study of various branches of science such as geography and literature became widespread especially
after the Revolution Period. The settlement names give important and detailed information about the
socio-cultural and socio-economic history of a place. For this reason, geographic location, sociological
structure and economic conditions of a settlement are needed to obtain information about the historical
background of the place names. In this study, the geographic, literary and linguistic research methods and
techniques of the geographic locations of Akhisar were investigated in detail. The study consists of 7
chapters in total and the place names in each section are evaluated according to the geographical sources
and the sources obtained in terms of literature and linguistics. Akhisar Akhisar district names from Place
Names This study, 1/25000 scale Akhisar map of the place names in the field of a toponym examination.
The aim of the study is to determine the places mentioned in the map, to investigate these places by using
the information obtained from the region and thus to reveal the tradition of giving the place name in the
region of Akhisar.
Keywords: place names, Akhisar, geographical location, Aegean Region, cultural mosaic.

1. Giriş
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.
1/25000 ölçekli Akhisar haritasında geçen yeradlarının 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 yeradlarıyla 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.
2. Yeradından Yeradları (Topotoponimler)
Topotoponim: Yeradlarından oluşan, adını başka bir yeradından alan yeradlarına denir
(Yavuz ve Şenel, 2013: 2252). Bu bölümde, adını orun adından alan, sulardan, dağlardan ve
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bağlardan alan, el adlarından, ormanlardan ve yollardan alan yeradları olmak üzere 7 alt başlık
bulunmaktadır.
2.1. Orun Adından Yeradları (Oykotoponimler)
Bu kısımda adını yerleşim birimlerinden alan yeradları ele alınmıştır.
Ada Tepe (J19C2) < ada tepe. Yöre halkı, tepenin yakınındaki Ada mahallesinden adını
aldığını ifade etmektedir.
Akçeşme Mevki(s)i (3) (K19B2, K19B3, K19B3) < ak çeşme mevki+(s)i. Mevki adını
yakınında yer alan Akçeşme köyünden almıştur.
Akhisar Ovalığı < ak hisar ova+lık+ı.
Akköy Çeşmesi < ak köy çeşme+si. Çeşme, Hanpaşa köyünün mahallesi olan Akköy
mahallesi yakınında yer almakta olup, adını bu mahalleden almıştır.
Bozhisar Sırtı < bozhisar sırt+ı. 1646 yılında Osmanlı İmparatorluğunun Girit Seferi
sırasında tanzim edilen Kayacık Kazâsının Avârız Defteri adlı vergi defterinde, Kayacık kazâsına
bağlı karye-i Bozhisar adlı bir köy olduğu görülmektedir (Emecen, 2007: 237). Günümüze kadar
ulaşamayan bu köy yakınında yer alan sırtın, adını tarihteki Bozhisar köyünden aldığını
düşünmekteyiz.
Çaltıköy Deresi < çaltı köy dere+si.
Çaltıköy Mevki(s)i < çaltı köy mevki+(s)i.
Çanakçılı Yeri < Çanakçı+lı yer+i. Mevkide yer alan tarlanın Çanakçı köyünden bir şahsa ait
olması nedeniyle mevki, adını bu köyden almıştır.
Çayırlıkmahalle Mevki(s)i < çayır+lık mahalle mevki+(s)i. Çayır için bk. Çayırlık Dere.
Çobanhasan Tepesi < Çobanhasan tepe+si. Tepe, adını Çobanhasan köyünden almıştır.
Çökek Çeşmesi < çökek çeşme+si. Çökek kelimesi Derleme Sözlüğü ve Türkiye
Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü’nde “bataklık, su kenarı, balçık”
anlamlarındadır (DS, 1968: 1281; Gülensoy, 2007: 253). Ancak Sindelli köyü yakınlarında olan
bu çeşme civarında eski dönemlerde Çökek adlı bir köyün olduğu ve günümüze kadar
ulaşamayıp yok olan bu köyden Çökek Çeşmesi’nin adını aldığı yöre halkınca ifade
edilmektedir. Bu nedenle Çökek Çeşmesi ile birlikte aynı mevkide yer alan Çökek Sırtı ve Çökek
Tepesi bu bölümde değerlendirilmiştir.
Çökek Sırtı < çökek sırt+ı. Çökek için bk. Çökek Çeşmesi.
Çökek Tepesi < çökek tepe+si. Çökek için bk. Çökek Çeşmesi.
Dayıoğlu Köyü < dayı oğ(u)l+u köy+ü. Yöre halkından alınan bilgiye göre köy kurulmadan
önce köyün olduğu yerde Dayıoğlu Çiftliği adıyla bir çiftlik bulunmaktadır. Yöre halkı, çiftlik
yakınlarına çiftlik sahibinin akrabalarının da yerleşmesi sonucu köyün kurulduğunu ifade
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etmektedir. Bu nedenle köy, adını eski dönemlerdeki Dayıoğlu Çiftliği’inden almıştır. Köy,
Aydın Vilâyet Sâlnâmesi’nde (R.1307/H.1308) Körük nahiyesine bağlı Dayıoğlu karyesi adıyla
geçmektedir (Câvid, 2010: 449).
Değirmenbaşı Sırtı < değirmen baş+ı sırt+ı. Sırt, yakınında yer alan eski adı Değirmenbaşı,
şimdiki adı Zeytinlibağ olan köyden adını almıştır.
Değirmenbaşı Tepesi < değirmen baş+ı tepe+si. Tepe, yakınında yer alan eski adı
Değirmenbaşı, şimdiki adı Zeytinlibağ olan köyden adını almıştır.
Deliler Tepesi < deli+ler tepe+si. Tepe, yakınında bulunan Deliler mahallesinden adını
almıştır.
Doğuca Köyü < Doğuca köy+ü. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Doğucalı (Doğucalu)
adıyla Saruhan sancağı, Manisa kazâsında göçebe Türkmân tâifesinden bir cemaat
bulunmaktadır (Türkay, 1979: 334). Ancak bu cemaatin ötesinde yöre halkının verdiği bilgiye
göre eski dönemlerde Yunanistan’ın Doğuca köyünden şimdiki köyün bulunduğu alana göçen
köy halkı Yunanistan’daki köylerinin adını bu köye vermişlerdir.
Dolma Deresi < Dolma dere+si. Dere, adını yakınından geçtiği Dolmadeğirmen köyünden
almıştır.
Eskigebeçınar Tepesi < eski gebeçınar tepe+si. Yöreden edinilen bilgiye göre tepe, geçmişte
Muştullar köyüne bağlı Gebeçınar mahallesi adıyla bilinen, daha sonra Tahtacı mahallesi adını
alan ve günümüzde yok olan Gebeçınar mahallesinden adını almıştır.
Frenkli Mevki(s)i < Frenkli mevki+(s)i. Gökçen (1950: 38), Osmanlı Devleti döneminde
Saruhan sancağı Akhisar kazâsına bağlı Frenkli adıyla bir köyün olduğunu belirtmektedir. 64
No’lu Manisa Şer’iyye Sicili’nde (M.1630-1631) Akhisar kazâsına bağlı Frenklü adlı bir köy
geçmektedir (Çetin, 2013: 350). Bu nedenle mevkinin günümüzde kaybolmuş olan Frenkli
köyünden adını aldığı düşünülmektedir.
Göcek Çeşmesi < Göcek çeşme+si. Çeşme, yakınında bulunan Göcek köyünden adını
almıştır.
Gökbel Tepesi (K19B2) < gökbel tepe+si. Tepe, adını Topluca köyünden almaktadır. Topluca
köyü sınırlarında yer alan tepe, Topluca köyünün eski adının Gökbel olması nedeniyle bu adı
almıştır.
Gördes Çayı (K19B3, K20A4) < Gördes çay+ı. Çay, Gördes ilçesi sınırlarında doğup birçok
küçük dereyle beslenerek, Akhisar sınırlarına girdiği için adını doğduğu yer olan Gördes
ilçesinden almaktadır.
Gördük Deresi < gördük dere+si. Gördük Çayı “Akhisar’ın kuzeydoğu sınırından Foça ve
Şahinkaya sırtlarından doğar ve 5-6 kilometre sonra Akhisar sınırlarına girer” (Satış, 1994: 12).
Umar (1993: 524- 527), Gürdük Çayı’nın Lydia bölgesinde Akhisar dolaylarından geçen bir dere
olduğunu ve eski adının “Lykos” olduğunu, Lykos adının Anadolulu aslının Lu-ka olduğunu ve
Lu-ka’nın Luwi dilinde “ışıltı-yeri” anlamına geldiğini belirtmiştir. Gökçen (1950: 12) ise
Osmanlı döneminde Saruhan sancağına bağlı Gördük adıyla bir kazânın olduğunu belirtmektedir.
Bu bilgiler ve yöre halkından edinilen bilgiler doğrultusunda; akış güzergâhında yer alan,
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merkezinin şimdiki Başlamış köyü yakınlarında olduğu ve günümüzde yok olan Gördük
kazasından derenin adını aldığı düşünülmektedir. Dere, haritada bazı yerde Gördük Deresi, bazı
yerde Gürdük Deresi, bazı yerde de Gürdük Çayı adları ile geçmektedir.
Gulfal Mevki(s)i < gulfal mevki+(s)i. 166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu
Defteri’nde (937/1530) Saruhan sancağında Hâcî Kulfallar Yörük Cemâati adıyla bir cemaat yer
almaktadır (Özkılınç vd. , 1995: 340). Mevki, yörede Kulfalı Mevkisi adıyla bilinmektedir. Yöre
halkı ve Mustafa Kuzucuk, Kavakalan ile Akçaalan köyleri yakınında yer alan mevkide Yunan
işgalinden önce Kulfalı Aşireti’nin yurt edindiği Kulfalı adlı bir köyün olduğunu, Yunan işgali
sırasında köyün yakılıp yağmalanması sonucu köyün yok olduğunu ve köy halkının Akçaalan
köyüne taşındığını, mevkinin de adını eskiden bu mevkideki Kulfalı köyünden almış
olabileceğini ifade etmektedirler.
Gürdük Çayı (2) (J19C4, K19B1 ) < gürdük çay+ı. Gürdük için bk. Gördük Deresi.
Gürdük Deresi (2) (J19C3, J19C3) < gürdük dere+si. Gürdük için bk. Gördük Deresi.
Harta Dağı < harta dağ+ı. 166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri’nde
(937/1530) Gördek nahiyesine bağlı Harta adlı bir köy yer almaktadır (Özkılınç vd. , 1995: 360).
Eski adı Milinge olan, günümüzdeki Tütenli köyü yakınında yer alan Harta Dağı ve aynı adı
taşıyan derenin adını, geçmişteki Harta adlı köyden aldığını düşünmekteyiz.
Harta Deresi (2) (J19C4, J19C4) < harta dere+si. Harta için bk.Harta Dağı.
Hasköy Tarlaları < Hasköy tarla+lar+ı. Tarlalar Hasköy arazisinde yer almakta olup adını
Hasköy’den almıştır.
Heybeli Tepesi < Heybe+li tepe+si. Tepenin adını Saruhanlı ilçesinin bir köyü olan Heybeli
köyünden aldığını düşünmekteyiz.
Kapaklı Düzü < Kapak+lı düz+ü. Düz, adını yakınındaki Kapaklı köyünden almıştır.
Karabörklü Tepesi < Kara börk+lü tepe+si. Tepe, adını yakınındaki Karabörklü köyünden
almıştır.
Karaköy Mevki(s)i < Kara köy mevki+(s)i.
Kayacık Çayı (2) (K20A1, K20A4) < Kaya+cık çay+ı. Gördes ilçesi Kayacık beldesi
yakınından geçen çay, adını Kayacık beldesinden almıştır. Çay, haritada hem Kayacık Çayı hem
de Kayacık Deresi olarak geçmektedir.
Kayacık Deresi < Kaya+cık dere+si. Kayacık Deresi için bk. Kayacık Çayı.
Kocagedik Tepesi (K20A1) < koca+gedik tepe+si. Tepe, adını Kocagedik mahallesinden
almıştır.
Kömürcü Sırtı < Kömür+cü sırt+ı. Sırt, yakınındaki Kömürcü köyünden adını almıştır.
Köy Çeşmesi < köy çeşme+si.
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Köy Deresi (3) (J19C3, K19A2, K20A2 ) < köy dere+si.
Köy Tepesi < köy tepe+si.
Kurtulmuş Çayı < Kurtulmuş çay+ı. Çay, adını yakınındaki Kurtulmuş köyünden almıştır.
Kurtulmuş Deresi < Kurtulmuş dere+si. Dere, adını yakınındaki Kurtulmuş köyünden
almıştır.
Küçükhasköy Mahallesi < küçük hasköy mahalle+si. Hasköy’ün mahallesi olan bu mahalle,
adını Hasköy’den almıştır.
Medar Çayı < Medar çay+ı. Çay, Medar beldesi yakınlarından geçtiği için adını bu beldeden
almıştır.
Moralılar Köyü < Mora+lı+lar köy+ü. Yöreden ve Mustafa Kuzucuk’tan alınan bilgiye göre
tarihte 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Mora
Yarımadası’ndan gelen muhacirler köyü meydana getirmiştir. Mora’dan gelen göçmen halkın
yeni kurdukları bu yerleşim yerine göç ettikleri yeri ifade eden Moralılar adı verilmiştir. Köy,
Aydın Vilâyet Sâlnâmesi’nde (R.1307/H.1308) Gölmarmaracık nahiyesine bağlı Moralılar
karyesi adıyla geçmektedir (Câvid, 2010: 449).
Musaca Deresi < Musa+ca dere+si. Dere, adını Musaca köyünden almıştır.
