ESKİŞEHİR

köy sayısı 550
Sultanönü sancağı XIX. yüzyıl
da yeni idari teş kilat gereği kaldırılıp Eskişehir kazası adıyla Hüdavendigar vilayetine bağlandı. Bölge 1768 ·den itibaren Kırım ' dan ve daha sonra Rumeli'den
gelen göçmenler tarafından iskan edildi. Buraya yönelik asıl göç 93 Harbi 'nden sonra Kafkasya 'dan oldu. Ovada birçok göçmen köyü kuruldu. Bu göç hareketlerinden önce yerleşme dağ yamaçdu. XVI.

yüzyılda sancağın

kadardı.

larında , ormanların kıyısında , ovanın dağ

larla temas ettiği ilk teraslarda yoğun
laşmıştı. Ancak ziraat sahaları ovalara
doğ ru yayılmış , bilhassa çeltikçilik bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip
olmuştu. Tahıl üretimi ekonomik faaliyetin başında yer alıyordu . Özellikle sancakta at yetiştiriciliği ayrı bir önem kazanmıştı. Bununla ilgili özel bir teşkilat
da kurulmuştu .
ilk yarısında Sultanönü
11 .061 hane. 1845 mücerred
nüfusa sahipti ve bunun 1079 hanesi
şehirlerde ikamet ediyordu. Bu rakamlara göre sancağın toplam nüfusu 60.000'e
ulaşmaktaydı. Eski şehir kaza olarak Bursa vilayetinin Kütahya sancağına bağ
landıktan sonra eski sancak sınırları oldukça 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)
XVI.

yüzyılın

sancağı
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Eskişehir. Milli Mücadele yıl
sonunda 2 Eylül 1922 tarihinde
Yunan işgalinden kurtulan Eskişehir. on
üç ay süren işgal esnasında yarı yarıya
harabe yığını haline gelmiş , özellikle ş eh
rin ortasında bulunan ticaret merkezi
Yunanlılar tarafından ateşe verilerek yakılmıştı. 1925 yılında vilayet merkezi olan
Eskişehir o tarihten itibaren hızla geliş
meye, işgal ve son rası yıllarının tahribatını gidermeye ve tekrar kalkınmaya baş
ladı. Bu safhada şehrin merkezi kısım 
larındaki yangın alanları taş binalarla
doldu, nüfusu da artma temayülü gösterdi. 1927 sayımında 32.103 olan nüfusu 1935'te 47.045'e yükseldi. Bu hızlı
nüfus artışını karşılayabilmek için istiklal, Hoşnudiye, Arifiye gibi mahalleler
kuruldu. Şehir bu şekilde yeni mahallelerin ilavesiyle alanını genişletirken bir
yandan da sanayi hamleleri yaparak görünümünü değiştirdi. Eskişehir' in en eski sanayi kuruluşu olan demiryolu cer
atölyesi (kuru l u şu 1894) bu dönemde iki
misli genişletildi. 1933'te Türkiye'nin ilk
dört şe ker fabrikasından biri burada kuruldu. Ayrıca savunma sanayiine ait uçak
tamir atölyeleri, kiremit ve tuğla fabrikaları. yağhane ve tabakhane gibi kuruluşlar da devreye girmiş ve Eskişehir
eski zirai merkez görünümünü terkederek ticaret ve endüstri şehri görünümünü kazanmıştır. Şehrin nüfusu 1940'ta 60.000'i 1945'te 80.000'i geçerek 1950
sayımında 89 .879 ' a ulaştı. 1940-1950

