
ESKiCUMA CAMii 

selanik'in 
Sultan Murad 
ta rafından 

fethedi l d l ğ ini 

beli rten , 
Eskicuma 
camii 'nin 
sütun l a rı ndan 

birindeki 
ki ta be 

yarısında veya ortalarına doğru inşa edil
diği tahmin edilir. Önceleri Aya Paraskevi 
Kilisesi olduğu sanılırken sonraları bu
nun yanlışlığı anlaşılmış ve gerçekte ki
lisenin Meryem adına yapıldığı . pek çok 
Bizans kaynağında adı geçen Akheiro
poietes Meryemi Kilisesi'nin burası ol
duğu tesbit edilmiştir. Binaya yakıştırı
lan Paraskevi adı da Eskicuma adının 

Grekçe'ye çevrilmesi suretiyle ortaya çık
mış olup (Paraskevi = Cuma) gerçekle bir 
ilgisi yoktur. 

Bina klasik üç nefli (sahn) bazilika bi
çimindedir. Nefleri iki dizi halinde her bir 
sırada on iki adet olmak üzere sütunlar 
ayırır. Orta nefin sonunda yarım yuvar
lak bir apsis çıkıntı teşkil eder. Yan nef
lerin üzerlerindeki galeriler de sütunlu
dur. Burası cami olduğunda bu sütun
lar paye haline getirilmişti. Ayrıca yan 
cephelerde sıralanan bol sayıdaki ke
merli pencereler de örülmüştü. Üstü ki
remit kaplı ahşap ve dört meyilli çatı ile 
örtülü olup bu şekil Türk dönemindeki 
son çatının yenilenmiş halidir. Aslında 
orta nefin üstünün çifte meyilli bir çatı 
biçiminde olması gerekir. 

Cami tekrar kiliseye çevrild iğ inde alt 
sıradaki kemerleri çerçeveleyen kalem 
işi nakışlarla kemerierin aralarında yu
varlak çerçeveler içindeki yazılar da or
tadan kaldırılmıştır. 
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ESKİŞEHİR 

İç Anadolu bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Sakarya nehrinin kollarından Porsuk 
çayının ve ona dökülen Sarısu deresinin 
geçtiği geniş ovanın ( Eskişehir ovas ı ) gü
neybatı kenarında denizden 792 m. yük
seklikte yer alır. Şehrin bulunduğu mev
ki, İç Anadolu 'ya uzanan tarihi yolların 
kesiştiği yer olması yanında bölgenin İs
tanbul'a açılan kapısı özelliğini taşır. An
cak bu uygun mevkiine rağmen asıl ge
lişmesi XVII. yüzyıldan sonraya rastlar. 
Eskişehir adı, Türkler'in Anadolu'ya ge
lişinden sonra şehrin kurulduğu mevkiin 
durumuyla ilgili olup muhtemelen bu
günkü şehre 3 km. uzaklıkta bulunduğu 
sanılan antik Dorylaion harabeleri yakı
nında yer almasına dayanır. Ancak Dory
laion'un kurulduğu yer bugün hala tar
tışmalıdır. 

Tarih. Eskişehir çevresinde yapı lan pre
historik araştırmalar bölgede Paleolitik 
( Eskitaş) döneminde yerleşmeler olduğu
nu ortaya çıkarmıştır. Orta Sakarya va
disinin çeşitli yerlerinde bulunan kalay 
yatakları ile Gümele (Mihalgazi) gümüş 
yatakları. Kalkolitik dönemde milattan 
önce 4000'1erden itibaren bu sahayı ca
zip bir yer haline getirmiştir. Eskişehir ' in 

kuzeybatısındaki Demircihöyük'te milat
tan önce 4000- 1 SOO yılları arasındaki yer
leşme izlerini gösteren kalıntılar bulun
muştur. Hitit döneminde ise (m.ö. 2000-
1200) bu bölge ile ilgili önemli bir geliş
meye rastlanmamaktadır. Ancak Mah
mudiye yakınlarındaki Kuşhöyük ve Gü
vercinhöyük'te, ayrıca Hamidiye ile De
mircihöyük'te bu döneme ait kültürü ör
nekleyen bazı kalıntılar bulunmuştur. Mi
lattan önce 1200 sıralarında Frigyalılar'ın 
gelişiyle bölge nisbi bir canlılık kazanmış
tır. Nitekim Eskişehir'in 40 km. güney
batısında yer alan Yazılıkaya (Midas) bu 
döneme aittir. Bu merkezde Frig (Phryg) 
diliyle yazılmış yazıt ve kaya mezarları 
vardır. 