Palamut Deresi < palamut dere+si. Zeytinliova kasabası yakınlarından doğan dere, Mecidiye
kasabası içinden geçmektedir. Dere, adını eski dönemlerde nahiye merkezi Zeytinliova
(Yayaköy) kasabası olan Palamut nahiyesinden almıştır. Sezen (2006: 398), Başbakanlık Devlet
Arşivleri belgelerine göre Saruhan sancağına bağlı nahiye merkezi Yayaköy (bugünkü
Zeytinliova kasabası) olan 1590-1933 yılları arasında Palamut adlı bir nahiye olduğunu
belirtmektedir. Nagata (1979: 736), Palamut nahiyesinin “Manisa ile Akhisar arasında; bugünkü
Saruhanlı kazâsının kuzey kesimi ile Akhisar kazâsının Zeytinliova bucağının güney kesimine
düştüğünü” belirtmiştir. Ayrıca yöre halkından edinilen bilgiye göre Zeytinliova kasabasının
önceki adlarından birisi de Palamut’tur. Palamut Deresi de Palamut nahiyesinin merkezi olan
Zeytinliova kasabası yakınlarından doğduğu için adını buradan almıştır.
Pınarcık Sırtı < Pınar+cık sırt+ı. Sırt, adını yakınındaki Pınarcık mahallesinden almıştır.
Sarıçalı Sırtı < Sarı çalı sırt+ı. Sırt, adını Sarıçalı köyünden almıştır.
Sarıçalı Tepesi < Sarı çalı tepe+si. Tepe, adını Sarıçalı köyünden almıştır.
Sarnıç Çeşmesi < Sarnıç çeşme+si. Çeşme, Sarnıç köyü halkının arazisinde yer almakta olup
adını bu köyden almıştır.
Sarnıç Tepesi < Sarnıç tepe+si. Tepe yakınındaki Sarnıç köyünden adını almıştır.
Semerciler Mevki(s)i < semer+ci+ler mevki+(s)i. Mevki, Kulaksızlar köyü yakınlarında yer
almakta olup yöre halkından edinilen bilgiye göre adını, eskiden bu mevki yakınlarında yer alan
günümüzde yok olmuş olan Semerciler köyünden almıştır.
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Seyirdim Tepesi < Seyirdim tepe+si. Yöre halkından edinilen bilgiye göre tepe, adını
yakınında bulunan Seğirdim köyünden almıştır.
Tahtacı Mevki(s)i < tahta+cı mevki+(s)i. Geçmiş dönemlerde bu mevki yakınlarında
Muştullar köyüne bağlı Tahtacılar adlı bir mahalle olduğu, mahalle halkının ağaç kesimi ve
kerestecilikle uğraştığı, günümüzde ise bu mahallede kimsenin yaşamadığı yöre halkınca ifade
edilmektedir. Mevki, Tahtacılar mahallesi civarında yer aldığı için adını bu mahalle ve
halkından almıştır.
Tahtacı Tepesi < tahta+cı tepe+si. Tahtacı için bk. Tahtacı Mevki(s)i.
Yapılıkır Sırtı < yapı+lı kır sırt+ı. Sırt, adını yakınındaki Yapılıkır mahallesinden almıştır.
Yeğenoba Deresi < Yeğenoba dere+si. “Kaynağını Akhisar’ın doğusundaki Yeğenoba köyü
ile Dağdere beldesinden ve Karaoğlan Dağı’ndan alan dere, doğduğu yerde Yeğenoba Deresi
olarak bilinmektedir” (Karakuyu vd. , 2012: 53). Daha sonra Gördes Kayacık beldesinden gelen
Kayacık Deresi ile birleşerek Koca Dere adıyla bilinir. Yeğenoba Deresi, adını doğduğu kaynağa
yakın olan Yeğenoba köyünden almıştır.
Yemişligöl Mevki(s)i < yemiş+li göl mevki+(s)i. Yöreden edinilen bilgiye göre mevki, adını
yakınında bulunan Rahmiye köyünden almıştır. Çünkü Rahmiye köyünün eski adı
Yemişligöl’dür.
2.2. Su Adından Yeradları (Hidrotoponimler)
Bu bölümde doğal ya da yapay yolla meydana gelen pınar, dere, çeşme, kuyu gibi su ile ilgili
her türlü unsurdan adını alan yeradları ele alınmıştır.
Abdullah çeşmesi Mevki(s)i < Abdullah çeşme+si mevki+(s)i.
Abdullahkuyusu Mevki(s)i < Abdullah kuyu+su mevki+(s)i.
Abdülyılmazpınarı Mevki(s)i < Abdül Yılmaz pınar+ı mevki+(s)i.
Acemihüseyinkuyusu Mevki(s)i < Acemi Hüseyin kuyu+su mevki+(s)i.
Akçaoluk Deresi < akça oluk dere+si. Oluk için bk. Oluk Dere.
Akçeşme Köyü < ak çeşme köy+ü. Yöre halkından edinilen bilgiye göre köy adını, köyün
içinde yer alan suyu bol, beyaz badanalı bir çeşmeden almıştır.
Akkuşçeşmesi Mevki(s)i < ak kuş çeşme+si mevki+(s)i.
Alevpınar Tepesi < alev pınar tepe+si.
Alipaşakuyu Mevki(s)i < Ali Paşa kuyu mevki+(s)i. Yöre halkı Ali adlı bir şahsın bu mevkide
kazdırdığı ve Alipaşakuyusu adıyla bilinen kuyudan mevkinin adını aldığını söylemektedir.
Arlısu Deresi < ar+lı su dere+si.
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Asarçeşmesi Mevki(s)i < asar çeşme+si mevki+(s)i.
Asmalıçeşmesi Mevki(s)i < asma+lı çeşme+si mevki+(s)i.
Aşağıkuyu Deresi < aşağı kuyu dere+si.
Aşağıoluk Çeşmesi < aşağı oluk çeşme+si. Oluk için bk. Oluk Dere.
Aydınoluk Çeşmesi < aydın oluk çeşme+si. Oluk için bk. Oluk Dere.
Ayvacıçeşmesi Mevki(s)i < ayva+cı çeşme+si mevki+(s)i.
Badanpınar Deresi < badan pınar dere+si.
Bağbaşıkuyusu Mevki(s)i < bağ baş+ı kuyu+su mevki+(s)i. Yöre halkından alınan bilgiye
göre Erdelli Köyü yakınındaki mevkide bir üzüm bağının ve bağın kenarında Bağbaşıkuyusu adlı
bir kuyunun olması nedeniyle mevki, adını bu kuyudan almıştır.
Baltacıçeşmesi Mevki(s)i < balta+cı çeşme+si mevki+(s)i.
Beşgözpınarı Mevki(s)i < beş göz pınar+ı mevki+(s)i. Mevki, yöreden alınan bilgiye göre
mevkide yer alan ve eskiden beş kaynaktan suyunun çıktığı Beşgözpınarı’ndan adını almıştır.
Bostanpınar Sırtı < bostan pınar sırt+ı. Yöre halkının verdiği bilgiye göre, sırtta yer alan
pınarın suyunun eskiden çok bol olduğu zamanlarda pınarın yakınlarındaki tarlalarda bağ, bahçe,
bostanın bu pınardan sulanması sonucu pınara Bostanpınar, bu sırta da Bostanpınar Sırtı adı
verilmiştir. Sırt adını bu pınardan almıştır.
Cevizliçeşme Mevki(s)i < ceviz+li çeşme mevki+(s)i.
Çakıcıkuyusu Mevki(s)i < Çakıcı kuyu+su mevki+(s)i. Yöreden alınan bilgiye göre mevki,
adını mevkide yer alan ve Çakıcı lakaplı bir şahsın kazdırdığı kuyudan almıştır.
Çakıralikuyusu Mevki(s)i < Çakır Ali kuyu+su mevki+(s)i.
Çamlıçeşmesi Mevki(s)i < çam+lı çeşme+si mevki+(s)i. Mevki haritada Çamlıçeşmesi
Mevkisi adıyla geçmesine rağmen yöre halkınca Çamlıçeşme Mevkisi olarak bilinmektedir. Yöre
halkının verdiği bilgiye göre mevki, mevkideki çam ağaçları arasında yer alan Çamlıçeşme’den
adını almıştır.
Çamuryatakçeşmesi Mevki(s)i < çamur yatak çeşme+si mevki+(s)i. Yatak için bk.
Çobanyatağı Tepesi.
Çanakpınar Deresi < çanak pınar dere+si. Çanak için bk. Çanakçukuru Tepesi.
Çankalkuyusu Mevki(s)i < çankal kuyu+su mevki+(s)i.
Çeşmeönükuyusu Mevki(s)i < çeşme ön+ü kuyu+su mevki+(s)i.
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Çınarlıpınar Deresi< çınar+lı pınar dere+si.
Çitlenbiklikuyu Mevki(s)i < çitlenbik+li kuyu mevki+(s)i.
Çobançeşmesi Mevki(s)i< çoban çeşme+si mevki+(s)i.
Çobankuyusu Mevki(s)i (2) (K19A1, K19A2) < çoban kuyu+su mevki+(s)i.
Çobanpınar Deresi < çoban pınar dere+si.
Çokoluk Çeşmesi < çok oluk çeşme+si. Oluk için bk. Oluk Dere.
Dallıkuyu Mevki(s)i < dal+lı kuyu mevki+(s)i.
Dedeveliçeşmesi Mevki(s)i < Dede Veli çeşme+si mevki+(s)i. Yöre halkı mevkinin adını,
Veli adlı bir şahsın yaptırdığı Dedeveliçeşmesi’nden aldığını söylemektedir.
Dedeveli Tepesi < dede Veli tepe+si. Yöre halkından alınan bilgiye göre tepe, adını yakınında
yer alan Dedeveliçeşmesi’nden almıştır.
Demiroluk Çeşmesi < demir oluk çeşme+si. Oluk için bk. Oluk Dere.
Dervişkuyu Mevki(s)i < derviş kuyu mevki+(s)i.
Dikenligöl Mevki(s)i < diken+li göl mevki+(s)i. Seğirdim köyü yakınındaki mevki, yöreden
alınan bilgiye göre yağmur sularının birikmesi sonucu oluşan Dikenligöl’den adını almıştır.
Doğanlıçeşmesi Mevki(s)i < doğan+lı çeşme+si mevki+(s)i.
Döşemelikuyu Mevki(s)i < döşeme+li kuyu mevki+(s)i.
Dümbüldekpınar Mevki(s)i < dümbüldek pınar mevki+(s)i. Muştullar ile Doğankaya köyleri
arasında yer alan mevki, adını yakınındaki Dümbüldek Çeşme’den almıştır. Dümbüldek için bk.
Dümbüldek Çeşme.
Ebepınar Çeşmesi < ebe pınar çeşme+si.
Ekinsuyu Deresi < ekin su+yu dere+si.
Ekmekçikuyusu Mevki(s)i < ekmek+çi kuyu+su mevki+(s)i.
Enleroluk Pınarı < (?) en+ler oluk pınar+ı. Oluk için bk. Oluk Dere.
Eroluk Deresi < er oluk dere+si. Oluk için bk. Oluk Dere.
Eskikuyu Sırtı < eski kuyu sırt+ı.
Fatıçeşme Mevki(s)i < fatı çeşme mevki+(s)i. Fatı kelimesi Derleme Sözlüğü’nde Denizli,
İstanbul ve Antalya’da “kasımpatı” anlamındadır (DS, 1972: 1839).
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Gebeoluk Pınarı < gebe oluk pınar+ı. Oluk için bk. Oluk Dere.
Gelinkuyusu Mevki(s)i (2) (K19A2, K19A2) < gelin kuyu+su mevki+(s)i.
Guccaçeşmesi Mevki(s)i < (?) gucca çeşme+si mevki+(s)i.
Güdükçeşmesi Mevki(s)i < güdük çeşme+si mevki+(s)i.
Güllününpınarı Mevki(s)i < Güllü+nün pınar+ı mevki+(s)i.
Hacalpınar Mevki(s)i < hacal pınar mevki+(s)i.
Haccaçeşmesi Mevki(s)i < hacca çeşme+si mevki+(s)i.
Hacıbayramçeşmesi Mevki(s)i < Hacı Bayram çeşme+si mevki+(s)i. Ballıca beldesi
yakınındaki mevki, yöre halkından alınan bilgiye göre adını, mevkide yer alan ve Hacı Bayram
adlı şahsın yaptırdığı çeşmeden almıştır.
Hacıhalilkuyusu Mevki(s)i < Hacı Halil kuyu+su mevki+(s)i.
Hacıhasankuyusu Mevki(s)i < Hacı Hasan kuyu+su 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.
Hacısu Çeşmesi < hacı su çeşme+si. Yöre halkıyla yaptığımız görüşme sonucu çeşmenin
adının haritada geçtiği gibi Hacısu Çeşmesi değil de Acısu Çeşmesi olduğunu, haritaya yanlış
yazıldığını düşünmekteyiz.
Hamamlıçeşmesi Mevki(s)i < hamam+lı çeşme+si mevki+(s)i. Yöre halkı bu mevki
yakınlarında Hamamlıçeşmesi adıyla bilinen bir çeşme olduğunu, mevkinin de adını
Hamamlıçeşmesi’nden aldığını söylemektedir.
Harlakçeşmesi Mevki(s)i < harlak çeşme+si mevki+(s)i. Harlak, yörede ve
Sözlüğü’nde “harıltı ile akan su, çağlayan”, “tarlanın bitkilerin büyümesine elverişli
yerleri” anlamlarındadır (DS, 1974: 2291). Yöre halkı, mevkinin adını mevkide
Harlakçeşmesi’nden aldığını, bu çeşmenin de suyunun harıltılı, çağlayarak
söylemektedir.

Derleme
olmayan
yer alan
aktığını

Hasansuyu Deresi < Hasan su+yu dere+si.
Haşhaşlıkpınarı Mevki(s)i < haşhaş+lık pınar+ı mevki+(s)i.
