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Isparta iline bağlı ilçe merkezi. 
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Kendi adıyla anılan gölün güneybatı 
kıyısında, bu göle doğru bir yarımada bi
çiminde uzanan ve kıyının açığında da iki 
ada ile devam eden bir çıkıntının uç kıs
mında deniz seviyesinden 925 m. yük
sekte kurulmuştur. Akdeniz kıyılarının 

önemli liman şehri Antalya'yı Anadolu'
nun iç bölgelerine, Ege kıyılarını Büyük 
Menderes vadisini takip ederek Göller 
yöresine, oradan da Konya'ya bağlayan 
yollar buradan geçer. 

Eğridir' in ilkçağ tarihine ait fazla bil
gi yoksa da buranın Ortaçağ'ın önemli 
merkezlerinden olan Prostanna'nın ye
rini aldığı bilinmektedir. Daha sonra şe
hir 1204 yılında Anadolu Selçuklu Dev
leti'nin eline geçti. Selçuklu sultanları 

göl kenarında bulunan bu güzel beldeyi 
zaman zaman sayfiye yeri olarak kullan
dılar. Ortaçağ'da . Mısır ' la ticaret ilişki

sini sağlayan Antalya Limanı'ndan Ana
dolu içlerine giden yol üzerinde önemli 
bir konaklama ve ticaret merkezi hali
ne gelen Eğridir, bu özelliğinin yanı sıra 
XII. yüzyılın son yarısıyla XIII. yüzyılda il
mf ve sosyal hareketlerin de canlı oldu
ğu ve bununla ilgili müesseselerin (med
rese. tekke, mevlevThane vb.) bulunduğu 
şehirler arasında yer aldı (Uzunça rşı lı , 

Osmanlı Tarihi, 1, 27). 

Anadolu Selçuklu Devleti 'nin parçalan
masından sonra Feleküddin Dündar Bey 
tarafından XIII. yüzyılın sonlarına doğru 
( baz ı kaynaklara göre XIV. yüzy ı l ın ilk y ı l

l arında) Hamidoğuilan Beyliği kurulun
ca bu beyliğin Uluborlu 'dan sonra ikinci 
merkezi Eğridir olmuştu. Beyliğin kuru
cusu bu şehirde imar hareketlerine gi
rişmiş ve kendi adına izafetle buraya Fe
lekabad veya Pelekbar adını vermişti. Şe
hir 1324'te ilhanlılar ' ın Anadolu valisi 
Timurtaş tarafından işgal edilince Hami
doğulları Beyliği ·nin kurucusu Dündar 
Bey ilhanlı hakimiyetini tanıdı. Kısa sü
re sonra Timurtaş'ın Mısır'a kaçışından 
faydalanan Dündar Bey'in oğlu Hızır Bey 
1328 yılında tekrar Eğridir'e hakim ol
du. 1333 yılında burayı ziyaret eden ibn 
Battüta. "Egridür" ( J-'~_,51 ) şeklinde an
dığı şehrin meyve bahçeleriyle kuşatıl
dığını. çarşı ve pazarlarının düzenli ve 
canlı olduğunu belirtir. Aynı zamanda 
burayı dünyanın en güzel yerleşim yer
lerinden biri olarak tasvir eder ve Eğri
dir gölü üzerinde ulaşırnın kayıklarla sağ
landığını söyler. 
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XIV. yüzyılın ikinci yarısında Eğridir Ka
ramanoğulları ' nın saldırılarına uğradı. Ka
ramanoğulları tarihinden ve Karamano
ğulları ile Hamidoğuilan arasındaki mü
cadelelerden söz eden Şikarf'nin eserin
de, günümüzde daha önemli merkezler 
olan Burdur ve Isparta'nın adı geçmediği 
halde Eğridir'in adına sıkça rastlanır. Bu 
eserde adı " Eğridere " olarak da geçen 
Eğridir ' e Karaman Sultanı Alaeddin ·in 
hücum edip "on iki bin bina"sını yerle bir 
ettiği, Hamldoğlu beyi ilyas Bey'in de 
Germiyanoğulları'nın yardımı sayesinde 
Eğridir'i geri aldığı anlatılır. Komşuları
nın saldırıları üzerine Hamidoğuilan öte
ki komşuları olan Germiyanoğulları ve 
Osmanoğulları 'ndan yardım isternek zo
runda kaldılar. Osmanoğulları'nın bu yar
dımına karşılık Hamld Beyliği'nin bazı 

toprakları onlara verildiği halde Eğridir 
1390 yılına kadar beyliğin elinde kaldı 

ve bu tarihte Yıldırım Bayezid tarafından 
Osmanlı hakimiyeti altına alındı. 