Milattan önce 700'1erde Batı Anado
lu'da Lydialılar' ın rolü . ile başlayan şe

hirleşme ve ticari hareketlilik Eskişehir 
yöresini de etkiledi. Bugünkü şehir mer
kezine 3 km. uzaklıkta bir Frig şehri ola
rak kurulduğu sanılan Dorylaion da bu 
sıralarda gelişmeye başladı. Bu antik 
merkezin yer aldığı belirtilen Şarhöyük 
ile 11 km. uzaklıktaki Karacahisar şeh
rin ilk kurulduğu alan olarak kabul edi
lir. Milattan önce ı. yüzyılda coğrafyacı 

Strabon Dorylaion'u Frigya şehirleri ara
sında gösterdiği gibi Eskişehir ovasın
daki Sangarious (Sakarya) nehri üzerin
de başka yerleşim birimleri bulunduğunu 
da ifade eder. Roma ve Bizans dönem
lerinde Anadolu'da bu devletlerin düze
nini sürdürmeye yarayan belirli strate
jik ve askeri merkezler geliştiği sırada 
Dorylaion, İstanbul'dan Anadolu ve Su
riye taraflarına geçen ana yol üzerinde 
olduğu için sadece bir uğrak yeri duru
munda bulunuyordu. VI. yüzyılda Bal
kanlar'da Hun Türkleri 'nin ve Doğu Av
rupa kökenli kavimlerin getirdiği sosyal 
hareketlilik Doğu Akdeniz ve Mısır'da ti
cari faaliyeti arttınnca Dorylaion bölge
si önem kazanmaya başladı. Bu arada 
lustinianopolis (Sivrihisar) yeni bir konak 
yeri olarak ortaya çıktı. Bu sıralarda 

Dorylaion da imar edilmişti. 

VII. yüzyılda İslamiyet'in hızla yayıl
ması Bizans ' ı doğrudan etkiledi ; Mısır, 

Suriye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu top
raklarının bir kısmını kaybeden Bizans'ın 
Anadolu'da gerilemesi, Dorylaion'u İstan
bul ve Marmara sahasındaki Bizans dü
zeniyle bütünleşen bir taşra kasabası 
haline getirdi. Bu arada doğrudan İstan
bul'u fethe yönelik seferler sırasında şe
hir iki defa zaptedildi. İlk fetih 708'de 
Emevi Halifesi ı. Velid zamanında Mes
leme b. Abdülmelik tarafından gerçek
leştirildi. 778 yılında ise bu defa Hasan 
b. Kahtabe şehir civarına kadar geldi. 
Bu vesile ile Arap kaynaklarında şehrin 
adı "Durülye, Derveliye" ( '-d.»~ ) şeklin

de zikredilir (Belazürl , s. 236) Araplar'
dan sonra bölge Türk akıniarına uğradı. 
Anadolu' da Selçuklu hakimiyeti yoğun 
Türkmen göçünü desteklediği gibi böl
gede yeni kasaba ve şehirlerin oluşma
sına da yol açtı; bu arada Dorylaion "Es
kişehir" haline geldi. Malazgirt Zaferi 'n
den dört yıl sonra İznik' in fethedilmiş 
olması Eskişehir tarafından da fetihler 
yapıldığını gösterir. Nitekim Kutalmışoğ 

lu Süleyman Şah'a bağlı Türkmenler bu 
sıralarda Eskişehir' i ele geçirmişlerdi. 