Hatibinkuyusu Mevki(s)i < Hatip+in kuyu+su mevki+(s)i. Yöre halkının verdiği bilgiye göre
mevki adını mevkide yer alan, Hatip adlı bir şahsın kazdırdığı kuyudan almıştır.
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Hayıtözü Mevki(s)i < hayıt öz+ü mevki+(s)i. Hayıt için bk. Hayıtlı Dere. Öz kelimesi Türkçe
Sözlük’te “çay, dere” anlamındadır (TS, 2005: 1554).
Hayratçeşmesi Mevki(s)i < hayrat çeşme+si mevki+(s)i.
Ilıcakçeşme Mevki(s)i < ılı(k)+cak çeşme mevki+(s)i. Yöre halkından alınan bilgiye göre
mevki adını Ilıcak Dere yanındaki Ilıcakçeşme’den almıştır.
Ilıcaksu Kaplıcası < ılı(k)+cak su kaplıca+sı.
Ilıcapınarı Mevki(s)i < ılıca pınar+ı mevki+(s)i.
İğdelikuyu Mevki(s)i < iğde+li kuyu mevki+(s)i.
İğdeoluk Pınarı < iğde oluk pınar+ı. Oluk için bk. Oluk Dere.
İkiçeşme Mevki(s)i < iki çeşme mevki+(s)i.
İkioluk Çeşmesi (2) (J19C3, K19A1) < iki oluk çeşme+si. Oluk için bk. Oluk Dere.
İkioluklu Çeşme < iki oluk+lu çeşme. Oluk için bk. Oluk Dere.
İlyaskayanınkuyusu Mevki(s)i < İlyas Kaya+nın kuyu+su mevki+(s)i.
İncirlikuyusu Mevki(s)i < incir+li kuyu+su mevki+(s)i.
İncirlipınar Mevki(s)i < incir+li pınar mevki+(s)i. Mevki, Ballıca beldesi yakınında olup yöre
halkınca İncirlieşme Mevkisi olarak bilinmektedir. Eşme kelimesi yörede ve Derleme
Sözlüğü’nde “kaynak, göze, pınar” anlamındadır (DS, 1972: 1794). Yöreden edinilen bilgiye
göre mevki, adını bu mevkide yer alan İncirlieşme adlı pınardan almıştır.
İncirlipınarı Mevki(s)i < incir+li pınar+ı mevki+(s)i.
İnlidere Tepesi < in+li dere tepe+si. İn için bk. İnbaşı Tepesi.
Kabaçay Deresi < kaba çay dere+si.
Kadıkuyusu Mahallesi < kadı kuyu+su mahalle+si. Akçeşme köyünün mahallesidir. Yerel
tarih araştırmacısı Mustafa Kuzucuk, 1700’lü yıllarda Akhisar kadılığı yapan Zeynelzâde Hacı
Ali Efendi4’nin Gölmarmara ilçesi yakınlarında, bu mahalle çevresinde arazilerinin olduğunu ve
mahallenin Hacı Ali Efendi’ye ait arazilerdeki kuyulardan adını almış olabileceğini tahmin
etmektedir.
Karaağaçkuyu Mevki(s)i < kara ağaç kuyu mevki+(s)i.
Karabacakçeşmesi Mevki(s)i < Karabacak çeşme+si mevki+(s)i. Yöreden edinilen bilgiye
göre mevki, Boyalılar köyüne bağlı Yağlılar mahallesinde oturan Karabacak lakaplı bir çobanın
Zeynelzâde Hacı Ali Efendi aynı zamanda Akhisar’a 1797 yılında ilk halk kütüphanesini yaptıran ve günümüzde
Zeynelzâde İlçe Halk Kütüphanesi’ne de adı verilen kişidir.
4
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bulduğu doğal, kendiliğinden ortaya çıkan bir kaynak suyu olan Karabacakçeşmesi’nden adını
almıştır.
Karadutkuyusu Mevki(s)i < kara dut kuyu+su mevki+(s)i.
Karagöz Tepesi (K19B2) < kara göz tepe+si. Seğirdim köyü yakınında yer alan tepe, yöreden
edinilen bilgiye göre yamacındaki Karagöz Çeşmesi’nden adını almıştır.
Karamehmetkuyusu Mevki(s)i < Kara Mehmet kuyu+su mevki+(s)i.
Karapınar Deresi (2) (J20D4, K19A2) < kara pınar dere+si.
Karapınar Mahallesi < kara pınar mahalle+si. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Karapınar
Yörükleri adıyla Paşa sancağı Edirne kazâsında Yörükân tâifesinden bir cemaat bulunmaktadır
(Türkay, 1979: 484). Ancak bu cemaatin ötesinde Kocakağan köyüne bağlı olan bu mahalle,
yöreden alınan bilgiye göre yakınından akan yörede Karapınar adıyla bilinen pınardan adını
almıştır.
Karapınar Sırtı < kara pınar sırt+ı.
Katırpınar Sırtı < katır pınar sırt+ı. Sırt, Muştullar köyü yakınındadır. Yöre halkı, eskiden
Muştullar köyünün yakınında, halkının odunculukla geçindiği Gebeçınar adlı bir köyün
olduğunu ve bu köy halkının katırlarını sulamak için bir çeşme yaptırdığını ifade etmektedir.
Köy halkının yaptırdığı bu çeşme, Katırpınarı adıyla bilinmektedir. Sırtın bu çeşmenin üst
tarafında yer alması nedeniyle sırta Katırpınar Sırtı adı verilmiştir.
Kavakçeşme Deresi < kavak çeşme dere+si.
Kavaklıçeşmesi Mevki(s)i < kavak+lı çeşme+si mevki+(s)i.
Kavaklıpınar Mevki(s)i < kavak+lı pınar mevki+(s)i.
Kayalıçeşmesi Mevki(s)i < Kayalı çeşme+si mevki+(s)i. Yöre halkının verdiği bilgiye göre
mevki, adını bu mevkide yer alan ve Kayalı lakaplı şahsın yaptırdığı Kayalıçeşmesi adlı
çeşmeden almıştır.
Kayaoluk Çeşmesi < kaya oluk çeşme+si. Oluk için bk. Oluk Dere.
Kayapınar Mevki(s)i < kaya pınar mevki+(s)i.
Kayapınar Tepesi < kaya pınar tepe+si.
Kazımçeşme Mevki(s)i < Kazım çeşme mevki+(s)i.
Kelçeşme Mevki(s)i < kel çeşme mevki+(s)i.
Kıraçkuyusu Mevki(s)i < kıraç kuyu+su mevki+(s)i. Yörede Kıraçkuyu Mevkisi adıyla bilinen
mevki, adını bu mevkide yer alan Kıraçkuyu’dan almıştır.
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Kırkuyusu Mevki(s)i < kır kuyu+su mevki+(s)i. Kır için bk. Kır Tepe.
Kızçeşmesi Mevki(s)i < kız çeşme+si mevki+(s)i.
Kızılgölcük Tepesi (2) (J20D4, K19B3) < kızıl göl+cük tepe+si.
Kızıloluk Deresi < kızıl oluk dere+si. Oluk için bk. Oluk Dere.
Kızkuyusu Mevki(s)i < kız kuyu+su mevki+(s)i.
Kızmehmetçeşmesi Mevki(s)i < Kız Mehmet çeşme+si mevki+(s)i.
Kireçciçeşmesi Mevki(s)i < kireç+ci çeşme+si mevki+(s)i.
Kocaalininçeşmesi Mevki(s)i < Koca Ali+nin çeşme+si mevki+(s)i.
Kocaçeşme Mevki(s)i (2) (K19A1, K19B2) < koca çeşme mevki+(s)i. Mevkinin adını, bu
mevkide yer alan Kocaçeşme adlı bir çeşmeden aldığı yöre halkınca söylenmektedir.
Kocaismailkuyusu Mevki(s)i < Koca İsmail kuyu+su mevki+(s)i.
Kocapınar Deresi < koca pınar dere+si.
Kokarsupınarı Mevki(s)i < kokar su pınar+ı mevki+(s)i.
Körkuyu Mevki(s)i < kör kuyu mevki+(s)i.
Körkuyu Tepesi < kör kuyu tepe+si. Yöre halkınca, tepenin yakınında üç tane kuyu olduğu ve
bu kuyulara birçok hayvanın düşmesi nedeniyle kuyulara Körkuyu adı verildiği, tepenin de adını
bu kuyulardan aldığı söylenmektedir.
Köroluk Mevki(s)i < kör oluk mevki+(s)i. Oluk için bk. Oluk Dere.
Kurtçeşme Mevki(s)i < kurt çeşme mevki+(s)i.
Kurtdere Tepesi < kurt dere tepe+si. Tepe, yöreden alınan bilgiye göre eski dönemlerde
kurtların toplanıp avını bekledikleri bu tepe yakınında yer alan Kurtdere adı verilen dereden
adını almıştır.
Kurtkuyusu Mevki(s)i < kurt kuyu+su mevki+(s)i. Yöreden alınan bilgiye göre mevki, bu
mevkide yer alan ve Kurtkuyusu adıyla bilinen kuyudan adını almıştır.
Kurtpınar Deresi < kurt pınar dere+si.
Kurtpınarçeşmesi Mevki(s)i < kurt pınar çeşme+si mevki+(s)i.
Kuruçeşme Mevki(s)i < kuru çeşme mevki+(s)i.
Kurupınar Çeşmesi < kuru pınar çeşme+si.
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Kuyu Tepesi < kuyu tepe+si.
Kuyu Yeri Mevki(s)i < kuyu yer+i mevki+(s)i.
Kuyualan < kuyu alan. Yöre halkının verdiği bilgiye göre Sindelli köyü yakınında olan bu
alanda su kuyularının çok olması nedeniyle alan bu adı almıştır.
Kuzpınar Deresi < kuz pınar dere+si. Kuz için bk. Kuz Tepesi.
Küçükçeşme Mevki(s)i < küçük çeşme mevki+(s)i.
Küçükpınar Tepesi < küçük pınar tepe+si.
Kürecipınarı Mevki(s)i < küre+ci pınar+ı mevki+(s)i. Küre, Derleme Sözlüğü’nde
“hayvanların öğleüstü otlamaksızın toplu olarak ayakta durup dinlenme biçimi” anlamındadır
(DS, 1975: 3044).
Masantıpınarı Mevki(s)i < masantı pınar+ı mevki+(s)i. Mevki, yakınından geçen Masantı
Deresi yanında yer alan Masantı Pınarı adlı pınardan adını almıştır.
Mehmetçavuşkuyusu Mevki(s)i < Mehmet Çavuş kuyu+su mevki+(s)i.
Mercankuyusu Mevki(s)i < mercan kuyu+su mevki+(s)i.
Mersinligölcüğü Tepesi < mersin+li göl+cük+ü tepe+si.
Mezarlıçeşme Mevki(s)i < mezar+lı çeşme mevki+(s)i.
Musakuyusu Mevki(s)i < Musa kuyu+su mevki+(s)i.
Muslukçeşmesi Mevki(s)i < musluk çeşme+si mevki+(s)i. Musluk, yörede ve Derleme
Sözlüğü’nde “çam ağacından yapılmış çeşme yalağı” anlamındadır (DS, 1977: 3223).
Narlıkuyu Mevki(s)i < nar+lı kuyu mevki+(s)i. Mevki, yörede Narlıkuyu adıyla bilinen
kuyunun bu mevkide yer alması nedeniyle bu adı almıştır.
Osmansu Deresi < Osman+su dere+si.
Örençeşmesi Mevki(s)i < ören çeşme+si mevki+(s)i. Ören için bk. Ören Çeşmesi. Yöre halkı,
mevkinin bulunduğu yerde eski dönemlere ait yıkıntıların olduğunu ve mevkinin adını mevkide
yer alan Örençeşmesi’nden aldığını söylemektedir.
Ramazankuyusu Mevki(s)i < Ramazan kuyu+su mevki+(s)i.
Rasimhocakuyusu Mevki(s)i < Rasim Hoca kuyu+su mevki+(s)i.
Sarısu Deresi < sarı su dere+si.
Sarısu Sırtı < sarı su sırt+ı.
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Satılmışkuyusu Mevki(s)i < Satılmış kuyu+su mevki+(s)i. Yöre halkından alınan bilgiye göre
mevki, mevkide yer alan ve Satılmış adlı bir şahsın kazdırdığı kuyudan adını almıştır.
Seyfioluk Çeşmesi < Seyfi oluk çeşme+si. Oluk için bk. Oluk Dere.
Sığıroluk Çeşmesi < sığır oluk çeşme+si. Oluk için bk. Oluk Dere.
Sığırtmaççeşmesi Mevki(s)i < sığırtmaç çeşme+si mevki+(s)i. Sığırtmaç Derleme
Sözlüğü’nde “sığır çobanı” anlamındadır (DS, 1978: 3604). Yöreden alınan bilgiye göre mevki,
adını mevkide yer alan ve yöredeki bir sığırtmacın yaptığı Sığırtmaççeşmesi’nden almıştır.
Sıtmapınar Sırtı < sıtma pınar sırt+ı. Sırt, yöreden alınan bilgiye göre bu sırtta bulunan eski
dönemler sıtma hastalığına suyunun iyi geldiği düşünülen ve suyundan sıtmalı kişilere içirilen ve
adı Sıtmapınar olan pınardan adını almıştır.
Sivriöz Deresi < sivri öz dere+si. Öz için bk. Hayıtözü Mevki(s)i.
Soğukkuyu Mevki(s)i < soğuk kuyu mevki+(s)i.
Soğukpınar Deresi < soğuk pınar dere+si.
Soğuksu Deresi < soğuk su dere+si.
Söğütlüçeşmesi Mevki(s)i < söğüt+lü çeşme+si mevki+(s)i.
Süleymankuyusu Mevki(s)i < Süleyman kuyu+su mevki+(s)i.
