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Eskişehir  Valisi
Güngör Azim TUNA

Her beldenin, her toprağın bereketini ortaya koyan manevi 
dinamikleri vardır. Şehrimiz; yetmiş iki millete bir gözle bakan Yunus 
Emre’nin memleketidir; iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak 
için mizahi yolla hikmetli dersler veren Nasreddin Hoca’nın 
“dünyanın merkezi burasıdır” dediği yerdir. Şehrimiz; Türk kültürünün 
temelini oluşturan yüksek ahlâkının, manevi mirasının Anadolu’da 
kök salması için ömrünü adamış Seyyid Battal Gazi’nin vatanıdır. 
Şehrimiz; gönüller Fatih’i Sultan Mehmed’e kadılık yapmış Hızır Bey’i, 
huzurun mimarlarından Aziz Mahmud Hüdâyî’yi, Şucâeddin Velî’yi 
bağrından çıkarmış bereketli topraklardır. 

Her şehrin kendine has bir kokusu, manevi havası ve bir kişiliği 
vardır. Şehir bu yönüyle insanı kendi içine çeker. Eskişehir’de sanat, 
tarih ve şehir konforu iç içedir. Keşmekeşlikten uzak bir şehir hayatı, 
yaşanılası bir şehir… Kudretten kaynayıp gelen şifalı suları, sonra 
taşının toprağının beyaz altın (lületaşı) oluşu, havası, Kalabak 
suyu, yani her şeyiyle güzeldir. Farklı dönemlerde farklı kültürleri 
barındırdığı gibi; aynı dönemde de farklı kültürleri bir arada 
tutmuştur. Şehrimiz; birbirinin rüzgârını kesmeden, güneşine mani 
olmadan; birbirine huzur bahşeden insanların şehri olmuştur. Yani 
Eskişehir bir gönül şehridir, sevgi şehridir. 

İlklerin şehri olan şehrimiz, tarihinde güzelliklerin başladığı bir 
yer olarak, 2013 yılında da Türk dünyası gönül ummanının buluşma 
noktası olmuştur. Ülkemizde ilk kez bir şehir, Türk Dünyası Kültür 
Başkenti olmuş ve ortak kültür mirasımızın geleceğe aktarılmasında 
geleceğe uzanan sağlam gönül köprüleri Eskişehir’de kurulmuştur.

ŞEHRİMİZ 
HAKKINDA



REHBERİ



5. Baskı, 10.000 adet basılmıştır.

Baskı
Sistem Ofset. Yay. San. Tic. Ltd. Aş. 

Strazburg Cad. No:7/A Sıhhiye- Ankara
Tel: 0312 229 18 81

ISBN
978-605-363-660-1

Ocak
2014

Tüm hakları T.C. Eskişehir Valiliğine aittir. İzin almadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, 
çoğaltılamaz. Rehberdeki bilgilerin basıldığı sırada mümkün olduğu kadar güncelleştirilmesi için 
her türlü çaba sarf edilmiştir. Ancak telefon numaraları, açılış saatleri ve seyahatle ilgili bilgiler gibi 

ayrıntılar her zaman değişebilmektedir. Bu nedenle rehberin kullanımından doğacak sorunlardan hiçbir 
sorumluluk kabul edilmemektedir.



İÇİNDEKİLER
1. BÖLÜM / Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir

4. BÖLÜM / Eskişehir’de Hayat

5. BÖLÜM / Eskişehir’de Mekân

2. BÖLÜM / Eskişehir’in Manevi Değerleri

Sivrihisar ve Çevresi 
Seyitgazi ve Çevresi
Kümbet ve Çevresi 
Han ve Çevresi 
Yazılıkaya ve Çevresi

50
80
98
106
112

Eskişehir’de Hayat
•Anadolu Üniversitesi
•Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
•İlkler Şehri Eskişehir
•Eskişehir’in Yıldızları

Odunpazarı’nda Hayat
Porsuk ve Çevresinde Hayat
Eskişehir’de Kültür Sanat

•Festivaller ve Yerel Etkinlikler
•Orkestralar
•Tiyatro ve Sinemalar
•Kültür Merkezleri
•Müzeler
•El Sanatları

Eskişehir’de Yeşil Alan ve Parklar
Eskişehir’de Doğa ve Spor
Eskişehir’in, Suyu Kudretten Hamamları
Eskişehir’in Yer Altı Zenginlikleri

128
135
136
138
140
142
158
172
174
176
178
178
180
195
205
220
260
268

Nerede Kalınır? 
Nerede Yenilir?
Eskişehir’de Yemek Kültürü
Eskişehir’de Ne İçilir?
Eskişehir’de Ne Alınır
Eskişehir’de Ulaşım
Eskşehir’de Önemli Adresler

274
283
295
298
299
300
304

3. BÖLÜM  / Tarih Sayfalarında Eskişehir

04

128

272

14

26



1. BÖLÜM 
Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir
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Kültür Başkentliği kapsamında üretilen işlerin büyüklüğü;  dünya 
küresinde kuzeyden güneye, doğudan batıya geniş bir hayat 

coğrafyasına sevgi ve hoşgörüsüyle hayat vermiş Türk dünyasının 
büyüklüğünden ileri gelmektedir.
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2010 yılında İstanbul’da düzenlenen 
“Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet 
Başkanları 10. Zirve Toplantısı” sırasında 
TÜRKSOY tarafından önerilen “Türk 
Dünyası Kültür Başkenti” uygulaması oy 
birliği ile kabul edilmiştir.

Bu karar doğrultusunda 
2011 yılında “Astana 
2012 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti” seçilerek 
yürürlüğe girmiş ve 2013 
yılı için Türk Dünyası Kültür 
Başkenti olarak Eskişehir 
seçilmiştir.

2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ 
ESKİŞEHİR

Türk Dünyası yeni yılın başlangıcı olarak kabul ettiği Nevruz 
Bayramı’nı, Türk Dünyasının Kültür Başkenti Eskişehir’de Türk 

Devlet ve Toplulukları ile el ele, gönül gönüle kutladı.
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TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR 
BAŞKENTİ 
UYGULAMASININ 
AMAÇLARI

Temelde; ortak kültür 
mirasımızı “dilde, 
fikirde, işte birlik” ilkesiyle 
geleceğe taşımak; bu şekilde 
aynı zamanda kültürü ve 
değerleriyle insan haklarına 
ve dünya barışına da hizmet 
etmek gibi hedeflere hizmet 
eden Kültür Başkentliği 
uygulamasının amaçları şunlardır: 

•Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak ortak 
Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırarak 
ortaya çıkarmak, geliştirmek, korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve kalıcı 
kılmak.

•Bilimsel, kültürel, sanatsal araştırma, inceleme ve etkinlikler yaparak, kültürel 
birliği ve dayanışmayı sağlamaya çalışırken dünya barışına, uygarlığına, 
bilime ve sanata katkıda bulunmak.
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Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği’nin 
Atatürk Stadyumu’ndaki  görkemli açılış töreni, izleyenleri büyüledi.

•Türk kültürünün sevgi, hoşgörü ve 
akılcılık ilkelerine dayandığının bilinci 
içinde Türk kültürünün uluslararası 
düzeyde benimsenmesine, yaygın-
laştırılmasına çalışmak; bu yolda 
uygarlığa, dünya barışına ve insan 
haklarına hizmet etmek.

•Türk dünyası halklarının ortak 
geçmişini, tarihini, dil ve edebiyatını, 
kültür ve sanatını bir bütün hâlinde 
ele alan bilimsel araştırmaları 
güçlendirmek.

•Ulusal tarihi, ana dili, edebiyatı, kültür 
ve sanatı, gelenek ve görenekleri 
gelecek kuşaklara aktarmak için ortam 
hazırlamak.

•Uluslararası ilişkilerde yeni dengelerin 
kurulmasını göz önüne alarak, bölge 
ve dünya çapında yeni kültürel 
yapılaşmayı desteklemek.
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Kültür Başkentliği kapsamında Eskişehir’i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti 
olarak hazırlamak; bu amaçla 2013 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak 
ve yönetmek; kamu ve sivil kurum ve kuruluşların yapacakları çalışmalarda 
koordinasyonu sağlamak üzere, merkezi Eskişehir’de olan Eskişehir 2013 
Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı kurulmuştur. Ajans; Koordinasyon 
Kurulu, Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşmuştur. 
Yapılacak etkinliklerin çerçevesini, mahiyetini ve önceliklerini belirleyen, 
hazırlıkları izleyen, kamu ve sivil kurum ve kuruluşların eşgüdüm içinde 
çalışmasını sağlayacak tedbirleri alan Koordinasyon Kurulu’nun üyesi olan 
Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
yürütmüştür.

Eskişehir, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Müzik ve Futbol 
Şöleni’ne ev sahipliği yaptı. Yapılan turnuvada dostluk kazandı.

Geleneksel Türk Sporları Günleri’nde atlı okçuların gösterileri 
Eskişehir halkı tarafından büyük ilgi gördü.
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TÜRK DÜNYASI’NIN KALBİ 
ESKİŞEHİR’DE ATIYOR

Türkiye’de ilk olarak bir şehir Türk 
Dünyası Kültür Başkenti olmuş ve 
2013 yılında Türk dünyası ortak 
kültür mirasının buluşma noktası 
hâline gelmiştir. Bilimin, sanatın 
ve sporun çeşitli dallarında her 
beğeniye hitap eden geniş bir 
etkinlik yelpazesiyle Türk dünyasını 
ağırlayan Kültür Başkenti Eskişehir’in 
maskotu; daha 13. yy.da şehrimiz 
hakkında “dünyanın merkezi burası” 
diyen Nasreddin Hoca’mızdır.

Kültür Başkentliği’nin teması 
“göç”tür. Zira Türk dünyası sevgi ve 
hoşgörüyü temel alan yüksek bir 
medeniyet olarak dünya küresinde 
doğudan batıya, kuzeyden güneye 
geniş bir hayat coğrafyasına 
yayılmıştır.  Farklılıkları güzellik ve 
zenginlik olarak gören Eskişehir; 
farklı dönemlerde aldığı göçlerle 
farklı kültürlerin bir arada yaşama 
kültürü oluşturduğu bir şehirdir.

Sloganımız ise Kırımlı Türk İsmail Gaspralı’nın “DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK” 
sözüdür. 

Eskişehir 2013 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti’nin maskotu 
seçilen Nasrettin Hoca’nın 

maketleri kentin birçok 
noktasına yerleştirildi. Kavuğu, 

Kültür Başkentliği logosu 
şeklinde tasarlanan Nasrettin 

Hoca maketleri sokakları 
renklendirdi.

Atalar Caddesi’ndeki
İsmail Gaspıralı büstü. “Dilde, fikirde, işte birlik”
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Bir kez daha idrak ettik ki kat edilmesi gereken asıl yol; kilometreler, 
sınırlar, mesafeler değil; iki gönül arasındaki mesafe kadardır ve bu 
mesafeyi aradan kaldırmak, en büyük başarıdır.

Göngör Azim TUNA

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAMI
Ortak kültür mirasımızı geleceğe taşımak amacıyla Kültür Başkentliği 
çerçevesinde Eskişehir’de düzenlenen etkinlerin dışında,  başta lise 
öğrencileri olmak üzere farklı disiplenlerde çalışan 7400 kişi, Balkanlardan 
Kırım’a ve Azerbaycan’a, oradan Özbekistan’a  uzanan kültür gezileriyle Türk 
dünyasına gönderilmiştir. Dört ay gibi kısa bir zaman aralığında gerçekleşen 
bu organizasyonla öğrencilerimiz; ortak kültür mirasımızı gezerek, görerek, 
yaşayarak öğrenmişlerdir. Dünyanın hem katılımcı hem de gezilen coğrafya 
bakımından en büyük hareketliliği olan bu gezilerde katılımcıların hayat 
coğrafyaları Türk Dünyası ekseninde genişlemiştir.

ÖZBEKİSTAN ZİYARETLERİ: 
ANAYURTTAN ATAYURDA

İlimizde farklı kurum, kuruluş ve 
disiplinlerde görevli kişilerin yer 
aldığı; üniversiteler, iş adamları 
ve sivil toplum kuruluşları 
yetkililerinin de dâhil edildiği 
bir organizasyonla yaklaşık 
400 kişi ortak kültürümüzün 
mayalandığı topraklara, 
Özbekistan’a gönderildi. Farklı 
iş kültürleri ile gönül bağımız 
nasıl sağlamlaşır, sorusuna cevaplar 
bulduğumuz bu gezide katılımcılar, bize ilk olarak Özbekistan’dan; gittikleri 
Taşkent’te, Semerkant’ta, Buhara’da hemen her yerde asılı bir sözü ilettiler: 
“Âbâdlık gönülden başlar”. Türk kültürünün mayasında “gönül” kavramının 
olduğunu pekiştiren bu gezide bir kez daha idrak ettik ki kat edilmesi 

Gözden ırak olanlar gönüllere yaklaştı
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gereken asıl yol; kilometreler, sınırlar, mesafeler değil; 
iki gönül arasındaki mesafe kadardır ve bu mesafeyi 
aradan kaldırmak, en büyük başarıdır.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ PROJELER
Kültür Başkentliği sürecinde Eskişehir; bilimin, sanatın 
ve sporun çeşitli dallarında her beğeniye hitap eden 
200’ü aşan geniş etkinlik yelpazesi ile Türk dünyasının 
buluştuğu bir merkez hâline gelmiştir. Bütün bunların 
dışında güzel hatıralarla birlikte geride, kalıcı eserler 
de bırakılmıştır. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Ajansı; yapı ve dönüşüm projeleri, birçok 
tarihî eserin restorasyonu ve ülkemizin ilk göç müzesi 
çalışmalarından sinema, belgesel ve yayımlara 
kadar kültür ve uygarlığımızı doğrudan ilgilendiren 
birbirinden değerli projeleri hayata geçirmiştir. 