Ancak Haçlı tehlikesi Eskişehir çevresi
nin bir süre terkedilmesine yol açtı. 30 
Haziran 1097 tarihinde Eskişehir'de bir 
savunma hattı kuran ı. Kılıcarslan , Haç
lı ordugahını kuşattığı sırada arkadan 
gelen çok kalabalık (400.000 c ivarı nda) 

kuwetler yüzünden geri çekilmek zo
runda kalmıştı (Runciman, l, 140- 144). Sel
çuklular'ın çekilmesinin ardından şehir 
yeniden Bizans idaresi altına girdi. Ancak 
yoğun Türkmen kitleleri ana yollar ve 
idari merkezler dışındaki alanda yerleş-



meyi sürdürdüler. Eskişehir-Seyyid Gazi 
arasındaki Bizans- Selçuklu siyasi sını

rının kuzey ve batı taraflarında 300.000 
çadırlık bir göçmen kitlesi yerleşmiş bu
lunuyordu. Bu durum Selçuklular ve Bi
zans arasında yeniden gerginliğe yol aç
tı. Bölgedeki Türkmenler'in boşaltılma
sı sırasındaki karışıklıklar şehrin harap 
hale gelmesine sebep oldu. 117S'te im
parator Manuel Komnenos yıkılan kale
yi yeniden tamir ettirdiyse de bu durum 
az sonra her iki devlet arasında anlaş
mazlık konusu haline geldi. 1176 Mir
yokefalon (Düzbel) Savaşı'ndan yenik çı
kan Manuel, ll. Kılıcarslan ile imzaladığı 
antlaşma şartları uyarınca Dorylaion'da 
yaptığı tahkimatı yıkıp burayı boşalttı. 

Böylece bir süre yıkık ve metrQk kalan 
şehre Türkler tarafından muhtemelen 
bu dönemden itibaren Eskişehir dendi. 
Eskişehir'in uç bölgesinde, yani gaza ve 
cihada açık bir sahada bulunması gazi 
ve derviş gruplarının bu tarafta yoğun
laşmasına sebep oluyordu. XIII. yüzyılda 
Konya'yı merkez yaparak bütün Anado
lu · da kalkınma hareketi meydana geti
ren Anadolu Selçukluları. Eskişehir' i Mar
mara tarafına yapılan akınlar için bir kış
lak yeri olarak kullandılar. Eskişehir'in 
çevresindeki topraklar Konya'daki Sel
çuklu sultanına ulaşan bir ön saha olup 
"Sultan Önü" olarak anılmaya başlandı. 

Eskiş ehir ' in XVI. yüzyıl icindeki durumunu gösteren bir 
minyatür (Matrakç ı Nasuh. Beytın-ı MenfiZil-i Sefer-i /rti.keyn, !O 
Ktp. , TY, nr. 5964, vr. 1Q9b) 

Ancak bu adın ilk dönem Osmanlı kay
naklarında ve bazı vakfiyelerde genel
likle Sultanöyüğü şeklinde kayıtlı olma
sı, Sultanönü adının bundan bozma ol
duğunu da düşündürmektedir. Sultanö
yüğü adının ise, 1173'te bölgeyi ziyaret 
eden Arap seyyahı Ali b. EbQ Bekir el
Herevi' nin eserinde geçtiği ve 1097 sa
vaşı sırasında ı. Kılıcarslan'ın karargah 
kurduğu tepeye (Höyük) verilen addan 
kaynaklandığı belirtilir (Turan, Selçuklu· 
lar Zamanmda Türkiye Tarihi, s. 508). Böl
ge, Anadolu'nun Moğol hakimiyetine gi
rişi sırasında Moğollar'ın baskılarından 

kaçan binlerce Türkmen'in başlıca yer
leşme alanını teşkil etti. 1261 'e doğru 
Sultanöyüğü- Kütahya bölgesinde 200.000 
çadırlık Türkmen grupları yerleşmişti. 