Süllüçeşme Deresi < süllü çeşme dere+si.
Tahtapınar Mevki(s)i < tahta pınar mevki+(s)i.
Taşgöl Tepesi < taş göl tepe+si.
Taşpınar Deresi < taş pınar dere+si.
Tatlıkuyu Mevki(s)i < tat+lı kuyu mevki+(s)i.
Tekepınar Mahallesi < teke pınar mahalle+si. Musalar köyüne bağlı olan mahalleye,
yakınında yer alan Tekepınar adlı pınardan çobanların keçi ve tekelerini sulamaları nedeniyle
Tekepınar mahallesi adı verilmiştir.
Tellikavakçeşmesi Mevki(s)i < tel+li kavak çeşme+si mevki+(s)i.
Termeliçeşmesi Mevki(s)i < terme+li çeşme+si mevki+(s)i.
Toprakgöl Tepesi < toprak göl tepe+si.
Tuzlukuyu Deresi < tuz+lu kuyu dere+si.
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Uluçakçeşmesi Mevki(s)i < uluçak çeşme+si mevki+(s)i.
Ulupınar Deresi < ulu pınar dere+si.
Ulupınar Köyü < ulu pınar köy+ü. Yöre halkından alınan bilgiye göre köy, yakınında yer alan
Ulupınar adındaki büyük bir çeşmeden adını almıştır.
Uyuzpınar Deresi < uyuz pınar dere+si. Yöre halkından alınan bilgiye göre eski dönemlerde
uyuz hastalığına yakalanan hayvanların bu dere kenarındaki pınarda ve bu derede çamura
yattıkları için bu pınara Uyuzpınar, dereye de Uyuzpınar Deresi adı verilmiştir.
Uzunkuyu Mevki(s)i < uzun kuyu mevki+(s)i.
Üççeşme Mevki(s)i < üç çeşme mevki+(s)i.
Üstünoluk Burnu < üstün oluk bur(u)n+u. Oluk için bk. Oluk Dere.
Velipınarı Mevki(s)i < Veli pınar+ı mevki+(s)i.
Yağızoğluçeşmesi Mevki(s)i < yağız oğ(u)l+u çeşme+si mevki+(s)i.
Yarpınar Deresi < yar pınar dere+si. Yar için bk. Yar Tepe.
Yeniçeşme Mevki(s)i (2) (K19B4, K20A1) < yeni çeşme mevki+(s)i.
Yenikuyu Mevki(s)i < yeni kuyu mevki+(s)i.
Yenipınar Deresi < yeni pınar dere+si.
Yenipınar Mevki(s)i (2) (J19C3, K20A1) < yeni pınar mevki+(s)i.
Yenisuyu Deresi < yeni su+yu dere+si.
Yılanlısu Deresi < yılan+lı su dere+si.
Yılanlısu Mevki(s)i < yılan+lı su mevki+(s)i.
Yılanpınarı Mevki(s)i < yılan pınar+ı mevki+(s)i. Yöreden alınan bilgiye göre mevki, bu
mevkide yer alan ve eski dönemlerde yılanların çok görüldüğü Yılanpınarı adlı pınardan adını
almıştır.
Zerdali Deresi < zerdali dere+si. Yöre halkı derenin adını, yakınında yer alan Zerdali
Çeşme’sinden aldığını söylemektedir.
Zincirlikuyu Mevki(s)i < zincir+li kuyu mevki+(s)i.
2.3. Dağ Adından Yeradları (Orotoponimler)

46

Adını dağ adından alan yeradları başlığı altında yükselti, girinti, kabarıklık ve çukurluk gibi
unsurlardan adını alan yeradları yer almaktadır.
Adatepe Yamaçları < ada tepe yamaç+lar+ı.
Ağılkaya Deresi < ağıl kaya dere+si. Ağıl için bk. Ağıl Kuyusu.
Ahlıkaya Deresi < ah+lı kaya dere+si.
Ahlıkaya Sırtı < ah+lı kaya sırt+ı.
Akbabataş Tepesi < akbaba taş tepe+si.
Akçamkaşı Mevki(s)i < ak çam kaş+ı mevki+(s)i. Kaş, “yatay duruşlu tabakaların sıralandığı
alanlarda, sert bir tabakanın yamaçta ileri doğru çıkıntı yaptığı yerdir” (İzbırak, 1964: 194).
Akkaya Mevki(s)i < ak kaya mevki+(s)i.
Akkıran Deresi < ak kıran dere+si. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Aktaş Tepesi (3) (J20D4, K19B2, K20A1) < ak taş tepe+si.
Akyar Sırtı < ak yar sırt+ı. Yar için bk. Yar Tepe.
Akyar Tepesi < ak yar tepe+si. Yar için bk. Yar Tepe.
Andıkçukuru Deresi (2) (J20D4, K20A2) < andık çukur+u dere+si.
Andıkdeli Tepesi < andık deli(ği) tepe+si.
Arıkaşı Tepesi < arı kaş+ı tepe+si. Kaş için bk. Akçamkaşı Mevki(s)i.
Arıtaş Mevki(s)i < arı taş mevki+(s)i.
Arıtaşı Tepesi < arı taş+ı tepe+si. Yöre halkından alınan bilgiye göre tepenin eteğindeki
delik bir kayada yaban arılarının yuva yapması sonucu tepeye bu ad verilmiştir.
Bakacakkaşı Mevki(s)i < bakacak kaş+ı mevki+(s)i. Bakacak için bk. Bakacak Deresi. Kaş
için bk. Akçamkaşı Mevki(s)i.
Beşikkaya Burnu < beşik kaya bur(u)n+u. Yöre halkından alınan bilgiye göre Görenez Dağı
yakınında olan bu burunda yer alan ve şekli itibariyle beşik gibi düz ve çukur olan Beşikkaya adlı
kayadan burun adını almıştır.
Bileytaş Deresi < biley taş dere+si.
Bileytaşı Sırtı < biley taş+ı sırt+ı.
Boğazyarı Deresi < boğaz yar+ı dere+si. Boğaz için bk. Boğaz Tepe. Yar için bk. Yar Tepe.

47

Bozburun Tepesi < boz burun tepe+si. Burun, “kıyıların uzanışında ileri doğru çıkıntı
yapmış, çoğunca yüksekçe yer” şeklinde tanımlanmıştır (İzbırak, 1964: 49). Ancak yörede
toprak parçasının öne doğru burun gibi sivrilmiş, çıkıntılı kısmına verilen addır.
Buhurtaş Mevki(s)i < buhur taş mevki+(s)i.
Büyükçukur Deresi < büyük çukur dere+si.
Çakırkıran Tepesi < çakır kıran tepe+si. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Çalılıburun Sırtı < çalı+lı burun sırt+ı. Burun için bk. Bozburun Tepesi.
Çaltıkıran Tepesi < çaltı kıran tepe+si. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Çaltılıboğaz Deresi < çaltı+lı boğaz dere+si. Boğaz için bk. Boğaz Tepe.
Çaltılıçukur Mahallesi < çaltı+lı çukur mahalle+si. Seğirdim köyünün mahallesidir. Yöreden
alınan bilgiye göre mahallenin bulunduğu alan, yerleşimden önceki dönemde çukur ve çaltı
bitkileriyle kaplıdır. Zamanla mahalle halkı bu alandaki çaltıları keserek burayı yerleşime açmış
ve mahalle adını çukurluklar ve çaltılarla kaplı bu alandan almıştır.
Çamlıkıran Tepesi < çam+lı kıran tepe+si. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Çamlıyayla Mevki(s)i < çam+lı yayla mevki+(s)i.
Çamlıyaylakaşı Mevki(s)i < çam+lı yayla kaş+ı mevki+(s)i. Kaş için bk. Akçamkaşı
Mevki(s)i.
Çanacıkkaşı Mevki(s)i < çanacık kaş+ı mevki+(s)i. Kaş için bk. Akçamkaşı Mevki(s)i.
Çanakçukuru Tepesi < çanak çukur+u tepe+si. Çanak, “çevresine göre çukurluk gösteren,
çoğunlukla içine su biriken coğrafi bir yapıdır” (Ada, 2012: 582).
Çatalkaya Tepesi (2) (J19C2, K20A1) < çatal kaya tepe+si.
Çavdarçukuru Sırtı < çavdar çukur+u sırt+ı.
Çayırgediği Tepesi < çayır gedik+i tepe+si. Çayır için bk. Çayırlık Dere. Gedik için
bk.Yelligedik Sırtı.
Çerkeztaşı Tepesi < çerkez taş+ı tepe+si.
Çıngılburun Tepesi< çıngıl burun tepe+si. Burun için bk. Bozburun Tepesi.
Çıraktaşı Sırtı< çırak taş+ı sırt+ı.
Çökecikkaşı Mevki(s)i < çökecik kaş+ı mevki+(s)i. Çökecik kelimesi Derleme Sözlüğü’nde
“kaymakta olan toprak veya dağ” anlamındadır (DS, 1968: 1281). Kaş için bk. Akçamkaşı
Mevki(s)i.
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Çömlekçukur Deresi< çömlek çukur dere+si.
Dağçukur Deresi < dağ çukur dere+si.
Damburun Sırtı < dam burun sırt+ı. Burun için bk. Bozburun Tepesi. Dam için bk. Dam Sırtı.
Değirmenkaşı Mevki(s)i < değirmen kaş+ı mevki+(s)i. Kaş için bk. Akçamkaşı Mevki(s)i.
Delikkaya Mevki(s)i < delik kaya mevki+(s)i.
Deliktaş Tepesi < delik taş tepe+si.
Devebeli Tepesi < deve bel+i tepe+si. Bel, dağ sırtında geçit veren çukur yerlere denir (TS,
2005: 235).
Doğankaya Köyü < doğan kaya köy+ü. Yöre halkından alınan bilgiye göre köy, ilk olarak
arkasında uzanan Görenez Dağı’nın eteklerinde kurulmuştur. Bu nedenle köy, bu dağdan dolayı
ilk olarak Görenez adını almıştır. Ancak burada sık sık eşkıyaların soygunlarına uğradıkları için
köy halkı köyün şimdiki yerine taşınmıştır. Yöre halkı; köyün önünüde yer alan, doğanların yuva
yaptığı ve yörede Doğankaya adıyla bilinen kaya kitlesinden köyün günümüzdeki adını aldığını
ifade etmektedir. Köy, Aydın Vilâyet Sâlnâmesi’nde (R.1307/H.1308) Körük nahiyesine bağlı
Körenez karyesi adıyla geçmektedir (Câvid, 2010: 448).
Döşektaşı Tepesi < döşek taş+ı tepe+si.
Döşemetepe Mevki(s)i < döşeme tepe mevki+(s)i.
Düztepe Mevki(s)i < düz tepe mevki+(s)i.
Ebekaya Tepesi < ebe kaya tepe+si. Tepe, üzerinde yer alan büyük kaya kitlelerinden adını
almıştır.
Ebekayası Mahallesi < ebe kaya+sı mahalle+si. Yenidoğan köyünün mahallesi olan bu
mahalle, adını arkasında uzanan kayalarla kaplı Ebekayası Tepesi’nden almıştır.
Evlikıran Tepesi < ev+li kıran tepe+si. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Germikaya Tepesi < germi kaya tepe+si. Tepe, yörede Germekaya Tepesi adıyla
bilinmektedir. Germe için bk. Germe Tepesi.
Gökburun Tepesi < gök burun tepe+si. Burun için bk. Bozburun Tepesi.
Gökçukur Sırtı < gök çukur sırt+ı.
Gökgedik Tepesi < gök gedik tepe+si. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı.
Gölcükkaşı Mevki(s)i < göl+cük kaş+ı mevki+(s)i. Kaş için bk. Akçamkaşı Mevki(s)i.
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Görenezyayla Mevki(s)i < görenez yayla mevki+(s)i. Mevki, bu mevkide yer alan Görenez
Dağı eteklerindeki Görenez Yaylası adıyla bilinen yayladan adını almıştır.
Gözettaşı Mevki(s)i < gözet taş+ı mevki+(s)i.
Hacıgediğitepe Mevki(s)i < hacı gedik+i tepe mevki+(s)i.Gedik için bk.Yelligedik Sırtı.
Hamıztaşkaşı Mevki(s)i < hamız taş kaş+ı mevki+(s)i. Kaş için bk. Akçamkaşı Mevki(s)i.
Hamittuzlası Tepesi < Hamit tuzla+sı tepe+si. Tuzla, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “kırda
davarlara tuz verilen düz, taşlık ve kayalık yer” anlamındadır (DS, 1978: 4003). Hamit köyü
yakınındaki bu tepede yer alan bir kayada çobanların hayvanlarına tuz verdiği yöre halkınca da
belirtilmektedir.
Harlekgediği Sırtı < harlek gedik+i sırt+ı. Harlek için bk. Harlakçeşmesi Mevkisi. Gedik için
bk.Yelligedik Sırtı.
Havuzgediği Sırtı < havuz gedik+i sırt+ı. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı.
Heykayası Tepesi < hey kaya+sı tepe+si.
Höyükkıran Tepesi < höyük kıran tepe+si. Kıran için bk. Kıran Deresi. Höyük için bk. Höyük
Tepe.
İğdeliboğaz Sırtı < iğde+li boğaz sırt+ı. Boğaz için bk. Boğaz Tepe.
İnkaya Sırtı < in kaya sırt+ı. Hamit köyü yakınındaki sırtta yer alan kayalık arazide inlerin
bulunduğu, yöre halkınca söylenmektedir.
İnkaya Tepesi < in kaya tepe+si. İn için bk. İnbaşı Tepesi. Yöre halkınca tepenin altında yer
alan kayalık alanda inlerin yer aldığı ve tepenin inlerin bulunduğu bu kayalardan adını aldığı
söylenmektedir.