Bugünkü

larının

Eskişeh i r'den

arasındaki on yıl içinde şehrin hızlı büyümesi sonucunda yerleşim alanları ile
çarşı arasında bulunan boşluklar dolmuş , Eskişehir'in meşhur bostanları da
iskan sahası haline dönüşmüştür. Ayrı
ca şehrin kuzeydoğusunda Şeker mahallesi ve Yenimahalle. kuzeybatısında Kı
zıltop rak , Eskibağlar, Yenibağlar , Yenigüllük mahalleleri kurulmuştur. Şehrin
gerek alan üzerindeki geli ş me hızı . gerekse 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 mahalleler Porsuk'un suları altında kalarak büyük zarara uğradı. Bu sel felaketi sonucunda evleri yıkılanları yerleştir
mek için Yenigüllük ve Yenibağlar mahallelerinin kuzeyinde yeniden 700 kadar ev yapıl a rak şehrin alanı kuzeye doğ
ru biraz daha genişletild i.
Bu yıllarda Türkiye genelinde demiryolu ulaşımı önemini yitirmeye, buna karşılık karayolları ülke çapında daha fazla
önem kazanmaya başlayınca Eskişehir
karayolu ağı içinde önemli bir kavşak
yeri olma özelliği kazandı. Bu özellik de
şehrin gelişmesini kamçıladı. Şeker fabrikasına bağlı olarak kurulan makine fabrikası ile 1968'de özel kesimden devralınan basma fabrikası bu dönemdeki en
önemli kamu yatırımlarıdır. Bütün bu
gelişmele r 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 özellikle kuzeye doğru genişlemesi sürdü.
Yeni göçmen mahalleleri kuruldu. Şeh
rin çeşitli yerlerinde tesis edilen kamuya ve özel teşebbüse ait sanayi kuruluşlarının çevresinde toplanan mesken
alanları ile şehir dağını k ve bazan da sıç-

bir görünüş ve kentteki Anadolu üniversitesi bina ları - Eskişehi r
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ramalı olarak büyüme eğilimi göstermeye başladı. Bu yeni mesken alanları
nın bir kısmı kooperatifler aracılığı ile
yapılan mahallelerdir. Mesela Ertuğrul
gazi, Sümer, Orhangazi, Osmangazi ve
Gökmeydan mahalleleri bu tür toplu konut alanlarına örnek gösterilebilir.

1970 yılından sonra da şehrin geliş
mesi devam etti. Demiryolunun kuzeyindeki gelişme yine parçalı ve dağınık
bir biçimde sürerken şehri çevreye bağ
layan karayolları çıkışlarında mesken kümelenmeleri oluştu. Başka şehirlerde daha erken görülen gecekondu yerleşme
leri Eskişehir'de 1970' li yıllardan sonra
yaygınlaşmaya başladı. Gecekonduların

en fazla yayıldığı alanlar istanbul-Ankara karayolunun kuzeyi ile büyük sanayi
kuruluşlarının çevreleridir. Gecekondulaş
manın da etkisiyle şehrin nüfusu 1980'de 300.000'i aşarak 309.431 'e ulaştı.
Şehrin iş

ve ticaret alanları Porsuk çakuzeyinde bu çaya paralel uzanan
eksenle buna dik olarak ulaşan ve Porsuk çayı güneyinde devam eden eksen
ve bu iki caddeye kavuşan yan yollar üzerinde yoğunlaşır. Şehirde Porsuk çayı
nın kuzeyinde kalan iş sahası daha ziyade lüks mağazaların ve büroların yer
aldığı çok katlı iş hanlarının toplandığı
alanlar, Porsuk'un güneyi ise geleneksel çarşı özelliğini koruyan yerlerdir. Bu
iki farklı kesimi birbirine bağlayan Köprübaşı çevresi ise bir geçiş özelliği gösterir.
yının

Eskişehir'in

merkezi iş sahasının güneyinde yer alan ve şehrin eski çekirdeğini oluşturan Odunpazarı semti oturma alanı olarak önemini yitirmiştir. Bu
semtte tarihi ve mimari özelliği olan bazı evler, Odunpazarı'nı merkeze bağla
yan Şeyh Şehabeddin caddesinin açılışı
sırasında ortadan kalkmıştır. Yakın yıl 
larda önemi yeniden gündeme gelen bu
evleri korumak için Odunpazarı semti
"tarihf sit" alanı kapsamına alındı.
Nüfusu

h ız la

artmaya devam eden Es1990 sayımında 413.082 kişi
sayıldı. Bu sayım sonuçlarına göre Eskişehi r Türkiye' nin onuncu büyük şehri
durumundaydı. 2 Eylül 1993 tarihinde
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 504 · sayılı kanun hükmünde kararname ile de Eskişehir "büyük şehir " kap-

ye'nin birden fazla aniversiteye sahip
olan dördüncü şehridir. Anadolu Üniversitesi'ne on iki fakülte, sekiz enstitü, sekiz yüksek okul, Osman Gazi Üniversitesi'ne ise dört fakülte, dört, enstitü ve iki yüksek okul bağlı bulunmak-

Diyanet i şleri Başkanlığı' na ait 1992
istatistiklerine göre Eskişehir' de il
ve ilçe merkezlerinde 207, kasaba ve köylerde 469 olmak üzere toplam 676 cami
bulunmaktadır. il merkezindeki cami sayısı ise 144'tür.
yılı
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ESlAF
(i.-9~1)