Bu yıllarda Moğol valilerinden olan Ca
caoğlu NOreddin'in idaresi Eskişehir yö
resini de içine alıyordu. Cacaoğlu Eski
şehir'de bir cami yaptırmış, 1272 tarihli 
vakfiyesiyle de buraya bazı gelirler tah
sis etmiş, ayrıca başka imar faaliyetle
rinde de bulunmuştur. 

Uç bölgesi durumundaki Eskişehir ci
varında kalabalık Türkmen gruplarının 
bulunuşu az zaman sonra yeni bir bey
liğin, Osmanlılar'ın doğuşuna yol açtı ve 
burası onların ilk faaliyet alanlarını teş
kil etti. Osmanlı tarih geleneği 1291 yı

lında Osman Gazi'nin Karacahisar'ı fet
hettiği, burada ve Eskişehir'de cami ya
pılıp minber konduğu, Osman Bey adı
na ilk cuma hutbesinin Karacahisar'da 
ve bayram hutbesinin de Eskişehir 'de 

okunduğu şeklinde bilgilerle örülüdür. 
Bunların doğruluğu şüpheli olmakla bir
likte Eskişehir'in Osmanlılar'ın ilk ele ge
çirdikleri yer ve ilk idari teşkilatın bir 
parçası olması muhtemeldir. ilk Osman
lı kroniklerinde, Osman Bey'in sağlığın
da oğlu Orhan'ın Karacahisar (Sultanönü) 
sancak beyi, kardeşi Gündüz Alp'in Es
kişehir subaşısı olduğu belirtilir. Osmanlı 
idaresi altında Eskişehir. fetihlerin iler
lemesiyle tarımla uğraşanlar için basit 
bir pazar yeri ve ana yollar üzerinde bir 
uğrak noktası olmaktan çıkarak bir ida
ri ve kültürel merkez haline geldi. 1333'
te bölgeyi dolaşan ibn BattOta, "Sultan 
Eyüki" müderrisinin zamanın büyük alim
lerinden biri olduğundan, Irak ve Teb
riz'de tahsil yaptığından bahseder. Ni
tekim Fatih devrine ait vakıf kayıtlarına 
göre şehirde bir kısmının kuruluşu Sel
çuklular zamanına kadar giden Şeyh 

Şehabeddin Sühreverdi, Seyyid Abdul
lah, Ahi Mehmed, Ahi Ede, Ak Doğan, 
Ahi ömer, Gül Dede, Hacı Nasreddin. Ahi 

ESKiŞEHiR 

Mahmud zaviyelerinin bulunuşu, bura
nın köklü bir kültürel potansiyele ve ha
reketliliğe sahne olduğunu gösterir. 