İsaca Yaylası Mevki(s)i < İsa+ca yayla+sı mevki+(s)i. Yöre halkının verdiği bilgiye göre
İsaca köyü yakınındaki mevkide, köy halkının eskiden yaz aylarında çıktıkları yayla
bulunmaktadır. Mevki, bu mevkide yer alan İsaca Yaylası’ndan adını almıştır.
Kabağıntaşı Sırtı < kabak+ın taş+ı sırt+ı.
Kabuz Deresi < kabuz dere+si. Kabuz, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “dağlarla çevrili dar
boğaz” anlamındadır (DS, 1975: 2583).
Kadıdağı Köyü < kadı dağ+ı köy+ü. Yöre halkından alınan bilgiye göre köyün arkasında
uzanan Kadıdağı adlı büyük dağda, sık ormanların içinde eski dönemlerde bir kadı efendinin
kaybolması nedeniyle dağ bu hadiseden dolayı Kadıdağı adını almıştır. Kadıdağı köyü ise adını
köyün arkasında uzanan Kadıdağı’ndan almıştır. 1950’li yıllarda köyün adının Kadıdağ olarak
geçtiği görülmektedir (Gökçen, 1950: 59).
Kaleboynutaşı Tepesi < kale boy(u)n+u taş+ı tepe+si.
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Kanlıgedik Deresi < kan+lı gedik dere+si. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı.
Kanlıtepe Mevki(s)i < kan+lı tepe mevki+(s)i.
Kapıkaya Tepesi < kapı kaya tepe+si. Yöre halkının verdiği bilgiye göre Akhisar-Sındırgı
yolunun yapımı sırasında yol güzergâhında bulunan bu tepedeki büyük kaya kitlesinin kapı
şeklinde yarılarak yolun yapılması nedeniyle tepede yer alan kayaya Kapıkaya adı verilmiştir.
Tepe de adını bu kayadan almıştır.
Kaplandağ Deresi < kaplan dağ dere+si.
Karabaşgediği Sırtı < Karabaş gedik+i sırt+ı. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı. Sırt, Karabaş
lakaplı bir şahıstan adını alan Karabaşgediği’nden adını almıştır.
Karacakaya Deresi < kara+ca kaya dere+si.
Karacakaya Tepesi < kara+ca kaya tepe+si.
Karadağ Tepesi < kara dağ tepe+si.
Karamankaya Tepesi < karaman kaya tepe+si.
Karataş Mevki(s)i < kara taş mevki+(s)i.
Karataşlık Mevki(s)i < kara taş+lık mevki+(s)i. Taşlık için bk. Çakırak Taşlığı.
Karatepe Sırtı < kara tepe sırt+ı. Karatepe, yörede Kartepe olarak bilinmektedir. Sırt, adını
bu tepeden almıştır.
Kaşaktaşı Sırtı < kaşak taş+ı sırt+ı. Kaşak, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “ahırda kuzu,
malak ve buzağı konulan yer, bölme” anlamındadır (DS, 1975: 2678).
Katırcıdağı Mevki(s)i < katır+cı dağ+ı mevki+(s)i.
Kazankaya Deresi < kazan kaya dere+si.
Kıran Deresi < kıran dere+si. Kıran, “birbirine paralel olarak uzanan iki akarsu arasında
kalmış, yüksekçe, üstü düzce sırta denir” (İzbırak, 1964: 201).
Kıran Düzü < kıran düz+ü. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Kıran Mevki(s)i < kıran mevki+(s)i. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Kıran Sırtı (3) (K19A2, K19A2, K20A1) < kıran sırt+ı. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Kıran Tepesi (2) (K20A1, K20A4) < kıran tepe+si. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Kırantarla < kıran tarla. Kıran için bk. Kıran Deresi.
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Kırıktaş Sırtı < kırık taş sırt+ı.
Kırtaş Sırtı (2) (J19D3, K20A1) < kır taş sırt+ı.
Kırtaş Tepesi < kır taş tepe+si.
Kızıltaş Sırtı < kızıl taş sırt+ı.
Kızılyar Sırtı < kızıl yar sırt+ı. Yar için bk. Yar Tepe.
Kirsekıranı Tepesi < kirse kıran+ı tepe+si. Kirse, Derleme Sözlüğü’nde “kilise”
anlamındadır (DS, 1975: 2881) Ancak yörede Kirse kelimesinin anlamı bilinmemektedir. Kıran
için bk. Kıran Deresi.
Kocaboğaz Deresi < koca boğaz dere+si. Boğaz için bk. Boğaz Tepe.
Kocagedik Tepesi (K19B2) < koca gedik tepe+si. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı.
Kocakaya Tepesi (3) (J19C2, J19C3, J20D3) < koca kaya tepe+si.
Kocakıran Tepesi (3) (J20D4, K19B1, K20A4) < koca kıran tepe+si. Kıran için bk. Kıran
Deresi.
Kocataş Mevki(s)i < koca taş mevki+(s)i.
Kolankaya Sırtı < kolan kaya sırt+ı.
Kumçukuru Tepesi < kum çukur+u tepe+si.
Kurttaşı Sırtı < kurt taş+ı sırt+ı. Sırt, adını sırtta bulunan Kurttaşı adlı kayadan almıştır.
Kuyugediğikaşı Mevki(s)i < kuyu gedik+i kaş+ı mevki+(s)i. Kaş için bk. Akçamkaşı
Mevki(s)i. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı.
Kuzguncuktaş Mevki(s)i < kuzgun+cuk taş mevki+(s)i.
Küllüçukuru Mevki(s)i < kül+lü çukur+u mevki+(s)i.
Laleliçukurkaşı Mevki(s)i < lale+li çukur kaş+ı mevki+(s)i. Kaş için bk. Akçamkaşı
Mevki(s)i.
Meşeliçukur Tepesi < meşe+li çukur tepe+si.
Mezargediği Tepesi < mezar gedik+i tepe+si. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı.
Midillikıran Tepesi < midil+li kıran tepe+si. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Musataşı Tepesi < Musa taş+ı tepe+si.
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Nalçakıran Tepesi < nalça kıran tepe+si. Nalça, Derleme Sözlüğü’nde İstanbul’da (Rumeli
göçmenleri arasında) “devede boynun şişmesine neden olan hastalık” anlamındadır (DS, 1977:
3235). Kıran için bk. Kıran Deresi.
Naldökenkaşı Mevki(s)i < nal döken kaş+ı mevki+(s)i. Mevki, Naldöken Mevkisinin kaşında
yer aldığı için bu adı almıştır. Kaş için bk. Akçamkaşı Mevki(s)i.
Nallıkaya Tepesi < nal+lı kaya tepe+si. Tepe, yörede Nallıkaya adıyla bilinen mevkide yer
aldığı için bu adı almıştır.
Namazcıkaşı Mevki(s)i < namaz+cı kaş+ı mevki+(s)i. Kaş için bk. Akçamkaşı Mevki(s)i.
Namazlarkaşı Mevki(s)i < namaz+lar kaş+ı mevki+(s)i. Kaş için bk. Akçamkaşı Mevki(s)i.
Ninegediği Tepesi < nine gedik+i tepe+si. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı.
Nohuttepe Sırtı < nohut tepe sırt+ı.
Ortaburun Deresi < orta burun dere+si. Burun için bk. Bozburun Tepesi.
Ortaburun Tepesi (2) (K19B2, K19B3) < orta burun tepe+si. Burun için bk. Bozburun
Tepesi.
Ortadağ Tepesi < orta dağ tepe+si.
Öküzini Tepesi < öküz in+i tepe+si.
Örentepe Mevki(s)i < ören tepe mevki+(s)i. Ören için bk. Ören Çeşmesi.
Payamlıçukur Tepesi < payam+lı çukur tepe+si. Payam için bk. Payamlı Mevki.
Payamlıkaya Deresi < payam+lı kaya dere+si. Payam için bk. Payamlı Mevki.
Pirelikıran Sırtı < pire+li kıran sırt+ı. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Sakarkaya Köyü < sakar kaya köy+ü. Yöre halkından ve Mustafa Kuzucuk’tan alınan bilgiye
göre köy, Manisa Yuntdağı’nın uzantılarından olan Sakarkaya Dağı’nın eteğinde kurulması
nedeniyle adını bu dağdan almıştır. Köy, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri 16.yüzyıl tahrir
defterlerinde, Tapu-Kadastro Kuyûd-ı Kadîme Arşivi tahrir defterlerinde ve 166 Numaralı
Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri’nde (937/1530) Palamud nahiyesine bağlı görülmektedir
(Emecen, 2013: 198; Özkılınç vd. , 1995: 309). Yine aynı tarihi kayıtlarda Dündarlu adlı bir
mezranın da Sakarkaya köyüne bağlı olduğu görülmektedir (Emecen, 2013: 198; Özkılınç vd. ,
1995: 309).
Samancıkaşı Mevki(s)i < saman+cı kaş+ı mevki+(s)i. Kaş için bk. Akçamkaşı Mevki(s)i.
Sarıkaya Sırtı < sarı kaya sırt+ı.
Sarıkaya Tepesi (5) (J19C3, J19D3, J20D4, K20A4, K19B3) < sarı kaya tepe+si.
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Sarıtaş Tepesi < sarı taş tepe+si.
Sazakburnu Tepesi < sazak bur(u)n+u tepe+si. Tepe, adını yakınıdaki Sazak Burnu’ndan
almıştır.
Selmigediği Tepesi < selmi gedik+i tepe+si. Tepe, yörede Selvigediği Tepesi adı ile
bilinmektedir. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı.
Semerkaya Mahallesi < semer kaya mahalle+si. Seğirdim köyüne bağlı olan mahalle adını,
mahalle yakınında yer alan ve görünüş itibariyle bir semeri andıran Semerkaya adlı büyük bir
kaya kitlesinden almıştır.
Sivritaş Mevki(s)i < sivri taş mevki+(s)i.
Sivritaş Tepesi < sivri taş tepe+si.
Sümbültaşı Tepesi < sümbül+taş+ı tepe+si.
Şahinkaya Tepesi < şahin kaya tepe+si. Tepe, Gördes ilçesi Kayacık beldesi yakınlarında yer
almaktadır. Yöreden alınan bilgiye göre tepe üzerinde Şahin Kayası adıyla bilinen çok büyük bir
kaya kitlesi yer almaktadır. Bu kaya kitlesinin üzerinde milattan önceki dönemlerden kalma sur
duvarları ve sarnıçlar yer almaktadır. Yöre halkı, eski dönemlerde bu tepe üzerinde Şahinkaya
Kalesi olarak bilinen bir kale olduğunu ifade etmektedir. Yöreden alınan bilgiye göre tepe, adını
Şahin Kayası adlı üzerindeki sarp kaya kitlesinden almıştır.
Tahtalıkıran Tepesi < tahta+lı kıran tepe+si. Kıran için bk. Kıran Deresi. Yöre halkınca eski
dönemlerde bu tepeye Tahtalı Güvercini adıyla bilinen bir cins güvercinin geldiği ve bu
güvercinleri avlamak için avcıların bu tepedeki sırta siperler yapıp avlandıkları, tepenin de adını
bu güvercin türünden aldığı belirtilmektedir.
Taşkıran Tepesi < taş kıran tepe+si. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Tavşançukuru Mevki(s)i < tavşan çukur+u mevki+(s)i.
Tekelkaşı Mevki(s)i < tekel kaş+ı mevki+(s)i. Kaş için bk. Akçamkaşı Mevki(s)i.
Topçutaş Sırtı < top+çu taş sırt+ı.
Tosunçukuru Mevki(s)i < tosun çukur+u mevki+(s)i.
Tozluyayla Mevki(s)i < toz+lu yayla mevki+(s)i.
Tuzlakaşı Mevki(s)i < tuzla kaş+ı mevki+(s)i. Yeradı, “tuzlanın kaşında bulunan mevki”
anlamındadır. Tuzla için bk.Tuzla Sırtı. Kaş için bk.Akçamkaşı Mevki(s)i.
Türkmenkıranı Tepesi < Türkmen kıran+ı tepe+si. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Uzungedik Sırtı < uzun gedik sırt+ı. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı.
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Uzuntarlakaşı Mevki(s)i < uzun tarla kaş+ı mevki+(s)i. Kaş için bk. Akçamkaşı Mevki(s)i.
Üçkayalar Tepesi < üç kaya+lar tepe+si.
Velilertaşı Sırtı < Veli+ler taş+ı sırt+ı.
Yanıkboğaz Deresi < yanık boğaz dere+si. Boğaz için bk. Boğaz Tepe.
Yanıkkaya Deresi < yanık kaya dere+si. Dere, yörede Yarıkkaya Deresi adıyla bilinmektedir.
Yöre halkı, dere kenarında, uçurumda ortadan ikiye yarılmış vaziyette bir kaya kitlesinin
olduğunu, derenin de bu kayadan adını aldığını söylemektedir.
Yarıkkaya Tepesi < yarık kaya tepe+si.
Yaylakıranı Sırtı < yayla kıran+ı sırt+ı. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Yelligedik Sırtı < yel+li gedik sırt+ı. Gedik, Derleme Sözlüğü’nde “yüksek yer,
tepe”anlamındadır (DS, 1972: 1966). Yöreden edinilen bilgiye göre, sırtın sürekli rüzgar alan bir
gedikte olması nedeniyle sırta bu ad verilmiştir.
Yelligedik Tepesi < yel+li gedik tepe+si. Yelligedik için bk.Yelligedik Sırtı.
Yığılıtaş Tepesi < yığılı taş tepe+si.
Yumrutaş Mevki(s)i < yumru taş mevki+(s)i. Yöre halkı bu mevkide yer alan taşların
yuvarlağa yakın bir biçimde olduğunu ve mevkinin adını bu taşlardan aldığını ifade etmektedir.