TÜRK DÜNYASININ VİZYONU: TÜRKVİZYON ŞARKI YARIŞMASI
“Türkvizyon” Projesi; ortak kültür mirasımızı geleceğe taşımak için 
gerçekleştirilen “Kültür Başkentliği” uygulamasının sadece bir ilde ve bir yılla 
sınırlı kalmayıp, Türk Dünyası’nın “Dilde, fikirde, işte birlik” vizyonuna uzun 
vadede katkı sağlamak üzere geliştirilmiştir. Bu bakımdan Türkvizyon “dilde, 
fikirde ve işte birliğin” en somut göstergesidir. Ortak kültür mirasımızı, Türk 
dünyasından kardeşlerimizle, akrabalarımızla dostane ilişkiler geliştirerek 
geleceğe taşımamızda önemli bir kilometre taşıdır ve üretilen kalıcı 
eserlerden biridir.

Müziğin evrensel diliyle Türk dünyasında gönül 
birliğini sağlayacak Türkvizyon; aynı zamanda, 
dünyada ses getiren büyük bir projedir. Öyle ki ilk 
organizasyonuna 24 ülke katılan Türkvizyon, canlı 
yayında tüm dünyaya TRT MÜZİK, TRT AVAZ ile 
sesini duyurmuştur.  
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2013 UNESCO SOMUT OLMAYAN 
KÜLTÜREL MİRAS BAŞKENTİ ESKİŞEHİR

Eskişehir; kültürel zenginlikleri ve farklı 
kültürel topluluk ve grupların bir arada, 
ahenk içinde yaşadığı bir kent kimliği ile 
öne çıkmaktadır. Ayrıca somut olmayan 
kültürel miraslarını kültürel çeşitlilik 
içinde yaşatmakta ve gelecek kuşaklara 
aktarmaktadır. Türkiye’nin UNESCO Somut 
Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası 
Komitesi tarafından kabul edilen önerisinde 
Eskişehir’in bu yönleri ile önde gelen 
illerimizden biri olduğu dikkate alınmıştır.

Bu kapsamda Eskişehir;  Türkiye’nin 2013 yılında yapacağı somut olmayan 
kültürel miras alanındaki bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerinin merkezi 
olmuştur. Kültürel mirasın araştırılması, derlenmesi, arşiv ve dokümantasyon 
merkezlerinin oluşturulması, müzelerinin kurulması, öğretim kurumlarında 
ders olarak okutulması, kitle iletişim araçlarında olumlu kültür değerleri 
olarak yer verilmesi ve kuşaklar arasında ortaya çıkan kopuklukları giderecek 
tarzda etkin biçimde değerlendirilmesine yönelik bütün bu çalışmalar; 
Türk Dünyası Kültür Başkentliği çalışmalarıyla bütünleşmiş; çifte başkentlik 
heyecanı yaşayan ilimizin vizyonuna önemli katkıda bulunmuştur.

Meddahlık, nevruz, semah, 
Kırkpınar yağlı güreşleri ve 

mesir macunundan sonra Türk 
Kahvesi de, UNESCO’nun 
‘Somut Olmayan Kültürler 

Miras’ listesine girdi.
Dünyanın ilk ‘Türk Kahvesi 

Geçici Müzesi’ Türk Dünyası 
Kültür Başkentliği etkinlikleri 

kapsamında Eskişehir’de açıldı.
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2. BÖLÜM 
Eskişehir’in Manevi Değerleri
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Eskişehir Şehrengizi

Her ne söylenmişse sevgiden yana 
Baharı Sakarya vadisinde yeşerir 
Yunusca bir sokuluştur derinliklerine ruhun 
Bir muştu olur yayılır yeryüzüne sevecen 

Bilgeliği yoğurmuş Anadolu toprağıyla Hoca 
Aydınlık müjdecisi o ince gülüşleriyle 
Dün söylenmişçesine yeni, çınlıyor kulaklarda Yunus 
“Her dem yeniden doğarız bizden kim usanası” 

Muzaffer orduların yiğit erleri yürür 
Önde Sultan Alaaddin Fetih Suresi’nde dili 
Zafer üstünedir yakarışı -duası alp-erenlerin 
Dolaşır ruhaniyatı sevdalı gönüllerde 

Kayı’nın şahin bakışlı Kara Osman’ı 
Yükseltir türküsünü Sultanönü durağında 
Zorlanmadan aşsın diye şu yüce dağları 
Sırtını sıvazlamış Şeyh Ede-Balı 

Ufkunda birleşir Eskişehir’in bütün görkemler 
Şanlı bir mâziden muhteşem bir istikbâle 
Donanır al-beyazını aylı-yıldızlı gök 
Destanını söylemeye durur Türkmen Dağları 

Ahmet URFALI



Yunus Emre bir dizesinde “girdim gönül şehrine daldım onun 
bahrine” der gönlü bir şehre benzeterek. Bağrından çıkardığı 

değerleriyle Eskişehir bir “gönül şehri”dir.
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Girdim Gönül Şehrine



Baksam seni görür gözüm, söyler isem sensin sözüm
Yunus Emre; 13. yy.da Eskişehir’in toprağında ilahî aşkla yoğrulan ve “Baksam 
seni görür gözüm, söyler isem sensin sözüm” diyen bir Hakk aşığıdır. 
Yaradan’dan ötürü yetmiş iki millete gönül kapılarını -ayırıp kayırmadan- 
ardına kadar açan bir gönül insanıdır.

YUNUS EMRE

ESKİŞEHİR’İN MANEVİ DEĞERLERİ
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Yunus Emre; Eskişehir’den başladığı aşk yolculuğunda “dağlar 
ile taşlar ile” Mevlâ’yı çağıran sestir, onun maneviyatına susamış 
gönüllerimize bir nefestir, bir Türkmen kocasıdır, derviştir. Türkiye Türkçesi ile 
tekke ve halk şiirinin temelini atarak gönüllerde taht kurmuş, Anadolu’nun 
en büyük mutasavvıf halk şairidir.

“Söyle Yunus’um, söyle!” Böyle dedi şeyhi Tapduk Emre bizim Yunus’a, can 
Yunus’a… Ve söyler bizim Yunus:

Onun şiirleri aşk ateşinin etrafında dönen ve sonra bu ateşe düşerek yanan 
pervaneler gibidir. “Gönüller yapmaya” geldiği dünyayı, ümitle yeşertmek 
için şiirlerinin tam merkezine ilahî aşkı getirmiştir. “Sevelim sevilelim” derken 
insanlığı iyiliğe, barışa ve hayra davet eden Yunus Emre; 82 yıllık ömründe 
“kamu âlem yârdır bize”  deyip kimseye kin tutmamıştır.

Söylesinler sözlerim devr-i zaman içinde
Yunus Emre’nin Divan ve Risâletü’n Nushiyye olmak üzere iki eseri vardır. 
Divan’ında “Yûnus’un sözi şiirden ammâ aslı(dur) Kitâb’dan” dizesi ile aşkını ve 
şiirini besleyen ilahî kaynağını açıkça belirten Yunus; sözleri hakkında bütün 
zamanları da kucaklayarak şöyle der:

Onun sözleri bugün gönül memleketimizde hâlâ yankı buluyor. Ve devr-i 
zaman içinde söylenmeye devam edilecek. İşte birkaç örnek:

Ben gelmedim dava için benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldim

Yûnus senin sözlerin ma’nîdir bilenlere
Söyleyeler sözünü devr-i zamân içinde

** 
Nite ki bu gönlüm evi aşk elinden taşa gelir

Nice yüksek yürür isem aşk başımdan aşa gelir
**

İşidin ey yârenler aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan gönül misâl-i taşa benzer

**
Gönül Çalab’un tahtı gönüle Çalap bahdı

İki cihân bed-bahtı kim gönül yıkarısa   (Çalap: Allah)
**
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Bulunmaz Doğruluk Sen Eğri İsen
Yunus Emre “nasihatler risalesi, öğüt 

kitabı” anlamına gelen “Risâletü’n 
Nushiyye” adını verdiği eserinde şöyle der:

Sözüm ay gün için değil, sevenlere bir söz yeter
Sevdiğim söylemez isem, sevmek derdi beni boğar 

**
Bize dîdâr gerek dünya gerekmez
Bize ma’na gerek dava gerekmez

**
Ben aşksızın olmazam, aşk olunca ben ölmezem
Aşktır hayâtım hâsılı, aşktan gayrısın bilmezem

**
Sorun Tapduklu Yûnus’a bu dünyadan ne anladı
Bu dünyanın karârı yok; sen ne imiş, ben ne imiş

**
Ten fânîdür cân ölmez çün gitti geri gelmez

Ölür ise ten ölür cânlar ölesi değil
**

Allah diyelim dâim
Allah görelim n’eyler
Yolda duralım kâ’im
Allah görelim n’eyler

Sen sanmadığın yerde
Nâgâh açıla perde
Dermân erişe derde

Allah görelim n’eyler
--

Adı sanı dillerde
Sevgisi gönüllerde

Şu korkulu yollarda
Allah görelim n’eyler

**

Neyi sever isen imanın odur
Nice sevmeyesin sultanın odur
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“Neyi seversen imanın odur, nasıl sevmezsin (çünkü) sultanın 
odur.” sözleriyle neyi sevdiğimizin önemine işaret eden Yunus 
Emre Risâletü’n Nushiyye’de; alçak gönüllülüğün kibre, sabrın 
öfkeye, doğruluğun fesada, cömertliğin cimriliğe galip geldiği hikâyelerle 
dinî-ahlâkî öğütler veriyor. 

O; değerler eğitimine zengin bir içerik ve yöntem sunan bu eseriyle bize çıkış 
kapısı göstermektedir. Bu çıkış kapısına yönelirken işe evvela kendimizden 
başlamak, iç dünyamızı gözden geçirmek ve Risâletü’n Nushiyye’nin şu 
dizesini dilimizden düşürmemek yapacağımız en doğru seçimdir: 

“Doğruysan herkese doğru dersin, sen eğriysen doğruluk bulunmaz.” 

Yunus Emre’nin Mezarı
Yunus’un duygu ve düşünce dünyasının anlaşılması ile Yunuslar çoğalacak; 
geleceğe dair ümit kapısı hep açık duracaktır. O, ölürken bile çoğalmıştır. 
“Bir yerde ölmüş; peki niye bin yerde mezarı?” Çünkü gönüllerde mezarı… 
Türk dünyasının büyük şairlerinden Bahtiyar Vahapzade, Yunus hakkında 
söyledikleriyle ruhumuza da tercüman olmuştur:

Türk’ün kopuzundan kopmuş varlık sesimiz, manevi mimarımız Yunus 
Emre’nin; Anadolu’nun çeşitli yerlerde mezarı olduğu söylenmektedir. 
Memleketin her köşesi, bağrında Yunus için bir mezar hazırlamıştır. Meçhul 
bir mezarın Yunus’a ait olabilme ihtimalinden bile huzur bulmuştur. Ancak 
“Yunus bendedir” diyen topraklar Eskişehir’dedir. Yunus Emre’nin mezarı 
Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy’dedir. Öyle ki tren hattının yapımı dolayısıyla 
6 Mayıs 1949 Cuma günü Yunus Emre’nin mezarının 50 metre sağa 
alınmasında, on binlerce Türk halkı Anadolu’nun bir gecede gelinebilecek 
her yerinden gelmişler; helvalarıyla, tekbirleriyle, ilahileriyle bu büyük Hakk 
âşığına hiçbir yerde görülmeyen bir tören yapmışlar ve bu muazzam törende 
onun tabutunu 50 metre ötedeki yeni yerine tam 3 saatte götürmüşlerdir. 
Açılan mezarda; bir eli başının altında, bir eli kalbinin üstünde bozulmamış 
bir iskelet çıkmıştır. Kafatası uzmanlar tarafından incelendiğinde Yunus’un 
Türkmen soyundan olduğu, 80 yaşlarında vefat ettiği, bu mezara 6 asır önce 
defnedildiği kanaatine ulaşılmıştır.  (Yunus Emre Külliyesi hakkında 49. ve 
185. sayfadan bilgi edinebilirsiniz.) 

Sözüm ay gün için değil, sevenlere bir söz yeter
Sevdiğim söylemez isem, sevmek derdi beni boğar 

**
Bize dîdâr gerek dünya gerekmez
Bize ma’na gerek dava gerekmez

**
Ben aşksızın olmazam, aşk olunca ben ölmezem
Aşktır hayâtım hâsılı, aşktan gayrısın bilmezem

**
Sorun Tapduklu Yûnus’a bu dünyadan ne anladı
Bu dünyanın karârı yok; sen ne imiş, ben ne imiş

**
Ten fânîdür cân ölmez çün gitti geri gelmez

Ölür ise ten ölür cânlar ölesi değil
**

Allah diyelim dâim
Allah görelim n’eyler
Yolda duralım kâ’im
Allah görelim n’eyler

Sen sanmadığın yerde
Nâgâh açıla perde
Dermân erişe derde

Allah görelim n’eyler
--

Adı sanı dillerde
Sevgisi gönüllerde

Şu korkulu yollarda
Allah görelim n’eyler

**

Kamuya doğru dersin sen doğru isen
Bulunmaz doğruluk sen eğri isen

Bir yerde ölüp bes niye min yerde mezarı?
Her gün kazılır çünki gönüllerde mezarı,

Otlarda, çiçeklerde ve güllerde mezarı
Efsane mi gerçek mi bu insan nece insan

Varlık sesidir, kopmuş o, Türk’ün kopuzundan…
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13. yy.da yaşayan Nasreddin Hoca; eğitimci, din adamı, hukukçu kimliğiyle; 
tebessüm sadakasını bütün gönüllere dağıtarak iyiliği emredip kötülükten 
sakındırmıştır. Nasreddin Hoca’nın fıkralarında, görünenin arka planında Türk 
dünyasının nükte, zekâ ve hoşgörü anlayışı yatmaktadır. Onun her fıkrası 
hoşgörü ikliminde mizahla hikmetli dersler verir. Ayrılıkların hüküm sürdüğü 
bir çağda o; Mevlana, Yunus ve nice gönül erleriyle birlikte birlik ruhunu 
yeşertmiştir. Bu bakımdan Nasreddin Hoca’nın fıkralarının arka planına iyi 
bakmak gerekir. Biz baktık ve şunları gördük: 

Eşeğe ters biner, ama yolu dosdoğrudur. “İyiliği emretmek, kötülükten 
sakındırmak” için… Dünya ehli olanlara inat, kendi yememiş, kürküne 
yedirmiştir: “Ye kürküm, ye!” diyerek… Sadece bindiği dalı kesmiştir; 
başkasınınkini değil. Bütün iyimserliği ile göle yoğurt mayalamıştır, “Ya 
Tutarsa” ümidiyle… Ve mayası Eskişehir’den olan Nasreddin Hoca bütün 
gönüllerde yer tutmuştur. 

