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İbnü's-Sikkit'in 
(ö. 244/858) 

kelimelerin farklı 
ve hatalı kullanımlarını ele aldığı 

lugata dair eseri. 
_j 

Daha çok bu eseriyle üne kavuştuğu 
için bazı kaynaklarda "sahibü lslahi'l-man
tık" diye anılan müellif eserine mukaddi
me yazmamıştır. Ancak muhtevasından 
çeşitli dil hatalarını düzeltmek amacıyla 
yazıldığı anlaşılmaktadır. İbn Kuteybe'nin 
Edebü'l-kô.tib'ine mukaddimesinin uzun
luğu sebebiyle "kitapsız mukaddime", Iş
lfıf:ıu'1-mantı]f'a da "mukaddimesiz ki
tap" denilmiştir (İbn Hallikan, V, 442). 

İbnü's-Sikki't, iki kısma ve 112 bölüme 
ayırdığı eserinde çeşitli vezinde ve yapı
daki kelimelerle vezinleri aynı. manaları 
farklı veya manaları aynı vezinleri farklı 
kelimelere yer vermiştir. İlletli ve sahih 
kelimelerle hemzeli, hemzesiz ve şeddeli 
kelimeleri incelerken halkın bu kelimeler
deki yaniışiarına dikkat çekmiştir. Bu ara
da lehçe farkları üzerinde de durmuş, fa
sih konuşan bedevilerden nakillerde bu
lunmuş ve kendisinden önceki dilcilerin 
yanlış diye kaydettikleri bazı hususlara 
itiraz etmiştir. Müellif, halk dilinde kulla
nılan kelime ve ifadelere de temas et
mekle birlikte daha çok fasih kelimelere 
yer vermiştir. Ayrıca sesleri ve mahreçle
ri yakın kelimelerle fonetik ve semantik 
değişim ve dönüşümler üzerinde dur
muştur. Sarf konusunda da bilgi veren 
İbnü's-Sikki't iştikak kurallarından, çeşitli 
vezinler ve sayılarla ilgili kurallardan, ba
zı atasözlerinin izahı ile ism-i mevsQI, se
mal müennesler ve sadece olumsuz şe
kilde kullanılan ifadelerden, tesniyeler
den ve özel isiınierin tesniyelerinden de 
bahsetmiş, eserin sonunda "fuale" vez
nindeki sıfat ve isimler hakkında bilgi 
vermiştir. 

Işlaf:ıu'1-mantı]f Ezheri'nin Teh?;ibü'1-
1uga'sı, İbn Side'nin e1-Mu{)aşşaş'ı, İbn 
Paris'in Mu<cemü me]fiiyisi'1-luga'sı, 
Feyyı}mi'nin e1-Mişbdf:ıu'1-münir'i, Ze
bidi'nin Tô.cü '1-"arus'u, E bO Ubeyd el
Bekri'nin Faş1ü'l-ma]fiil'i, Süyuti'nin e1-
Müzhir'i ve Abdülkadir el-Bağdildi'nin 
Ijizô.netü '1-edeb'i gibi temel eserlerin 
başlıca kaynakları arasında yer alır. İbn 
Kuteybe Edebü'1-katib'inde, İbnü's-Sik
kit'in bu eseriyle e1-Elfa~'ındaki metodu
nu takip etmiş, bu iki eserdeki bölümie
rin büyük bir kısmını kitabına almış, an-

194 

cak İbnü's-Sikki't'in adını anmamıştır. Mü
ellifin çağdaşı olan veya daha sonra yeti
şen dil ve edebiyat alimleri Iş1ô.J:ıu'1-man
tı]f'tan övgüyle söz etmişlerdir. Müberred, 
Bağdatlılar'ın eserleri arasında İbnü's-Sik
kit'in bu eserinden daha iyisini görmedi
ğini söylemiş (Kemaleddin el-Enbari, s. 
1 79). bazı alimler de Bağdat köprüsünden 
Işlfıf:ıu '1-mantı]f gibisinin geçmediğini 
ifade ederek bu görüşü paylaşmışlardır 
(İbn Hallikan, VI, 400) 

Günümüze EbQ Muhammed Kasım b. 
Muhammed b. Beşşar el-Enbari rivaye
tiyle gelen Iş1ô.J:ıu'l-mantı]f, 372 (982) 
yılında Ebü'l-Kasım Ahmed b. Hasan'ın 
Ahmed b. Paris' e birkaç defa okuduğu bir 
nüshası esas alınarakAhmed Muhammed 
Şakir ve Abdüsselam Muhammed Harun 
tarafından neşredilmiş (Kahire 1949, 1956, 

1970, 1987). bu neşirdeki hatalara ilişkin 
olarak Muhammed Salih et-Tikriti bir ten
kityazmıştır (bk. bibl.). 

Eser üzerinde şerh , tehzib ve ihtisar 
türü çalışmalar yapılm ıştır. Bunların en 
önemlilerinden biri Hatib et-Tebrizi'nin 
Teh?;ibü Iş1af:ıi'l-mantı]f adlı eseridir. 
Tebriz( mukaddimesinde, Işlô.JJ-u '1-man
tı]f'ın hacminin küçüklüğüne rağmen 
önemli bilgiler ihtiva etmesi sebebiyle bü
yük ilgiye mazhar olduğunu görünce eser
de bulunan gereksiz tekrarları çıkarıp ör
nek beyitlerdeki hataları düzeltmek ve 
bazı güç tarafları açıklamak üzere ese
rini yazdığım belirtmektedir (Hatib et
Tebriz!, neşredenin girişi, 1. 41 ). Tebri
zi'nin bu eseri Bedreddin Na'sani (Kahi
re 1913). Muhammed Zeki ve Salih Ali 
Bek tarafından kısmen (Kahire 1913}, 

Fevzi Abdülazlz Mes'ud tarafından tam 
olarak iki cilthalinde (Kahire 1986-87) 

neşredilmiştir. Eser için bir tehzib ve ih
tisar çalışması daVezir Ebül-Kasım Hüse
yin b. Ali el-Mağribl tarafından yapılmış, 

kitaptaki karışık lugat malzemesi isim ve 
fiil kalıplarıyla diğer hususlar (lefif) ol
mak üzere üç bölümde toplanmıştır. el
Müne{){)a1 mu{)taşaru Işlô.f:ıi'l-mantı]f 
adıyla Cemal Talebe tarafından yayımla
nan (bk. bi bl) bu eserle ilgili olarak Ebü'l
Aia el-Maarrl Risô.1etü '1-igrid'i yazmış
tır (b k. DİA, X, 290). Diğer bir çalışma da 
Yusuf b. Hasan es-Sirafi'nin Şerf:ıu ebya
ti Iş1ô.J:ıi'1-mantı]f adlı kitabıdır (nşr. Yasin 
Muhammed Sevvas, Dübey 1992). Ebü'l
Beka el-Ukber'i, e1-Meşufü'1-m u<1em 
fi tertibi'1-Işlô.J:ı <a1ô. f:ıurufi'l-mu<cem 
adıyla yaptığı çalışmada (nşr. Yasin Mu
hammed Sevvas, Mekke 1403/1983) Iş1ô.

f:ıu'1-mantı]f'ı alfabetik olarak tertip et
miş, farklı yerlerde bulunan bilgileri bir 

araya getirmiş, tekrarları çıkarıp karma
şık noktaları izah etmiş ve bazı eksiklik
leri tamamlamıştır. Buna benzer bir ça
lışma da Muhammed Hasan Büka'i tara
fından gerçekleştirilmiştir (bk. bibl.). 
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Akdeniz bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