Yumrutaş Tepesi < yumru taş tepe+si. Yumrutaş için bk. Yumrutaş Mevkisi.
Yüksekkıran Mevki(s)i < yüksek kıran mevki+(s)i. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Zerdaligediği Tepesi < zerdali gedik+i tepe+si. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı.
Zeytindağı Tepesi < zeytin dağ+ı tepe+si.
Zeytinliboğaz Deresi < zeytin+li boğaz dere+si. Boğaz için bk. Boğaz Tepe.
Zulümtaş Sırtı < zulüm taş sırt+ı.
2.4. Bağ Adından Yeradları (Agrotoponimler)
Bu bölümde kır, bayır ve tarla gibi tarım yapılan topraklardan adını alan yeradları
bulunmaktadır.
Aktoprak Sırtı < ak toprak sırt+ı.
Alabayır Sırtı < ala bayır sırt+ı. Bayır, “yerşekillerinde biri aşağıda, ötekisi yukarıda olan iki
düzlük arasındaki eğimli yerdir” (İzbırak, 1964: 36).
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Alan Tepesi < alan tepe+si.
Alitarla Sırtı < Ali tarla sırt+ı.
Andıkkırı Tepesi < andık kır+ı tepe+si. Kır için bk. Kır Tepe.
Ayrıklıbağ Tepesi < ayrık+lı bağ tepe+si. Ayrık için bk. Ayrık Sırtı.
Balıkkırı Tepesi < balık kır+ı tepe+si. Kır için bk. Kır Tepe.
Boğaztarla Deresi < boğaz tarla dere+si. Boğaz için bk. Boğaz Tepe.
Boğaztarla Sırtı < boğaz tarla sırt+ı. Boğaz için bk. Boğaz Tepe.
Bozalan Tepesi < boz alan tepe+si.
Burçaktarlası Mevki(s)i < burçak tarla+sı mevki+(s)i.
Büyükalan Mevki(s)i < büyük alan mevki+(s)i.
Çalıdüzü Tepesi < çalı düzü tepe+si.
Çamtarla Deresi < çam tarla dere+si.
Çelebidüzü Mevki(s)i < çelebi düz+ü mevki+(s)i.
Çoruhkırı Tepesi < Çoruh kır+ı tepe+si. Kır için bk. Kır Tepe. Haritada Çoruhkırı adıyla
geçen tepe, yörede Çorukkırı olarak bilinmektedir. Çoruk köyünün doğu yakasında yer alan tepe,
adını Çoruk köyü yakınındaki kırdan almıştır.
Çukurbağlar Mevki(s)i < çukur bağ+lar mevki+(s)i. Sindelli köyü yakınında, çevresine göre
alçakta olan mevkide, eski dönemlerde üzüm bağlarının olduğunu ve mevkinin adını bu
bağlardan aldığını yöre halkı ifade etmektedir.
Çukurtarla Deresi < çukur tarla dere+si.
Darıbükü Deresi < darı bük+ü dere+si. Bük için bk. Bük Deresi.
Dedekesik Çeşmesi < dede kesik çeşme+si. Kesik, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “köye
yakın tarla, bahçe” anlamındadır (DS, 1975: 2763).
Demircitarlası Sırtı < demir+ci tarla+sı sırt+ı.
Deretarla Sırtı < dere tarla sırt+ı.
Döllükkırı Sırtı < döllük kır+ı sırt+ı. Döllük için bk. Döllük Dere. Kır için bk. Kır Tepe.
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Düztarla Tepesi < düz tarla tepe+si. Yöre halkı, tepenin olduğu alanda yer alan tarlaların
genişce bir düzlükte bulunduğunu söylemektedir. Tepe, “düz tarlaların bulunduğu tepe”
manasında bu adı almıştır.
Gölcük Sırtı < göl+cük sırt+ı. Yöre halkından alınan bilgiye göre sırt, adını yakınında yer
alan yörede Gölcüktarla olarak bilinen tarladan almıştır.
Güneytarla Sırtı < güney tarla sırt+ı.
Harapbağ Sırtı < harap bağ sırt+ı.
İçalan Tepesi < iç alan tepe+si.
İlkiltarla Tepesi < ilkil tarla tepe+si.
İzmirbağları Mevki(s)i < İzmir bağ+lar+ı mevki+(s)i.
Kadirbağ Deresi < Kadir bağ dere+si.
Kadirbeyçiftliği Mevki(s)i < Kadir Bey çiftlik+i mevki+(s)i. Mevki adını, yakınındaki Kadir
Bey Çiftliği’nden almıştır.
Karabağ Sırtı < kara bağ sırt+ı.
Karabağlar Mevki(s)i < kara bağ+lar mevki+(s)i. Yöre halkı eski dönemlerde bu mevkide
kara üzüm bağlarının olduğunu ve mevkinin adını bu bağlardan aldığını söylemektedir.
Karabağlar Tepesi < kara bağ+lar tepe+si. Karabağlar için bk. Karabağlar Mevkisi.
Karabayır Tepesi < kara bayır tepe+si. Bayır için bk. Alabayır Sırtı.
Kartınyeri Sırtı < Kart+ın yer+i sırt+ı. Sırt, yörede Kart lakabıyla tanınan şahsın tarlasının
yakınında olduğu için bu adı almıştır.
Kavakalan Köyü < kavak alan köy+ü. Köy, Aydın Vilâyet Sâlnâmesi’nde (R.1307/H.1308)
Kayacık nahiyesine bağlı Kavakalan karyesi adıyla geçmektedir (Câvid, 2010: 440). Yöre
halkından alınan bilgiye göre köy halkı eski dönemlerde köyün bulunduğu alana yerleşmeden
önce ilk olarak Som Alanı adlı alana yerleşmişlerdir. Daha sonraki dönemlerde köyün bulunduğu
alana Som Alanı, İnbaşı ve Kulfalı yerleşim yerlerinden gelen halk köyü meydana getirmiştir.
Oğuzların Üçok Boyu’na mensup olduklarını ifade eden yöre halkı, kuruluşu döneminde köyün
bulunduğu alanda kavak ağaçlarının çok olması nedeniyle köye Kavaklıalan adının verildiğini,
sonraları bu adın Kavakalan’a dönüştüğünü ifade etmektedir.
Kayışalanı Tepesi < kayış alan+ı tepe+si.
Keçeninkırı Sırtı < keçe+nin kır+ı sırt+ı. Kır için bk. Kır Tepe.
Keklikbağları Tepesi < keklik bağ+lar+ı tepe+si.
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Kemerova Kuyusu < kemer ova kuyu+su. Kuyu, Kapaklı köyü arazisindeki Kemerova adlı
ovadan adını almıştır.
Kemerova Sırtı < kemer ova sırt+ı. Sırt, Kapaklı köyü arazisindeki Kemerova adlı ovadan
adını almıştır.
Kesikler Sırtı < kesik+ler sırt+ı. Kesik için bk. Dedekesik Çeşmesi.
Kırantarla Tepesi < kıran tarla tepe+si. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Kırbağlar Mevki(s)i < kır bağ+lar mevki+(s)i. Çamönü köyü yakınındaki mevkide eski
dönemlerde üzüm bağlarının olması nedeniyle mevkinin bu adı aldığı yöre halkınca
söylenmektedir.
Kırbağlarbaşı Mevki(s)i < kır bağ+lar baş+ı mevki+(s)i. Yöre halkı eski dönemlerde bu
mevkide, kara üzüm bağlarının olduğunu ve mevkinin de adını bu bağlardan aldığını
söylemektedir.
Kırlar Sırtı < kır+lar sırt+ı. Kır için bk. Kır Tepe.
Kırlar Tepesi < kır+lar tepe+si. Kır için bk. Kır Tepe.
Kırtarla Tepesi (2) (K20A1, K20A4) < kır tarla tepe+si.
Kızıltarla Sırtı (2) (K20A1, K20A1) < kızıl+tarla sırt+ı. Yöre halkının verdiği bilgiye göre
sırt, yakınında yer alan Kızıltarla’dan adını almıştır.
Kızıltaştarla Sırtı < kızıl taş tarla sırt+ı.
Kirazdüzü Tepesi < kiraz düz+ü tepe+si.
Kocaalan Gediği < koca alan gedik+i. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı.
Kocaalan Tepesi < koca alan tepe+si.
Kocakesik Tepesi < koca kesik tepe+si. Kesik için bk. Dedekesik Çeşmesi.
Kocakır Tepesi < koca kır tepe+si. Kır için bk. Kır Tepe.
Kocatarla Mevki(s)i < koca tarla mevki+(s)i.
Kozalan Mevki(s)i < koz alan mevki+(s)i.
Kumtarla Sırtı < kum tarla sırt+ı.
Kuruçayır Mevki(s)i < kuru çayır mevki+(s)i. Çayır için bk. Çayırlık Dere.
Küçükalan Deresi < küçük alan dere+si.
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Ormantarla Tepesi < orman tarla tepe+si.
Sazakalanı Sırtı < sazak alan+ı sırt+ı. Sazak için bk. Sazak Burnu.
Selviçiftliği Sırtı < Selvi çiftlik+i sırt+ı. Yöreden alınan bilgiye göre sırt, adını yakınındaki
Selviçiftliği adlı çiftlikten almıştır.
Sümbüllükır Tepesi < sümbül+lü kır tepe+si. Kır için bk. Kır Tepe.
Tarla Tepesi (3) (J20D1, K19B2, K19B3) < tarla tepe+si.
Taşlıgen Sırtı < taş+lı gen sırt+ı. Gen, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “bir müddet
sürülmeyerek boş kalmış ve otla kaplanmış tarla” anlamındadır (DS, 1972: 1988).
Tütünkesiği Tepesi < tütün kesik+i tepe+si. Kesik için bk. Dedekesik Çeşmesi.
Üçavlu Köyü < üç avlu köy+ü. Köy, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri 16.yüzyıl tahrir
defterlerinde, Tapu-Kadastro Kuyûd-ı Kadîme Arşivi tahrir defterlerinde ve 166 Numaralı
Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri’nde (937/1530) Palamud nahiyesine bağlı Üç-Havlu adı
ile geçmektedir (Emecen, 2013: 201; Özkılınç vd. , 1995: 309). Kuzucuk, havlu isminin Arapça
havele (çevirdi) fiilinden türediğini ve havlu kelimesinin “etrafı çevrili, korunaklı yer”
anlamında kullanıldığını ifade etmektedir. Kuzucuk, “h” harfindeki mahreç zayıflığı nedeniyle
Rumeli göçmenlerinin yaşadığı bu köyde “h” harflerinin söylenmediği ve bu nedenle tarihî
kayıtlarda Üç-Havlu olarak geçen köyün adının zamanla Üçavlu olarak değiştiğini ifade
etmektedir. Yöre halkı da üç çobanın köyün bulunduğu alana gelerek yerleşmesi sonucu köyün
kurulduğunu ifade etmektedir.
Zeytinlibağ Köyü < zeytin+li bağ köy+ü. Yöreden alınan bilgiye göre köy, 1992 yılına kadar
Çanakçı köyüne bağlı Değirmenbaşı adında bir mahalle iken 1992’de Çanakçı köyünden
Zeytinlibağ köyü adı ile ayrılmıştır. Köy, Zeytinlibağ adını köy halkının zeytincilikle yoğun bir
şekilde uğraşması nedeniyle almıştır.
Zeytinliova Beldesi < zeytin+li ova belde+si. Yöreden ve Zeytinliova belediyesi
kayıtlarından edinilen bilgiye göre kasabanın güneyinde dağılmakta olan Palamut adlı köyün adı
yeni kurulan bu yerleşim yerine verilmiş ve kasabanın ilk adı Palamut olmuştur. Sonraki
dönemlerde Yağköy olan köyün adı zamanla Yayaköy’e dönüşmüştür. Kasabada zeytin ağacının
çok olması nedeniyle 1960’lı yıllarda beldeye Zeytinliova adı verilmiştir.
Sezen (2006: 398), Başbakanlık Devlet Arşivleri belgelerine göre 1590-1933 yılları arasında
Saruhan sancağına bağlı Palamut nahiyesi adıyla bir nahiye olduğunu ve nahiye merkezinin de
Yayaköy (bugünkü Zeytinliova kasabası) olduğunu belirtmektedir. Belde, Aydın Vilâyet
Sâlnâmesi’nde de (R.1307/H.1308) Palamut nahiyesine5 bağlı Yaya karyesi adıyla geçmektedir
(Câvid, 2010: 434).
Bakanlar Kurulu’nun 27 Ekim 1969 tarihli toplantısında hazırlanan bir kararname ile Palamut
beldesinin adı Zeytinliova olarak değiştirilmiştir (Şaşmaz, 2014: 129).

5 Aydın Vilâyet Sâlnâmesi’nde (R.1307/H.1308) Palamut nahiyesinin toplamda 10513 nüfusa sahip olduğu ve bu nahiyeye 35 köyün bağlı olduğu görülmektedir (Câvid, 2010: 533).
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17. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devletinde taşrada başlayan âyânlık müessesesi ile birlikte eski
adları Palamut ve Yayaköy, şimdiki adı Zeytinliova olan bu belde ve çevresinde
Karaosmanoğulları adlı bir âyân ailesi uzun yıllar hâkimiyeti ele geçirmiş, çiftlikler kurmuş ve
aile Manisa bölgesinin baş âyânı konumuna gelmiştir (Nagata, 1997: 26-95).
2.5. El Adından Yeradları (Horotoponimler)
Bu başlık altında resmi bir sınırı olmayan ancak doğal sınırları belli olan yeradlarından adını
almış yeradları bulunmaktadır.
Ağılbaşı Tepesi < ağıl baş+ı tepe+si. Ağıl için bk. Ağıl Kuyusu. Yöre halkı bu tepe civarında
eski dönemlerde hayvan ağıllarının olduğunu ve tepenin adını bu ağılların olduğu mevkiden
aldığını söylemektedir.