Dünyanın merkezi burasıdır
Hocamız meşhur fıkralarından birinde “Dünyanın merkezi burasıdır” demiştir. 
O, meşhur bir fıkrası vesilesiyle bu sözünü bugün Eskişehir sınırları içindeki 
Sivrihisar’da söylemekle birlikte mizahi bir yolla bir gerçeği dillendirerek 
ilimizi daha 13. yy.da dünya şehri yapmıştır bile. Mizahi olarak yorumlanan 
bu sözün; eğitimci kimliğiyle öğretmiş, hukukçu kimliğiyle adalet dağıtmış, 
din adamı kimliği ile iyiliği emredip kötülükten sakındırmış bir bilgeye ait 
olduğu unutulmamalıdır.

Maskotumuz
Türk Dünyası 2013 Kültür Başkenti olan 
Eskişehir’in maskotu Nasreddin Hoca’dır.  Hocamız 
Türk dünyasının doğudan batıya, kuzeyden 
güneye uzanan geniş hayat coğrafyasında, 
mesela Bosna’da Boşnakların millî kahramanı 
olacak kadar benimsenmiş ve sevilmiştir. 
Yine mesela Türkmenistan’da “Ependi” 
veya “Nasreddin Ependi” olarak tanınan 
Nasreddin Hoca’nın pek 
çok fıkrası Türkiye’de 
anlatılanlarla ortaktır. 
Fıkralarında milletin vicdanı 
ve sözcüsü olan 
Nasreddin 
Hoca’nın şehri, 
onun “Dünyanın 
merkezi” dediği 
bu güzel topraklar, 
2013’te Türk 
dünyasının 
buluşma noktası 
olmuştur.

NASREDDİN HOCA
İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak için…
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Nasreddin Hoca’nın Evi
Nasreddin Hoca’nın evi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin Nasreddin Hoca (Hortu) 
köyündedir. Bu bakımdan Sivrihisar, Nasreddin Hoca’nın hem doğumuna 
hem de ölümüne tanıklık eden topraklar olması bakımından önemlidir. 
Sivrihisar’da Hoca’mızın Eskişehir’le bağını gösteren evinin dışında, son 
yapılan kazılarda mezarı da bulunmuştur. 
(Nasreddin Hoca’nın mezarı hakkında 66. 
sayfadan bilgi edinebilirsiniz.)

8. yy.da Anadolu’nun İslamlaşmasında 
cengâverliği ile düşmanların yüreklerine korku 
salan Battal Gazi’nin türbesi Seyitgazi’dedir. 
İnandığı değerler uğruna ömrünü adayan 
Battalgazi’nin asıl adı Abdullah’tır. “Kahraman” 
anlamına gelen “Battal” ise onun lakabıdır. İdealist 
bir İslam kahramanı olarak onun destanlarla dolu 
hayatı “Battalnâme” ile günümüze kadar gelmiştir. 

Yüzünüz ak olsun
Battalgazi çocuklarına, yani bizlere; üstünde 
titrediğimiz bir vasiyet bırakmıştır. Bu vasiyetten birkaç nasihat:
“Nefsinize aldanmayın. Yiğitliğinize ve pehlivanlığınıza mağrur olmayın. 
Dünyayı devlet edinmeyin. Hiçbir yaratılmışa hakaret nazarıyla bakmayın. 
Acizlere yardım edin. Danışmadan iş işlemeyin ki sonra pişman olmayasınız. 
Her işte Allah’tan yardım isteyin. Eğer bu vasiyetlerimi tutarsanız kıyamet 
gününde yüzünüz ak olsun…”   
(Seyyid Battal Gazi Külliyesi hakkında 84. sayfadan bilgi  edinebilirsiniz.) 

Osmanlı’nın manevi mimarıdır. 
Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” öğüdüne kulak 
veren Osmanlı sultanları dünyaya 
muhabbetle hükmetmişlerdir. 
Osmanlı’nın kuruluş yıllarında 
bugün Tepebaşı ilçesine bağlı 
Uludere köyünde; eski adıyla 
İtburnu’nda yaşadığı söylenen 
Şeyh Edebali, yaptırmış olduğu 
zaviyede öğrenci yetiştirmiş ve halkı aydınlatmıştır.

Osman Gazi; bugün Eskişehir sınırları içinde olan Karacahisar’ı alarak 
burada hutbe okutmuş ve ikamet etmiştir. Osman Gazi’nin kayınbabası 
olan ve Osmanlı’nın gönül medeniyeti kurmasında rehber edindiği Şeyh 

SEYYİD BATTAL GAZİ

“Battal” demek 
“kahraman” demek

ŞEYH EDEBALİ
Uludere’de bir şeyh
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Edebali, daha sonra devletin merkezinin Söğüt’e taşınması üzerine Bilecik’e 
yerleşmiştir. Türbesi Bilecik’tedir. Eskişehir Odunpazarı Mezarlığı’nda da 
onun adına bir türbe yapılmıştır. Bu türbe, II. Abdülhamit tarafından restore 
edilmiştir. 

Ey Oğul
Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye verdiği meşhur öğüt; aynı zamanda bütün 
Osmanlı hükümdarlarının yol haritasını çizmiştir.  

Bu öğütten alıntılar:

İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya, senin 
gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, 
bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı ve 
atanı say! Bil ki bereket, büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen, 
yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördün, 
söyleme; bildin deme! Sevildiğin yere sık gidip gelme; muhabbet ve itibarın 
zedelenir.

Şu üç kişiye; yani cahiller arasındaki âlime, zengin iken fakir düşene ve hatırlı iken, 
itibarını kaybedene acı! Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar 
emniyette değildir.

Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine 
deli (korkusuz, pervasız, kahraman, gözü pek) derler.

Sevgi; davanın esası olmalıdır. Sevmek ise, sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. 
Görünerek de sevilmez. 

Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Osman! Geçmişini iyi bil ki, geleceğe 
sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın.

Şeyh Edebali’nin talebesi ve damadı. Osman Gazi ile birlikte gaza ve fetihlere 
katılarak gazilere imamlık yapmıştır. Bugün Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine 
bağlı Karacaşehir’in fethinden (H.688/ M. 1289) sonra Osman Gazi tarafından 
şehrin kadılığına ve kiliseden çevrilen caminin imamlığına getirildi. 

Osman Bey’in, “Bey” unvanını alıp beyliğin başına geçtikten sonra ikametgâhı 
olan Karacahisar’da Dursun Fakih, halk arasında meydana gelen davaları 
karara bağlamanın yanında pazarlarda din ve milliyet farkı gözetmeksizin 
düzeni koruma görevini de yürüttü.

İlk hutbe
Dursun Fakih, Karacahisar Kalesi fethedildikten sonra Osman Gazi adına İlk 
cuma hutbesini okumuştur. Böylelikle Osmanlı devletinin temelleri atılmıştır. 
İznik fethedildikten sonra Bilecik Kadısı olarak vazifelendirildi. Türbesi 
Bilecik’te Şeyh Edebali Külliyesi içindedir. Kaynaklarda bu türbeden başka 
makam türbe olarak ziyaret edilen iki türbenin daha olduğu bildirilmektedir. 
Bunlardan birinin Bilecik ili Söğüt ilçesinin Küre köyü civarındaki bir tepe 
üzerinde, diğerinin ise Karacaşehir’de  bulunduğu söylenmektedir.

DURSUN FAKİH
Şehrin kadısı ve imamı
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HIZIR BEY
Nasreddin Hoca’nın 
torunu, Fatih’in Kadısı

6 Ağustos 1407’de Sivrihisar’da doğan 
Hızır Bey, Nasreddin Hoca’ya dayanan 
sülaleye mensuptur. Babası Celâleddin, 
Sivrihisar kadısı idi. Hızır Bey, İstanbul’un 
fethinden sonra İstanbul’un ilk kadısı 
ve belediye başkanı olmuştur. Hafızası, 
nüktedanlığı, hazırcevap oluşu ve 
icraatıyla Fatih’in gönlünü fethetmiştir. 

Gönüller Fatih’i ile tanışma
Devrin Arap âlimlerinden, bir başka 
görüşe göre Kuzey Afrika’dan bir âlim; 
Gönüller Fatih’i Sultan Mehmed’in 
huzurunda düzenlenen bir toplantıda 
Türk âlimlerine sorular sorar; ancak uygun cevaplar alamaz. Bu durum 
Sultan’ı çok rahatsız eder. Bu bilginle boy ölçüşebilecek bir âlimin derhal 
bulunmasını emrettiğinde kendisine, o zaman 30 yaşlarında olan ve 
Sivrihisar’da medrese hocalığı yapan Hızır Bey tavsiye edilir. Hızır Bey 
çağrılarak toplantı yeniden düzenlenir. Bu sefer sorduklarına uygun ve güzel 
cevaplar alan misafir bilgin, Hızır Bey’in 16 fenni kapsayan sorularına tatmin 
edici cevaplar veremez. Bu durum karşısında Sultan, Hızır Bey’i tebrik ederek 
onu Bursa Medresesi müderrisliğine tayin eder.

Hızır Bey müderris olarak Bursa medresesinde birçok öğrenci yetiştirdi. 
İstanbul’u fethinden sonra, Fatih, onu devletin yeni başkenti olan İstanbul’da 
kadılığa tayin etti. 

Hızır Bey İstanbul kadısı iken vefat etmiş ve Eyüp yakınlarında bir yere 
defnedilmiştir. 

Kaside-i Nûniyye
Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde yazabilen Hızır Bey’in Kaside-i 
Nuniyye (Cevâhir el-Akâid) isimli 105 beyitlik bir eseri de vardır. Allah’ın 
sıfatları, Allah karşısında insan, peygamberlik, öldükten sonra dirilme, iman 
gibi konuları ele alan kasidenin XV.  yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar 10’un 
üzerinde şerhinin yapılması edebiyatımızdaki önemini gösterir. 

Ardında pek çok değerli öğrenci bırakan Hızır Bey, Türk nesrinin önemli ismi 
olan Sinan Paşa’nın da babasıdır.

Kadıköy: Fethi Battal Gazi’den, İsmi Hızır Bey’den
Bugün İstanbul sınırları içinde bulunan Kadıköy’e Eskişehir’in iki değeri; 
dönüm noktası yaşatmıştır:  Battal Gazi’nin 781 yılında fethettiği Kadıköy, 
ismini de Hızır Bey’den dolayı almıştır. 
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Hızır Bey’in oğlu, dolayısıyla Nasreddin Hoca’nın torunlarındandır. 
Derin kültürü, üstün tefekkürü, zekâsı ve edebi mahareti ile Türk nesir 
sanatının çok güzel örneklerini vermiştir. Sanatlı Türk nesrinin edebiyatımızda 
kurucusu olarak kabul edilir. 

Matematik, astronomi, kelam ve fıkıh alanlarında Arapça ilmî eserler 
yazmıştır. Fakat Sinan Paşa’yı; yaşadığı 15. yy.dan günümüze taşıyan ve Türk 
edebiyatında ebedi kılan eserleri, yüksek bir kültür ve tefekkürle kaleme 
aldığı sanatlı nesirleridir. 

Ey gözlerin nuru!
Sinan Paşa; Tazarruat (Tazarruname) adlı eserinde Allah’a hitap ederek onun 
büyüklüğüne sığınmakta, onun ilahi adları ve vasıflarını sayarak bunların her 
birindeki derin manayı veciz söyleyişlerle dile getirmektedir.  

Tazarrunâme’den örnekler:

Ey gözlerin nûru, gönüllerin sürûru; başımızın tâcı, ehl-i dilin mi’râcı! Gönül 
hânesinin ziyâsı, dil hastasının şifâsı..

İlâhî, kabul senden red senden; İlâhî! Şifâ senden derd senden. Her kimi kabul 
edersen azîz edersin, her ne miktar hasîs ise ve her kimi reddedersen hakir edersin, 
her ne miktar nefîs ise…

Alîmsin, ilmine gayet yok. Kadîr’sin, kudretine nihayet yok. … Vâris’sin ki evvel 
dahı sen mâlik; Bâkî’sin ki bâkîsi cümle hâlik..

15. yüzyılın ilk yarısında Seyitgazi’de tekkesi bulunan Şucâ’eddin Velî, geniş 
bir etki alanı ile Anadolu’nun manevi rehberidir. Osmanlı sultanlarından 
Çelebi Mehmed ve II. Murad dönemlerini görmüştür. 

“Sultan Varlığı” olarak bilinen Şucâ’eddin Velî’nin gaza fetihlerine katıldığı 
ve birçok müridinin olduğu bilinmektedir. Anadolu’nun Türkleşmesinde ve 
İslam’ın Balkanlara yayılmasında büyük katkıları vardır.

Hacı Bektaş Veli halifelerinden olan “Sultan Varlığı” Sekizinci İmam Rıza 
soyundan, dünyadaki dört Veli’den birisi olarak kabul edilmektedir. Bir adı da 
“Varlıklı Sultan” dır. Horasan’dan geldiği ve Anadolu’da birçok yer gezdikten 
sonra Seyitgazi ilçesi Arslanbeyli köyüne yerleştiği söylenir.  

