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ONSOZ

Bu tezde Isparta'nm genel kulturunden bahsettim Isparta'da yetisen urunlerle
Isparta'mn edebiyati hakkmda bilgi verdik. Isparta, Turkiye Cumhuriyetine onemli
sahrslar yeti~tirmi~tir.Bu kisiler Cumhurbaskanhgi, Basbakanhk ve ilim adamlandir,
lsparta'nm en onemli sembolu Gul'dur, Gill Isparta'nm hayatma islemistir.
Gill deninee akla Isparta gelir. Gule dair bir 90k ,urunler Isparta'nm dukkanlanm

susler. Gul Isparta'run en onemli gecim kaynaklanndan biridir. Isparta'ya mal edilen
bir diger

urun

ise hahcihknr. Isparta hahlan ile de an yapnusnr, Am.a bah

Turkiye'nin diger illerinde de dokunur. Fakat bu alanda Isparta'nm unO. daha yOktur.
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1.GiRiS
Isparta genel kulturu ile onemli bir yere sahiptir. Isparta'ya has olan gill ve
hah burada islenir, Diger ulkelere ihrac edilir. Gulu Isparta'ya Ismail Efendi admda
bir zad getirmistir, ilk denemelerinde basansiz olan Ismail Efendi, daha sonra
Isparta'mn gul ile tamnmasma vesile olan bir basan gosterir, Gul, parfum sanayi
olarak d1~ ulkelere i~

edilir, Aynca Hae Mevsimi baslamadan once Kabe'nm

yikanmasi iein Isparta'dan Gui suyu gider. Isparta'ya Hahcihgi Baban Zade Mustafa
Zihni Pasa getirir, ilk denemeleri basansiz olan Zihni Pasa iflas eder. Fakat halt
Isparta'nm yasamma girer. Bu gun koylerde bir gecim kaynagi olarak hah dokunur.
Isparta, Turkiye'de onemli yerlere gelmis ki~il.eri yeti~tinni~tir. Bunun gnzel
bir omegi Suleyman Demirel'dir. Suleyman Demirel, hem Basbakanlik hem de
Cumhurbaskaahgi yapn, Diger onemli sahislar Cumhuriyetten once Sadrazamhk
yapan kisilerdir, Isparta'dan onemli ilim adamlan da yerismistir.

Resim.I: Isparta 'dan iki ayn goruniim.

ISPARTA'NIN KULTUREL OZELL:iKLERi
2.HALICILIK,
2.1.ISPARTA'YA HALICILIK NASIL GELDi?
Bocuzade Suleyman Sarni Bey; Isparta tarihi

arum

tasryan eserinde

Hahcihgm Isparta'ya ilk gelisini soyle anlanr: 1890'11 yillarda, Isparta bir Sancak
iken, Baban Zade Mustafa Zihni Pasa, Ispartada (800) lira anaparali bir "Hahcihk
Sirketi" kurdurdu. Sirket kisa sure icinde buyuk bir gelisme gosterdi; koylerde bile
hah dokunmaya baslandi.
1stanbul'dan buyuk bir siparis aldi. Istenen nitelikte ki hahlan tezgahlarda
dokutturdu; alici firmaya gonderdi. Ahci, dolandmci 91kt1; hah paralanm odemedi.
Bu buyuk para kaybi sirketin dagilmasma neden oldu.
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Isparta halkmdan Etreli Mehmet Efendi, kisisel olarak hahciliga sahip 91kt1.
Halmm hammaddesi olan seyleri kendi gucu suurlan icinde sagladi, isi yurutmeye

basladi ....
Etreli Mehmet Efendi 'nin bu iyi amach yararli girisimi de uzun surmedi.
Parasizhktan

1~1

yurutemez hale geldi; istemeyerek de olsa, hahcilrgi birakmak

zorunda kaldi.
1890 yih baslangic olarak almir ise, Isparta hahcihgmm daha pek yeni oldugu
gorulur; en 90k 90 ile 100 yilhk bir gecmisi vardir. Hahcihk simdi de onemli bir gelir
kaynagidir.
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Resim.2: Hal, dokuyan kadinlar.

2.2.HALI CESiTLERi
Isparta'da dokunan hahlara Kose Gobek, Gulistan, Gorevan Serpme Gullu,
Motifli, Komplen, Kelle, Dahan Seccade, Paspas, Yolluk, Divan adlan verilir.

2

3.GULCULUK
3.1.GULCULUK ISPARTA'YA NASil. GELDi?
Isparta Gulculugu en 90k 150 yih bile gecmeyen bir tarihe sahiptir.
GiilciilugU Isparta'ya