Eskişehir' in nüfusu ve fiziki durumu 
hakkında XVI. yüzyıl öncesine ait bilgi 
yoktur. Yalnız Cacaoğlu'nun vakıfları do
layısıyla XIII. yüzyıl sonlarında şehrin ol
dukça geniş ve kalabalık olduğu anlaşıl
maktadır. Daha sonraki siyasi gelişme
ler doğrultusunda hareketli bir bölgede 
yer alması, Osmanlı hakimiyetine girdi
ği döneme kadar buranın yeniden harap 
hale geldiğini düşündürmektedir. Nite
kim Osmanlı hakimiyeti sonrasında şe
hir uzun süre toparlanamadı. XVI. yüz
yılın ilk yarısında Eskişehir'de yedi ma
halle vardı (Orta Mescid, Alaca Mescid, 
Hacı Atmaca, Salı Mescidi, Paşa, Dede. 
Türkmenler) Bunlardan üçü mescidler 
çevresinde teşekkül etmişti. En kalaba
lık mahallelerini ise Orta Mescid (5 ı ha
ne). Salı Mescidi (24 hane) ve Alaca Mes
cid ile (23 hane) Hacı Atmaca (23 hane) 
mahalleleri oluşturuyordu. Türkmenler 
mahallesi 11 hane ile en az nüfusa sa
hipti ve muhtemelen şehrin dış mahal
lesi durumundaydı. Şehir. istanbul'dan 
başlayıp Tebriz- Bağdat ve Mısır'a giden 
üç büyük yol şebekesinin sağ kolu üze
rinde önemli bir geçiş yeri olduğundan 
Kanuni devrindeki iran seferleri sırasın
da Osmanlı ordusunun başlıca menzil 
noktalarından biriydi ve bu özelliği se
bebiyle halkı avarız türü vergilerden mu
aftı. Bu durum. şehrin XVI. yüzyılın ikin
ci yarısından itibaren giderek gelişme
sine yol açtı. Fakat civarında bulunan şe
hirlere nisbetle bu büyüme çok yavaş ol
du. XVI. yüzyıl başında 172 hane olan 
nüfusu aynı yüzyılın ikinci yarısında S 17 
haneye yükseldi: mahalle sayısı ise se
kizdi. Yeni kurulduğu anlaşılan Mahalle-i 
Cedid 1 S hanelik küçük bir mahalleydi. 
Buna karşılık "Merhum Hacı Mustafa Pa
şa" adıyla kayıtlı Paşa mahallesi 163 ha
ne gibi yüksek bir sayıya ulaşmıştı, Or
ta Mescid mahallesi ikinci sıraya düş
ınüştü (ı 26 hane) . Bütün bu rakamlara 
göre şehrin nüfusu XVI. yüzyılın ilk yarı
sında 1 000 ·den 3000 d olayına yüksel
mişti. Fiziki bakımdan fazla bir gelişme
ye sahne olmamakla birlikte nüfus artı
şı iki katına çıkmış, mevcut mahalleler 
kalabalık yerleşme yerleri olarak büyü
müştü. Bu da muhtemelen şehrin fizi
ki kapasite itibariyle belirli nisbette ar
tan nüfusu kaldırabilecek durumda ol
duğunu göstermektedir. Nitekim Mat
rakçı N asO h' un eserinde yer alan Eski
şehir minyatüründen anlaşıldığında gö-
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ES KiŞEHiR 

Kurşunlu Camii ve Külliyesi - Eskişeh i r 

re lrakeyn Seferi (1 534) sırasında burası 
fiziki bakımdan orta kapasitede bir şe
hirdL Etrafı yarım surlarla çevrili olup 
dış kesimde birtakım zaviyeler vardı. Sur 
içinde Çoban Mustafa Paşa'nın yaptır
dığı Mustafa Paşa (Ku rşunlu ) Camii ve 
Külliyesi, bunun altında avaya doğru di
ğer eserler ve Porsuk çayının az ilerisinde 
kaptıcalar yer alıyordu. 1 555 'te bura
dan geçen ve şehri uzaktan gören Hans 
Dernschwam ise buranın dağ silsilesi ete
ğinde bulunduğunu , yakınlarında da bir 
kaplıca olduğunu belirtir ( İstanbul ve Ana
dolu 'y a Seyahat Günlüğü, s. 312). 

Eskişehir XVII. yüzyılın ilk yarısında ön
ceki durumunu korudu. Cihannümii 'ya 
göre burada cuma namazı kılınabilir iki 
cami vardı ; hanlar ve çarşı kesimi ova
da ılı ca yakınındaydı ; iki önemli ziyaret
gahı Şeyh Edebali Türbesi ile Şeyh Süh
reverdiTekkesi'ydi (s 642). 1641-1642 '
de burayı gören bir yahudi seyyahı Es
kişehir' de dört han ile 130 kadar d ük
kan bulunduğunu tesbit etmiştir (bk. Le
wis, sy 3 [1 9561, s. 104-105 ). Evliya Çele
bi ise şehirde on yedi mahalle olduğunu, 
hanelerinin bağlık ve bahçelik durumda 
olup cami ve mescidler yanında yedi sıb
yan mektebi, yedi tekke, yedi han, çar
şısında 800 dükkan bulunduğunu belir
tir ve kaplıcalardan söz eder (Seyahat

name, Il, 12 - 13). Bu ifadelerden şehrin 
XVII . yüzyılın ikinci yarısında gelişmesini 
sürdürdüğü , fiziki yönden olduğu kadar 
nüfus bakımından da kalabalıklaştığı 

anlaşılmaktadır. 1680'de buradan geçen 
de Rochefort küçük bir şehir olarak an
dığı Eskişehir' i kalabalık, yiyecek içece
ği bol bir belde şeklinde tarif eder. XVIII. 
yüzyılda bu durumunu koruyan şehir, 