_j 

Göller yöresi denen kesimde Akdağ'ın 
kuzey eteğinde, şehirle aynı adı taşıyari 
ovanın güneybatı ucunda, denizden yak
laşık 1024 m. yükseklikte yer almaktadır. 
İç Anadolu'dan Akdeniz' e inen güzergah
ta önemli bir merkez olarak ortaya çıkan 
şehrin asıl gelişmesi Selçuklu hakimiyeti 
sonrasına rastlar. Isparta adının nereden 
geldiği tartışmalıdır. Antik kaynaklarda 
görülen Baris 1 Bareos adlı şehrin burada 
bulunduğu ileri sürülmüştür. Bazı araş
tırmacılar, bu adın Sanskritçevari (su) ke
limesiyle ilgili olabileceği üzerinde durur
lar. Bir kısmı ise burayq Hitit veya Lidya 
dilinde Barida dendiğini, zamanla Grek
ler'in bu kelimenin başına ei s 1 is ekini ge
tirerek "Barida'ya" anlamında eis Bari da 
adıyla andıklarını , daha sonra bunun Sa-



barda veya fsbarda /Isparta şekline dö
nüştüğünü belirtirler. E. Honigman, Ram
say'ın verdiği bilgilerden hareketle bura
nın antik Baris şehriyle ilgisi olmadığını, 
önce küçük bir kale iken sonradan geç Bi
zam~ devrinde sivil iskana açılan Saparda 
adlı bir kasaba olabileceğini, bunun da 
Barida ile ilgisinin bulunduğunu ifade et
mektedir (Byzantion, XIV [ 1939[, s. 655). 
Bir başka kayıtta ise "eis Barida" görüşü 
reddedilerek buranın tarihçi Polybios'un 
bahsettiği Saparda ile aynı yer olduğu ve 
bu adın Luwi dilinde "güzel- kutlu akar
su" anlamına gelen Swarda'ya dayandığı 
iddia edilir (Umar, s. 155, 751-753). Ana
dolu Selçuklu tarihi kaynaklarından ibn 
Blbl'nin el-Evô.mirü'l-'alô.'iyye adlı ese
rinde (s. 76) geçen Saparta'nın ( 4jr.) bu
rayı ifade etmek üzere kullanılıp kullanıl
madığı tereddüt uyandırmışsa da bu ke
lime, söz konusu eserin muhtasar Türkçe 
tercümesinde açık olarak isparta ( 4j .r.' ) 
şeklinde yazılmıştır ( Teutı.rii].-i Al-i Selcül)., 
lll, 62) VIII. (XIV.) yüzyıl Arap seyyahların
dan ibn Fazlullah ei-Ömerl'nin Mesô.li
kü '1-ebşô.r ii memô.liki'l-emşô.r adlı ese
rinin sözlü kaynağı, Hamid-ili ile ilgili şe
hirler arasında sadece Yalvaç, Karaağaç 
ve Eğridir ' i zikreder. Buna karşılık ibn 
BatlOta'nın burayı Seberte veya Sabarta 
( 4j .r.-' ) adıyla anması ( Seyahatntı.me, ı, 

31 5) Saparda ile uygunluk gösterir. Bu 
ad zamanla Türkler arasında Isparta ha
line gelmiştir. Bedreddin ei-Aynl, " bilad-ı 
Germiyan"dan olduğunu söylediği şehrin 
Eğridir ile Denizli arasında Hamld'de bu
lunduğunu belirtip isbarta (ur' ) tarzın
da yazar ( Dağlıoğlu. Vll/84-86 [ 1941 [. s. 
1170) ilk Osmanlı kaynaklarından Neşrl'
nin eserinde burası isparda ( o~.r.') şek
linde kaydedilmiş ( Cihannümtı., 1, 209). 
tahrir defterlerinde ise isparta, isbarta 
( 4j14--1) imlasıyla yazılmıştır. 

Tarih. Şehrin ne zaman ve kimler ta
rafından kurulduğuna dair herhangi bir 
bilgi yoktur. Ayrıca bugünkü bulunduğu 
yerde antik döneme ait iskan izine rast
lanmamıştır. Bununla birlikte Isparta 

·bölgesinin (Pisidia) tarihinin 1 0.000 yıl ön
cesine gittiği ve bu yörede Arzawa Kon-
federasyonu'nun etkili olduğu, bunların 
dağılmasıyla Hitit hakimiyetinin başladı
ğı belirtilir (m ö IL binyıl) Frigya veLid
yalılar'ın idaresi altına giren yörede, bu 
sonuncuların hakimiyeti devresinde mi
lattan önce VI. yüzyılda Baris adlı şehrin 
ortaya çıktığı ileri sürülür. Milattan önce 
546'da Persler'in Lidya'yı yenilgiye uğrat
masından sonra Pisidia bölgesinde mi
lattan önce 334'te iskender'in, ardından 

Selefkiler'in, milattan önce 190'dan itiba
ren de Romalılar'ın hakimiyeti kuruldu. 
Roma imparatorluğu'nun ikiye ayrılma
sından sonra Doğu Roma toprakları için
de kalan bölgeye ilk Arap akınlarının Erne
viler döneminde başladığı rivayet edilir. 
Bölgeyi ne derecede etkilediği kesin ola
rak bilinmeyen 713'teki aklnın ardından 
771 'de yeniden Abbasl kuwetlerinin hü
cumlarına uğradığı, hatta geçici bir süre 
Isparta'nın da ele geçirildiği belirtilmek
teyse de o döneme ait kaynaklar bu bilgi
leri doğru lamamaktadır. Ayrıca mahalli 
tarihçilerce, Isparta'nın Sülü Bey mahal
lesindeki igci sokakta bulunan ve bugün 
müzeye kaldırılmış olan bir çeşme (Yılan
kıran) kitabesindeki kayda dayanılarak 
şehrin 429 (1038), hatta 209 (824) yılla
rında müslümanların elinde bulunduğu 
iddia edilmektedir. Bu bilgiler kitabenin 
tarihinin hatalı olarak oku n masından kay
naklanmıştır (Böcüzade Süleyman Sami. 
s. 12-13). Öte yandan kitabedeki tarihin 
529 (1135) olması gerektiği, diğer bir 
Farsça kitabede ise 925 ( 1519) tarihinin 
bulunduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 
kitabedeki şüpheli ve karışık tarihlerden 
yola çıkarak Arap ve Türk fetihlerinin ne 
zaman gerçekleştiğine dair bir hükme 
varmak güçtür. Bununla birlikte tarihçi 
ibn Blbl'nin bir kaydına göre, "Mağrib de
nizi sahillerinde" büyük kalelerden biri 
olan şehir lll. Kılıcarslan zamanında 1204'
te zaptedilmiştir ( el-Eutı.mirü'l-'altı.'iyye, 
s. 7 6). Ancak ibn Blbl'nin verdiği bilgi ye
ni tartışmalara yol açmış , bazı araştırma

cılar onun I sparta'yı değil deniz kenarın
. daki bir başka şehri, muhtemelen Pata
ra'yı kastettiğini, Barida'nın daha önce 
Türkler'in eline geçmiş olduğunu yazmış
lardır. Osman '!\.ıran ise I. Gıyaseddin Key
husrev'in Uluborlu'da melik olarak asker
leriyle 1196'da Menderes havzasına ka
dar ileriediği bilgisinden hareketle Ispar
ta'nın daha önceleri zaptedilmiş, ancak 
lll. Haçlı Seferi veya kardeşler mücadele
si sırasında yeniden elden çıkmış olabile
ceğini , ibn Bibl'nin kaydının daha sonra 
şehrin yeniden fethiyle ilgili bulunduğu
nu, dolayısıyla Uluborlu, Eğridir ve Ata
bey' e nisbetle Isparta'da kesin hakimi
yetin geç bir tarihte sağlandığını belirt:ir 
(Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, s. 
265-267) 