Yalvae ilcesinden gelip

Isparta'ya

yerlesen

Meydanbeyoglu Mehmet lzzet'in Oglu Ismail Efendi getirmistir, Bu getirisin 90k
ilginc oykusu soyledir ....
0 vakte dek, Isparta Ovasma ne ekilip dikilir ise pek gelir getinniyor,
cahsmalar bosa gidiyordu. Ismail Efendi, komsu illere Burdur, Denizli, QaL ..
yorelerine dogru bir geziye 91kt1. Oralarda ne ekip dikiyorlar, topraktan daha 90k
nasil gelir sagliyorlar bakn, aldi .. ::"Giilciilukbuyiik oranda yapihr ise iyi para getirir;
Isparta topraklannda da Gul yetisir, kamsma vardt.
Hi9 vakit gecirmeden 30 dekar toprak aldi. Cukurlan actrrdi. Cevrede
bulunan "Sus Gullerinin" icinden "Yag Gulu" olabileceklerden, fidanlar aldi. 30
donumun butunune Gu.I ekti,
Y eni dikilen gulun 3 ile 5 yd soma en iyi urun vereceginin biliyordu. Gui
bahcesine gereken onemi sabzrla yapn,
1smail Efendi Gui Yagi cikarma isinde kullanacagi araclann bazilanru yerli
ustalara Isparta'da yapnrdi; Ustalann yapma guclerinin dismda kalanlan da
Bulgaristan'dan getirdi. Ismail Efendi bir hayli borca girdi. 3. ytl geldiginde Giil
Fidanlan kotu gecen hava sartlan yuzunden cicek acmadilar. 4. yilda ise gul yagim
crkarmasim bilmedigi icin zarar etti. Ismail Efendi gul yagmm cikanlmasr ile ilgili
her seyi ogrendi, Kendisi ile alay eden halk 5. yilda Gul bahcesini gorunce sasirdilar.
3

----------

ismail Efendi 90k para kazandi. Gulyagi ve gulsulanm degerince satti ve butun
borclanm kapatti.

Isparta halki, bu topraklann
kendileri

de bu ise basladilar.

Gul yetistirmeye

ismail Efendi

uygun oldugunu

her konuda

gorunce

onlara yardun

etti.

Isparta'mn etrafi gul bahcesine donmustu. Bugun bile halk hala gecimini gulculukten
saglamaktadir.

Resim.3: lsparta 'nm giilleri.

3.2.KAC CESiT GUL V ARDIR?
Genellikle guller

su turlere

aynhr;

a) Y ag Gulleri
b) Sus Gulleri
c) Y abani Gull er
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3.3.YAG GULLERi

Bu guller, sadece yagmi cikarmak amact ile dikilir. Yag gullerinin ozellikleri
sunlardir;
a) Renkleri pembedir
b) Dal ve yapraklan ye~il

c) Dikenleri ince ve serttir

I

d) 50 ile 200 cm boyunda olurlar
e) Yilda bir kez cicek verir

Yag gullerinin yasami (20 Mayis-Ztl Haziran) arastdir, Yagi cikanlacak gul
yiyegi genellilde 9:00 ile 10:00 arasmda toplamr.
3.4.SUS GULLERi
Ev, Bag, Bahce, park, yol kiyilannda ozel olarak yetistirilir. Degisik renkte
olanlan vardir.

Bes Tur Sos Gulu Vardir;
a) Yediveren Giiller: Dallan yesil ve kuvvetlidir. Yapraklan da cogunlukla
kumzrmsidir. Kislann en sert geytigi yerlerde bile uretilebilir, K1~m soguguna,
karma, kisma dayamkhdir. ilk bahar mevsiminden sonbahara dek, tam yedi kez yiyek
acar. Yediveren aduu almasmm nedeni budur.

5

b) Bodor Gillleri: Narin dalh, kueuk dikenli, esmerimsi renkli bir guldur,
Boylan genellikle 30 ile 40 cm arasmda degisir, Her renkten olanlan vardir, cicekleri

katmerli yada tek kathdir,
c) Fmdrk Giilleri: Bunlara halk arasmda "Menekse Gill" de denir.
Cieeklerinm beyazdan kirmrzrya dek her rengi olur, Yaz mevsimi guludur. Pek
dnyarh nazik bir yapisr vardrr. ozellikle kl~ mevsiminin soguguna dayanamazlar.
d) Sadberk Giilleri: Dallan pek uzun olmaz. normal boydadir. Cicekleri
yuvarlak ve cok guzel hos goruntusu vardir, Cicek acma gunleri: Haziran ve
Temmuz aylan icindedir.
e) Sarma~1k Giilleri: Sarmasik turundendir. Yapraklan, dal ve govdeleri
yesil; cicekleri cogunlukla pembedir. Fmdik gulden daha buynk c;ic;ddi olan
"Sarmasik Gulleri" nin; kmmzi, san, beyaz renklerde olanlan da vardir.
3.5.YABANi GOLLER
Yabani gulleri; insanlar dikmez. Yol kiyilannda, bag, bahce, orman, tanm, su

arklanmn iki yamnda kendi kendilerine cskar; buyur, guclenir, kuvvetlenir. Kahn
dikenli, yesil dalh, yaprakh olurlar. Ciceklerinin rengi, yag gullerinden daha acrk
pembedir. Cicekleri de tek kath kuc;uktu.r.
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ISPARTA GULCULUGUNUN 1965-1981 YILLARIARASIVERiLERi

1965

2.042.000

483

693

1966

2.395.000

485

1059

1967

2.840.000

606

1061

1968

2.395.000

684

1483

1969

3..402.000

591

1920

1976

7.000.000

1400

3150

1978

8.570.000

1450

956

1979

8.463.000

1410

2785

1981

1.843.377.350

1000

1334

GUL YAGI; DIS ULKELERE iHRAC EDiLiR:
Isparta' da uretilen gulyaglan yurdumuzda parfum sanayi gelismemis oldugu