Timur 1402 yılında kazandığı zaferin 
ardından Anadolu · da giriştiği harekat 
sırasında bazı kaynaklara göre 2 Aralık 
1402, bazılarına göre ise 11 Mart 1403'
te Eğridir'i ve Eğridir halkının sığınmış 
olduğu Nis adasını zaptetti ve burayı Ka
ramanoğlu ll. Mehmed'e verdi. Mehmed 
Bey de Timur adına Kayseri, Konya, La
rende'de olduğu gibi Eğridir'de sikke 
bastırdı. Fakat Karaınanlılar daha son
ra 1425 yılında Eğridir'i Osmanlılar'a iade 
etmek mecburiyetinde kaldılar. 

Eğridir Osmanlı idaresi altında Selçuk
lu ve HamTdoğulları dönemindeki ihti
şamını kaybetti, kalesi harap oldu ve sö
nükleşti. XVI. yüzyılın başlarında Ispar
ta'nın nüfusu Eğridir'i geçmişti. Mesela 
1522 yılına ait tahrir kayıtlarına göre Eğ
ridir 'de 391 hane bulunmasına karşılık 
Isparta 'da hane sayısı 446 idi. Bununla 
birlikte bir pazar yeri olma özelliğini sür
dürüyordu. Nitekim XVI. yüzyılda Hamfd 
sancağı içindeki on altı pazar yerinden 

Eğridir ' den 

bir görünüş 

biri de Eğridir idi. Ayrıca burası Hamid 
sancağına bağlı bir kaza merkezi duru
mundaydı. Tahrir defterlerindeki bilgi
lere göre Eğridir XV ve XVI. yüzyıllarda 
sancakta müstahkem. surlarla çevrili ve 
kalesi olan tek şehir özelliğini de taşı
maktaydı. XVI. yüzyılda Eğridir'de on al
tı mahalle bulunuyordu. Bunlar arasın
da en kalabalık olanlarını Feryas. Çukur 
Mescid, Mescid-i Ağa. Zaviye-i Mevlana 
Abdi. Mescid-i imaret Mescid-i Hacı. 
Mescid-i Demirkapı adlı mahalleler teş
kil ediyordu. Ayrıca Nis adasında da yer
leşme mevcuttu. Bu adada 1 501'den ön
ce on dört hane müslüman, altmış ha
ne hıristiyan vardı: bu rakamlar XVI. yüz
yılın ikinci yarısında yirmi beş hane müs
lüman, kırk hane hıristiyan şeklindeydi. 
Eğridir'in toplam hane sayısı 1501 'den 
önce 367, 1 522'de 391. 1 568'de ise 365 
kadardı. Nis adasında yaşayanların dı

şında Eğridir'in içinde de az sayıda hı

ristiyan bulunuyordu ( 1501'den önce yir
mi beş hane, 1522'de beş hane, 1568'de 
beş hane) Bu rakamlara göre Eğridir'in 
XVI. yüzyıldaki toplam nüfusu yaklaşık 
2000 dolayındaydı (Arıkan, s. 20-52). 

XVII. yüzyılda Eğridir hemen hemen 
XVI. yüzyıldaki durumunu korudu. Cihan
nümô 'ya göre burası ma m ur. birçok ca
mi ve hamama sahip önemli bir şehirdi. 
Burada bir medrese bulunuyordu, yer
leşme sur dışına taşmıştı. Nis adasında 
müslüman ve hıristiyan nüfus bir ara
da oturuyordu (s. 640). Şehrin surlarının 
XVIII. yüzyıl başlarında bile sağlamlığını 
koruduğu, bu yüzyılda Eğridir'i ziyaret 
eden Batılı seyyah ve araştırmacılar ta
rafından belirtilmiştir. Mesela 1706 yı
lında burayı ziyaret eden Fransız seyya
hı Paul Lucas Eğridir'in iyi tahkim edil
miş durumundan, çevresindeki verimli 
araziden ve ayrıca Eğridir gölündeki Nis 
adasından bahseder. 

XIX. yüzyılda birçok seyyah ve araştır
macı Eğridir'e uğramıştır. Bunlar arasın-



da, 1816'da Göller yöresine gelen Otto 
von Richter. 1833 'te Eğridir' e uğrayan 
ve eserinde Eğridir gölündeki adalara da 
temas eden Arundell, 1840'ta gelen ve 
Eğridir'de 500-600 ev bulunduğunu ifa
de ettikten sonra bu evierden 150 ka
darının Rumlar'a ait olduğunu belirten 
Harnilton sayılabilir. Aynı yüzyılın sonun
da G. Hirschfeld, birçok antik yerleşme 
merkezinin mevkiini tayin etmek mak
sadıyla yaptığı inceleme seyahatleri çer
çevesinde 1872 yılında Eğridir ' e uğra
yarak şehrin ilkçağ'daki yerini tesbite 
çalışmıştır. Seyyahların ifadelerinden. Eğ
ridir'in XVI. yüzyıldan bu yana pek fazla 
gelişmemiş olduğu anlaşılmaktadır . 1305 
( 1887 -88) tarihli Konya Vilô.yeti Sal
namesi 'ne göre bu sıralarda Eğridir'de 
dördü minareli olmak üzere otuz iki ca
mi, on yedi mescid, iki medrese. bir kü
tüphane. dört hamam. 150 kadar dük
kan, üç han ve iki kilise vardı. 