Anadolu Selçuklu idaresinin Moğol isti
lalarıyla sarsılmasından sonra ortaya çı
kan Türkmen beyliklerinden biri olan Ha
midoğulları XIII. yüzyıl sonlarından itiba
ren Isparta ve yöresinde hakimiyet kur
dular. Ancak Isparta'nın bu sıralardaki 
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durumu ve Hamidoğulları'nca hangi ta
rihte nasıl zaptedildiği bilinmemektedir. 
Feleküddin Dündar Bey zamanında ( ı 30 1-
1326) Isparta'nın küçük bir kale duru
munda bulunduğu tahmin edilebilir. Bu 
dönemde Moğol valileri ve Hamidoğuila
rı arasındaki mücadelelerden Isparta'nın 
da etkilendiği düşünülebili r. ilhanlı Vali
si Demirtaş'ın Eğridir üzerine yürümesi, 
Dündar Bey'in Isparta- Burdur yoluyla An
talya'ya çekilmesi ve burada öldürülme
sinden sonra Isparta Eğridir yöresi doğ
rudan ilhanlılar'ın hükmü altına girdi. Fa
kat bu uzun sürmedi. Demirtaş'ın Mısır'a 

kaçışının ardından HamidoğuBarı bölgeyi 
yeniden ele geçirdiler ( 1326 ). Bundan son
ra Hamidoğuilan ile Karamanlılar'ın çe
kişmelerine sahne olan Isparta'nın I. Mu
rad devrinde ilginç bir şekilde Osmanlı
lar'a verildiği rivayet edilir. 

ilk Osmanlı kroniklerine göre, 1. Mu
rad'ın oğlu Yıldırım Bayezid'in düğününe 
davet edilen Hamidoğlu Kemaleddin Hü
seyin Bey çeşitli hediyeler göndermiş, bu 
arada Murad'ın tekl ifiyle ülkesinin bir kı
sım topraklarını Osmanlılar'a satmıştır. 

ismail Hakkı Uzunçarşılı'ya göre 1374'te 
gerçekleşen bu satış sonucunda Osmanlı 
hakimiyetine giren Hamid-ili kasabaları
nın altı parça olduğu, bunlar arasında Is
parta'nın da bulunduğu söz konusu kay
naklarda belirtilir. Aşıkpaşazade'nin Tô.
rih'inin An Bey tarafından neşredilen nüs
hasında Osmanlılar'a satılan yerler Akşe
hir, Beyşehir, Seydişehir ve Karaağaç ola
rakyazılı iken (s. 59). Atsız tarafından ya
yımlanan nüshada bunlara Yalvaç ve Is
parta'nın da eklenmiş olduğu görülmek
tedir (s . 131 ). Neşri de yine bu sonuncu 
nüshadaki bilgilere benzer şekilde altı ka
sabayı ismen zikredip bunlar arasında Is
parta'yı da sayar. Aşıkpaşazade bu olayın 
783'te, Neşri ise 783 ile 784 ( 1381-1382) 
arasında gerçekleştiğini yazar. XVI. yüzyıl 
Osmanlı tarihçilerinden Hadidi satılan şe
hirleri beş parça olarak belirtip· Isparta'yı 

saymaz (Teutı.rih-iAl-i Osman, s. 98). Ho
ca Sadeddin Efendi ise Isparta'nın adını 
verirken Akşehir'i dışarıda tutar ( Ttı.cü 't
teutı.rih, ı. 98). Söz konusu bilgiler tahlil 
edildiğinde Isparta ve Yalvaç gibi Hami
doğuilan'nın eski topraklarının Osmanlı
lar'a satılması akla yakın gelmemektedir. 
Aşıkpaşazade'nin ilk zikrettiği dört şeh
rin Hamid-ili'nin ası l kasabaları olmadığı 

dikkate alınırsa Isparta'nın bu satış sonu
cu Osmanlılar'a bırakllmadığı anlaşılır. Bu 
hadise aslında Karamanoğulları ile Ha
mldoğulları arasında Eşrefoğulları top
rakları üzerindeki çekişmenin bir yansı-
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masıdır. Akşehir. Beyşehir, Seydişehir, Ka
raağaç . Eşrefoğulları'nın 1326'dan sonra 
parçalanması sonucu Hamidoğulları'nın 
idaresine giren ve dolayısıyla Karamano
ğulları ile ihtilaflı olan yerlerdir. Hüseyin 
Bey buraları Osmanlılar'a vermekle Kara
manoğulları'na karşı güçlü bir müttefik 
olniuş. bir bakıma Osmanlılar ile Kara
manlılar'ı karşı karşıya getirmiştir. 1. Mu
rad, Karamanoğulları ile yaptığı mücade
le sırasında 1386'da Eğridir'e hakim olun
ca Osmanlı himayesine giren Hüseyin Bey 
Isparta merkez olmak üzere Burdur. Ulu
borlu bölgesinde bir süre daha hakimi
yetini devam ettirdi. Dolayısıyla Isparta 
muhtemelen onun 1391'de ölümünden 
sonra kesin olarak Osmanlı idaresi altına 
girdi. Yıldırım Bayezid babasının sağlığın
da Hamidoğulları'ndan intikal eden yer
lerde idarecilikte bulunmuştu (Neşrl. ı. 

241i. 

Timur'un Anadolu harekatı Isparta böl
gesini de etkiledi. Timur'un ordularının 
geri dönüşü sırasında Uluborlu ve Eğridir 
işgal edilip tahribata uğramakla birlikte 
( 1403) Isparta'nın bu olaydan etkilenip et
kilenmediğine dair herhangi bir bilgi yok
tur. Onun bu bölgeden ayrılmasından son
ra muhtemelen Karamanoğulları yöreyi 
ellerine geçirdiler. Bu sırada Isparta'nın 
kimin elinde kaldığı ve durumu belli de
ğildir. Çelebi Mehmed'in Karaınanlılar ile 
mücadeleleri sırasında buranın Osmanlı 
idaresine geçtiği düşünülebilirse de kati 
hakimiyetin ll. Murad döneminde gerçek
leştiği anlaşılmaktadır. Bu devirde Ispar
ta'nın ilk Osmanlı idarecisi olarak Kutlu 
Bey'den söz edilir. Uzunçarşılı, onun 1. Mu
rad devri ümerasından olup Kosova Sa
vaşı sırasında Hamidoğulları'ndan alınan 

Isparta'ya su başı olarak tayin edildiğini 
yazar. Bu bilginin sıhhati çağdaş kaynak
larla doğrulanamamakla birlikte Kutlu 
Bey'e ait 833 (1429) tarihli bir vakfiyede 
kendisinden "emirü'l-ümera" şeklinde söz 
edilmesi onun ll. Murad devrinde Ispar
ta'da bulunduğunu ortaya koymaktadır. 
Kutlu Bey buradaki Selçuklu eseri uluca
mii ( 1299) yeniden yaptırmıştır. Neşri. Ka
r amanoğulları ile yapılan Frenk yazısı sa
vaşını anlatırken Kutlu Bey' i Eğridir suba
şısı olarak tanıtır (Cihannüma, ı. 225) ve 
onun Kosova Savaşı sırasında 1. Murad ta
rafından Anadolu muhafazasında bırakı
lan beş emirden biri olduğunu yazar. Do
layısıyla ı. Murad devrinden beri aralık
larla Eğridir ve Isparta'da idarecilikyap
tığı anlaşılmaktadır. 