1. Fransa
2. Ingiltere
3. Amerika
'i'--

4. lsvicre
5. Almanya
6. Hollanda
gibi ulkelere ve Araplara sanlmaktadir. Arap ulkeleri Isparta gulyaglanm "Hae
mevsiminde" haci misi olarak kullanmaktadir. Aynca Isparta' dan giden Gui sulan ile
Kabe Hae Mevsiminden once yikamr,
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4.ISPARTA'DA

tc ve DIS TiCARET

4.1.ISPARTA'NIN

YURDUN

BASK.A

YERLERiNE

VE

DIS

ULKELERE SATTIGI SANAYii URUNLERi
4.1.1.HALI
Isparta'mn gerek Yurt icine, gerekse Yurt disma sattiklannm basinda hah
gelmektedir. Bir ytl icinde ortalama halt isinde 80,000 iwi cahsmakta; (1,500,000)
Metrekare el hahsi; 250,000 metrekare makine halisi uretilmekte; bu hahlann i9 ve
ch~ pazarlarda sansmdan IO ile 15 milyar TL kadar para elde edilmektedir.
4.1.2.GULYAGI
i9 ve dis pazarlarda sanlan sanayi urunleri arsmda ikinci sirayi Gul, Gulyagi,
Gulsuyu.... almaktadrr. Bir ytl icinde ortalama Isparta'da 2,000,000,000 kg'1 gecik
gul ~i~egi uretilmekte; bu 9i9eklerden de l,000 kg uzerinde fabrikasyon ince giilyagi,
1,500 kg kadar da kan, konkret gulyagi elde edilmekte; gulsulan ile birlikte
sanslardan 5 ile lO milyar TL arasmda gelir saglanmaktadrr.
Isparta gulyaglan cogunlukla d1~ iilkelerden Fransa, Ingiltere, Amerika,
lsvicre, Almanya, Hollanda ve Japonya'ya sanlmaktadir. Son yillarda Kuveyt gibi
Arap iilkeleri de ahcilar arasma girmis bulunmaktadir.
4.1.3.KONFEKSiYON SANAYi
lsparta'da Konfeksiyon Sanayi de lnzh bir gelisme gostermektedir,
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4.1.4.(:iMENTO SANA Yi

Isparta Golta~ Cimento Fabrikasmda uretilen cimento Suriye, Irak, Kuveyt,
Mmr, Libya, Tunas, Nijerya, Sudan .... gibi cogunluk Kuzey ve Ban Afrika; Basra
'.orfezi, Kizildeniz ulkelerine satilmaktadir.

Isparta Goltas Cimento Fabrikasmm

yilhk ortalama uretimi, 510,500 ton dolaylanndachr.

4.1.5.DERi-GON-KOSELE

SANA Yi

Deri, Gon, Kosele Sanayinin Isparta'da 500 ile 600 yillrk bir gecmisi vardir.
Isparta'mn en eski, koklu i~ kollannda biridir. lcinde bulundugumuz su gunlerde bile
en az, buyuklu ku9uldii 60- 70 isyeri bulunmaktadtr.

Bunlann dismda bir de yeni

kurulan bir kooperatif bulunur. Yalvac ilcesinde "Hisar Deri Sanayii" adim tasryan
bir kurulus daha vardir; bu kurulus uretimini surdurmektedir.

4.1.6.KUKURT

SANA Yi

Isparta, yer aln madenleri yonunden 90k zengin bir yerdir. Ne var ki cogunun
izni almmis, isletmeye baslanmarms. Bunlann

icinde isletmeye acilmis olanlann

basmda Keciborlu Kukurt Fabrikasi gelmektedir. Bu fabrikada uretilen toz kuknrtler
ilac yapimmda, bagcihk gibi tanm islerinde kullamlmakta, bir dis sanmi yapilarak
doviz elde edilmektedir.
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5.ISPARTA'NIN HALK BiLGiSi (FOLKLOR)
5.1.ISPARTA'NIN DiL OZELLiKLERi
a) Ke lime basmda ki sert harfler yumusamisnr:
Tas

Das

Tath

Datli

Ku~

Gu~

Soba

Zoba

b) Ban kelimeler biiyiik ses uyumuna uydurulmustur;
Helva

Halva

Elma

Alma

Kiraz

Kirez

Bahee

Bahca

c) Bazi kelimelerde harf ve hece dusmesi olur:

Ayse

Asa

Serife

Serfe

Zehra

Zera

Degirmen

Demen

d) Tezlik fiillerin de, emir kiplerinin sonunda ki "R" duser:
Geliver

Gelive

Var mi

Va mi

Ahver

Alive
10

Gidiver

Gidive

e) Bazi kelimeler de "O" harfi "U'' olur:
Sofra

Sufra

Boynuz

Buynuz

Sofa

Sufa

f) Bir kurala baglanmayanlar da vardir:
Kiz

Giz

Baba

Buba

Path can

Banlcan

Teyze

Deze

g) Kelime basmda ki "P" ler "B" olur:

Parmak

Barmak

Pazar

Bazar

Pide

Bide

Pekmez

Bekmez

h) "R" harfinin "L" oldugu kelimeler de vardir:
Gares

Gules

Merhem

Melhem

Serbest

Serbes

Karam

Karaln
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1) Bazen de kelime basma "Z" gelir:
Sopa

Zopa

Soytan

Zoytan

Soba

Zoba

i) "U" lerin "0" oldugu kelimeler de vardir:

Guzel

Gozel

Bayuk

Bo yuk

Uvey

Ovey

Kame

Kome

Yuro

Yorn

5.2.YEMEKLER
1-CORBALAR
Un, eriste, tarhana, i~kembe

.