Faik Reşad'ın
(ö. 1914)
yetmiş beş Osmanlı

alim,
edip ve fikir adamının
·h al tercümeleriyle eserlerinden
· seçilmiş parçaları ihtiva eden kitabı
şair,

(bk. FAİKREŞAD).
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BEKİR es-SIDDİKl

Zatünnitakayn Esma bint Eb! Bekr
es-Sıdd!k b. Eb! Kuhafe
el-Kureşiyye et -Teymiyye
(ö. 73 / 692)

Eskişehir'de

günümüze kadar ayakta
kalmış mimari eser sayısı fazla değildir.
En önemli tarihi eser olarak Selçuklu dönemine ait Alaeddin Camii ile Osmanlı
dönemine ait olan ve KanOnf'nin vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafın
dan yaptırılan Kurşunlu Cami sayılabilir
(bk. KURŞUNLU KÜLLİYESİ)
Eskişehir'in merkez olduğu Eskişehir
ili Bilecik, Bolu, Ankara, Konya, Afyon
ve Kütahya illeriyle çevrilmiştir. Merkez
ilçeden başka Alpu, Beylikova, Çifteler,
Günyüzü, Han, inönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyidgazi, Sivrihisar adlı on iki ilçeye ayrılmıştır.
13.652 km 2 genişliğindeki Eskişehir ilinin 1990 sayımına göre nüfusu 641.057,
nüfus yoğunluğu ise 47 idi.

ESMA hint EBÜ

( ~..ı..dl~ u:'f ~ .t....f)

tadır.

kişehi r ' de

samına alındı.

1

L

Hz. Ebu Bekir'in kızı
ve Abdullah b. Zübeyr'in annesi,
sahabi.
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Hicretten yirmi yedi yıl önce 595'te
Mekke'de doğdu. Annesi Kuteyle (Katle)
bint Abdüluzza'nın sonraları müslüman
olduğu sanılmaktadır. On yaş büyük olduğu Hz. Aişe ile baba bir kardeştir. Esma, Hz. EbO Bekir vasıtasıyla müslüman
olanlar arasında ve ilk müslümanlar içinde on sekizinci sırada yer almaktadır
(İbn Hişam, ı. 254). Zübeyr b. Awam ile
evlenmiş ve ondan Abdullah, Urve, Münzir, Asım ve Muhacir adlarında beş erkek: Hadfcetü'l-kübra, Ümmü'I-Hasan
ve Aişe adlarında üç kız çocuğu dünyaya getirmiştir (İbn Sa'd, lll, 100). Kocası
Zübeyr Mekke devrinin sıkıntılı günlerinde Habeşistan ' a hicret etmişse de Esma'nın bu hicrete katıldığına dair bir rivayete rastlanmamaktadır. Onun adı ilk
defa, Hz. Peygamber'in hicret hazırlık
larını sürdürdüğü sırada oynadığı rol dolayısıyla ön plana çıkmıştır. ResOl-i Ekrem hicret emrini alınca herkesin istirahate çekildiği öğle sıcağında Hz. EbO Bekir'in evine gitmiş, onunla yalnız konuş
mak istemiş, Hz. EbO Bekir'in evde bulunan Esma ile Aişe'nin sır saklamayı
bildiklerini söylemesi üzerine onların yanında, o gece hicret etme kararı verdiğini ve yanına yol arkadaşı olarak da
kendisini seçtiğini açıklamıştır. Hemen
yol hazırlığına başlayan Esma ve Aişe
deriden bir torbaya azık koyup bir kır
baya da su doldurdular: ancak kapların
ağızlarını bağlamak için ip bulamayınca
Esma babasının teklifi üzerine belindeki kuşağı (nitak) çıkarıp ikiye böldü : bir
parçasıyla azık torbasının, diğer parçasıyla da su tulumunun ağzını bağladı.
Bundan son derece memnun olan Hz.
Peygamber'in, "Allah bu kuşağının karşılığında cennette sana iki kuşak versin"
diye iltifat etmesi üzerine ''Zatünnitakayn" (iki kuşaklı) lakabını almıştır. Bir
başka rivayete göre ise Hz. Peygamber
ve EbO Bekir'in üç gün saklandıkları Sevr
mağarasına geceleri yemek taşıyan Esma, üçüncü gün mağarayı terkedip Medine'ye doğru yola çıkacakları sırada azık
torbasının ağzını bağiayacağı ipi evde