1121 ( 1709) tarihli avarız tahririne göre 
179 ·u askeri statü de, 145 ·i sivil reaya 
olmak üzere 324 nefer erkek nüfusa sa
hipti. Bu rakama göre burada en az 2000 
kişi yaşıyordu. Söz konusu tarihte şeh-
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r in muafiyeti sürüyor, halk menzil hiz
metleri, yolların tamiri, değirmen bend
lerinin temizlenmesi, beylerbeyi ve san
cak beylerine hizmet etmeleri gibi se
bepler le fevkalade vergileri vermiyordu 
(BA, KK, nr. 2567, vr. 18b) Şehri XIX. yüz
yılda gören bazı seyyahlar buradan kü
çük, kirli bir kasaba olarak söz ederken 
bazı ları nisbeten büyük, canlı fakat pek 
marnur bir yer olmadığını yazarlar. XIX. 
yüzyılın ilk çeyreğinde buraya gelen Ch. 
Texier şehrin uzaktan görünüşünün gü
zel olduğunu, evlerin üzerinden yükse
len 7- 8 minare görülebildiğin i , biri ev
leri, diğeri çarşı · ve hamamların bulun
duğu ticaret yerlerini içine alan iki ma
halleye ayrıldığını, en önemli sanayi da
Imm lüle taşı işletmesi olduğunu belir
tir (Küçük Asya, ll, 345 ). Ancak demiryo
lunun inşası XIX. yüzyılın sonlarında şeh
rin gelişmesinde önemli bir rol oynamış
tır. V. Cuinet, ovanın güneyinde tepenin 
yamacına zarif bir şekilde yayılmış bu
lunan müslüman mahalleleri yanında 

Porsuk çayına doğru etekte hıristiyan 

mahallelerinin (Rum ve Ermeni) yer aldı
ğını , pazar ve kaplıca kesiminin de bu
rada bulunduğunu belirtir. Ayrıca bu sı
ralarda Rumeli muhacirlerinin şehre is
kanı nüfusu arttırmış, fiziki gelişmeyi 
destekiemiş ve ova tarafında yeni ma
halleler kurulmuştu . 1886'da 15.000 do
layında tahmin edilen şehrin nüfusunu 
V. Cuinet 19.023 olarak gösterir ; bunun 
11 47'sinin Rum, 715' inin Ermeni, otu
zunun Latin olduğunu yazar. Bu sırada 
şehirde on bir cami, altı mescid, üç med
rese, iki kilise, dört tekke, yirmi beş han, 
otuz mağaza, 700 kadar da dükkan var
dı. 1891 'de Bağdat demiryolu hattının 
Bilecik'e ulaşması ve iki yıl içinde de Es
kişeh ir üzerinden Ankara'ya varışı , 1896'
da Eskişehir- Konya hattının inşası şe

hir için bir dönüm noktası oldu ; ı. Dün
ya Savaşı öncesinde nüfusu 25- 30.000 
dotayına ulaştı. 

Osmanlı Devleti'nin ı. Dünya Savaşı' n

dan yenik çıkması üzerine yapılan Mond
ros Mütarekesi 'nden sonra 23 Ocak 
1919'da Eskişehir ingilizler tarafından 
işgal edildL ingilizler'in Ermeniler'le iş 
birliği yapmaları, halka zulmetmeleri, 
Türk subaylarını tutuklamaları üzerine 
Sivas Kongresi toplantı halinde iken Mus
tafa Kemal Paşa'dan gelen talimat üze
rine Ankara · daki 20. Kolordu Kuman
danı Ali Fuad Paşa Eskişehir harekatını 

başlattı. ingilizler 20 Mart 1920'de Eski
şehir' i boşalttılar. Haziran 1920'de Garp 
Cephesi Türkiye Büyük Millet Meclisi ta-

rafından Eskişehir'de oluşturuldu. Ana
dolu'da büyük bir saldırıya geçen Yunan
lılar'ın Sakarya hattında durdurulması

nın planlanması üzerine Türk kuwetleri 
geri çekilince 20 Temmuz 1921 'de Es
kişehir Yunanlılar tarafından işgal edil
di ; 30 Ağustos Zaferi'nden sonra da kur
tarıldı (2 Eylül ı 922) . 