2- CESiTLi ET YEMEKLERi
Isparta kebabi, et haslamasi, siskebabi, yogurtlu kebap, kavurma, sebzeli
yahni, etli guvec.....
3- CESiTLi SEBZE YEMEKLERi
Zeytinyagli bakla, etli bezelye, yogurtlu kabak, yogurtlu patltcan, bamya,
turlu, kapiska, p1rasa....
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4-PiLAVLAR

Bulgur pilavi, pirinc pilavi, dugun ve mevlutlerde yapilan sadece Isparta'ya
- ustii etli kabine.

5-KUMES

HA YV ANLARININ

ETLERiNDEN

YAPILAN

YEMEKLER

Tavuk sogusu, sebzeli tavuk yemekleri, tavuk patlican yahnisi, tavuk corbasi,

kek:lik, tavsan, ordek, bildircm.... gibi av hayvanlanmn etlerinin kizartmasr,
yahnisi.....
&-TATLILAR
Uzum tathsi, uzum pestili, un helvasi, nisasta helvasi, irmik helvasi, lorlu
peynir tathsi, zerde, golle, kabak tathsi, kayisi tathsi.. ....
5.3.ISPARTA'DA KADIN VE ERKEK GiYiMLERi
Isparta'nm icinde eskiden kadmlar Ucetek, Salver, Tasdondu, Cetali, Bindalli
giyerlerdi, Erkeklerde Don, Salvar, Mintan giyerler, bellerine de kusak dolarlardi,

Kusagm ustunde uclan puskullu orme bulunurdu. Son yillarda bu eski bieim giysileri
ne kadmlar, ne de erkekler giyer.
Yalmz, bugun Isparta merkezinde hie giyilmeyen bu giysilerin
Sutculer, Yalvac, Gelendost,

S.

Karaagac ilcelerinin bazi koylerinde

giymektedir. Hatta baslanna fes giyip almlanmn ustune madeni para

vardir,

wt:a.-:i;

5.4.ISPARTA KOYLERiNDE

Isparta koylerinde

KADIN GiYiMi

genellikle kadmlar Don, ustune entari giyer. Don ve

Entariler alaca, basma denilen pamuklu ve

yun dokumalardan olusur. Kadmlann

cogu giyeceklerinin kendisi elinde diker. Bu kadm giyecekleri yazm giyilecekse
astarsiz, kism giyilecekse icleri astarh olur.

Basa da Yasmak, Yazma, Atki admdaki basortusu ile orter. Giyilen coraplan
kadmlar kendileri millerle orerler,
5.5.ISPARTA KOYLERiNDE EltKEK GiYi:Mi
Erkekler genellikle Agn Don, Salvar giyerler. Ustlerine de Entari, Yelek yada
kazak giyer. Erkek donlannm aglan Adana, Icel, Antalya yorelerinde gorulen genis,
bol ayak bileklerine, pacalara da dek inecek bicimde olmaz. aglar cemrek, pacalarda
oldukca boldur.
5.6.ISPARTA'YA HAS iNAN(;LAR
AGIZ Af;TIRMAK

Cocuk daha konusmaya baslamadan once, guzel konusmasi ile tamnrms bir
kisi cocugu kucagma ahr, yanmda bulunana sorar:
- Ne aciyorsun?
Karsilik verir!

- Agiz acryorum!
Ardmdan sunu soyler!

Agztru acttm giil gibi
Konussun btdbul gibi
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BAHTINI A~TIRMAK

Bir gene kiz, evlenme yasma geldigi zaman hiv isteyeni olmaz ise, evde
I I akro,~ gibi bir durum olur, bir tamdik kadm gene kizi ahr; goturur bir caminin

bualru. Yanmda bulunan ikinci kadm disanda beklemek:tedir. lcerdeki disan

- Burada ne yapiyorsun?
- (Kizm admi soyler)

.'m bahnm aciyorum. iki kadm hie arkalanna

hakmadan yurur gider,
Boyle yapmca gene kiz cok isteyeni olacagma, evde kalmayacagma inamltr.
A~ EREN KADJN
Kadm tath isterse dogacak cocugun erkek, eksi isterse ktz olacagma inaruhr.
Bu inaner pekistiren ~oyle bir tekerleme bile vardir;

Ye tatltyi, dogur Atlt 'y1,
Ye ekstyi, dogur Awe 'yi
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6JSP ARTA EDEBiYETINDAN

ORNEKLER

6.1.DEYiMLER
•

Alacagma

sahin, verecegine

kargasm oyle mi?