ŞUCÂ’EDDİN VELÎ

SİNAN PAŞA
Nasreddin Hoca’nın torunu, Hızır Bey’in oğlu

Manevi bir rehber
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Velâyetnâme-i Sultan Şücâ’eddîn
Şucâ’eddin Velî hakkında önemli bilgiler veren bu eser, onun menkıbelerini 
anlatmaktadır. Menkıbeler incelendiğinde onun hayat coğrafyasının; 
merkezi Seyitgazi olmak üzere Bursa, Kütahya, Manisa ve Ankara’nın yer 
aldığı bölgeyi kapsadığı görülmektedir.

Şeyh Şucâeddin Velî Külliyesi ve Türbesi bugün Seyitgazi’nin Arslanbeyli 
köyünde ziyaretçilerini beklemektedir. Bu türbe 1515 yılında, Yavuz Sultan 
Selim zamanında Mürvet Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Külliyesinde 
kendisi dışında Mürvet Ali Paşa Türbesi, aşevi, cemevi gibi bölümler vardır. 
Büyük Velî, her yıl mayıs ayının 4. haftasında Arslanbeyli (Şuceaddin) 
köyünde düzenlenen törenle anılmaktadır. (Külliyesi hakkında 90. sayfadan 
bilgi edinebilirsiniz.)

Huzurun mimarı bir tasavvuf büyüğü… 1541-1628 yılları arasında yaşayan 
Hüdâyî Efendi, Kanunî Sultan Süleyman’dan başlayarak II. Selim, III. Murad, III. 
Mehmet, I. Ahmet, I. Mustafa, II. Osman ve IV. Murad devirlerini görmüş, her 
kesimden insanın gönlünde taht kurmuştur. Çocukluk yıllarını Sivrihisar’da 
geçiren Hüdâyî Efendi’nin İstanbul’a gelerek Üsküdar’da kendi adına kurduğu 
dergâh, o dönemde manevi terbiyenin merkezlerinden biri olmuştur. 

Kudretli bir şair
“Nefâisü’l-Mecâlis” adlı tefsir alanında bir eseri; “Câmiü’l Fezâil” adlı bir risalesi 
bulunan Hüdâyî Hazretlerinin, Türkçe ve Arapça olarak 20’nin üstünde eseri 
mevcuttur. 

Şiirlerini bir Divan’da toplayan Aziz Mahmud Hüdâyî; şiirlerinde Hüdayî 
mahlasını kullanmıştır.

AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Huzurun mimarı

Resûl’ün sünnetin tutmak
Hakîkat yoluna gitmek
Serâ-yı vahdete yetmek
Ne devlet ne saâdetdir

--
Kiminin derdine dermân edersin

Kimine âteşi gülzâr edersin
Kimini Mustafâ Muhtâr edersin

Senindir kul senindir hükm Efendi

Hakk yolunda çalış kusur itme
Nefs için kalbi bî-huzur itme
Sakın a’mâline gurur itme

Cümleye asl olan ‘inâyet imiş
--

Kullarına eyle nazar
Gitsin gönüllerden keder
Kalmaya varlıkdan eser
Ya Rabbena ya Rabbena
Lutf u kerem ihsan senün
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3. BÖLÜM 
Tarih Sayfalarında Eskişehir
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Eskişehir

Yoğrulan toprağım aşkla bezeli, 
Gönlümü ışıtan nurum sendedir. 
Beş bin yıllık tarih senle yazılı, 
Şerefim, gururum, ar’ım sendedir. 

Şifalar dağıtır derde Ilıca, 
Dünyaya ders verir Nasrettin Hoca, 
Her türlü madenin bulunur bolca, 
Sebze, meyve sende, tarım sendedir. 

Kalabak dediğin Türkmen suyudur, 
Yüreğimden geçen Porsuk Çayıdır, 
Hara’nda yetişen Altay tayıdır, 
Sekilim, kır atım, dorum sendedir. 

Seyyit Battal Gazi bekler heybetle, 
Gönül erlerinin hepsi nöbette, 
Sündiken, Bozdağlar şahit elbette, 
Ölülerim sende, dirim sendedir. 

Sakarya Nehrinden abdestin alır, 
Ben’in ötesinde benini bilir, 
Sarı çiçeklerle kokusu gelir, 
Yunus Emre derler Pirim sendedir. 

Can elbet emanet, durmaz bedende, 
Kardeşim de sende büyük dedem de, 
Bu dünyayı terk-i diyar edende, 
İki metrekare yerim sendedir. 

Mehmet Ali KALKAN



Eskişehir ve civarı, 1180 tarihlerinde tamamen bir Türk yurduna 
dönüşür. 13. yüzyılın sonunda Eskişehir, bir Türk kenti olarak Mahruse-i 

Sultanyüği adı ile uçta Anadolu Selçuklu Devleti’nin Sultanyüği 
(Sultanönü) Sancağı’nın merkezi olur.

Eskişehir Minyatürü, Matrakçı Nasuh 
Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, 1533-1536

MİNYATÜRDE DÖNEME AİT ODUNPAZARI SEMTİ (SULTAN-ÖNÜ) İLE KURŞUNLU 
KÜLLİYESİ TASVİR EDİLİYOR. 

3. BÖLÜM 
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Eski ve Orta Çağlarda Dorylaion, Latince Dorylaeum ismi ile tanınan şehrin 
geçmişi, şehrin ilk kurulduğu yer olan Şarhöyük ören yerinde devam eden 
kazılara göre bugün için MÖ 3000 yıllarına (İlk Tunç Çağı) kadar uzanır. 
Bununla birlikte Eskişehir’in güneydoğusunda Mahmudiye ilçesinden 
başlayarak Seydi Suyu boyunca Mesudiye, Hamidiye, Doğançayır, Bardakçı/
Keçiçayırı yakın çevresinde yapılan arkeolojik çalışmalar, Eskişehir yöresinin 
geçmişinin Paleolitik Çağ’a (Eski Taş Çağı: GÖ 600000-12000) kadar geri 
gittiğini gösterir. Neolitik Çağ’da (Yeni Taş Çağı: MÖ 10000-5500)  başlayan ilk 
yerleşik topluluklara ait izler Demircihöyük, Kalkanlı ve Keçiçayırı Höyüklerinde 
saptanmıştır. Bu dönemi takip eden Kalkolitik Çağ (Bakır Taş Çağı: MÖ 5500- 
3200/3000) Yukarı Porsuk Vadisi’nde Orman Fidanlığı, Kes Kaya ve Kanlıtaş 
gibi yerleşmelerle temsil edilir. Kazı ve araştırmalar Eskişehir bölgesinin, İlk 
Tunç Çağı boyunca (MÖ 3000-2000) yoğun olarak iskân edildiğini gösterir. 
Demircihöyük ve Sarıket Mezarlığı ile kazısı devam eden Küllüoba Höyüğü 
sayesinde bu dönem hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunmuştur. Orta                   
(MÖ  2000- 1500)   ve Son Tunç Çağı’nda (MÖ 1500-1200) yerleşme yerlerinin 
sayısında bir düşüş meydana gelir. Bununla birlikte,  bu yerleşmeler daha 
kalabalık nüfusu barındıran büyük birer merkeze dönüşmüştür. Eski Hitit 
dönemine ait Çavlum mezarlık alanı, Şarhöyük kazılarında ortaya çıkartılan 
Hitit tabakaları, Karahöyük gibi yerleşim yerleri Eskişehir ve çevresinin Eski 
Hitit (Orta Tunç Çağı) ve Hitit İmparatorluk Çağı’ndaki  (Son Tunç Çağı)  
önemini açık bir şekilde gösterir.

Paleolitik Çağ Neolitik Çağ Kalkolitik Çağ İlk Tunç Çağı Orta Tunç Çağı Son Tunç Çağı

GÖ 600000 - 12000
Mahmudiye ve Seyitgazi 

çevresinde Paleolitik Çağ’a 
ait çakmak taşı kazıyıcı 

aletler bulunur.

MÖ 5500 - 3200/3000
Orman Fidanlığı, Asmainler, Kanlıtaş, Kes 

Kaya yerleşimlerinde  bölgesel Porsuk 
Kültürü oluşur.

MÖ 2000 - 1500
Çavlum Mezarlığı, 
Şarhöyük kazıları

MÖ 10000 - 5500
Demircihöyük, Kalkanlı 

Höyük, Keçiçayırı 
Höyüklerinde yerleşik 

hayata geçiş.

MÖ 3200/3000 - 2000
Demircihöyük, Sarıket, 

Küllüoba, Şarhöyük 
kazılarında iskan saptanır.

MÖ 1500 - 1200
Şarhöyük’te bulunan 

mühür baskısı, 
Hitit kralının oğlu, 

akrabası veya saray 
mensubunun 

burada yönetici 
oluşunu gösterir.

Kronoloji
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Beş - On Bin Yıl Önce Keçiçayırı’nda Yerleşik Yaşamın Başlangıcını ve 
Gelişimini Anlatan İllüstrasyon

Önceleri mağaralarda yaşayan insan toplulukları zamanla su kaynaklarına 
yakın bölgelerde saz ve ağaç dallarından oluşturdukları barınaklara yerleştiler. 
Güvenlik gerekçesiyle dairesel planda yaptıkları ve girişleri üstten olan kerpiç 
barakaların oluşturduğu köy yerleşiminde erzak ve evcil hayvanlar ortada 
toplanmıştı. İllüstrasyonda bölgenin yabani at bakımından zengin olması, ilk 
insanların at avlamalarının yanı sıra ileriki çağlarda evcilleştirilmeleri ve vahşi 
hayvanlarla mücadeleleri temsil edilmiştir.

Son Tunç Çağı Demir Çağları

MÖ 1200-333
8-6. yy arasında Şarhöyük 

ve Frig vadilerinde Frig 
yerleşmeleri

MÖ 546-333
Pers hakimiyeti. Bölge 

idari olarak Kapadokya, 
Paflagonya ve Hellespontos

ile birlikte Büyük Frigya 
Satraplığı’na bağlı.

Hellenistik Çağ MÖ333-30

MÖ 278-77
Sivrihisar yöresinde Galat boyu 

Tolistoboglar’ın yerleşimi. 
Eskişehir’den (Dorylaion) Ballıhisar’a 

(Pessinus) doğru uzanan yol üzerinde 
Galat hakimiyeti.

MÖ 4 Nisan 204 
Pessinus’taki Ana Tanrıça 
Kybele’nin meteorik taş 

şeklindeki idolünün Frigyalı 
rahiplerce Roma Senatosu’nun 
isteğiyle  Roma’ya  götürülüşü.

MÖ 116
Dorylaion, 

Roma’nın Asya 
Eyaleti sınırları 

içine alınır.

MÖ 228
Bergama kralı I. Attalos’un 

hâkimiyeti.. Pessinus bölgede en 
ünlü ticaret ve din merkezidir. 

MÖ 184
Frigya’nın kuzey kesimindeki 

topraklar Bitinya Krallığı’ndan alınır 
ve Bergama Krallığı’na bağlanır. 
Bu topraklara Frigya Epictetos 

(Sonradan kazanılmış Frigya) adı 
verilir. Bu topraklar Şarhöyük, 

Karahöyük ve Seyitgazi’yi içerir.
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MÖ 1200 yıllarında Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla birlikte Anadolu’da 
yaklaşık 400 yıl süren Karanlık Çağ başlar. Aynı dönemde Trak kökenli 
Frigler dalgalar hâlinde Boğazlar yoluyla Anadolu’ya göç eder, MÖ 9. yy. 
başlarından itibaren Frigler Orta Anadolu’da başkentleri Gordion (Polatlı/
Yassıhöyük) olmak üzere güçlü bir devlet kurarlar. Eskişehir, Afyonkarahisar 
ve Kütahya illeri arasında uzanan Dağlık Frigya Bölgesi, Friglerin tarihleri 
boyunca siyasi ve kültürel bakımdan en güçlü ve etkili oldukları kesimdir. 
Bu bölgedeki derin vadilerde MÖ 8-6. yüzyılın ilk yarısı içinde birçok kale 
tipi Frig yerleşmesi kurulmuştur. Ayrıca verimli ovalardaki höyüklerde Frig 
yerleşim tabakaları saptanmıştır. Frig Devleti, MÖ 7. yüzyılın başlarında 
doğudan batıya tüm Anadolu’yu kasıp kavuran göçebe Kimmer boylarının 
saldırılarıyla yıkılmıştır. Bu olay Frig egemenliğinin sonu, Friglerin tamamen 
tarih sahnesinden çekilmesi demek değildir. Kimmerlerden kaçabilen kral 
ailesinin üyeleri, kültür ve geleneklerini koruyarak Orta Anadolu’nun çeşitli 
kesimlerinde varlıklarını sürdürmüştür. Frig beyleri,  Dağlık Frigya Bölgesi’nde 
Lidya kralı Alyattes’in MÖ 590 yılında Medlere karşı giriştiği Kızılırmak seferine 
kadar bağımsızca, bu tarihten MÖ 547 yılındaki Pers istilasına kadar da Lidya 
Krallığı’na bağlı prenslikler halinde yaşamlarına devam etmiştir.  MÖ 547 
yılında  Pers Kralı II. Kyros’un Lidya kralı Kroisos’un başkenti Sardes’i (Salihli/
Sart) yakıp yıkması sonucu Lidya Krallığı sona ermiştir. Bu olaydan sonra 
Frigya, iki yüz yılı aşkın bir süre Pers İmparatorluğu’nun bir parçası olmuştur.  
Pers yönetimi sırasında, Eskişehir ve çevresi Büyük Frigya Satraplığı içinde 
yer almıştır.  Bu dönemde tesis edilen Pers Kral yolunun bir bölümü Frigya 
topraklarında Eskişehir yakınlarında Pessinus’dan (Ballıhisar) geçip Sangarios 
(Sakarya) Irmağı’nı aşarak doğu yönünde devam eder.  Pers egemenliğini 
MÖ 333’ten itibaren Makedonya Kralı Büyük İskender’in hâkimiyeti izler. 
Büyük İskender’in MÖ 323’te Babil’de ölümünden sonra generalleri arasında 
imparatorluk topraklarının yönetimine yönelik iktidar çekişmeleri başlar. Bu 

MS 4.-9. yyRoma İmparatorluk (MÖ 30-MS 395) MS 10.-11.yy

MÖ 25
Roma İmparatoru Augustus 
tarafından Galatya Eyaleti’ne 
kurulur. Pessinus ve çevresi 
Galatya eyaletine bağlanır.