Osmanlı idaresinin kurulmasından son
ra XVI. yüzyıla kadar Isparta'da önemli bir 
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hadise cereyan etmedi. Ancak ll. Mehmed 
zamanında Karamanoğulları beyliğine son 
verilene kadar, hatta ondan sonra da Ka
ramanlılar'a bağlı aşiretlerle olan müca
deleler sırasında burası bir kale olarak as
keri önem kazanmıştı. XVI. yüzyıl başla
rında bölgeyi tesiri altına alan Şahkulu 
ayaklanmasının Isparta'yı ne şekilde etki
lediği hakkında fazla bilgi bulunmamak
tadır. Bununla birlikte bu isyanla ilgili bir 
raporda Şahkulu yandaşlarının Teke yöre
sinden Ham! d-ili'ne çıkıp Gölhisar'ı, Bur
dur'uyağmaladıkları ve oradan Isparta 
ve Eğridir'e doğru yürüdükleri belirtil
mektedir (Uiuçay, VV9 119541. s. 67) . Bun
ların Isparta'ya girip girmedikleri ise bi
linmemektedir. 1 O Mayıs 1 SS6'daki bü
yük depremden etkilendiği anlaşılan Is
parta yöresi. XVI. yüzyılın ikincisi yarısın
dan itibaren suhte 1 medreseli olayiarına 
sahne oldu. Ayrıca buna bağlı eşkıyalık 
hareketleri de giderek arttı. Özellikle Ulu
borlu, Yalvaç. Beyşehir suhtelerin mer
kezleri durumundaydı. XVI. yüzyılın son
larına doğru bu defa Celali isyanları böl
geyi etkisi altına aldı. Büyük Celali reisie
rinin ve gruplarının dolaştığı ve üslendiği 
yerlerden biri haline geldi . Ahmed Ket
hüda adlı bir kişi burayı 101S'ten (1606) 
önce yağmalamıştı. Özellikle Burdur ya
kınlarındaki bir vadide (Girme 1 Kremna) 
bulunan mağaralarda 200 kadar eşkıya
nın toplandığı ve Burdur, Isparta. Keçi
borlu, Ağlasun yöresinde eşkıyalıkta bu
lunduğu, bunların ve Beğtemir adlı bir 
başka eşkıya reisinin Teke sancağı muta
sarrıfı Mehmed Paşa tarafından dağıtıl
dığı anlaşılmaktadır (ı 6 Ramazan I O ı 7/24 
Aralık 1608; BA, KK, Ahkam, nr. 71, s. 42). 
Özellikle XVII. yüzyıl ortalarında Karahay
daroğlu Mehmed ve Katırcıoğlu adlı Ce
lali reisieri bu yörede faaliyet göstermiş
lerdi. Haydaroğlu Uluborlu. Isparta, Af
yon havalisinde hükümet kuvvetlerini ol
dukça uğraştırmış. Afyon'u bastıktan son
ra lsparta'yayönelmiş; Isparta sancak be
yi Hacısinanpaşazade Mehmed Paşa'nın 
mütesellimi olan Abaza Hasan Ağa (Paşa), 
Isparta önlerine gelip şehre saidırmamak 
için halktan 3000 kuruş isteyen ve para 
tedariki amacıyla şehir ileri gelenlerince 
bir süre oyalanan Haydaroğlu üzerine ani 
bir baskın yaparak onu yakalamıştı ( 1648 ). 
Onunla birlikte hareket eden ve daha son
ra af dileyerek kendisine Beyşehir sanca
ğı verilen ve çeşitli devlet hizmetlerinde 
bulunup Girit savaşları sırasında şehid dü
şen Katırcıoğlu da (Mehmed Paşa) Isparta 
yöresinden di. 

XVII. yüzyılda karışıklıklar bir süre da
ha devam etti. XVIII. yüzyılda Isparta dep
rem, su baskınları gibi tabii afetlerle kar
şı karşıya kaldı. Yüzyılın ortalarından iti
baren güçlü ayan aileleri şehrin ve civa
rının idaresinde söz sahibi oldular. Çelik 
Mehmed Paşa zaman zaman Isparta'da 
oturarak b uranın im arına da çalıştı. 1 780'
de Gölcük Bağazı'ndan gelen sel Tekke 
ve Yayla mahallelerinde tahribata yol açtı. 
Çelik Mehmed Paşa'nın ahfadından Said 
Paşa' nın idareciliği esnasında annesi Tae
lı Hatun, Dere mahallesine bir kanal yap
tırarak sel baskıniarına karşı burayı ko
rumaya çalıştı. ll. Mahmud döneminde 
merkezi idareyi güçlendirme çabaları içe
risinde diğer yerlerde olduğu gibi Ispar
ta'da da güçlü mahalli hanedanların ida
ri yetkileri sınırlandırıldı. 1813'te Ispar
ta'ya tayin edilen Vezir Mustafa Paşa ci
vardaki bazı mahalli güçleri ortadan kal
dırdı, bazılarını da uzaklaştırdı. Mehmed 
Emin Vahid Paşa döneminde 1814'te Is
parta çarşısı tamamen yandı, geride bir 
tek bedesten kaldı. 1831'de Nizam-ı Ce
did Alayı şehre gelerek 1834'e kadar bu
rada kaldı. Daha önce 1830'da çıkan ve
ba salgını gerek şehirde gerekse çevre
de yüzlerce kişinin ölümüne sebep oldu; 
1837'ye kadar aralıklarla sürdü. 1841'de 
Isparta mutasarrıfı Celaleddin Paşa'nın 
sert idari tedbirleri huzursuzluğa ve şe
hir ileri gelenlerinin tepkisine yol açtı. 
Tanzimat Fermanı'nın ilanı halk tarafın
dan olumsuz karşılandı. Bor ve Sandıklı 
müftüleri bu fermanın aleyhinde bulun
dular ve tepkilerin artmasında rol oyna
dılar. Hatta 1848'de Isparta çayından ge
len ve Tabakhane, Fazlullah, İskender ma
hallelerini tahrip eden sel ile 18SO'de bir
kaç yüz dükkanın ve evin yanmasına se
bep olan yangın, kılık kıyafet değişikliği
ne karşı ilahi bir ceza olarak yorumlandı 
ve halk arasında oluşan tepkileri daha da 
arttırdı. 1871'de Isparta'ya sürgüne gön
derilen Hüseyin Avni Paşa'yı karşılamaya 
giden askerlerin şehirden ayrılmasını fır
sat bilen 400 kadar mahkum ayaklandıy
sa da bu isyan kısa sürede bastırıldı; fa
kat halk üzerinde olumsuz etkilere yol 
açtı. Bundan sonra şehirde 1914'e kadar 
önemli bir hadise olmadı. Ancak bu yılın 
ekiminde meydana gelen şiddetli deprem 
Burdur'un yanı sıra Isparta'da da etkili 
oldu; birçok ev yıkıldı. SOO kişi yıkıntılar 
altında kaldı. 

Milli Mücadele yıllarında işgale uğra
rnamasına rağmen Isparta en hareketli 
bölgelerden biri haline geldi. ı. Dünya Sa
vaşı'nın sıkıntılarını yaşayan şehir halkı, 



savaş sonunda bir taraftan Anadolu'nun 
batı kesiminin Yunan, diğer taraftan gü
neyden İtalyan işgalleri sebebiyle büyük 
bir endişe içine düştü . Yunanlılar'ın izmir'i 
işgalinden biraz önce 8 Mayıs 191 9' da 
Şehzade Abdürrahim Efendi başkanlığın
daki bir heyet Isparta'ya geldi; halka 
nasihatte bulundu, dertleri dinlendi. iz~ 
mir'in işgalinin öğrenilmesi üzerine bu
nun Isparta'ya kadar uzanacağı şayiaları 
yayıldı. Halk muhtemel bir işgale karşı 
teşkilatlanmaya çalıştı. 20 Haziran 1919'
da Isparta Hükümet Konağı önünde bü
yük bir miting yapıldı. Antalya'yı işgal 
eden İtalyanlar'ın Burdur istikametinde 
harekete geçtiklerinin öğrenilmesi üzeri
ne İtalyan hükümeti protesto edildi. İtal
yan birlikleri 28 Haziran'da Burdur'u iş
gal ettiler ve 1 S Ağustos'ta bir bölük as
kerle Isparta'ya yöneldiler. Buna karşı Is
parta'da gönüllü alayları direniş için ted
bir aldı. İtalyanlar'ın halkın silahlarını tes
lim teklifi reddedildi ve işgale karşı dire
nileceği bildirildi. Halkın silahlı ve kararlı 
oluşu üzerine İtalyanlar ertesi günü geri 
çekildiler ve faaliyetlerini Antalya yöre
sinde yoğunlaştırdılar. Bu arada Kuva-yi 
Milliye teşkilatının Isparta şubesi kurul
muş. bu çerçeve içinde Yunanlılar'a karşı 
Ege bölgesindeki direnişin önemli sima
larından olan Demirci Mehmed Efe S Ara
lık 1919'da Isparta'ya gelmiş ve törenler
le karşılanmıştı. Ankara'da milli hüküme
tin kurulması. Yunanlılar ' ın hızla iç ke
simlere doğru ilerlemeleri üzerine şehir 
ileri gelenlerinin bir kısmı İtalya himaye
sine sığınılması. bir kısmı ise savunma 
hattı oluşturulması görüşünü ileri sürdü 
ve ikinci görüş benimsen di. Ancak Demir
ci Mehmed Efe ile yörenin önde gelenleri 
arasında bazı an laşmazlıklar çıktı. Demir
ci'nin başına buyruk hareket etmesi ve 
yöredeki tahakkümü halkın şikayetleri
ne yol açtı. 1920'de Isparta'ya sevkedilen 
Miralay Refet Bey (Be le) idaresindeki milli 
kuwetler şehre geldiler; Demirci Efe bun
ların baskınından kurtularak geri çekildi. 
Isparta'nın emniyeti yeniden sağlanmış 
oldu (Böcüzade Sü leyman Sami, s. 371-
3 7 2). 9 Ekim 1921 'de çıkan yangında 160 
kadar dükkan yandı. 18 Ekim'de Burdur 
tarafından gelen bir İtalyan uçağı şehri 
bombaladıysa da herhangi bir kayıp ve
rilmedi. Cumhuriyet'in ilanından sonra 
Isparta bir il merkezi olma özelliğini sür
dürdü. 