•

Dan unundan baklava, incir agacmdan

•

Ekmegin kuru, ayramn duru dedik mi?

•

Kopeksiz bir koy buldu, eli deyneksiz

•

Tazi bizim tazi ama, culunu degistirmis.

•

Ustamn adi Hidir, elinden gelen budur.

•

Ele veriyor ogiidii, kendisi kesiyor sogndu

oklava olmaz.

geziyor,

6.2.YAKI~TIRMALAR
•

Ayagmda donu yok, basma gonca gul takmak ister.

•

Ayda yilda bir namaz, onu da seytan komaz.

•

Besledik buyuttuk danayi, hie tammaz oldu anayi.

•

Diigune gitse zurna begenmez, hamama gitse kurna begenmez,

•

Ekmek Bedir'in, su Hidir'm yeyin yeyin kudurn.

•

Evi yeni yapndim, duvar yani, elegi nereye asayim?

•

lpiyle kuyuya inilmez, suyuna bulgur konulmaz.

6.3.USTU ORTULU KiNA YELi SOZLER
•

Adun adim arasi, igne degmedik neresi?

•

Art ayagi ile kulagmi tasir,

•

Eli bayrakh
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•

Mangah kurulu, cezvesi surulur.

•

Salepcinin gugumii gibi icinden kaynar.

•

Yine bir cevahir yumurtladi.

•

Y uzune bak, sutunu oyle um.

6.4.MANiLER
Bahtiyartm bahtiyar
Bey/er gibi tahtt var
Bahtiyartm berelendi
Cifte gullet stralandt

Sandtgtmtn kilidi
Ustune gul burudu
Sen orada ben burada
Olan omriim ciirudu

Karanfilsin, karann yok
Konca gidsun, ttmartn yok
Ben seni zaten severdim
Senin bundan haberin yok.

Jsparta 'nm guliiyilm

lzmir 'in bulbuluyian
Cicek degilim emme
Yarimin sumbuluyum.
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Ak karpuz kara karpuz
Kaytn analar pek trstz
Irstz olsa neyapacak?

Oglu durmuyor yarstz
.6.5.NiNNILER
Isparta 'nm yollartnda

Al kirazlar dallartnda
Yavrum benim kollartmda
Ninni guzel yavrum ninni!

Al b.e1ilder aldtraytm
kine giil dolduraytm
Uyu; uyan da kaldirayim
Ninni'giael yavrum ninnil

Bahcelerde guller biter
Yanik yantk biilbiil titer
Yavrumun varltgt yeter
Ninni guzelyqvrum ninni!
Isparta 'nmyollan duzdur.
Geceler bana giinduzdiir

Yavrum anan yalnizdtr
Ninni giael yavrum ninnil

6.6.AGITLAR
1882 yilmda · Hicaz' a gidip •. orada olen; kentin · oteki Hacilan gekiigi halde,
Isparta'ya gelemeyen Haer Mustafaicin kansi.Ayse'nin soyle~igiagit;
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OLDU DEN VARIN!
Karstdan gelir bir sun; atlt,

Kimi Mtstrlt, kimi Bagdatlc
lcinizde var mi, Hae, Mustafa adlt?

Saklaman, gizlemen oldi; den vartnl
Yadellere gitti, kaldt den vartnl

Onuyla gidenler hep Hae, oldu,
Ay1e 'nin gozleri kanlarla doldu,
Yetti bu aynlik; bagnmi deldi,

Saklaman, gizlemen iildii den vartn,
Arap collertnde kaldt den varin.

Onceki mektubun ucu karalt,
Okuyantn cigercigi yaralt,

Bes yd oldu, ben de ona varalt,

Saklaman, gizlemen oldu den vartn,
Uzak yerlerde de kaldt den varin.

Su goziimiin yast nastl akmasin?
Hi9 kimse kusura bakmasin,
Dedi mi size Ay§e yola bakmastn?
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Arap collerinde kaldi den vann,
Hae yolartnda oldi; den vann.

Azrail

oyle yazmts,

cizmis kastna

Bilir miydi ne gelecek bastna?

Yaztn gayri mezartntn tasma

Aysecig) okusun da aglasm
Ak bagrtna kara taslar baglastn

6.7.GULDURUCU DESTANLAR
Ispartah Halk Ozam

KAMiLi'N1N ESNAF DEST ANI
Vardtm <;ift<;i oldum, cianleden akdem,
Yilltk ile tuttu beni bir adam,
j<;tigim tarhana corbast her dem
Agz1m yakttm, steak corba icerken

Nalbant oldum ktrdun naltn <;ogunu,
Bir kattr nalladtm, dinle oyunu,
Meger acemiymis bilmem huyunu,

Cenemi teptirdim; naltnt sokerken.

Berber oldum, do/du dukkana keller,
Her gun ttras eder, kel bast berber,
Agustos gelince, pek kokar el/er,
Usandtm bastnt ttras ederken.

Avc1 oldum, kuslar havaya uctu,
Htrstz oldum, kement boynuma gecti,
Gemici oldum, gemim engine dii§tii,
Hele ben kurtuldum tekne batarken.