Dorylaion Piskoposluk 
merkezidir ve konsil 

toplantılarına bir piskopos 
gönderir. MS 325’te ilk defa 

yapılan İznik (Nikea) Konsili’ne  
Dorylaion’dan Piskopos 

Athenodoros katılır. 

MS 778-779
Abbasi ordusu 

Dorylaion’u kısa 
süreli ele geçirir.

1097
Eskişehir Ovası’ndaki 

savaşta Haçlılar 
Selçukluları yener.

MS 69-249
İmparator Vespasianus’tan I. 
Philippus’a kadar Dorylaion 
adına bronz kent sikkeleri 

bastırılır. 

MS 651/652
İlk kez Müslüman 
orduları Dorylaion 

surları önünde görülür.

Dorylaion Frigya 
Salutaria (Şifalı 

Frigya) Eyaleti’nin 
başkenti Synnada 

(Şuhut)’ya 
bağlı yardımcı 
piskoposluktur.

1147
Eskişehir yakınında 

yapılan savaşta 
Haçlılar yenilir.

Kronoloji
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dönemde Anadolu topraklarında yaşanan siyasi kargaşa ve savaş ortamında 
Eskişehir ve çevresi, Frigya Bölgesi’nin bir parçası olarak MÖ 301 yılında önce 
Büyük İskender’in komutanlarından Lysimakhos’un, MÖ 281’de Seleukosların 
eline geçer. MÖ 278/277’de Orta ve Batı Avrupa kökenli Galat (Kelt) kabileleri 
Balkanlar üzerinden Boğazlar yoluyla Anadolu’ya girer. Galatlar, Orta 
Anadolu’da, sonraları Galatya olarak adlandırılan Yukarı Sakarya ve Orta 
Kızılırmak bölgesine yerleşir. Bu bölgeyi kendi aralarında üçe ayıran Galat 
boylarından Tolistoboglar, Eskişehir’de Sivrihisar yöresinde Pessinus’a yerleşir.  
Dorylaion’dan Pessinus’a doğru devam eden yol üzerinde Trokna (Kaymaz), 
Germia (Gümüşkonak) ve Eudoksias (Hamamkarahisar) Tolistobog boyunun 
denetimi altındaki diğer önemli merkezlerdir. 

MÖ 227’den itibaren Eskişehir ve çevresinde Anadolu’nun güçlü Hellenistik 
krallıklarından Bergama Krallığı’nın hâkimiyeti görülür. Bu durum MÖ 133 
yılında Bergama kralı III. Attalos’un bir vasiyetname ile Bergama Krallığı’nı 
ve hazinesini Roma’ya bırakmasına kadar devam eder. Bundan sonra 
Anadolu’nun batısında Roma’nın Asya Eyaleti (Provincia Asia) kurulur. 
Eskişehir’in de içinde bulunduğu Frigya toprakları MÖ 116’da Asya Eyaleti 
sınırları içine alınır.  MÖ 30-MS 395 Roma imparatorluk dönemidir. Dönemin 
başlarında Roma İmparatoru Augustus (MÖ 27-MS 14) bizzat kendisine bağlı 
olan Galatya Eyaleti’ni (Provincia Galatia) kurar. Eskişehir’in doğusunda kalan 
Sakarya kıvrımı içindeki bütün topraklar, yeni eyaletin sınırlarına dâhil edilir. 
Germa’da bir Roma kolonisi kurulur. Roma ve eyaletlerinde Pax Romana 
(Roma Barışı) adı ile iki yüzyıl süren refah döneminde Eskişehir ve çevresi 
özellikle Flaviuslar (MS 69-96), Hadrianus (MS 117-138) ve Antoninuslar (MS 
138-192) zamanında zenginleşmiş, çeşitli bayındırlık faaliyetlerine sahne 
olmuştur. 

1240-1261

1288
Osman Bey 

Karacahisar’ı alır ve 
aşiret reisliğinden 

uç beyliğine 
yükselir.

1332
Ünlü Seyyah İbn Battuta

Anadolu’ya gelir, 
İznik’te Eskişehir’in fıkıh 
âlimi Hacı Alaeddin ile 

görüşür.

1159
Bizans ile Selçuklular 

arasında Eskişehir 
önünde Yapılan savaşta 

İmparator Manuel 
Komnenos çekilir.

1177-1182
II. Kılıç Arslan Eskişehir ve 
çevresini fetheder. Bölge 

Türkleşmeye başlar.

12.yy.da 
Eskişehir 
Anadolu 
Selçuklu 

Devleti’nin 
uç vilayetidir.

1176
Miryakefalon 

Savaşı’nda yenilen 
Bizanslılar savunmaya 

geçer. II. Kılıç Arslan 
kale ve surların 

güçlendirilmemesi 
şartıyla barış yapar.

Sultanönü-Kütahya 
arasına 200.000 
çadırlık Türkmen 
nüfusu yerleşir.

1299
Orhan Bey 
Karacahisar 

Sancak Beyliği’ne; 
Gündüz Alp 

Eskişehir 
Subaşılığı’na 
tayin edilir.

Osman Bey, ilk vergi 
kanunu olan “Pazar 
Baçı” nı Eskişehir’de 

uygular.

1299
İlk 

Hutbe 
Okunur
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Roma İmparatorluğu MS 395’te Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye 
ayrılır. Eskişehir ve yöresi, MS 4-13. yüzyıllar arasında Doğu Roma (Bizans) 
İmparatorluğu’nun içinde yer alır. Bu dönemde Orta Anadolu’da ticaret 
merkezlerinin gelişmesi sırasında Eskişehir yöresinde de yeni yerleşmeler 
kurulur. İmparator Justinianus’un adını taşıyan Justinianopolis (Sivrihisar) bu 
kentlerin başında gelir. Aynı imparator Dorylaion kentinde de çeşitli imar 
faaliyetlerinde bulunur. Yazılı kaynaklarda imparatorun bu şehirde yer alan 
yazlık sarayından bahsedilir. Midaion  (Alpu/Karahöyük), Nakoleia (Seyitgazi), 
Metropolis (Kümbet), Santabaris  (Bardakçı) ve Hanköy bölgenin Bizans 
dönemine ait diğer önemli şehirlerini oluşturur.

Eskişehir yöresi, stratejik konumu nedeni ile İslam fetihleri döneminde de 
önemli rol oynar. Eskişehir Ovası; önce Arap, daha sonra Selçuklulara karşı 
yapılan savaşlarda Bizans ordularının toplantı yeri olur. Dorylaion’un adı Arap 
kaynaklarında Darauliya/Drusilya olarak geçer. Araplar Anadolu’ya yaptıkları 
seferler sırasında 708 ve 838 tarihlerinde Dorylaion önlerine kadar gelir. 
11. yüzyılın ikinci yarısında Selçuklu akınları Anadolu’ya yayılmaya başlar. 
Dorylaion, Türk akınları karşısında Bizans’ın elinden çıkan ilk mevkilerden 
biri olur. Türkler, 1074’te Eskişehir ve yöresini ele geçirdiler. Anadolu Selçuklu 
Devleti kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman, Türklerin yayılmasını durdurmaya 
çalışan Bizanslılarla Eskişehir önlerinde savaşır ve İznik’e kadar ilerler. 

I. Kılıç Arslan zamanında Anadolu Selçuklu Devleti, batıdan gelen çok önemli 
bir tehlike ile karşı karşıya kalır. I. Haçlı orduları karşısında önce başkent İznik 
kaybedilir. Bundan sonra I. Kılıç Arslan, Haçlı ordularını karşılamak üzere 
Dorylaion’da karargâh kurar. Tarihe Dorylaion Meydan Savaşı olarak geçen 
savaşta I. Kılıç Arslan yenilir (1 Temmuz 1097). Bunun sonucunda Eskişehir ve 
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çevresindeki Türk gücü azalır. Ancak bölge tamamen kaybedilmez. 25 Ekim 
1147’de Selçuklu Sultanı Mesud, yine Dorylaion yakınlarında yapılan savaşta 
bu kez II. Haçlı ordularını büyük bir bozguna uğratır.

Selçuklu tahtına çıkan II. Kılıç Arslan (1155-1129) ile çağdaşı Bizans 
imparatoru Manuel Komnenos (1143-1180) arasında yapılan saldırmazlık 
anlaşması çerçevesinde Selçuklularla Bizanslılar bölgede uzunca bir süre 
barış içinde yaşadılar. Ancak, ilerleyen zaman içinde anlaşma karşılıklı olarak 
ihlal edildi. Bu durum Bizansla Anadolu Selçuklularının arasını yeniden açtı. 
İki devlet arasındaki üstünlük savaşları, Miryakefalon Savaşı’nın Selçuklularca 
kazanılmasıyla noktalandı(1176).

Eskişehir, Anadolu sağ kol güzergâhında yol kavşağı üzerinde olduğundan 
bir menzil olarak da büyük bir öneme sahiptir. Sefer sırasında ordunun 
konakladığı menzil noktalarından biri olan Eskişehir, 16. yüzyılda da bir 
menzil olarak hizmet verir. Resmî haberleşmenin sağlanmasında ve ordunun 
ihtiyaçlarının karşılanmasında üstlendiği askerî işleviyle önemini korur. 16. 
yüzyılda Osmanlı tapu tahriri defterlerinde Dorylaion Kalesi “Şehröyük”   
olarak geçer. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi vakıf 
defterlerinde Şehröyük, saraya tay yetiştirmek üzere vakfedilir.

Eskişehir ve civarı, 1180 tarihlerinde tamamen bir Türk yurduna dönüşür. 13. 
yüzyılın sonunda Eskişehir, bir Türk kenti olarak Mahruse-i Sultanyüği adı 
ile uçta Anadolu Selçuklu Devleti’nin Sultanyüği (Sultanönü) Sancağı’nın 
merkezi olur.  

İmparatorluğun yeniden yapılanma ve merkezileşme süreci olarak 
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tanımlayabileceğimiz 19. yüzyılda Eskişehir’in, idari yapısı sürekli değişim 
gösterir. Bu değişim Eskişehir’in iç dinamikleri (Ekonomik ve sosyal 
yapısındaki değişim) nedeniyle başlayan bir değişim değildir. Ülke genelinde 
mali, askerî gerekçelerle yapılan yönetimle ilgili değişikliklerdir.  II. Mahmut 
döneminde görülen mütesellimlik ve müşirlik idaresine bağlı sancak haline 
dönüştürülmesi ile Tanzimat dönemindeki muhassıllık ve kaymakamlık 
örgütlenmesi bu sürecin bir sonucudur. Nihayetinde 1864 Vilayet 
Nizamnamesi’nin uygulamaya girmesiyle birlikte Eskişehir, Hüdavendiğar 
Vilayeti Kütahya Sancağı’na bağlı bir kaza hâline dönüştürülür. Ancak bu 
süreçte, kentin fiziki dokusunda ve sosyo-kültürel-ekonomik yapısında 
dikkate değer bir değişim yaşanmamıştır. Yalnızca, Eskişehir’in bu devrine ait 
en dikkate değer olgular, sınırlı da olsa devam edegelen lületaşı ticareti ile 
Çifteler Hara-ı Hümayunu’dur. Eskişehir’in tarihî sürecindeki esas kırılma 19. 
yüzyılın sonunda kente demir yolu gelmesi ve yoğunlaşan Kırım, Kafkas ve 
Rumeli muhacirlerinin yerleştirilmesi ile yaşanır. Nüfus kompozisyonu değişen 
kentte tarımsal üretim artar, ticaret gelişir.  Çevre illerin ürünlerinin toplanıp 
dağıtıldığı ticari bir organizatör hâline gelir. Tarım dışında yeni iş alanları açılır. 
İş kültürünün gelişmeye başladığı kent, artık 20. yüzyılın başında görüldüğü 
gibi, küçük ve bakımsız bir kasaba değildir. Resmî yazışmalarda İstanbul ve 
İzmir’den sonra en ilgi çekici ve gelişmeye uygun şehir olarak tanımlanır. 4 
Nisan 1915’te bağımsız sancak merkezine dönüştürülür. Çanakkale Savaşı 
sırasında padişah V. Mehmed Reşad, hanedan ve hükümet üyelerinin kente 
taşınması söz konusu olur. 

İngilizler, 1. Dünya Savaşı’ndan sonra 22 Ocak 1919’da şehrin önemli 
merkezlerini işgal eder. 7 Ekim 1919’da bağımsızlığın sembolü olan Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Eskişehir Şubesi kurulur. Yurtsever 
halkın ve 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa’nın çabalarıyla 1920’nin Mart 
ayında İngilizler şehri terk eder. Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen 
Kurtuluş Savaşı’nın önemli dönüm noktaları Eskişehir ve çevresinde yaşanır. 
Yunanlılara karşı kazanılan 1. İnönü (6-10 Ocak 1921) ve 2. İnönü (23 Mart-
1Nisan1921) Zaferleri Türk halkının bağımsızlığa olan inancını pekiştirir. 
Şehir, Eskişehir-Kütahya Savaşları’nda (10-25 Temmuz 1921) Türk Ordusu’nun 
daha fazla yıpranmaması için Sakarya’nın doğusuna çekilmesi sırasında 19 
Temmuz’da boşaltılır. Yunanlılar 21 Temmuz’da şehri tümüyle işgal eder. 
Büyük Zafer’in kazanılmasından sonra 2 Eylül 1922’de şehir işgalden kurtulur. 