Sosyal ve Ekonomik Yapı . Bizans dö
neminde küçük bir kale olan Isparta'nın 
kasaba haline gelişi muhtemelen Anado
lu Selçukluları zamanında gerçekleşmiş-

tir. Nitekim burada Selçuklu eseri bir ulu
caminin bulunduğu ve sonradan Kutlu 
Bey tarafından yeniden inşa edildiği bi
linmektedir. Ayrıca İbn Bibl'nin kaydet
tiğine göre Selçuklular'ın fethi sırasında 
burası son derece müstahkem bir kale 
durumundaydı. Şehrin bir başka erken 
tarihli önemli tasviri İbn Battfıta tarafın
dan yapılmıştır. Ona göre kalesi yüksek 
bir dağın üzerinde bulunan kasabanın gü
zel çarşıları vardı ( Seyahatname, ı , 3 15). 
Bundan hareketle Hamidoğuilan döne
minde kale dışında sivil iskanın oluştuğu 
ve bu kesimin gelişmiş bulunduğu söyle
nebilir. 

Isparta. önemli bir liman şehri olan An
talya'ya inen yolların üzerinde yer aldığın
dan XIV. yüzyıldan itibaren giderek bü
yümeye başladı. Bu gelişmesini Osmanlı 
hakimiyeti altında da sürdürdü. 1478 ta
rihli olduğu kabul edilen t ahrir defterin
de burası mahalleleriyle birlikte değil t i
mar hisselerine bölünmüş bir tarzda top
lu şekilde kaydedilmişti. Burada sekiz his
se halinde nüfus verilmiştir. Defterde top
lam 497 erkek nüfusun üçü tam çift, üçü 
yarım çift sahibi, 296'sı evli (bennak). üçü 
bekar (mücerret). on yed isi muaf olarak 
belirtilmiştir. Hepsi müslüman olan bu 
n üfusu n dışında kırk yedi kadar da hıris
tiyan bulunuyordu. Dolayısıyla bu dönem
de ahalisinin şehirli statüsünden çok ta
rım ağırlıklı bir özellik gösterdiği söyle
nebilir. Geniş ölçüde fiili bir ziraata dayalı 
meşguliyetin ve buna bağlı ekonomik fa
aliyetin zenaat kollarını etkileyip etki
lemediği belirlenememekle birlikte söz 
konusu ayırımın daha ziyade tirnar siste
minin uygulanma şeklinden kaynaklan
dığı anlaşılmaktadır. XV. yüzyılın sonları
na ait diğer bir tahrir defterinden bura
nın yine sekiz hisse olarak kaydedild i ği; 

354 evli, otuz dokuz bekar, yirmi yedi ka
dar da yaşlı . imam. hatip, zaviyedar vb. 
vergi muafı zümrelerden oluştuğu , bu
na ilave olarak elli iki hıristiyanın bulun
duğu tesbit edilmektedir. Her iki defter
de bulunan bu rakamlardan hareketle XV. 
yüzyılın ikinci yarısı için Isparta'nın orta
lama olarak2000-3000 dolayında bir nü
fusa sahip kasaba hüviyetinde bulundu
ğu söylenebilir. 

XVI. yÜzyılın başlarından itibaren def
terlerde Isparta ile ilgili kayıtlarda önemli 
bir değişiklik olduğu dikkati çekmektedir. 
Bu da şehrin artık mahalle taksimatının 
verilmesinden kaynaklanmaktadır. Söz 
konusu değişikliğin Isparta'daki fiziki ge
lişmeyle nasıl bir ilgisi olduğu tesbit edi
lememekle birlikte bir önceki tahrirlerden 
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1 S22'ye kadar geçen yirmi- yirmi beş yıl
lık bir süre zarfında bu mahallelerin or
taya çıktığı da söylenemez. Bu durum 
muhtemelen değişen tahrir anlayışının 
bir yansımasıdır. 1 S22 tarihli deftere gö
re mahalle sayısı on yedi olup bunlarda 
toplam 437 hane ( 613 nefer) bulunuyor
du. Bu rakamlar yaklaşık3000 dolayında 
bir nüfusa işaret etmektedir. Dolayısıyla 
XVI. yüzyılın yirmili yıllarına doğru Ispar
ta'nın nüfus ve buna bağlı olarak fiziki 
yönden esaslı bir gelişme içinde bulun
madığı anlaşılmaktadır. Bunda, Şahkulu 
isyanının ve bunun getirdiği belirsizlik or
tamının rolü olup olmadığı kesin olarak 
bilinmemektedir. 1 S22 tarihli tahrire gö
re Isparta'n ın en kalabalık mahalleleri Çe
ri başı (46 hane), Dere (39 hane). Cami (35 
hane). Mescid-i Karaağaç (36 hane). Mes
cid-i Hocaoğlu (25 hane). Yenice (25 hane), 
İğneci (25 hane). Doğancı (24 hane). İs
kender (22 hane) , Debbağlar (21 hane) , 
Mescid-i Şüyfıga Bey (21 hane), Hisar 
Efendi ( 19 hane) idi. Hıristiyanların sayı
sı elli beş hane olup bunlar toplu olarak 
bir mahallede oturmaktaydılar. Diğer bir 
ilgi çekici özellik Farsaklar adlı bir mahal
lenin varlığıdır. Teke-ili bölgesinin bu iyi 
bilinen Türkmen boyunun şehirde bir ma
hallenin adı olarak görülmesi. hem eski 
iskanın izlerini. hem de sivil müslüman 
halkın terkibini göstermesi bakımından 
dikkat çekicidir. Mahalleler arasında Ca
mi ( Ulucami i Kutlu Bey) adını taşıyanının 
yanı sıra altı kadar mescid adıyla kayıtlı 
olanlar vardır. 

1 S67'ye doğru Isparta'nın fiziki bakım
dan olduğu gibi nüfusça da büyüdüğü 
tesbit edilebilmektedir. Bir önceki tahrir
de mevcut on yedi mahalleye yedi mahal
le daha eklenmiş ve böylece bu son tarih
te mahalle sayısı yirmi dörde yükselmiş
tir. 1 S22'den sonra ortaya çıkan mahalle
ler İlisucu, Hacı Elfi, Evren, Yayla, Leble
bici (Keçeci). Mescid-i Hacı ivaz. Mescid-i 
Tavasoğlu olup bunların içinde Hacı Elfi 
ve Leblebici nüfusça kalabalık olan larıdır. 
Eski mahalleler arasında ise Hisar Efen
di. Çeribaşı, Cami, Doğancı ve Yenice nü
fus bakımından ön plana çıkmıştır. Özel
likle Hisar Efendi ve Cami mahallelerin
deki artış sivil i skanın şehir merkezinde 
toplanmış olduğunu ortaya koyar. Öte 
yandan yeni iskan mahallerinin dış çevre
de bulunduğu söylenebilir. Bunda nisbi 
de olsa genel nüfus artışının rolü vardır. 
Nitekim 1 S22'de 613 olan erkek nüfus 
(nefer) sayısı bu son tahrirde 904'e ( 468 
hane) ulaşmıştır (yakla ş ık 3500 kişi) . Bu 
nüfus içinde hıristiyan topluluğun hane 
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sayısı elli beşten kırka düşmüşken erkek 
nüfus toplamı altmış beşten altmış doku
za yükselmiştir. Bu ilginç gelişme bekar 
sayısının artışıyla ilgilidir. 