Baltkci oldum, baltk aga girmedi,

Asa/a dort paraya elim ermedi,
Dilenci odum, kimse para vermedi,
Buyuk kaptlarda boyun egerken.

A§fl oldum, as/a pismedi yemek
Boyact oldum, bilmem al, yesil renk,
Tel/al oldum, tuttum bir topal esek;
Camura saplandt, cekip giderken.

Sarac oldum, bir gun basladtm ise,
Sehtiyan tukendi, kalmadt tirse,

Kebapct oldum, eti sapladtm sise,
Tuzu ile biberini unuuum.
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Manav oldum, elma armut tez ciaia;
Kasap oldum, her gun gozum lean goriir,
Cambaz oldum, ip ustiinde kim yiirur,
Yuregim baytldt, kana bakarken.

Sarra/ oldum, sayamadtm parayt
Dulger oldum, yapamadtm sarayt
Hallac oldum, eline aldtm yayz
Kirisim ktrtldi, pamuk atarken.

imam oldum, yobaz, sofu..... sokiildii,
Beynamazlar hep camiye dokiildii,
Deprem oldu bir gun cami ytktldt,
Abdest aldtrmadan, namaz kdarken.

Ben, bu sanatlart, bir bir dolasttm,
Tekrar gelip sairlig« bulasum,
KAMiLi, mursidin eline dustum,

Omur boyu, bitmez cile cekerken:
6.8. TURKULER
"!SPARTA iCiNDE BiR TUTAM NERGiS"
Jsparta icinde bir tutam nergis,
Bos yerin kalmamts guzelim bensiz
Tombul yarim hem oynakstz hem densiz
Sabahlar olmuyor Zubeyde sensiz
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Ofl Aman dostlar pencereden el ediyor
Gozleri gozumde, kast bent deli ediyor.

"ISPARTA'DAN (;IKTIM BA~IM SELAMET"
Jsparta 'dan ctkttm bastm selamet

Civril koprusune gelince koptu ktyamet
Colugum cocugum Demirci Efe sana emanet
Boyle imis demek, yaztm kaderim,
Basa gelen cekilir, ne derim?

"GUL AGACI GULSUZ OLMAZ"
gill agac: gidsuz olmaz
nar agac: narstz olmaz
deli gonul yarstz olmaz

Ver elini bagla da gel
Yarelerim dagla da gel.
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7.ISPARTALI

SAiRLER-OZANLAR

7.1.ASIK MEHMET

DizARi

Isparta' da yetisen en onemli halk ozanlanrun basinda gelir. A~1k Mehmet

Dizari, 1878 yilmda Isparta'da dogdu Dizari'nin yazdigi siirler genellikle kendini
oven, kaba davramsta bulunan, Medrese, Tekke ve Padisahhk yonetimini
"Taslama'tdir.
Dizari konulanru cok iyi secmesini bilen, siir yapisr saglam, yazdiklanna cok

onem gostermis, oz Turkcc'yi iyi kullana usta bir halka ozamdir. Y~1,

yokluk,

kithk icinde gecmis; bir ara, vereme yakalanmisnr. Kendini iyilestirecek parasi
olmadigi icin, 1915 yilmda, lsparta'da olmustur,
YAYLALARYAYLALAR~AMLIYAYLALAR
Yaylalar, yaylalar camlt yaylalar
Abthayay mtdir, akan sulartn?
Ortmii§ her tarafint siyah haymiler
Eser badi-saba, gelir bugrantn

Bitmis ustunde de, cemen laleler,
Eder bin bir tuyur aht naneler
Kuzular, yavrular, aglayip me/er
Dikildi sineme hancer midartn.

DjZAJU bi-care gecer yolundan
Letafetin aldt sag ve solumdan
24

Kesme muhabbeti astk kulundan
Caglar sular gibi savti hu 'farm

7.2.MUSTAFA HAKKI AGLARCA
Ispartah Hakki diye tarunan Mustafa Hakki Aglarci, 1869 yilmda Isparta'da
dogdu. Zeki, ciddi, cahsmayr seven, kendi kendini yetistirmesini bilen bir kisi oldugu
icin, bankarun "B~ Mufetti§ligine" kadar yukseldi,
Hie okula gitmeden, hicbir ogretmenden ders almadan kendi kendine Rumca,
Ermenice ve Yahudice'yi ogrendi, bu Uy yabanci dili anadili gibi konusmaya basladi,
Yazdigi siirlerin tumunde hep ietenlikle oz Turkce kullarurdi, Edebiyat tarihinde
yerini aldi.
1906 yihnda Isparta Milletvekili olan Mustafa Hakki Aglarci, 1921'de seker
hastahgmdan oldu,

7.3.AHMET ~UKRU
1834 yilmda Isparta' da dogdu, Ogrenimini Isparta' da gordu, Bir sure
belediyede cahsn, Kendi kendine Arapca, Farsca dillerini ogrendi, Bu dillerde

yazilnus edebi, ilmi kitaplan okuyarak bilgisini artnrdi. Guzel siirleriyle tanman
Ahmet Sii.kru 1894 ythna oldii.