Osmanlı idari teşkilatının ilk uygulan
dığı yerlerden biri olan Eskişehir, adı da
ha önceki dönemlerde ortaya çıkmış olan 
Sultanönü sancağının merkez kazası du
rumundaydı. Anadolu beylerbeyiliğine 

bağlı olan sancak XVI. yüzyıl başlarında 
Eskişehir Bilecik, İnönü, Seyidgazi kaza
l arı ile Karacahisar ve Günyüzü nahiyele
rinden oluşuyordu. Bu durumunu XVI. 
yüzyılın ikinci yarısında da koruyan Sul
tanönü sancağı Cihannümii'ya göre XVII. 
yüzyılda Eskişehir, İnönü (Bozöyük), Bi
lecik, Seyidgazi, Karacaşehir, Kalacık-ı 

Sultanönü ve Akbıyık kazalarından iba
retti. Sancak beyi Eskişehir'de oturuyor-

XVI. yüzyı l başla rında Eskişeh ir mahallelerini gösteren bir 
belge (BA, TO, nr. 116, 5423) 
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du. XVI. yüzyılda sancağın köy sayısı 550 
kadardı. Sultanönü sancağı XIX. yüzyıl
da yeni idari teşkilat gereği kaldırılıp Es
kişehir kazası adıyla Hüdavendigar vila
yetine bağlandı. Bölge 1768 ·den itiba
ren Kırım 'dan ve daha sonra Rumeli 'den 
gelen göçmenler tarafından iskan edil
di. Buraya yönelik asıl göç 93 Harbi 'n
den sonra Kafkasya 'dan oldu. Ovada bir
çok göçmen köyü kuruldu. Bu göç ha
reketlerinden önce yerleşme dağ yamaç
larında , ormanların kıyısında , ovanın dağ

lar la temas ettiği ilk teraslarda yoğun
laşmıştı. Ancak ziraat sahaları ovalara 
doğru yayılmış, bilhassa çeltikçilik böl
ge ekonomisinde önemli bir yere sahip 
olmuştu. Tahıl üretimi ekonomik faali
yetin başında yer alıyordu . Özellikle san
cakta at yetiştiriciliği ayrı bir önem ka
zanmıştı. Bununla ilgili özel bir teşkilat 
da kurulmuştu . 

XVI. yüzyılın ilk yarısında Sultanönü 
sancağı 11 .061 hane. 1845 mücerred 
nüfusa sahipti ve bunun 1079 hanesi 
şehirlerde ikamet ediyordu. Bu rakamla
ra göre sancağın toplam nüfusu 60.000'e 
ulaşmaktaydı. Eskişehir kaza olarak Bur
sa vilayetinin Kütahya sancağına bağ
landıktan sonra eski sancak sınırları ol
dukça daralmış, Seyidgazi nahiyesi ve 
152 köyü ile birlikte XIX. yüzyıl sonları
na doğru kaza nüfusu 67.074'ü bulmuş
tu. Bunun 48.200'ü müslüman. 12.700'ü 
Rum. 6074'ü Ermeni, 100'ü de yahudi idi 
(Cuinet. IV, 208) 
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liJ YusuF 0 6uzo6Lu - FERiDUN EMECEN 