XVI. yüzyıl tahrir defterlerine göre Is
parta'da boyahane. bozahfıne, başhane 
gibi hemen her Osmanlı şehrinde mevcut 
bazı işletmeler vardı. Pazar vergileriyle 
birlikte bütün bu işletmelerden alınan 
vergi yekünü 42.038 akçe olarak tahmin 
edilmişti. Bu vergi hacmi, Isparta'nın ti
caret ve zenaat dallarıyla ilgili üretim ka
pasitesinin düşük olduğu izlenimini ver
mektedir. Fakat bu rakamların gerçek bir 
üretimi yansıttığı söylenememekle birlik
te genel olarak zirai yapısı ağır basan bir 
ekonomik yapının hakim olduğu düşünü
lebilir. Pazarda hububatın satılması ha
linde muhtesibe ölçüyle ilgili vergilerin 
ödendiği ve bunun şehre5 km. uzaklıkta 
bir krater gölü olan Gölcük'teki dalyanla 
birlikte 3900 akçe kadar olduğu görül
mektedir. Bu asırda vakfı olan ve deftere 
kayıtlı bulunan eserler Isparta Camii (Kut
lu Bey Camii) . Hisar Efendi Mescidi, Hüsa
meddin Zaviyesi, Şeyh Receb Zaviyesi, Sa
deddin b. Süleyman Bey Medresesi, Ve
led-i Evren Mescidi, Hızır Abdal Zaviyesi, 
Doğancı Mescidi, Sülü Bey Mescidi, Ab
durrahman Çelebi Mescidi, Debbağ Ma
hallesi Mescidi, Yayla Mescidi ve Firdevs 
BeyCamii idi. 

xvıı ve xvııı. yüzyıllarda büyümesini 
sürdüren şehir hakkında Evliya Çelebi he
men hemen hiç bilgi vermez. Suranın sa
dece iyi ve güzel bir şeh i r olduğunu söy
leyerek XVI. yüzyıl sonlarına ait Aşık Meh
med'in Menazırü '1-avalim adlı eserinde
ki bilgileri tekrar eder ( Seyahatname, IX, 
283-284); Firdevs Bey Camii'nin Mimar Si
nan yapısı olduğunu yazar. Cihannümd'
da ise kalesi bulunmayan, "meyvedar" 
büyük bir şehir olduğu, "boğası" denilen . 
pamuklu bezinin çok meşhur olup pek 
çok boyahanenin mevcut bulunduğu ka
yıtlıdır (s. 639) . Şehir hakkında yetersiz 
bilgiler buraya gelen yabancı seyyahların 
eserlerinde de görülür. xvııı. yüzyılın baş
larında Isparta'da yirmi gün kalan Paul 
Lucas buranın avaya kurulmuş güzel bir 
şehir olduğunu, fakat önemli bir özelliği
nin bulunmadığını, etrafının dağ silsile
leriyle çevrili olup bunlar üzerinde iki ka
lenin yer aldığını belirtir. Bunlardan biri
nin Hisar dağı tepesinde bulunduğu sal
namelerdeki bilgilerden anlaşılmaktadır. 

Bu dönemlerde ince pamuklu dokuma
ların şehrin ticari hayatında önemli bir ye
r i olduğu belirtilir. imal edilen bezler İs
tanbul başta olmak üzere 'Ilına iskelele-
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rine. Lehistan'a, Erdel'e ve Macaristan'a 
kadar yayılıyordu. Daha XVI. yüzyılda sa
dece Isparta'da damgalanmış boğasılar
dan alınan yıllık vergi 3000 akçeydi ve bu 
miktar zamanla artış göstermişti. Öte 
yandan buradaki boyahanenin varlığı söz · 
konusu üretimle ilgili olmalıdır. Ayrıca de
ricilikle ilgili yan dallar bir diğer faal üre
tim alanını oluşturmaktaydı. Yine XVll. 
yüzyılda burada güçlü bir esnaf teşkilatı
nın varlığından söz edilir. Böylece Isparta 
bölgedeki Eğridir, Ulu borlu, Burdur'a nis
betle XVI. yüzyıldan itibaren iktisadi fa
aliyeti ve ticari kapasitesiyle giderek ön 
plana çıkmıştır. 

XIX. yüzyılın yirmili yıllarında Isparta'
da yirmi dokuz mahalle vardı. Bunların 
önemli bir kısmı eski adlarını korumak
taydı. Bu sıra larda Temel, Çavuş, Kemer, 
Emre. Bilazade. Hacı Elfi. Cami-i Atik, Çe
le bil er, Hocazade, Fazlullah, Yenice, Keçe
ci, Debbfığhane, Sülü Bey, Hisar Efendi, 
Doğancı , Dere mahalleleri nüfusça kala
balık olanlarını teşkil ediyordu. Zimmiyan 
mahallesinde Rumlar, Ermeniyan veya 
Acemler mahallesinde Ermeniler otur
maktaydı. Bunlar ayrıca Temel , Kemer, 
Emre ve Çavuş gibi mahallelere de yayıl
mıştı. 1260-1261 ( 1844-1845) yıllarına 
ait bir temettuat sayımı sırasında Ispar
ta'da müslüman nüfusun oturduğu ma
halle sayısı yirmi üç olarak tesbit edilmiş
ti. Bunlar arasında Çelebiler. Yaylazade, 
Hocazade, Cami-i Atik. Keçeci, Yenice, 
Hacı ivaz mahalleleriyle Karaağaç'ın hane 
sayısı 1 O O' ün üzerindeydi. Ancak bu def
terde hıristiyan mahalleler yer almamış
tır (BA, Temettuat Defter/eri, nr. I O 119, s. 
I-385) XIX. yüzyıla ait şehirle ilgili geliş
meleri çok ayrıntılı biçimde t esbit eden 
Böcüzade Süleyman Sami, gayri müslim 
nüfusun şehre gelişinin XVII. yüzyıldan 
itibaren hızlandığını, bunların adlarındaki 
nisbelerin de delalet ettiği üzere İzmir, 
Sivas, Adalar, Mısır gibi yerlere mensup 
olduklarını yazar. Ermeniler ise XVlll. yüz
yılın ilkyarısından itibaren iran'dan kaça
rak gelmişler ve buraya yerleşip Acem- . 
ler mahallesini kurmuşlardır. Bu mahalle 
otuz haneden ibaret bir yerleşim yeri iken 
zamanla genişleyip 1908'de doksan sekiz 
haneye ulaşmıştır (Kuruluşundan Bugü
ne Kadar Isparta Tarihi, I, 29-31 ). 