BiL DE GEL BERU
lptida 'danfiirs oku; manayt bi/ de gelberu

Vezni, evzant ogren, imlayt bi! de gelberu
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Bir taktm si-ri mecazi seylemez danisveran
Zahiri herkes bilir, ahfayt bil de gelberu

Ramidir hancer midir Ebru yu dilber
Gurremi gurrel hancer midir, burayt bil de gelberu.
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8.ISPARTA'DAN YET~EN BUYUK.KiSiLER
8.1. BASBAKAN OLANLAR
8.1.1.HUSEYiN AVNi PASA
1820 yilmda, Isparta'nm Gelendost ilcesinde dogdu. Ogrenimini Gelendost'ta
ve istanbul' da gordu, Kinm Savasma katildi; Girit' e vali oldu.
Kisa bir sure gorevden almdi, Isparta'ya snrgune gonderildi. Affedildi. Aydt
valiligine getirildi. 1874'de de Basbakan (Sadrazam) oldu. Dort arkadasi ile
birleserek Sulatan Abdulaziz'i tahtan indirdi. V Murat'r basa gecirinoe, .yonetimde
degisiklik istemeyenlerce fikir aynhgma dustu.
Bakanlar kurulu bir toplantida iken Cerkez Hasan adh bir subay tarafmdan
1876 yihnda oldiiriild-0. Mezan istanbul'da Siileymaniye Camii'ndedir..

8-1~2.BALiL HAMiT PASA
1736 yihnda Isparta' da dogdu <;e§itli gorevlerde bulundu. 1. Abdulhamit
doneminde Basbakanhga (Sadrazam) getirildi. 1782 iki yildan daha uzun bir
basbakanhk yapn. Gorevi sirasinda Kmm'm bagimsizhgun istemesi, Avusturya'mn
Bosna ilini elde etmeye ~al1~mas1, Yeni Ceri ocagmm bozulmasi, devletin mali
durumunun kotuye gitmesi isini guclestirdi. Bu bozukluklann tumunu kimseyi
gucendirmeden, gidenne ugrasi icine girdi. Basta Yenieerilerin paralanndan az da
olsa iktisat etme isini ele ahnca, bir ihlalin crkmasmdan korkan padisah I.
Abdulhamit, Halil Hamit Pasa'yi gorevinden aldi, Gelibolu'ya suruldu. Dusmanlan
pasanm orada rusvet ald1g1, Sehzade Ill. Selimi de tahta gecirme girisiminde
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bulundugu yalanmi soyleyince, I. Abdulhamit de Halil Hamit Pasa 'yr 1785 yilmda,
Bozcaada'da idam ettirdi.

Halil Hamit Pasa 1783 yilmda Isparta'da kendi ismiyle arulan "Halil Hamit

Pasa" kitaphgiru kurdu.

8.1.3.SULEYMAN DEMiREL

1924 yihnda, Isparta'nm Atabey ilcesine bagh Islamkoy'de dogdu, ilk
ogrenimini koyunde, ortaokul ve lise ogrenimini Afyon'da gordn. Istanbul Teknik
Universitesini bitirdi. 1949 yilmda Insaat Muhendisi oldu. Cesitli gorevlerde
bulundu.

Suleyman Demirel 1964 yihnda Adalet Partisine girerek politikaya atrldi.
1965 IO Ekim' de Isparta Milletvekili olarak meclise girdi. Cumhurba§kam tarafmdan
hnkumeti kurna gorevi verilen Demirel, 27 Ekim 1965 tarihinde kurdugu Huknmetin
Baskam oldu. Basbakanhgmr sonraki donemlerde de surdurdu, 1993-2000 yillan
arasmda Cumhurbaskanhgr yapn.
8.1.4.ISPARTA'LI SEYiT ALi PASA

II. Mahmut devrinde Kapicibasr, Mora valiligi gibi gorevlerde bulundu. 1820
ilmda Basbakan (Sadrazam) oldu, Bir sure soma bu gorevden uzaklastmkh. 1822
yihnda Ankara ve Cankin 'da gorev yapn. Buralarda olusu da sakmcah gorulerek,
Filibe'ye goce zorlandr, Affedildi. Konya'ya vali olarak atandt. Bu goreve geri
alnunca, Ispartah Seyit Ali Pasa Maltepe' de bulunan evine ~kildi. 1826 yilmda
Istanbul' a oldu,
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8.2. GENERALLER

ve PASALAR

8.2.1.iBRAHi.M PASA

Isparta'hdir.