Atatürk, birçok kez şehri ziyaret eder. 15 Ocak 1923 tarihli gezisinde, halkın 
Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği özveriden övgüyle söz eder. Şehir, Cumhuriyet 
döneminde yıldızı parlayan merkezlerden biri olur. 1923’te il olur. Tarım 
alanında büyük ilerlemeler kaydeder. Ancak ekonomi; Demiryolu, Hava İkmal 
ve Şeker Fabrikası üçgeninde hayat bulur. Eskişehirspor, 1965’te kurulduktan 
hemen sonra büyük kulüplerin saltanatını sarsar. Eskişehir; yazar ve şairleriyle, 
çıkartılan dergileriyle kültürel alanda adından söz ettirir. Büyükşehir olan 
Eskişehir’de uluslararası festivaller düzenlenir, kültürel ve sosyal alanlarda 
adeta bir rönesans yaşanır. 
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FRİGLER ve FRİG UYGARLIĞI

Sadece eşek kulakları değil, her tuttuğunu altına çevirme isteğinin 
kendisini açlıkla ölüm noktasına getirmesi, Frig kralı Midas’ı belki de 
Anadolu topraklarının en popüler kralı hâline getirmiştir. Bu efsaneler gibi, 
Makedonyalı ünlü kral Büyük İskender’in bir kılıç darbesi ile keserek çözdüğü 
Gordion düğümü hikâyesi belki de Anadolu insanının arkeoloji bilgisinde 
en çok yer eden öykülerdir. Ama çoğumuz bu efsanelerin Frigler’e ait 
olduğundan habersizdir. Peki, kimdir bu Frigler?

Avrupa’da oturdukları sırada Brigler adını taşıyan Frigler, Makedonya ve 
Trakya’dan Boğazlar yolu ile Anadolu’ya göç eden Trak boylarından biriydi. 
Asya’ya yani Anadolu’ya göçtükten sonra yurtlarıyla birlikte adları da 
değişerek Frig biçimini almıştı. Kazılar,  ilk Frig göçmenlerinin MÖ 11. yüzyıla 
doğru Polatlı yakınlarında, daha sonra başkentleri olacak olan Yassıhöyük 
(Gordion)’e ulaştıklarını ve başlangıçta basit köy düzeyinde yerleşik bir yaşamı 
benimsediklerini belgelemekte. MÖ 9. yüzyılın başlarından itibaren Gordion 
giderek içinde soylu yönetici bir sınıfın yaşadığı Orta Anadolu’da kendi 
dönemi için eşi olmayan anıtsal planlı kralî bir yerleşmeye dönüşür. Bilinen ilk 
Frig kralı Gordios’tur. Bu kralın tarihî kişiliği ve yaşadığı dönemin siyasi olayları 
hakkında ne yazık ki şimdilik herhangi bir bilgi yok. Kral Gordios’dan sonra, 
Frig tahtına oğlu Midas geçer. Antik batı kaynaklarında daha çok efsanevi 
kişiliğinden söz edilen kral Midas, Assur kaynaklarında “Muşki” adıyla geçen 
Friglerin kralı olup “Muşkili Mita” adı ile tarihî bir kimliğe sahip. Midas, bir 
yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Urartu, Kuzey Suriye ve Assur ile 
diğer yandan batıda Batı Anadolu sahilleri ve Kıta Yunanistan ile ilişkiye giren 
Anadolu’nun ilk Demir Çağı kralı olarak haklı bir üne sahip olur. Midas’ın ölüm 
yılı olarak İÖ 696 ya da 675-674 verilir. Ancak bu tarihlerin güvenirliği hâlâ 
tartışmalı. Antik Çağ’ın ünlü coğrafyacısı Strabon, Midas döneminde Frig 
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ülkesinin göçebe Kimmer boyları tarafından istila edildiğini ve Midas’ın bu 
felaket karşısında boğa kanı içerek yaşamına son verdiğini anlatıyor. Frig-
Kimmer mücadelesi ile ilgili hiçbir yazılı belge olmaması ve Gordion’daki 
büyük yangının Kimmerlere mal edilmemesi nedeniyle babası Gordios gibi 
efsanevi kral Midas’ın da akıbeti tarihin sırlarla dolu sayfalarında gizli.  

Frig Krallığı’nın politik gücünün nasıl ve ne zaman sona erdiği de pek açık 
değil. Bilinen, Gordion’un MÖ 4. yüzyılın ikinci yarısı ortalarına kadar Friglere 
hizmet vermeye devam ettiği. Arkeolojik buluntular, MÖ 7.  yüzyılın sonlarında 
kentte istikrarın ve zenginliğin devam ettiği yönünde. Öyleyse Herodotos’un 
bildirdiği gibi Frig Krallığı, Lidya kralı Alyattes’in (MÖ 610-560) MÖ 590 
yılındaki Kızılırmak seferine değin hâlâ bağımsızlığını koruyordu. Ancak ne 
doğu ne de batı kaynaklarında Midas’ın halefleri hakkında açık bir kayıt yok. 
MÖ 585 yılında Medler ile Lidyalılar arasında yapılan Kızılırmak barışından 
sonra Frig topraklarının Kızılırmak’ın doğusunda kalan toprakları Medlerin 
denetimi altına girmişti. Batıda kalan büyük kesim ise Lidya egemenliği 
altındaydı. MÖ 547/46 yılında Lidya Krallığı’nın yıkılmasıyla birlikte Frigya 
toprakları, iki yüz yılı aşkın bir süre Pers İmparatorluğu’nun bir parçası olmuş; 
Kapadokya, Paflagonya ve Hellespontos ile birlikte Büyük Frigya Satraplığına 
bağlanmıştı. Askerî ve idari planda kalan Pers egemenliği boyunca yerli halk, 
büyük ölçüde geleneksel yaşam biçimi ve kültürlerini sürdürmeye devam 
etmiş; eski Frig dili ve yazısı en azından MÖ 4. yüzyıla, hatta 3. yüzyıla kadar 
kullanılmıştı. Pers egemenliğini takip eden Hellenistik Çağ’da Anadolu’da 
Yunan kültürü, Yunan tarzı yaşam biçimi yayıldı; yerli diller, gelenekler yerini 
bu akıma bıraktı. Bununla birlikte köklü Frig kültürünün etkileri bölgede Roma 
döneminin sonlarına, hatta Hristiyanlığın ortaya çıkışına kadar devam etti. Bir 
zamanların ihtişamlı başkenti Gordion ise önemini yitirmiş, giderek sonun 
başlangıcındaki köy niteliğine bürünerek sessiz bir şekilde unutulmuştu. 

Frig yazılı belgelerinin suskunluğu karşısında Frig toplumunu ve bu toplumun 
yarattığı uygarlığı anlamamıza Homeros, Herodotos, Strabon, Plinius gibi 
Eskiçağ yazarlarının vermiş olduğu bilgiler ve arkeolojik kazılarla gün ışığına 
çıkan buluntular yardımcı oluyor. Homeros’a göre, Frigler “Savaşa girmek için 
yanıp tutuşan” bir ulustur. Strabon, onların “Barışsever”, Arrianos  “Çok mutlu 
insanlar”, Livius “Cesaretten yoksun, korkak” olduğunu belirtir. Athenaeus 
ise antik çağ dünyasında ün salan Frigler’in müzik ve dansta gösterdikleri 
üstün beceriden büyük bir övgüyle söz eder. Frigli ustaların elinden çıkan ve 
kazılarda bulunan metal, ahşap ve pişmiş toprak pek çok eser, sanata yatkın 
bu ulusun yaratıcılığını günümüze taşır. Frig sanatının en erken gelişmeye 
başlayan dallarının başında mimari gelir. Kaya mimarlığı, Frig mimarlığının 
özüdür. Frigler tamamen kendi yaratıcı güçlerinin ürünü olan akroterli, beşik 
çatılı kaya anıtları ile aslında geleneksel Frig ahşap mimarisini ana kayaya 
işleyip ölümsüzleştirmişlerdir.  Taşı kolaylıkla biçimlendirip üstün mimarlık 
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eserlerine dönüştüren sanatçılar, 
aynı başarıyı kabartma ve heykel 
sanatında göstermişlerdi. Kaya anıtları 
ve mezarların cephesinde görülen 
anıtsal ölçekli kabartmalar, ele geçen 
tanrıça heykelleri ve yapıları süsleyen 
kabartma bezemeli ortostatlar Frig 
heykel sanatının ulaştığı başarıyı açık 
olarak gösterir. 

Ahşap işçiliği ve mobilyacılık Friglerin 
en özgün sanat dalını oluşturur. Zengin 
ormanlardan elde edilen kereste, Frig 
sanatkârlarının elinde mimariden 
heykelciklere kadar her alanda 
büyük bir hünerle şekillendirilmişti. 
Frig sanatının özgün olduğu bir 
başka dal, hayvancılığa bağlı gelişen 
dokumacılıktı. Yünlü dokumanın 
yanında keten ve kenevirden yapılmış 
az sayıda da olsa dokuma örneği 
günümüze ulaşmıştır. Friglerde  en 
gelişmiş endüstri dallarından biri 
de madenciliktir.  Maden sanatının 
en dikkat çekici ürünleri ise tunçtan 
yapılmıştı. Omfaloslu kâseler (göbekli 
taslar), kazanlar, kepçeler, testiler, 
kemerler, günümüz çengelli iğnesinin 
atası olan fibulalardır.

Ankara Anadolu 
Medeniyetleri 
Müzesi başta 
olmak üzere 
Gordion, 
İstanbul, Eskişehir, 
Afyonkarahisar, 
Kütahya arkeoloji 
müzelerinin 
salonlarında 
özgün Frig eserleri 
görülebilir.

Kibela

Çengelli İğne

Ahşap Masa
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KARACAHİSAR

Karacahisar Kalesi konumu ve mimari özellikleri itibari ile “Kastron” ya da “Kale 
Kent” olarak adlandırılan yerleşimlerin özelliklerini yansıtır. Anadolu’da 7. ve 8. 
yüzyılda oluşmaya başlayan kale kentler Orta Bizans döneminin askerî şehirleri 
olarak tanımlanmaktadır. 8. yüzyıldan itibaren düzenli olarak Pers ve Arap 
akınlarına maruz kalan bu yerleşimlerin 11. ve 12. yüzyıllarda büyük ölçüde 
Selçuklu hâkimiyetine girdiği; 13. ve 14. yüzyıllarda İstanbul ve Bitinya’da 
bulunan Bizans yerleşimleri dışındaki Anadolu’daki tüm kentlerin Türkmen 
beylikleri tarafından ele geçirildiği bilinmektedir. Karacahisar ve batısında 
yer alan Bizans yerleşimlerinde önceleri Selçuklu, sonrasında Osmanlı 
tehdidi karşısında surlarının onarıldığı, yeni kale kentlerin oluşturulduğu 
bilinmektedir. Karacahisar’ın Bizans İmparatorluğu’nun bu dönem içerisinde 
savunmaya yönelik olarak inşa ettiği yerleşimler arasında olup olmadığı ya 
da var olan bir kale kent olarak güçlendirilip güçlendirilmediği yönünde 
herhangi bir yazılı belge yoktur. Karacahisar Kalesi’nin de içerisinde yer aldığı 
söz konusu nitelikteki yerleşimler ile ilgili yeterince çalışma yapılmamış 
olması bir diğer eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Özellikle yüksek bir alanda inşa edilen bu tür kale kentlerin, içerisinde 
çok yoğun bir nüfus barındırmaya ve sınırları itibari ile yoğun bir mimari 
organizasyona elverişli olmadığı açıktır. Karacahisar Kalesi de bu genel 
tanımlama içerisinde değerlendirilmesi gereken konumu ve mimari 
düzenlemeye sahip bir yerleşim olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda 
özellikle 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu’da bulunan ve kırsal alanda yaşayan 
Bizans halkının büyük kısmının kalelere yerleştikleri yönündeki tanımlamalar 
içerisinde Karacahisar’ı da değerlendirmek gerekir. 1288 yılında Osman Gazi 
tarafından fethedilen ve 1299 yılında Osman Gazi adına sikke basılarak ilk 
hutbenin okutulduğu yönündeki dönem kaynaklarının varlığının altını 
çizmek gerekir. Kalenin fethinden sonraki süreçte bir Kadı (Dursun Fakı) ile 
Subaşı’nın (Gündüz Alp) görevlendirildiği ve yönetiminin Orhan Gazi’ye 
verildiği yönündeki Osmanlı kaynaklarında yer alan anlatıların dışında 
bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Fatih döneminde Kale’nin terkedilerek aşağıda 
kurulmuş olan yerleşime taşındığı yönünde bir bilgi bulunmaktadır. Bu 
genel bilgiler aynı zamanda Karacahisar Kalesi ile ilgili bugüne kadar yapılan 
çalışmalarda ortaya çıkan tanım ve değerlendirmeleri içermektedir.
 
Eskişehir’in güneybatısında bulunan Karacahisar 
Kalesi deniz seviyesinden 1010 metre yüksekte 
bir plato üzerinde yaklaşık olarak 200x300 
metre ölçülerinde sur ile çevrili bir alanı 
kaplamaktadır.

Osmanlı’nın İlk Fethettiği Kale:
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Karacahisar Kalesi’nin tarihsel 
süreç içerisindeki oluşum ve 
değişim evreleri üzerine bugüne 
kadar yapılan çalışmalar önemli 
bazı veriler ortaya koymasına 
karşın, kalenin hangi dönemde 
inşa edildiği ve isimlendirilmesi 
hususunda belirsizlikler devam 
etmektedir. Karacahisar Kalesi’nin 
Bizans döneminde bölgenin 
savunma hattında önemli hisarlardan birisi olduğu bilinmekle birlikte Bizans 
dönemi öncesinde kullanılıp kullanılmadığı yönünde herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Karacahisar Kalesi’nin Bizans döneminde yerleşime sahip 
olduğu kaynaklarda tanımlanmış bilgiler arasında yer almaktadır. Bugüne 
kadar kalede gerçekleştirilen yüzey araştırması ve kazılar sonrasında ortaya 
çıkan bulgular özellikle geç dönem Bizans yerleşiminin varlığına dair önemli 
veriler ortaya koymuştur. Karacahisar Kalesi’nin de içerisinde yer aldığı Frigya 
bölgesi Ortaçağ boyunca Bizans İmparatorluğu ile Türkler arasında önemli 
bir stratejik nokta olarak tanımlanmaktadır. Karacahisar’a yaklaşık 7 km 
mesafede yer alan Dorylaion ve Miryakephelon savaşları 11. ve 12. yüzyıllarda 

bölgedeki hâkimiyet mücadelelerini ortaya koymaktadır. Bu savaşlar 
sonrasında Bizans’ın bölgedeki 

gücünün önemli ölçüde 
azaldığı ve hâkimiyet 
alanının oldukça daraldığı 

anlaşılmaktadır. Özellikle 
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Miryakephelon Savaşı sonrasında II. Kılıçarslan ve Manuel Komnenos 
arasında yapılan anlaşma uyarınca Dorylaion başta olmak üzere 
bölgedeki Bizans kalelerinin yıkılması bölgedeki hâkimiyet dengelerini 
tamamen değiştirmiştir. 1204 yılında İstanbul’un Latinler tarafından işgal 
edilmesi sonrasında Bizans İmparatorluğu’nun İznik kentini başkent olarak 
belirlemesi 13. yüzyılda bölgenin askerî ve siyasi yapısında kısmen de olsa 
değişikliğe sebep olmuştur. Karacahisar ve diğer Bizans kalelerinde yer 
alan tekfurların etkinliği belirli ölçüde artsa da Selçuklu Beyliği’ne vergi 
vererek bağımsızlıklarını sürdürdükleri bilinmektedir. 