XIX. yüzyılda Isparta'ya gelen seyyah
lar burayı ovada güzel bir şehir olarak 
tasvir ederler. Charles Texier, Hamld pa
şalığının en büyük ve güzel şehri olduğu
nu, ticaretiyle ön plana çıktığını, fakat es
ki eser bulu~madığını. İstanbul camileri
ne benzer büyük bir camiyle otuz kadar 

mahalle mescidinin var olduğunu, Ispar
ta Rumları'nın Türkçe'den başka bir dil 
bilmediklerini yazar (Küçük Asya, III, 262). 
Burası seyyahların tahminlerine göre XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında 30.000 dolayında 
nüfusa sahipti. 1830'da 12.600 dolayın
da olan nüfusu Sarre 18-20.000 dolayın
da gösterip 4000'e yakın ev (800'ü Rum, 
120'si Ermeni) olduğunu belirtir. A. Rif'at, 
12.000 nüfustan söz ederken Kamusü'l
a'ldm'da 17.000 (4500'ü gayri müslim). 
Cuinet'de 20.000 (7000 gayri müslim) ra
kamlarına rastlanır. 1300 ( 1883) tarihli 
Konya Vildyeti Salnamesi'nde merkez 
kasabanın 8559 erkek nüfusu bulundu
ğu, bunun 2087'sinin Rum, 235'inin Er
meni olduğu, toplam hane sayısının ise 
3320'ye ulaştığı kayıtlıdır(s. 22 I); dolayı

sıyla toplam nüfusun 17-18.000 civarın
da olduğu anlaşılmaktadır. 1921 Mayısın
da gönderilen emir gereği on altı yaşın
dan yukarı, altmış beş yaşından aşağı olup 
askerlik hizmeti görebilecek kudrette bu
lunan Rumlar'ın tamamı Konya'ya tehcir 
edildi. Böcüzade, bu sürgün sırasında 
Rumlar'ın sattıkları eşyaların yüksek fi- · 
yatlarla müslümanlar tarafından alındı
ğını, müslümanlarla bunların arasındaki 
dostluğun sürdüğünü , hatta gitmeyen 
veya kaçanları evlerinde sakladıklarını be
lirtir (Kuruluşundan Bugüne Kadar Ispar
ta Tarihi, I, 379). 

Halil Hamid Paşa camii clpllkçi camiil-lsparta 



XIX. yüzyılın ikinci yarısında Isparta'da 
ekonomik gelişmeler hakkında yine Böcü
zade'nin eserinde geniş bilgi bulunmak
tadır. Ona göre kuwetli bir esnaf grubu
nun bulunduğu şehirde kendisine yeten, 
hatta mamulleri dışarı gönderilen bir üre
tim varken yüzyılın son çeyreğine doğru 
ucuz Avrupa mallarının şehir pazarlarını 
istila etmesiyle söz konusu faaliyet dur
muş. esnaf teşkilatı bir daha toparlana
mamıştır. Ancak 1890'dan itibaren gül 
işleme sanayii kurulmuş ve giderek şehir 
iktisadiyatında önemli bir yere sahip ol
muştur (a.g.e., I, 35) Genellikle birbirini 
tekrarlayan bilgiler veren salnamelerden 
1300 ve 1302 ( 1883 ve 1885) tarihli olan
tarında başlıca mamuller bez, astar. hav
lu, alaca. çizme. kundura. sahtiyan olarak 
gösterilir. Verilen istatistiki bilgilerde de 
bu sahalarla, yani dokumacılık ve derici
likle ilgili iş yerlerinin sayısının fazla ol
duğu görülür. Mesela 1 O 1 .manifaturacı. 
1 08 çulha ve dokumacı dükkanı yanında 
200 kefşger (ayakkabıcı). yirmi kavaf. otuz 
kundura. on dört mutaf dükkanının bu
lunduğu belirtilir. Bunun dışında yirmi 
beş bakkal, on bir ekmekçi. on iki helva
cı. altı aşçı. on kasap, yirmi kalaycı. yirmi 
bir demirci. dokuz çilingir. beş çakmakçı. 
üç bakırcı, yedi kuyumcu, on iki nalbant, 
on dört semerci, altı berber dükkanı ile 
altı kiremithane, altmış dükkan ve ma
ğazayı içine alan bir bedesten. on sekiz 
değirmen. on üç kahvehane vardı (Konya 
VWiyeti Salnamesi, I 302 senesi, s. I 28-
13 ı). Bu iş yerlerinin mahiyetine bakıldı-
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ğında Isparta'nın iktisadi kapasitesinde 
dartaşma tesbit edilebilir. Muhtemelen 
gülcülük ve halıcılığın XX. yüzyıl başların
dan itibaren şehir ekonomisinde etkili bir 
rol oynamasıyla bu darlık aşılmıştır. Halı
cılığın gelişmesinde İzmir halı ihracat şir
ketlerinin önemli payı olmuş ve halı tez
gahlarının sayısı artmıştır. 

Salnamelerdeki bilgilere göre XIX. yüz
yılın son çeyreğinde Isparta'da yedisi mi
nareli yedisi minaresiz on dört cami, alt
mış dört mescid. etrafı kagir duvarla 
çevrili şehir dışında bir namazgah, sekiz 
medrese. 377 ciltlik bir kütüphane. seki
zi Rumlar'a, biri Ermeniler'e ait dokuz ki
lise. bir rüşdiye (ı 860). otuz yedi sıbyan 
mektebi (bunlardan alt ı sı Rumlar'a, biri 
Ermeni ler' e aitti). altı hamam, yedi han 
bulunuyordu (a.g.e., ı 300 senesi, s. ı 16-
ı 18; aynı bilgiler Kamusü 'l-a 'lam'da da 
tekrarlanmıştır, bk. ll, 857-858). Ayrıca şe
hirde resmi bina olarak bir hükümet ko
nağı (yenilenmesi 1880) ve telgrafhane 
binasıyla askeri kışla ve 1833'te karanti
nahane otarak yapılan ve daha sonra as
keri depo olan bina vardı. 

1908'de Isparta'daki tarihi abideler ve 
mekteplerle ilgili en geniş bilgi Böcüza
de'nin eserinde bulunmaktadır. Böcüza
de şehirde on beş cami ve kırk dört mes
cid sayar. Camilerden en önemlileri Uluca
mi'dir (Kutlu Bey Camii). Buraya ait 1429 
tarihli bir vakfiye ile cami minaresi teme
linde karışık şekilde yazılmış 478 ( 1 085) 
tarihi Böcüzade tarafından tesbit edil
miştir (Kuruluşundan Bugüne Kadar Is
parta Tarihi, ı , 74). Ancak bu sonuncu ta
rihin yanlış okunmuş olma ihtimali yük
sektir. 1914'teki depremde yıkılan cami 
yeniden yaptınlarak bugüne ulaşmıştır. 
Hacı Abdi Efendi (iplik Pazarı) Camii çar
şı civarında bulunmakta olup XVI. yüzyıl 
yapısıdır. Bunun 970'te (1563) inşa edil
diği yazılıdır. Halil Hamid Paşa'nın sadra
zamlığı sırasında şehirde giriştiği imar 
hareketleri bu cami etrafında teşekkül 
etmiştir. B uranın doğu ve batı yanlarına 
birer kanat ekletmiş. doğu tarafına bir 
minare ve kütüphane ile avlusuna şadır
van, iki katlı son cemaat yeri ve bir mu
vakkithane, cami avlusu kapısının üstüne 
bir çırak okulu yaptırmış (ı ı 97/1 783). bu
rası Halil Hamid Paşa Camii adıyla da anıl
mıştır. Hamid sancak beyi olan İskender 
Paşa oğlu Firdevs Bey adına yapılan cami 
vakfıyesi Rebiülewel 973 (Ekim 1565) ta
rihini taşır ve bunun Mimar Sinan yapısı 
olduğu belirtilir. Diğer mabedler arasın
da, çinilerle süslü olduğu için Çinili Cami 
de denen Abdi Paşa (Peygamber) Camii 
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(ı ı 96- ı 197/ 1 782-1783). çarşı içinde Derviş 
Paşa(Ferahiye) Camii(I23l!l816). Keçe
ciler mahallesinde Hızır Bey Camii (XIV. 
yüzyıl) , Yaylazade mahallesinde Karabela 
M escidi'nin genişletilmesiyle yapılan Mey
dan Camii (ı 315/1898) sayılabilir. Böcüza
de, bunların dışındakilerin küçük m escid
ler olduğunu belirterek bazılarının adları
nı verir (Thbakhane, Kıncızade, Hi sar Efen
di, Alaeddin Efendi, Yenice ve Dere cami
leri). Ayrıca Rumlar'a ait on kiliseden en 
eskisinin Temel mahallesindeki Aya Niko
la olduğunu , 1061'de (1651) eski temel
leri üzerinde yeniden yaptırıldığını: Çavuş 
mahallesinde Hızır İlyas (Aya Yorgi). lll. 
Selim zamanında tamirine izin verilen 
( ı 794) Em re ve Kemer mahalleleri kilise
leri (her ikisi de Meryem Ana adını taşır), 
Temel mahallesinde 1220'de (1805) yeni
den yaptırılan Azılıoğlu (Cebrail 1 Mikail) 
kilisesinin bulunduğunu yazar (a.g.e., I, 
83-84) . Başlıca medreseler Sadiye. Şakir
zade, Harabizade, Hasan Efendi, Müfti 
Efendi. Mehdioğlu adlarını taşır. Ayrıca 
bir mevlevlhane, beş tekke, dokuz han, 
altı hamamın adlarını verir. Mevlevlhane
nin bulunduğu yerde 300 yılına ait bir ki
lise kitabesinin varlığından da söz edilir. 