Gosterdigi

yureklilik,

cahskanhk

ve yapicihgi

ile Pasahga

yiikseltildi. 1816 yilmda Silister muhafizhgi gorevi verildi. Bu gorevden sonra Bursa,

lzmit, lsparta kentlerinde en buyuk' yonetim gorevlisi oldu. Bu gorevden de almarak
Karaburun, Karadeniz bogazlanrun muhafiz Kumandanhgma getirildi. Afyon' da

gorevli iken 183 7 yilmda oldu.
8.2.2.DOKTOR AHMET SULEYMAN
Isparta'ya bagh Senirkent ilcesindendir, Ogrenimini lstanbul'da yapn. 1858
yihnda kidemli yuzbasi olarak Askeri Tip Okulunu bitirdi.
Tumgeneral riitbesine ynkselen Dr. Ahmet Suleyman Pasa, Istanbul Gureba
Hastanesinde 36 yil doktorluk yapti. Tip tarihinde ilk kez yarahlann iyilesmesinde
bir tur "Daglama" yontemi olan "Thermokoter" kullandigmdan "Koterci Ahmet
Suleyman Pasa" dendi. 1909'da istanbul'da oldu,
8.2.3.YEGEN SEYiT MEHMET PASA
1726 yilmda lsparta'nm Egirdir ilcesine bagh Baria Bucaginda dogdu,
Yeniceri ocagmda yetisti. lsakci Koprusu'nun korunmasmda gorev aldi. 1773' den
sonra da Varna ve Yeniceri Agasr oldu. Kilyuk Kaynarca anlasmasim imzalayan
Sadrazam Mehmet Pasa'mn yolda olmesiyle orduyu istanbul'a getirdi.
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Vidin muhafizi, Silistre, Anadolu eyaleti valiliklerinde bulundu. 1786' da
Diyarbakir ve Misir valiliklerine gonderildi. l 787'de Rusya'ya acilan sefere katilmak
amaci ile yola cikugmda, yolda oldu,
8.3.PROFESORLER-YONETiCiLER VE DiN ADAMLARI
8.3.1.ABDULKADiRi HAMiDi BEY (Kmah Boca)
Osmanh devri bilginlerindendir. Sakahna kina yakma aliskanhgi oldugu icin
"Kmah Hoca" lakabr taktlmrsnr, Bir sure Fatih Sultan Mehmet' e de ogretmenlik
yapnnsnr. Fatin'in saygi gosterdigi ogretmenler icinde bulunuyordu. Fatih'in
gosterdigi bu yakm ilgiyi cekemeyen Sadrazam Mahmut Pasa, gozden dusurmeye
cahsmisur. Bir sure sonra Fatih Sulata tara:findan gorevinden uzaklasnnldi. Bunun
sebebi Mahmut Pasarun sozleri olmustur,

Abdulkadiri Hamidi Bey, bu uzaklasurma olaymdan sonra, Isparta'ya geldi,
Burada oldu.

8.3.2.PROF. FEHMi YA VUZ (Sehircilik)
1912 yilmda Isparta'da dogdu Ogrenimini burada yapn. 1934 yilmda
Pertevniyal Lisesi'ni bitirdi. 1937'de Siyasi Bilgiler'i bitirdikten sonra cesitli
gorevlerde bulundu. Almanca, Ingilizce bilen Fehmi Yavuz, 1960 yihnda Milli
Egitim bakaru oldu. Basilrms olan eserleri; Sehircilik Ders Kitabr, Ankara'mn Iman
ve Sehirciligimiz, Koy idarelerimizin Maliyesi.
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8.3.3.PROF. SERiF MEHMET BEY

Isparta'nm Egirdir ilcesinde dogdu Ogrenimini Egirdir ve istanbul'da

yapti.

Galata, Sam, Halep, Mekke ve Misir' da mahkeme baskanhgi ve ogrctim uyeligi

yapu. Cok guzel Arapca bile Prof Serif Mehmet Bey, "Serifi" takma adiyla siirlerde
yaznustir. 1630 yihnda oldn.
8.3.4.ALi EFENDi (Kmabzade)
Isparta'dan yetisen buyuk kisilerdendir. Aydm, bilime inanmis bir Osmanb
devri hukukcusu ve yazandir, Kmahzade Ali Efendi, uzun sure Fatih Sultan
Mehmet'e ogretmenlik ve damsmanhk yapnusnr. Abdulkadiri Hamidi Bey'in
dedesidir.

Kmahzade Ali Efendi cocuklugunu Isparta'da gecirdi. Ogrenim yasina
gelince istanbul'a gonderildi, 1538'lerde ogrenimini tamamladt. Sam Mahkemesi'nin
Kadihgi'nda bulundu. Cok degerli olan, "Ahlak Alai" adh eserini burada yazdt. 35
yila yakm Edime, Bursa, istanbul gibi buyuk kentlerde din ve hukuk adami yetistiren

"Gorenekci Okullarda" ogretim Uyeligiyapn,

Kmahzade Ali Efendi 1547 yihnda 63 yasmda I. Sulatan Selim ile Edime'ye
giderken yolda oldii.
8.3.5.SULEYMAN SAMi BEY
1852 yilmda Isparta'da dogdu Ogrenimini Isparta'da gordu, 1870 yilmda
yazman (Tahrirat Katibi) 1895 yihnda da Isparta Belediye Baskani oldu. Kisa bir
sure de Isparta Milletvekilligi gorevini yapti.
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Uzun yillar emek vererek yazdigi "Isparta Tarihi" Isparta icin boslugu
doldurulamayan bir kayna kitapnr.

Suleyman Sarni Beyin eserleri sunlardir;

Isparta Tarihi, 2 cilt daha bastlmanusnr,

D~ Devirde Gorduklerirn, Isparta

Halkma Beyanname, Sehir Mektuplan.
Suleyman Sarni Bey 1932 yilmda Isparta'da oldu,
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