Ağılönü Tepesi< ağıl ön+ü tepe+si. Ağıl için bk. Ağıl Kuyusu. Yöre halkı tepenin olduğu
civarda eski dönemlerde hayvan ağıllarının olduğunu ve tepenin adını bu ağılların bulunduğu
mevkinin adından aldığını söylemektedir.
Alacakonağı Tepesi < alaca konak+ı tepe+si.
Alanbaşı Sırtı < alan başı sırt+ı.
Arapmezarı Tepesi < arap mezar+ı tepe+si.
Aşağıdeğirmen Mevki(s)i < aşağı değirmen mevki+(s)i.
Aşağıkışlak Sırtı < aşağı kışlak sırt+ı. Kışlak için bk. Kışla Deresi.
Atlıharman Sırtı < at+lı harman sırt+ı. Yöre halkının verdiği bilgiye göre sırt, eski
dönemlerde düğünlerde atlarla cirit oynanan Atlıharman adlı harman yerinden adını almıştır.
Ayanınyatağı Tepesi < ayan+ın yatak+ı tepe+si. Yatak için bk. Çobanyatağı Tepesi.
Azizbeyharmanyanı Sırtı < Aziz Bey harman yanı sırt+ı. Yöre halkı Aziz Bey adlı bir şahsın
bu sırtın yakınındaki Azizbeyharmanı adlı harmanlıkta her yıl harmanını kaldırdığı için sırtın
adını bu harmanlıktan aldığını söylemektedir.
Bağbaşı Mevki(s)i < bağ baş+ı mevki+(s)i
Bağlararkası Mevki(s)i < bağ+lar arka+sı mevki+(s)i.
Bağlarbaşı Mevki(s)i < bağ+lar baş+ı mevki+(s)i.
Bağlarbaşı Sırtı < bağ+lar baş+ı sırt+ı.
Bağlaryanı Sırtı < bağ+lar yan+ı sırt+ı.
Bahçecikkaynağı Mevki(s)i < bahçe+cik kaynak+ı mevki+(s)i.
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Bayramınyurdu Tepesi < Bayram+ın yurt+u tepe+si.
Bekirkonağı Tepesi < Bekir konak+ı tepe+si.
Binekyeri Tepesi < binek yer+i tepe+si.
Çalıklarınyazyurdu Mevki(s)i < Çalık+lar+ın yaz yurt+u mevki+(s)i. Yazyurdu için bk.
Yazyurdu Tepesi.
Çalılıyatak Deresi < çalı+lı yatak dere+si. Yatak için bk. Çobanyatağı Tepesi.
Çamlıgeriz Mevki(s)i < çam+lı geriz mevki+(s)i.
Çetmimezarı Sırtı < çetmi mezar+ı sırt+ı. Yöre halkı “Çepni” kelimesini “Çetmi” olarak
kullanmaktadır. Biz de “Çetmi” kelimesinin “Çepni” kelimesinden geldiğini ve geçmişte bu sırt
yakınında Çepni Aşiretinden bir şahsın mezarının olduğunu, sırtın da adını bu mezardan almış
olabileceğini düşünmekteyiz. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Çepni adıyla Trabzon,
Hudâvendigâr, Aksaray, Sivas, Urfa, Karahisâr-ı Şarkî, Karasi, Saruhan, Kefe, Sivas, Kocaeli,
Kayseriyye, Adana, Çıldır, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Haleb, Aydın, Kütahya, Akşehir,
Canik, Hamîd, İçel sancakları ile Bozok ve Diyarbekir eyâletlerinde konar-göçer Türkmân
Yörükânı taifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay, 1979: 297). Yine Osmanlı dönemi arşiv
belgelerinde Çepni adıyla Karasi, Trabzon ve Paşa sancaklarında bir aşiret bulunmaktadır
(Türkay, 1979: 72).
Çıtak Deresi < çıtak dere+si. Dere, Selçikli köyü sınırlarında olup köy halkınca Çıtak
Mevkisi adıyla bilinen mevkiden akmakta ve bu mevkide yer alan pınarın suları ile
beslenmektedir. Çıtak Deresi, adını bu mevkiden almıştır.
Çıtak Sırtı < çıtak sırt+ı. Sırt, Selçikli köyü sınırlarında olup köy halkınca Çıtak Mevkisi
olarak bilinen mevkiye bakmaktadır. Çıtak Sırtı, adını bu mevkiden almıştır.
Çıtakdeğirmeni Mevki(s)i < çıtak değirmen+i mevki+(s)i. Mevki, eski dönemlerde Çıtak
köyü yakınında yer alan ve su ile çalışan değirmenden adını almıştır.
Çıvgınmezar Sırtı < çıvgın mezar sırt+ı.
Çobandamları Mevki(s)i < çoban dam+lar+ı mevki+(s)i. Dam için bk. Dam Sırtı.
Çobanyatağı Tepesi < çoban yatak+ı tepe+si. Yatak kelimesi Derleme Sözlüğü’nde “koyun
ve sığırların yazın, gece dağda kaldıkları yer” anlamındadır (DS, 1969: 4199). Yörede de yatak,
davarların yazın geceyi geçirdikleri yer anlamındadır. Yöre halkından edinilen bilgiye göre,
Çobanyatağı Tepesi de eskiden yaz aylarında çobanların davarlarıyla birlikte bu tepede
konaklayıp geceyi burada geçirmeleri nedeniyle bu adı almıştır.
Çamaltı Düzlüğü < çam alt+ı düzlük+ü.
Çorağınbaşı Tepesi < çorak+ın baş+ı tepe+si.
Dalünü Sırtı < dal ün+ü sırt+ı. Sırt, haritada Dalünü olarak geçmesine rağmen yöre halkınca
Dalönü adıyla bilinmekte olup adını sırtın yakınlarında bulunan Dalönü Mevkisi’nden almıştır.
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Davulcukuzu Deresi < davulcu kuz+u dere+si. Davulcu kelimesi Derleme Sözlüğü’nde
Balıkesir ve çevresinde “böğürtlen” anlamındadır (DS, 1969: 1382). Kuz için bk. Kuz Tepesi.
Davulyalıyatak Mevki(s)i < davulya+lı yatak mevki+(s)i. Mevki, haritada Davulyalıyatak adı
ile geçmesine rağmen yöre halkınca, Davulgalıyatak ya da Davulgayatağı olarak bilinmektedir.
Mevkideki davulga ağaçlarının altında çobanların hayvanlarını yatırması sonucu mevki bu adı
almıştır. Yatak için bk. Çobanyatağı Tepesi.
Dedeyatağı Sırtı < dede yatak+ı sırt+ı. Yatak için bk. Çobanyatağı Tepesi.
Dedeyatağı Tepesi < dede yatak+ı tepe+si. Yatak için bk. Çobanyatağı Tepesi.
Dedeyeri Tepesi < dede yer+i tepe+si.
Değirmencivarı Mevki(s)i < değirmen civar+ı mevki+(s)i.
Derinyatak Deresi < derin yatak dere+si. Yöre halkından edinilen bilgiye göre dere,
Derinyatak adlı mevkiden aktığı için bu adı almıştır.
Dibekyeri Sırtı < dibek yer+i sırt+ı.
Dikmensazağı Pınarı < dikmen sazak+ı pınar+ı. Sazak için bk. Sazak Burnu.
Domuzkörü Sırtı < domuz kör+ü sırt+ı.
Efendinindeğirmeni Mevki(s)i < efendi+nin değirmen+i mevki+(s)i.
Eldizen Deresi < eldizen dere+si. Dere, yörede Eldizen adı verilen mevkiden aktığı için bu
mevkiden adını almıştır.
Eldizen Mahallesi < eldizen mahalle+si. Kocakağan köyünün mahallesi olan bu mahalle,
yakınından geçen Eldizen Deresi’nden (Yörede Eldizensuyu adıyla bilinir) adını almıştır.
Eskimezar Sırtı < eski mezar sırt+ı.
Feriyeri Sırtı < feri yer+i sırt+ı.
Fırınyeri Deresi < fırın yer+i dere+si.
Geyikkısığı Sırtı < geyik kısık+ı sırt+ı.
Gölbaşı Sırtı < göl baş+ı sırt+ı.
Gölbaşı Tepesi < göl baş+ı tepe+si.
Gölyeri Deresi (J19C3) < göl yer+i dere+si. Dere, Selçikli köyü sınırlarında olup, eskiden
yağmurun çok yağması sonucu su birikintilerinin gölcükler oluşturduğu, yörede Gölyeri olarak
bilinen mevkiden akmaktadır. Dere, adını bu mevkiden almıştır.
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Gölyeri Deresi (J20D4) < göl yer+i dere+si. Dere, Kocakağan köyü yakınlarından akmakta
olup, adını yörede Gölyeri olarak bilinen sulak bir mevkiden almıştır.
Gölyeri Sırtı (J19C3) < göl yer+i sırt+ı. Gölyeri Sırtı, Muştullar köyü sınırlarında yer
almakta ve yöreden alınan bilgiye göre çukur bir alanda, kışın suların biriktiği ve küçük
gölcüklerin oluştuğu Gölyeri adlı mevkiye bakmaktadır. Sırt, adını bu mevkiden almıştır.
Gölyeri Sırtı (J19D4) < göl yer+i sırt+ı. Sırt, Evkafteke köyü sınırlarında olup, adını yöre
halkınca Gölyeri olarak bilinen mevkiden almıştır.
Gölyeri Tepesi < göl yer+i tepe+si. Tepe, Kocakağan köyü yakınlarında olup, yöre halkınca
Gölyeri olarak bilinen sulak bir mevkiye baktığı için bu mevkinin adını almıştır.
Güneyyurt Tepesi < güney yurt tepe+si.
Gürcümezar Deresi < gürcü mezar dere+si.
Hacıhasanönü Mevki(s)i < Hacı Hasan ön+ü mevki+(s)i.
Hacılaryatağı Sırtı < hacı+lar yatak+ı sırt+ı. Yatak için bk. Çobanyatağı Tepesi. Yöreden
edinilen bilgiye göre bu sırtta Hacılar Sülalesi olarak bilinen sülalenin hayvanları konakladığı
için sırt, bu sülalenin hayvanlarının konakladığı yataktan adını almıştır.
Hamitdeğirmeni Mevki(s)i < Hamit değirmen+i mevki+(s)i. Yöreden alınan bilgiye göre
mevki adını, eski dönemlerde Hamit köyünün un ihtiyacını karşılamak için Ilıcak Dere’den gelen
su ile çalışan ve mevkide yer alan Hamitdeğirmeni’nden almıştır.
Havuziçi Sırtı < havuz iç+i sırt+ı.
İnbaşı Tepesi < in baş+ı tepe+si. İn kelimesi “kayalık bir yamaçtaki ya da bir kayalığın
dibindeki kovuk” anlamındadır (İzbırak, 1964: 169).
İnönü Deresi < in ön+ü dere+si. İn için bk. İnbaşı Tepesi.
İskelearkası Mevki(s)i < iskele arka+sı mevki+(s)i.
Kale Deresi < kale dere+si. Dere adını, yakınında yer alan Kale Tepesi’nden almıştır.
Karaboduryatağı Mevki(s)i < kara bodur yatak+ı mevki+(s)i. Yatak için bk. Çobanyatağı
Tepesi.
Karahöyük Dağı (2) (K19B1, K19B4) < kara höyük dağ+ı. Höyük için bk. Höyük Tepe.
Karakütük Deresi (2) (K20A4, K20A4) < kara kütük dere+si.
Karasaya Mevki(s)i < kara saya mevki+(s)i. Saya için bk. Saya Tepesi.
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Karşıyaka Sırtı < karşı yaka sırt+ı. Selçikli köyü yakınında olan sırt, yörede Karşı adıyla
bilinen ve yöre halkının bayramlarda, hıdırellezlerde piknik yaptığı Karşıyaka adlı mevkiden
adını almıştır.
Kartalkonağı Sırtı < kartal konak+ı sırt+ı.
Katranyalağı Tepesi < katran yalak+ı tepe+si.
Kayaaltı Deresi < kaya alt+ı dere+si.
Kayabaşı Tepesi < kaya baş+ı tepe+si.
Kayacıkdeğirmeni Mevki(s)i < Kaya+cık değirmen+i mevki+(s)i. Mevki, adını yakınındaki
eskiden su ile çalışan Kayacıkdeğirmeni’nden almıştır.
Keçiyatağı Mevki(s)i < keçi yatak+ı mevki+(s)i. Yatak için bk. Çobanyatağı Tepesi.
Kestaneyanı Deresi < kestane yan+ı dere+si.
Kıraltı Çeşmesi < kır alt+ı çeşme+si. Kır için bk. Kır Tepe.
Kıraltı Deresi < kır alt+ı dere+si. Kır için bk. Kır Tepe.
Kıranyeri Sırtı < kıran yer+i sırt+ı. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Kıranyurt Tepesi < kıran yurt tepe+si. Kıran için bk. Kıran Deresi.
Kırardı Deresi < kır ard+ı dere+si. Kır için bk. Kır Tepe.
Kırüstü Tepesi < kır üst+ü tepe+si. Kır için bk. Kır Tepe.
Kıryatak Sırtı < kır yatak sırt+ı. Kır için bk. Kır Tepe. Yatak için bk. Çobanyatağı Tepesi.
Kışlaiçi Deresi < kışla iç+i dere+si. Kışla için bk. Kışla Deresi.
Kızancıkmezarlığı Mevki(s)i < kızan+cık mezar+lık+ı mevki+(s)i. Kızan, yörede ve
sözlüklerde “çocuk”, “erkek çocuk, delikanlı” anlamlarındadır (DS, 1975: 2860; Gülensoy,
2007: 523).
Kızılyer Tepesi < kızıl yer tepe+si.