İdari Yapı. Osmanlı yönetimi altında Is
parta ve yöresi eski beyliğin adını taşıyan 
bir idari bölge haline getirilmişti. Hami d
ili veya Hamld sancağı denilen bu idari 
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birim Anadolu eyaletine bağlı olup 1S22'
de Karaağac-ı Gölhisar, Yavice, lrle, Bur
dur. Uluborlu, Keçiborlu, Gönen, Isparta. 
Eğridir, Afşar, Ağlasun, Yalvaç. Karaağac-ı 
Yalvaç adlı kazalardan ve Anamas, Yıva 
(Bavlu), Kartas. Ağros nahiyelerinden olu
şuyordu. 1 S68'de Yavice. Siroz ve Kemer; 
lrle, Karaağac-ı Yalvaç birer nahiye olarak 
zikredilmişti. Sancakta kasaba veya şehir 
hüviyeti taşıyan on iki yerleşme yeri olup 
bunlar başta Isparta olmak üzere Eğri
dir, Uluborlu, Burdur, Gönen, Keçiborlu. 
Barla, Yalvaç. Karaağac-ı Yalvaç, Afşar, 

Gölhisar. Ağlasun'dan ibaretti. XVI. yüz
yılda toplam köy sayısı SOO civarındaydı 
ve nüfus 1 S22'den 1 S68'e kadar ortala
ma o/o so nisbetinde bir artış göstermiş , 

13.000 haneden 24.000 haneye yüksel
miştir. XVII ve XVIII. yüzyıllara ait veriler 
düzenli olmamakla birlikte sancağın du
rumunu koruduğu söylenebilir. Asıl önem
li değişiklikler XIX. yüzyıldaki idari düzen
lemeler sırasında gerçekleşti. 1846'da Ka
raman 1 Konya vilayetine bağlanan Ispar
ta 1867'de bu vilayetin bir sancak mer
keziydi. 18S7'de Karaman eyaletine bağlı 
Hamld sancağı, Isparta ve nahiye-i Pav
lu, Ağlasun ve nahiye-i İncipazarı, Eğridir, 
Barla, Yalvaç. Karaağac-ı Yalvaç, Hayran, 
Uluborlu. Keçiborlu, Afşar. Agras, Gönen'
den oluşuyordu. 1877'de ise sancak(ls
parta), Eğridir, Ulu borlu. Karaağaç ve Yal
vaç kazalarma ayrılmıştı. Bu durumunu 
uzun süre koruyan sancağın merkez ka
zası Senirkent ve Keçiborlu nahiyelerine 
sahipti. 1831'de Hamld sancağı39.311 
erkek nüfustan ibaretti. 1869'da sancak
ta toplam 240 köy, tahminen SO.OOO do
layında nüfus varken bu rakamlar 1877'
de 280 köy, 64.000 nüfus şeklinde idi. 
1882'de Isparta merkez kazası iki nahi
yesi, yirmi dokuz köyü ile birlikte toplam 
3320 hanede 2087'si Rum , 23S'i Erme
ni 8SS9 erkek nüfusa malikti. Kamusü'l
a'lam'da ise köy sayısı elli iki olarak gös
terilirken nüfus toplamı 4S.OOO olarak 
belirtilir. 1908 yılı başlarında Ham Id san
cağının dört kazası. altı n ahiyesi ve 209 
köyü vardı. 
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Iii FERiDUN EMECEN 

Bugünkü Isparta. Milli Mücadele yılla
rını İtalyan saldırısına uğrayarak atiatan 
Isparta, sönükleşmiş ve nüfusu impara
torluk devrine göre azalmış bir şekilde 
Cumhuriyet dönemine girdi. Yapılan ilk 

sayımda ( 1927) şehrin nüfusu 1 S.OOO'i bi
raz geçiyordu ( 15.855 ) ve bu rakam ara
da bazan düşüşler de göstererek 19SO 
sayımına kadar fazla değişmedi ( 1935'te 
18.433, 1940'ta 18.313 , 1945'te 17.292, 
1950'de 18.363). Cumhuriyet döneminin 
başlarında Isparta, Akdağ'dan inen Ispar
ta çayının iki yakasında yer alıyor ve rakı
mı 1 040 m. civarındaki düzlükte kurul
muş iş ve ticaret merkeziyle 1080 metre
ye doğru gittikçe yükselen mahallelerden 
meydana geliyordu. 1924 yılında kurulan 
Halı ipliği Fabrikası. XIX. yüzyılın sonların
dan itibaren Isparta'nın simgesi haline 
gelmiş olan halı üretiminin gelişmesini 
sağladı. O yıllarda halı atölyeleri güneyde 
derenin iki kenarında toplanmıştı ve en 
muteber semtler de merkezle bu eski sa
nayi alanını birbirine bağlayan eksenin et
rafında bulunuyordu . Bu durum, 1936 
yılında Eğri dir- Karakuyu demiryolu hat
tı üzerindeki Bozanönü İstasyonu'ndan 
ayrılan 14 kilometrelik bir kolun şehre 
ulaşmasına kadar devam etti. Bu tarihten 
sonra merkezi istasyona bağlayan cadde
nin açılması üzerine yerleşmenin ağırlı
ğı bu caddenin çevresine kaydı. İstasyon 
caddesinin iki yanındaki Kepeci ve İstik
lal mahalleleri daha çok rağbet görmeye 
ve şehir daha alçak kesimlere doğru bü
yümeye başladı. Demiryolu ve istasyon 
uzun yıllar iskanın kuzey ve kuzeydoğuya 
doğru genişlemesine engel olduysa da 
sonraki yıllarda büyüme bu yönlere de 
sıçradı ve istasyonun kuzeyinde Sanayi 
mahallesi, doğu ve kuzeydoğusunda da 
Davraz mahallesi teşekkül etti. 

Isparta'nın gelişimi , düzenli karayolları

nın canlandırdığı ticaret sayesinde 19SO'Ii 
yıllardan sonra daha belirgin bir hal aldı . 

Buna ek olarak gülyağcılığın kooperatif
leşmesi ( 1948) ve halıcılıktaki ilerlemeler 
sermayenin hızla örgütlenmesini sağla
dı. Ticaret ve sanayi alanındaki bu hare
ketlilik göç akınlarını da kamçıtadı ve böy
lece Isparta çevrede oturanlar için bir çe
kim merkezi haline geldi; 19SO sayımın
da nüfus 20.000'e (18.363), 19SS sayı

mında da 25.000 'e yaklaştı (24.567). Bu 
gelişmeler sonucunda şehir kuzeye doğ
ru modern binalarla yayılırken doğudaki 
Karaağaç ve güneydoğudaki Gülcü ma
hallelerinde ilk gecekondutaşma başladı: 
daha sonraki yıllarda Bağlar. Bahçelievler, 
Sanayi ve Yedişehitler mahalleterindeki 
gecekondular da bunlara eklendi. 1960 
sayımında nüfus 3S.OOO'i aştı (35.98 ı) ve 
aynı yıl imar ve İskan Bakanlığı tarafından 
bir imar planı yaptırıldı ; bu plan şehrin 
290 hektara yayılmasını ve nüfusunun da 