13. yüzyılın ortalarında; önce Ertuğrul Gazi, sonrasında Osman Gazi’nin 
bölgede giderek artan bir hâkimiyet alanından söz etmek mümkündür. 
Karacahisar Kalesi’nin tarihsel süreç içerisindeki önemli konumu; Osman 
Gazi’nin bölgedeki gücünün artması ve bu durumdan rahatsız olan bölge 
tekfurlarının Karacahisar Tekfuru’nun önderliğinde bir ittifak kurmaları ile 
devam eden süreçte ortaya çıkmaktadır. Bu ittifakı bozmak için Osman 
Gazi tarafından Karacahisar Kalesi 1288 yılında kuşatılarak ele geçirilmiştir. 
Karacahisar Kalesi’nin Osman Gazi tarafından ele geçirilmesi, iskan 
edilmesi süreci kroniklerde anlatılmaktadır. Söğüt ve Domaniç bölgesinde 
yerleşmiş olan Osman Gazi’nin; kalenin alınması sonrasında Eskişehir’e 
yerleşmesi ve Osmanlı Kroniklerinde belirtildiği üzere Karacahisar 
Kalesi’nde kendi adına hutbe okutup sikke bastırdığı yönündeki bilgiler 
Karacahisar’ın Osmanlı Beyliği’nin kuruluş evresinde önemli yerleşimler 
arasında tanımlanmasında belirleyici olmaktadır.

KARACAHİSAR KAZI TARİHÇESİ 

Eskişehir ili Odunpazarı ilçe si Karacaşehir Mahallesi’nde bulunan 
Karacahisar Kalesi’nde 1999 yılında Prof. Dr. Halil İnalcık’ın 
önderliğindeAnadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji, Sanat 
Tarihi ve Tarih Bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin dahil olduğu 
bir heyet ile başlatılan yüzey araştırmaları, 2000-2001 yılında Eskişehir 
ETİ Arkeoloji Müzesi Başkanlığında Prof. Dr. Ebru Parman’ın bilimsel 
danışmanlığında bir ekip tarafından temizlik ve çevre düzenlemesi 
çalışmaları ile devam etmiştir. 2002 yılında 8.3.2002 tarih ve 2002/3845 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlık Kazısı olarak izin alınmış ve Prof. 
Dr. Ebru Parman başkanlığındaki kazı çalışmaları 2005 yılına kadar devam 
ettirilmiştir.

2009 yılı kazı çalışmaları Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi Müdürü Dursun 
Çağlar’ın başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Erol Altınsapan’ın bilimsel danışmanlığında temizlik ve kazı 
çalışmaları olarak yürütülmüştür. 2011 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Karacahisar Kalesi Kazısı Bakanlık Kazısı statüsü kazanmış ve Prof. Dr. Erol 
Altınsapan başkanlığında çalışmalar sürdürülmektedir.
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“Şarhöyük - Dorylaion dağ gibi yüksek bir höyük. Çapı 450 metre, ovadan 18 
metre yükseklikte... Sileks aletler, Roma camları, maden parçaları, Eskişehir’in 
savunmasında Milli Mücadele’den kalma fişek kovanları toplandı. Şöyle bir 
manzara çıkıyordu ortaya: 16. yüzyıl Osmanlı keramiği, Bizans parçaları Roma, 
Helenistik, bütün bir Frig Kültürü, Hitit, Orta Anadolu’da Kültepe’ye paralel Asur 
Koloni Çağı ve İlk Tunç Çağı yani üçüncü binyıl vardı.”

Muhibbe DARGA

ŞARHÖYÜK/DORYLAION

Eskişehir’in Kent Kimliğine Ulaştığı İlk Yerleşim Yeri:
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Hem Eski Çağ hem de Orta Çağ kaynaklarında vurgulanan husus, Dorylaion’un 
önemli yolların kavşak noktasında, kaplıcalarıyla ünlü, ticaretle zenginliğe 
kavuşmuş bir Frigya şehri oluşudur. Kentin kurucusu olarak Eretrialı Doryleos 
gösterilir. Bölgeden geçen yollar Dorylaion’u, İznik üzerinden Marmara’ya, 
Kütahya üzerinden Ege kıyılarına, Afyonkarahisar üzerinden Akdeniz’e, 
Seyitgazi ve Emirdağ üzerinden de Konya’ya oradan da Güneydoğu Anadolu 
ve Suriye’ye bağlıyordu. 

Bizans kaynaklarında şehrin adı, 4-9. yüzyıllarda Konsil toplantılarına katılan 
piskoposlar dolayısıyla geçmiştir. Bu durum Dorylaion’un bu dönemlerde 
piskoposluk merkezi olduğunu gösterir. 10-11. yüzyıla ait piskoposluk 
kayıtlarında ise Dorylaion, Frigya Salutaris Eyaleti’nin başkenti Synnada’ya 
(Şuhut) bağlı yardımcı piskoposluk merkezi konumundadır. 

Dorylaion,  Bizans Çağı’nda sadece dinî bakımdan değil askerî açıdan da Bizans 
İmparatorluğu için önemli bir merkez konumundadır. Yazılı kaynaklara göre 
6. yüzyılda Scholae askerî birliğinin kuzeybatı Anadolu’da başlıca yerleştiği 
yedi yerden biridir. 7. yüzyılda Thema denilen askerî bölgelerden Opsikion 
Theması’nda yer alan önemli bir yerleşmedir. 11. yüzyılın sonuna kadar da 
İstanbul’dan doğuya hareket eden imparatorluk orduları Dorylaion’dan geçer 
ve şehir, karargâh olarak sefer güzergâhı listelerinde ikinci sırada yer alır. 19. 
yüzyılda birçok gezgin ve bilim adamının Eskişehir ve çevresinde yaptıkları 
gezi ve araştırmalar sonucunda, Eskişehir ‘in 3 km kuzeydoğusunda, Porsuk 
Nehri (Tembris) ile yan kolu Sarısu (Batys) arasında kalan geniş ovanın güney 
kenarında yer alan Şarhöyük ören yerinin, antik Dorylaion kentinin merkezi 
olduğu saptanmıştır. 

Şarhöyük; Orta Anadolu’nun orta büyüklükteki, sayılı höyüklerinden biridir. 
Eskişehir ovasındaki en yüksek ve en büyük höyüktür. Eskişehir’in Kurtuluş 
Savaşı’ndaki savunması gereği, höyüğün üstünde kazılan top tabyaları, 
yüzeyinde son derece engebeli bir alan oluşturmuştur. Höyüğü çevreleyen 
bir Aşağı Şehir ve höyüğün yaklaşık 1 km kadar batısında Nekropol (mezarlık) 
alanı bulunmaktadır. Bu yerleşmenin Eskişehir’in tarihi bakımından en 
önemli özelliği kentin ilk kurulduğu yer olmasıdır. Arkeolojik bulgulara 

Dorylaion Sikkesi MS 79-81 
Bronz, İmparator Titus

Dorylaion Sikkesi MS 238-244 
Bronz, İmparator Gordian III
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göre höyükte İlk Tunç Çağı, Hitit, Frig, Klasik-Hellenistik, Roma ve Bizans 
kültürlerinin varlığı saptanmıştır. Çalışmalar sırasında Osmanlı dönemine ait 
iskân izi saptanmamış olmakla birlikte tapu tahrir ve vakıf defterlerinden tay 
yetiştiren çiftliklerin var olduğu bilinmektedir. 

Bugünkü verilerle günümüzden 5000 yıl öncesinde, yani yaklaşık MÖ 3. 
binyıldan itibaren höyükte iskân başlamıştır.  Hitit tabakasında (MÖ15-14. 
yüzyıl)  bulunan “Ülkenin Prensi/Kral Oğlu” unvanlı mühür baskısı, henüz 
Hititçe adı saptanamayan Şarhöyük Hitit yerleşmesinin Başkent Hattuşa’ya 
(Boğazköy) bağlı bir Hitit eyaleti olduğunu ve Hitit egemenliğinin en batı 
ucu olduğunu kanıtlamaktadır. Kazılarda ele geçen baskılı Taşoz (Thasos) 
amphorası kulpları, MÖ 3. yüzyılda şaraplarıyla ünlü Taşoz adasından 
Dorylaion’a kaliteli şarap getirtildiğini göstermektedir.  Höyüğün zirve 
kesiminde gerçekleştirilen kazılarda, varlığı Orta Çağ kaynaklarından 
bilinen Orta Bizans Dönemi’ne (7-12. yüzyıl) ait surun kalıntıları ortaya 
çıkartılmıştır. Kazılar, Bizans suru ile sur içindeki Bizans yapılarının büyük bir 
bölümünün hem İstanbul-Bağdat demir yolu yapımında hem de civarda 
kurulan yeni yerleşmelerde kullanılmak üzere temeline kadar söküldüğünü, 
diğer bir deyişle Şarhöyük’ün 19. yüzyılın sonlarına doğru taş ocağı olarak 
kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur. Yüzeyden temel çukurları izlenebilen 
Bizans suru, yaklaşık olarak 230x170m boyutlarındadır ve belirli aralıklarla 
yerleştirilmiş olan 19 adet yarım daire biçimli kule ile güçlendirilmiştir. 
Zamanın yazarlarının övgü ile bahsettiği bu kalenin inşaatında Bizans 
İmparatoru Manuel Komnenos’un da bizzat çalıştığı kaydedilmiştir. 1176’da 
Manuel Komnenos’un ordusu II. Kılıç Arslan tarafından Miryakefalon 
Savaşı’nda yenilgiye uğratıldıktan sonra Dorylaion surları yıkılmıştır.  Bölgeye 
dalgalar hâlinde gelmeye devam eden Türkmen göçmenler, yıkık vaziyetteki 
Dorylaion kalesinin çevresine yerleşmek yerine Porsuk ovasına hâkim bir 
tepenin eteğine, günümüzdeki Odunpazarı semtine yerleşmeyi tercih eder. 
Yıkık Dorylaion kalesine kroniklerde Eskihisar/Eskişehir adı verilir, bu ad da 
o zamandan günümüze modern şehrin adı olarak gelir. Şehir merkezinin 
kuzeydoğusunda kalan Dorylaion; günümüzde şehrin bir mahallesinin 
içerisinde kalmış, mahalleye “Şarhöyük” adını vermiştir.

Şarhöyük Kazılarından çıkan Mozaik
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Porsuk (Tembris) Vadisi, Sakarya (Sangarios) Vadisi ile birlikte 
Eskişehir’in en önemli iki vadisini oluşturur. Kentin güneybatısında 
Porsuk Nehri boyunca uzanan vadide yer alan Kızılinler, Gökçekısık, 
Uluçayır, Yenisofça ve İncesu köyleri, volkanik tüf kayalıklar 
üzerinde konumlanmış Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait kaya 
yerleşmeleri ve anıtlarını görebileceğiniz kent merkezine en yakın 
yerlerdir. 

ORMAN FİDANLIĞI YERLEŞMESİ

ULUÇAYIR KÖYÜ, ÇATALKAYA

Eskişehir’in 6 km kadar güneybatısında, Orman Fidanlığı’nın yanı başında, 
Karabayır adındaki alçak tepenin yamacında yer alır. Kalkolitik Çağ yerleşmesi 
sivri bir kayalığın doğal terasları üzerine kurulmuştur.

Frig yerleşmesi, adını alçak bir 
tepenin üzerinde yükselen 
Kes Kaya ya da Çatalkaya 
olarak tanımlanan kayadan 
alır. Frigler kayayı yontarak 
düzeltmiş ve ortasına dikey, 
derin bir oluk açmıştır. Bu 
kayanın doğusunda Sivri 
Kaya/Uzun Kaya olarak 
adlandırılan bir başka kaya 
kütlesinde de küçük bir Frig 
kaya anıtı vardır.
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GÖKÇEKISIK, YENİSOFÇA, KİLİSEKAYA

GÖKÇEKISIK
Köyün hemen yanı başında yükselen kayalık plato üzerindedir. Kayanın 
porsuk Nehri’ne bakan güney yüzüne Frig Dönemine ait büyük kaya 
mekânları oyulmuştur.

YENİSOFÇA
Köyün güneybatısında yer alan Hasırcı Çiftliği, uzun yıllar tay yetiştirilen bir 
çiftlik olarak kullanılmıştır. Çiftlik arazisinde alçak kaya kütlelerine oyulmuş 
Roma ve Bizans dönemlerine ait oda mezarlar, tekne mezarlar ve kaya 
mekânları bulunur.