Kızılyurt Deresi < kızıl yurt dere+si.
Kireçocağı Deresi < kireç ocak+ı dere+si. Dere, yöreden edinilen bilgiye göre eskiden
kullanılan yakınındaki kireç ocağından adını almıştır.
Kireçocağı Tepesi < kireç+ocak+ı tepe+si. Tepe, yöreden edinilen bilgiye göre eskiden
kullanılan yakınıdaki kireç ocağından adını almıştır.
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Kocakışla Mevki(s)i < koca kışla mevki+(s)i. Kışla için bk. Kışla Deresi.
Kocakışla Tepesi < koca kışla tepe+si. Kışla için bk. Kışla Deresi.
Kocayalak Tepesi < koca yalak tepe+si.
Kocayatak Mevki(s)i (2) (J19C3, J19C3) < koca yatak mevki+(s)i. Yatak için bk.
Çobanyatağı Tepesi.
Kocayatak Tepesi (2) (J20D4, K20A4) < koca yatak tepe+si. Yatak için bk. Çobanyatağı
Tepesi.
Kovuk Deresi (K19B2) < kovuk dere+si. Dere adını, yakınında yer alan Kovuk Tepesi’nden
almıştır.
Kökyeri Tepesi < kök yer+i tepe+si.
Kulakdedemezarlığı Mevki(s)i < Kulak dede mezar+lık+ı mevki+(s)i.
Kumunbaşı Mevki(s)i < kum+un baş+ı mevki+(s)i.
Kükürt Deresi (2) (K19B2, K20A1) < kükürt dere+si. Dere, yöre halkının verdiği bilgiye
göre Kükürt Bayırı adlı bayırdan akmakta ve adını bu bayırdan almaktadır.
Kütükyer Sırtı < kütük yer sırt+ı.
Laka Çukuru < laka çukur+u.
Mandraaltı Tepesi < mand(ı)ra alt+ı tepe+si.
Mezar Tepesi (5) (J19C3, J20D1, J20D4, K19B3, K19A3) < mezar tepe+si.
Mezaraltı Tepesi < mezar alt+ı tepe+si.
Mezarardı Deresi < mezar ard+ı dere+si.
Mezarbaşı Tepesi < mezar baş+ı tepe+si.
Mezarlık Sırtı < mezar+lık sırt+ı.
Naldöken Deresi < nal döken dere+si. Yöre halkının verdiği bilgiye göre dere, Naldöken
Mevkisi boyunca aktığı için bu mevkinin adını almıştır.
Nazilliağıl Düzü < nazilli ağıl düz+ü. Ağıl için bk. Ağıl Kuyusu.
Payamlıkonak Mevki(s)i < payam+lı konak mevki+(s)i. Payam için bk. Payamlı Mevki.
Sarnıçönü Tepesi < Sarnıç ön+ü tepe+si. Tepe, Sarnıç köyü yakınında yer alan ve yörede
Sarnıçönü adıyla bilinen mevkide yer aldığı için bu adı almıştır.
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Selçiklideğirmeni Mevki(s)i < selçik+li değirmen+i mevki+(s)i. Yöre halkının verdiği bilgiye
göre mevki, adını yakınında yer alan Selçikli köyünden bir şahsın işlettiği değirmenden almıştır.
Sığıreğreği Tepesi < sığır eğrek+i tepe+si. Eğrek için bk. Eyrek Dere.
Sığıryatağı Tepesi < sığır yatak+ı tepe+si. Yatak için bk. Çobanyatağı Tepesi.
Söğütlerboyu Mevki(s)i < söğüt+ler boy+u mevki+(s)i.
Söğütlü Mahallesi < söğüt+lü mahalle+si. Yayakırıldık köyünün mahallesidir. Yöreden
edinilen bilgiye göre mahallenin bulunduğu mevki, yörede “söğütlü mevki” olarak bilindiği için
mahalle de bu mevkiden dolayı Söğütlü mahallesi adını almıştır.
Sökünaltı Mevki(s)i < sökün alt+ı mevki+(s)i. Sökün kelimesi yörede ve Derleme
Sözlüğü’nde “göçmen kuş kümelerinin ilkbaharda gelip, sonbaharda gitmeleri” anlamındadır
(DS, 1978: 3676).
Subaşı Gölü < su baş+ı göl+ü.
Subaşı Tepesi < su baş+ı tepe+si.
Şavklıbaşı Mahallesi < şavk+lı baş+ı mahalle+si. Yenidoğan köyüne bağlı olan mahalle,
adını mahalle içinde yer alan Şavklı Çeşme adlı çeşmeden almıştır. Çeşmeye ve dolayısıyla bu
mahalleye adını veren, çeşme duvarına kabartma şeklinde tasvir edilmiş olan eski dönemlerde
aydınlatma aracı olarak kullanılan bir gaz lambası motifi kabartmasıdır.
Şerifalideğirmeni Mevki(s)i < Şerif Ali değirmen+i mevki+(s)i. Yöre halkından edinilen
bilgiye göre mevkide yer alan, Şerif Ali adlı bir şahsa ait eski bir su değirmeninden mevki adını
almıştır.
Tahtalıdeğirmen Mevki(s)i < tahta+lı değirmen mevki+(s)i.
Talyurt Tepesi < tal yurt tepe+si. Tal için bk. Tallı Tepe.
Taşaltı < taş alt+ı.
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.
Taşdibi Tepesi < taş dip+i tepe+si.
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Taşlıyatak Deresi < taş+lı yatak dere+si. Yatak için bk. Çobanyatağı Tepesi.
Topakbölük Mevki(s)i < topak bölük mevki+(s)i.
Topkale Tepesi < top kale tepe+si.
Tozluyeri Sırtı < toz+lu yer+i sırt+ı.
Türkmenkonağı Tepesi < Türkmen konak+ı tepe+si.
Tütünyeri Tepesi < tütün yer+i tepe+si.
Yağcıyeri Tepesi < yağ+cı yer+i tepe+si.
Yanıkdeğirmen Mevki(s)i < yanık değirmen mevki+(s)i.
Yanıkkertik Mevki(s)i < yanık kertik mevki+(s)i.
Yanıkkışla Deresi < yanık kışla dere+si. Kışla için bk. Kışla Deresi.
Yanıkyurt Mevki(s)i < yanık yurt mevki+(s)i.
Yarbaşı Mevki(s)i < yar baş+ı mevki+(s)i. Yar için bk. Yar Tepe.
Yassıdam Kırı < yassı dam kır+ı. Dam için bk. Dam Sırtı. Kır için bk. Kır Tepe.
Yassıdam Tepesi < yassı dam tepe+si. Dam için bk. Dam Sırtı.
Yatakyeri Sırtı < yatak yer+i sırt+ı. Yatak için bk. Çobanyatağı Tepesi.
Yavaşyeri Tepesi < yavaş yer+i tepe+si.
Yazyurdu Mevki(s)i < yaz yurt+u mevki+(s)i. Yazyurdu için bk. Yazyurdu Tepesi.
Yazyurdu Tepesi < yaz yurt+u tepe+si. Muştullar köyü yakınında olan tepe, çobanların yazın
bu tepeye gelerek hayvanlarıyla birlikte konaklaması, hayvanlarıyla burada geceyi geçirmesi
nedeniyle bu adı almıştır.
Yeğenobadeğirmeni Mevki(s)i < Yeğenoba değirmen+i mevki+(s)i. Mevki, adını yakınında
bulunan Yeğenobadeğirmeni’nden almıştır.
Yenideğirmen Mevki(s)i < yeni değirmen mevki+(s)i.
Yılancıkkalesi Mevki(s)i < yılan+cık kale+si mevki+(s)i. Yöre halkından edinilen bilgiye
göre mevki, Yılancık Deresi üstündeki tepede yer alan, Yunan işgali sırasında Yunan
askerlerinin gözetleme maksadıyla kullandığı Yılancıkkalesi’nden adını almıştır.
Yörükyeri Sırtı < yörük yer+i sırt+ı.
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Yukarıpınarbaşı Sırtı < yukarı pınar baş+ı sırt+ı.
Yumrudeğirmeni Mevki(s)i < yumru değirmen+i mevki+(s)i.
Yüksekyurt Tepesi < yüksek yurt tepe+si.
Zeybekyeri Deresi < zeybek yer+i dere+si.
Zeynelmezarlığı Mevki(s)i < Zeynel mezar+lık+ı mevki+(s)i.

2.6. Orman Adından Yeradları (Dirimotoponimler)
Bu bölümde ormanlardan ve çamlıklardan adını alan yeradları bulunmaktadır.
Çakalorman Sırtı < çakal orman sırt+ı.
Danaormanı Mevki(s)i < dana orman+ı mevki+(s)i.
Karaolduruk Tepesi < kara olduruk tepe+si. Olduruk, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde
“kereste yapılacak kadar kalın çam ağacı” anlamındadır (DS, 1977: 3277).
Kocaorman Tepesi < koca orman tepe+si.
Körçamlık Tepesi < kör çam+lık tepe+si. Tepe, haritada Körçamlık Tepesi adıyla geçmesine
rağmen yöre halkınca Köyçamlığı Tepesi adıyla bilinmektedir. Yöre halkı şenliklerin,
kutlamaların bu tepede yapıldığını söylemektedir.
Söbeorman Deresi < söbe orman dere+si. Günümüzde Karabörklü köyünde köy içinde kalan
dere, yöreden edinilen bilgiye göre eskiden ormanlık, çalılık bir mecradan akarken zamanla
derenin suyu çekilmiş, çalılık arazi köylülerce kazılmış ve günümüzde dere, kaybolarak köy
içinde düz bir arazi olmuştur. Yöre halkınca derenin adını, eski dönemlerde çevresinin ormanlık
oluşundan aldığı söylenmektedir.
Yetimorman Sırtı < yetim orman sırt+ı.
Zeybekçamlığı Sırtı < zeybek çam+lık+ı sırt+ı.
2.7. Yol Adından Yeradları (Dromotoponimler)
Bu bölümde her türlü hat ve yollardan adını almış yeradları bulunmaktadır.
Akyol Tepesi < ak yol tepe+si.
Beyoğluköprü Mevki(s)i < bey oğ(u)l+u köprü mevki+(s)i. Yöre halkının verdiği bilgiye göre
eski dönemlerde Su Deliği adlı mevkideki un değirmenine geçebilmek için su kanallarının
üzerine Beyoğlu lakabıyla bilinen bir şahsın bir köprü yaptırması sonucu mevki bu şahsın
yaptırdığı köprüden adını almıştır.
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Deveyolu Tepesi < deve yol+u tepe+si.
Evardıyolu Deresi < ev ard+ı yol+u dere+si.
Göçyolu Sırtı (2) (J19C3, K20A1) < göç yol+u sırt+ı.
Göçyolu Tepesi < göç yol+u tepe+si.
Kapan Gediği < kapan gedik+i. Kapan, “dağların dik yamaçlarında ve uçurumların yanında
uzanan eğribüğrü, çok tehlikeli dar yola denir” (İzbırak, 1964: 184). Gedik için bk.Yelligedik
Sırtı.
Kapan Yeri < kapan yer+i. Kapan için bk. Kapan Gediği.
Kırıldıkyolu Sırtı < kırıldık yol+u sırt+ı. Sırt, Yayakırıldık köyü yoluna baktığından dolayı
bu adı almıştır.
Pazaryolu Mahallesi < pazar yol+u mahalle+si. Selçikli köyüne bağlı olan bu mahalle, yaz
aylarında tarımla uğraşmak için Selçikli köyü halkının mevsimlik ikamet ettiği bir mahalledir.
Yöreden edinilen bilgiye göre eski dönemlerde Selçikli köyünden Akhisar ilçesine giden
Pazaryolu adlı yolun bulunduğu alanda kurulmuş bir mahalle olması sebebiyle adını bu yoldan
almıştır.
Sarıyol Deresi < sarı yol dere+si.
Tahtaköprü Mevki(s)i < tahta köprü mevki+(s)i.
Uluyol Sırtı < ulu yol sırt+ı.
Üçyol Mahallesi < üç yol mahalle+si. Karaköy’e bağlı olan mahalle, yöreden edinilen bilgiye
göre yazları tarım yapmak için taşınılan, mevsimlik ikamet edilen bir mahalledir. Mahalle bu adı
üç tane yolun birleştiği bir yerde olmasından dolayı almıştır.
4. Sonuç
Oronimler içerisinde özellikle tepeler ve sırtlar geniş yer tutarken kendi içinde komonim,
astionim ve orpedyonim olarak ayrılan oykonimlerin ise büyük çoğunluğu komonimdir.
Komonimleri astionimler takip ederken orpedyonimler en az görülen türdür. Komonimler
arasında ise ağırlığı köy adları oluşturmaktadır. Köy adlarını da köye bağlı mahalle adları takip
etmektedir. Yaylak ve kışlak adlarından oluşan orpedyonimlerde ise kışlak adları yaylak adlarına
göre çoğunluktadır. Hidronimlerde ise türü oluşturan potamonim ve limnonimlerden
potamonimlerin geniş bir yer tuttuğu görülür. Potamonimler içerisinde ise dere adları
çoğunluktayken çeşme ve pınar adları da ikinci ve üçüncü sırada yer alır. Limnonimlerde ise
kuyu adlarının çoğunlukta olduğu görülmektedir.Horonimlerin tamamını mevki adları
oluştururken agroonimlerde ise tarla adlarının öne çıktığı görülmektedir. Bayırların ve boğazların
adlarını genellikle coğrafi özelliklerine bağlı olarak aldıkları görülür. Kır adlandırmalarına
bakıldığında ise genel olarak kırlar coğrafi yapılarına bağlı olarak adlandırılmıştır. Dağ adlarında
kendi coğrafi yapılarından dolayı yapılan adlandırmalar çoğunluğu teşkil etmektedir.
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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.
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