Eğridir'in Osmanlı döneminde XX. yüz
yılın başlarına kadar ulaşım bakımından 
pek parlak olmayan vaziyeti, izmir-Ay
dın demiryolu hattının 1912 yı lında bu
raya kadar uzatılmasıyla iyi bir duruma 
geldi: bu sayede halı sanayii ve halı ti
careti nde belirgin bir ilerleme kaydedil
di. Yapılan bir araştırmaya göre 191 O-
1913 yıllarında Eğridir'de SOO halı tez
gahı bulunuyor, bu tezgahlarda 1500 iş
çi çalışıyor ve 15.000 m 2 halı dokunu
yordu. 

ilk defa. göle doğru uzanan yarıma
danın ucunda yerleşmiş bulunan ve ka-

Eğridir'de Hızır Bey Camii 

ra tarafından da surlarla korunan Eğri
dir'in iskan sahası zamanla büyüyünce 
söz konusu surlar içeriye doğru birkaç 
kere yer değiştirmiş, günümüzde de Eğ
ridir'in iskan sahası Eğridir sivrisinin (Eğ
ridir dağı) dik yamacına dayanmıştır. 1. 
Dünya Savaşı'ndan önce nüfusu 6000 ka
dar tahmin edilen kasaba, 1927 yılında
ki sayıma göre SOOO'in altında bir nüfu
sa sahipti (4412). Kuzey- güney doğrul
tusunda yayılan şehrin 1940'1ı yılların 

başında on üç mahallesi bulunuyor. ha
ne sayısı ise 1 OOO'e ulaşmıyordu. Nüfu
su uzun süre çok yavaş artarak ve arada 
küçük iniş ve çıkışlar yaparak 1955 'te 
6546'ya ulaştı. 1959 yılı Mayıs ayı başın
da önemli bir yangın felaketi geçiren 
Eğridir'in aynı yıl içinde izmir- Konya ka
rayolunun tamamlanmasıyla önemi arttı. 
1960 sayımında 7071 olan nüfusu ilk de
fa 1980 yılında 1 O.OOO'i aşarak 12.415'i 
buldu. Yeni mahallelerin eklenmesiyle 
mahalle sayısı yirmi ikiye ulaştı. En ku
zeydeki istasyon mahallesinden güney
deki Pınar mahallesine doğru uzanan 
Eğridir'in 1990 sayımına göre nüfusu 
15.828 idi. Bu mahallelerden biri de göl 
üzerindeki Nis adası (yeni adı Yeşilada) 

üzerinde yayılan Yeşilada mahallesidir. 
Eskiden kayıklarla gidilip gelinen bu ma
halle, son yıllarda göl sularının alçalma
sından da faydalanılarak bir karayolu 
ile Eğridir' e bağlanmıştır. 

Eğridir'de başlıca tarihi eser olarak 
menşei eski çağiara kadar giden, fakat 
Selçuklu Sultanı ı. Alaeddin Keykubad 
(ı 220- ı 237) tarafından adeta yeniden in
şa edilerek onarılan içkale. ll. Gıyased
din Keyhusrev'in (1237-1246) han olarak 
yaptırdığı ve Hamidoğlu Dündar Bey ta
rafından 1301 yılında medreseye dönüş
türülen Taşmedrese ile (Dündar Bey Med
resesil Hamidoğulları'ndan Hızır Bey'in 
1327-1328 yıllarında yaptırdığı Hızır Bey 
Camii (Uiucami) sayılabilir. Günümüzde 
Isparta iline bağlı bir ilçenin merkezi olan 
Eğridir aynı zamanda turistik bir yerdir. 
1841 km 2 genişliğindeki ilçenin nüfu
su 1990 sayımına göre 41 . 266 idi. Son 
yıllarda adı Eğirdir şekline dönüştürül

müştür. 
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EGRİDİR ULUCAMii 

(bk. ULDCAMİ). 

EGRİDİRLİ HACI KEMAL 
(X. /XVI. yüzyıl) 

Anadolu'da yaşayan 
belli başlı şairterin şiirlerinden 

örneklerle bunlara yazılan 
nazirelerden meydana gelen 

Camiu'n-nezair'i düzenleyen 
şair ve musannif 

(bk. cAMiU'n-NEzAiR). 
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