Bugünkü Eskişehir. Milli Mücadele yıl
larının sonunda 2 Eylül 1922 tarihinde 
Yunan işgalinden kurtulan Eskişehir. on 
üç ay süren işgal esnasında yarı yarıya 
harabe yığını haline gelmiş, özellikle şeh
rin ortasında bulunan ticaret merkezi 
Yunanlılar tarafından ateşe verilerek ya
kılmıştı. 1925 yılında vilayet merkezi olan 
Eskişehir o tarihten itibaren hızla geliş
meye, işgal ve sonrası yıllarının tahriba
tını gidermeye ve tekrar kalkınmaya baş

ladı. Bu safhada şehrin merkezi kısım 

larındaki yangın alanları taş binalarla 
doldu, nüfusu da artma temayülü gös
terdi. 1927 sayımında 32.103 olan nü
fusu 1935'te 47.045'e yükseldi. Bu hızlı 

nüfus artışını karşılayabilmek için istik
lal, Hoşnudiye, Arifiye gibi mahalleler 
kuruldu. Şehir bu şekilde yeni mahalle
lerin ilavesiyle alanını genişletirken bir 
yandan da sanayi hamleleri yaparak gö
rünümünü değiştirdi. Eskişehir' in en es
ki sanayi kuruluşu olan demiryolu cer 
atölyesi (kuru l uşu 1894) bu dönemde iki 
misli genişletildi. 1933'te Türkiye'nin ilk 
dört şeker fabrikasından biri burada ku
ruldu. Ayrıca savunma sanayiine ait uçak 
tamir atölyeleri, kiremit ve tuğla fabri
kaları. yağhane ve tabakhane gibi ku
ruluşlar da devreye girmiş ve Eskişehir 
eski zirai merkez görünümünü terke
derek ticaret ve endüstri şehri görünü
münü kazanmıştır. Şehrin nüfusu 1940'
ta 60.000'i 1945'te 80.000'i geçerek 1950 
sayımında 89 .879 ' a ulaştı. 1940-1950 
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arasındaki on yıl içinde şehrin hızlı bü
yümesi sonucunda yerleşim alanları ile 
çarşı arasında bulunan boşluklar dol
muş, Eskişehir'in meşhur bostanları da 
iskan sahası haline dönüşmüştür. Ayrı
ca şehrin kuzeydoğusunda Şeker mahal
lesi ve Yenimahalle. kuzeybatısında Kı

zıltoprak, Eskibağlar, Yenibağlar, Yeni
güllük mahalleleri kurulmuştur. Şehrin 
gerek alan üzerindeki gelişme hızı . ge
rekse nüfus artışı 1950-1970 arasında
ki dönemde daha yüksek bir seviyeye 
ulaştı. 

5-6 Mart 1950 gecesi başlayıp 24 sa 
at devam eden su baskını sonucunda 
şehrin orta ve kuzey kesimindeki ma
halleler Porsuk'un suları altında kala
rak büyük zarara uğradı. Bu sel felake
ti sonucunda evleri yıkılanları yerleştir
mek için Yenigüllük ve Yenibağlar ma
hallelerinin kuzeyinde yeniden 700 ka
dar ev yapılarak şehrin alanı kuzeye doğ
ru biraz daha genişletild i. 

Bu yıllarda Türkiye genelinde demir
yolu ulaşımı önemini yitirmeye, buna kar
şılık karayolları ülke çapında daha fazla 
önem kazanmaya başlayınca Eskişehir 

karayolu ağı içinde önemli bir kavşak 
yeri olma özelliği kazandı. Bu özell ik de 
şehrin gelişmesini kamçıladı. Şeker fab
rikasına bağlı olarak kurulan makine fab
rikası ile 1968'de özel kesimden devra
lınan basma fabrikası bu dönemdeki en 
önemli kamu yatırımlarıdır. Bütün bu 
gelişmeler sonucunda şehrin nüfusu 
1955'te 120.000'i, 1960'ta 150.000 'i 
aşarak 1970 yılında 216.373'e yükseldi. 
Nüfus artışına paralel olarak şehrin özel
likle kuzeye doğru genişlemesi sürdü. 
Yeni göçmen mahalleleri kuruldu. Şeh
rin çeşitli yerlerinde tesis edilen kamu
ya ve özel teşebbüse ait sanayi kuru
luşlarının çevresinde toplanan mesken 
alanları ile şehir dağınık ve bazan da sıç-
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