KİLİSEKAYA
Kilise Mevkii olarak adlandırılan kayalık tepenin porsuk Nehri’ne bakan kuzey 
yüzünde yer alan Frig kaya anıtı ve oda mezarları, merdivenli geçitlerle 
birbirine bağlanan çok katlı Bizans kaya mekânları son derece dikkat çekicidir. 
Buradaki en önemli kaya yapısı ise Geç Hellenistik döneme tarihlenen 
kaya mezarıdır. Anıtsal bir cephe mimarisine sahip olan mezar, saçaklık  ve 
üçgen alınlığı iki sutun tarafından taşınan bir Dor 
tapınağının kayalara oyulmuş ön cephesini 
temsil etmektedir. Giriş Holünün 
arkasında iki ayrı kapıdan girilen iki 
mezar odası vardır. Kilise mezarı, 
Roma ve Bizans Dönemlerinde 
bazı ilave ve değişiklikler yapılarak 
kullanılmaya devam etmiştir.  
 

Kilisekaya Hellenistik Dönem Kaya Mezarı
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Karahöyük’ün 3 km kadar doğusunda, 
hemen Porsuk Nehri’nin kenarında 
yer alır. Güneydoğusunda Küçükkızlar 
adıyla bilinen bir tümülüs daha vardır. 
Kocakızlar tümülüsü, 1972 yılında DSİ 
tarafından sulama kanalları açılırken 
tesadüfen bulunmuş ve aynı yıl Eskişehir 
ETİ Arkeoloji müzesi tarafından kazısı 
yapılmıştır. Yaklaşık 80 m çapında, 6 m 
yüksekliğindedir. Tümülüs dolgusu altına 
gizlenen mezar, birbirinin devamı iki 
dromos ile tonozlu üç odadan meydana 
gelir. Ön dromos düzgün yontulmuş 
andezit bloklarlardan yapılmıştır. Üstü 
yassı mermer bloklarla örtülüdür. İkinci 
dromos ve diğer odalar, moloz taş ve 
harçla örülmüş duvarlara sahiptir ve 
üstleri tuğladan beşik tonoz şeklinde 

Eros Figürlü levha, kemik

Köpek figürü, amber 

Midaion Sikkesi

Roma Köprüsü
Frig Kralı Midas tarafından kurulmuş bir 
şehir olarak bilinen Midaion/Karahöyük, 
Eskişehir’in büyük ve ünlü höyüklerinden 
biridir. Eskişehir’in 30 km doğusunda, Porsuk 
Nehri kenarında, verimli Alpu Ovasına hâkim 
bir yerde konumlanmıştır. 500 m çapında, 20 m 
yüksekliğindedir. 

İlk Tunç Çağı’ndan Bizans Çağı’na kadar kesintisiz 
yerleşim görmüştür. Yerleşim alanı höyüğün 
eteklerinde yaklaşık 500 m çapında bir alana 
yayılmakta ve kuzeydoğu eteklerinde nekropolle 
son bulmaktadır. Roma Çağı’nda adına sikke basılan şehirde Eskişehir ETİ 
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünce yapılan kazılarda aynı dönemde yapılmış 
köprü ayakları ortaya çıkartılmıştır. Höyükte ve çevresinde daha önceki 
yıllarda yapılan kaçak kazılar sırasında ele geçirilen eserlerden Apollon’un 
oğlu, tıbbın ve sağlığın tanrısı Asklepios heykeli, iki adet Asklepios heykelciği, 
mermer steller ve sikkeler Eskişehir  ETİ Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına 
alınmıştır.

Frig Kralı Midas’ın Kenti
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Gümüşkonak, Sivrihisar ilçesinin yaklaşık 50 
km güneydoğusundaki platoda Eskişehir’in 
150 km güneydoğusunda yer alıyor. Her 
ne kadar Antik dönemi üzerine bilgi yoksa 
da Erken Bizans Dönemi kaynaklarında 
“Germia” adıyla geçiyor. İç Batı Anadolu’nun 
en büyük ve en iyi korunagelen Erken Bizans 
dönemine ait tonozları, yan galerileri olan 
beş nefli, enine boyuna neflerin kesiştiği 
mozaikli bazilika önemli bir yapıdır. 

C. Mango bazilikada iki yapı evresi 
saptamış ve yazılı kaynaklarda yer alan 
patrikos unvanına sahip Studios (5. yüzyıl 
ortaları) vakfı olduğunu belirtmiştir. Sütun 
başlığındaki monogramdan inşaat işlerinin 
Justinian ve Theodora İmparator çiftine    
(MS 527-548) atfediliği anlaşılır.

kapatılmıştır. Duvarlar ve beşik tonozlar  
fresklerle bezenmiştir. Ön mezar odasında 
mermer bir ostotek, arka odada ise mermer 
iki lahit ve bir ostotek bulunmuştur. 
Ostoteklerin içinde  yanmış kemik parçaları 
ve kül, lahitlerde ise birer iskelet ele 
geçmiştir. Yan odada ise tabana yan yana 
yatırılmış üç iskelet bulunmuştur. Altın, 
amber, fildişi, bronz, kemik ve ahşaptan 
yapılmış zengin ölü armağanları, mezarın 
zengin ve asil bir aileye ait olduğunu 
göstermektedir. Roma dönemine, MÖ 1 - 
MS 1. yüzyıla tarihlendirilir.
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Mihalıççık’ta, ilçenin 13 km kuzeyinde bulunan Çalçı köyündedir. Caminin 
Osmanlı dönemine ait ve adının Babüsaade Ağası “Mehmet Ağa Camii” 
olduğu belirtilir. Cami kare planlı, tek mekânlı, kubbeli ve kubbe kasnağı 
çokgenlidir. Önünde üç kemerli, üç kubbeli son cemaat yeri bulunur. 
Minaresi tek olup çok kenarlıdır. Plan tipi ve diğer mimari özelliklerine göre 
cami, 16-17. yüzyıl Osmanlı camilerine benzemektedir. 

Son cemaat yerinin doğusundaki en dış sütunu, ibadet mekânının kuzeybatı 
köşesine birleştiren kemer üzerinde yer alan kuş evi bir geç devir özelliğidir. 
Halk arasında kuş evinin; caminin maketi olduğu söylenmektedir. 

Caminin kıble tarafında ise güzel bir çeşme bulunur. Sivri kemerli aynasında 
1850 tarihli bir yazıt ve altta iki adet niş bulunur. Kemer üstünde ve yanlarında 
rozet süsleri vardır. Çeşme tek oluklu olup hâlen buz gibi soğuk suyu gürül 
gürül akmaktadır.

Köy meydanında yapılmış olan cami bahçe 
içerisinde yer almaktadır. Kârgir olarak inşa 
edilmiş caminin duvarları içte ve dışta sıvalı 
ve boyalıdır. Yaklaşık 155 cm olan beden 
duvarlarının üzerinde iki kademe hâlinde 
yükselen, üzeri kiremitle örtülü onikigen 
kasnak yer almaktadır. Kuzey ve güney 
cepheleri yola, doğu ve batı cepheleri 
bahçeye bakan caminin avlusuna batıdan 
ve güney cephesinin batı tarafından olmak 
üzere iki farklı kapı ile girilebilmektedir. 
Kitabesi bulunmayan caminin inşa tarihi 
bilinmemektedir. Köy halkının ifadesine 
göre 1235 yılında inşa edilmiştir.

Kuş Evli Camii

Caminin yanında 
bulunan çeşmenin kitabesi
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Daha önce burada bulunan türbe 
duvarı, demir yoluna 6 metre mesafede 
olduğundan biraz daha geriye bir abide 
yapılması ve mezarın buraya alınması 
gerekmiştir.

Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra 
6 Mayıs 1949 günü düzenlenen bir 
törenle ilk mezar açılarak oradan alınan 
Yunus Emre’nin naaşı, görülen bu mezara 
nakledilmiştir.

Daha sonraları buraya Yunus Emre’ye yakışır bir 
şekilde çevre düzenlemesi ve külliye yapımı 
gündeme gelmiştir. Yaşadığı dönem olan Selçuklu 
mimarisinden esinlenilerek anıt mezar, cami, 
konukevi, müze ve bir sergi salonu yapılmıştır. 
Yunus Emre’nin naaşı 24 Mayıs 1970 tarihinde 
düzenlenen bir merasimle, yeni hazırlanan bu 
üçüncü mezara nakledilmiştir. 

Yunus Emre’nin İlk Mezarı

Yunus Emre’nin İkinci Mezarı

Yunus Emre’nin Üçüncü Mezarı

Mihalıççık ilçesinin 22 km güneyindedir. Eski adı Sarıköy’dür. Demir yolu 
geçmesi nedeniyle tarihî kaynaklarda ilçenin ihracat iskelesi diye bahsedilir. 
Hak aşığı ve mutasavvıf Yunus Emre’yi bağrında barındırdığından 1953 
yılında ismi Yunus Emre olarak değiştirilmiştir. 
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Sivrihisar ve Çevresi

Frig kralı Midas tarafından kurulan Pessinus (Ballıhisar) kenti 
buradadır. Dönemin ünlü Pers Kral Yolu ilçe sınırları içinde Pessinus’tan 
geçer. Sivrihisar, 1074 yılında Selçukluların hâkimiyeti altına girer. Bu 

dönemde Karahisar adını alan ilçede imar hamlesi başlar; birçok
camii, medrese, hamam gibi yapılar inşa edilir.
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Orta Anadolu’nun Bilinen İlk Kaya Resmi
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Sivrihisar Eskişehir’in en büyük ilçesidir. İlçe merkezi; Ankara, Eskişehir ve İzmir 
karayollarının kesişme noktası üzerindedir. Çal Dağı’nın uzantısı olan volkanik 
bir kaya kütlesinin eteğinde, gökyüzüne doğru yükselen sivri kayalıklarıyla 
dikkat çeker. İlçeye ismini bu kayalıklar vermiştir. Kayalıkların Hisarönü-
Balkayası Mevkii’nde Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünce 
boyalı kaya resmi tespit edilmiştir. Kaya yüzeyine kırmızı 
boya ile at, insan ve köpek figürlerinden  oluşan 
bir sahne resmedilmiştir.  

Kalkolitik Çağ’a tarihlenen bu resim 
sadece Sivrihisar yöresinde değil, 
şimdilik Orta Anadolu’da bilinen ilk 
ve tek örnek olması bakımından 
önemlidir. Arkeolojik araştırmalar 
Sivrihisar yöresinin Tunç çağları 
boyunca yoğun olarak iskân edildiğini 
gösterir. Bölge, Demir Çağı’nın güçlü 
krallığı  Frigler’in de ana yerleşim 
sahasıdır. Sivrihisar dağlarının kayalık 
yamaçlarında Frig yerleşmesi ve kaya 
anıtlarına ait güzel örnekler vardır. Frig 
kralı Midas tarafından kurulan  Pessinus   
(Ballıhisar) kenti buradadır. Dönemin 
ünlü Pers Kral Yolu ilçe sınırları içinde 
Pessinus’tan geçer. 

Roma ve Bizans döneminde  ticari ve 
askerî önemini korur.  İlçe merkezinin 
kuzeybatısındaki kale ve eteklerindeki 
yerleşmenin bu dönemdeki adı  
Spaleia ‘dır. Sivrihisar, 1074 yılında 
Selçukluların hâkimiyeti altına girer. 
Bu dönemde  Karahisar adını alan 
ilçede imar hamlesi başlar; birçok 
camii, medrese, hamam gibi yapılar 
inşa edilir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1308’de yıkılmasından sonra İlhanlıların 
hâkimiyetine girmiştir. Sivrihisar; bu devletin Anadolu’da etkisinin azalmasıyla 
bağımsızlıklarını ilan eden Türkmen beyliklerinden, merkezi Kütahya’da olan 
Germiyanoğulları beyliği sınırları içinde kalmıştır. Sultan I. Murad zamanında 
Ankara vilayetinin merkez sancağına bağlı bir kazadır. 1912 yılında Eskişehir’e 
bağlanır.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Yunan işgaline uğrayan ilçe toprakları, 20 Eylül 
1921’de işgalden kurtulur.

SİVRİHİSAR’IN KISA TARİHİ
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Eskişehir ile Ankara arasında yer alan Sivrihisar ilçesi, gerek 
eski sokaklarındaki tarihî eserleri, gerek ilginç portreleri, gerekse 

çevre köylerde sunduğu güzelliklerle sizi şaşırtacak. Baharın 
her tarafı rengarenk boyadığı bugünlerde, hafta sonu için ilginç 

adresler arayanlara oldukça güzel bir rota.
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Sivrihisar’da Yoğurt Pazarı’nda 
eski bir evin kapısı, her geleni 
güzel bir rüyaya sürüklüyor. 
Kapının üstüne çizilmiş 
resimde, bakır rengi toprağın 
içinden gürültüyle bir tren 
gidiyor. Trenin vagonları kutu 
kutu; evler gibi. Her birinin 
pencereleri, perdeleri, kapısı 
var. Pencerelerinden sarı bir ışık 
fışkırıyor. Tren kapkaranlık bir 
tünelin ağzına yaklaşıyor. Bir 
köprünün üzerinden geçiyor. 
Altında bir ırmak akıyor çağıl 
çağıl, mavi mavi. Irmakta bir 
siyah kuğu süzülüyor, her şeyden 
azade. Eski evin kapısındaki bu 
resmin altında bir tarih ve imza: 
1940, Sadık Kara.

Mehmet YASİN
“Sivrihisar’da Zaman”
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Eskiden şehir dışında, kırda ve 
set üzerinde mihrap konulmak 
suretiyle namaz kılınmak için 
yapılan yere namazgâh denilirdi. 
Namazgâh, namaz dışında bir başka 
işlev daha üstlenirdi; bayramlarda, 
yağmur dualarında, hacıları 
gönderirken, asker uğurlarken halk 
burada toplanırdı. Sivrihisar’da halk; 
namazgâhı “Bayram Musalla”  diye 
adlandırır. 

Namazgâh’ın mihrabı, 7 basamaklı minberi 
ve namazgâhın orta yerinde ise müezzinliği 
bulunuyor. Etrafı taş duvarla çevrili olan 
namazgâhtaki kitabeden 1799 yılında tamir 
edildiği anlaşılır.

1274 yılında yapılmıştır. Ravzat-ül Ahbar 
adlı eserde, Selçuklu Bahriye Nazırı 
Sadreddin Hoca Yunus’un, Cimri ve 
Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından 
öldürülmesi üzerine yapıldığı yazılıdır. 

6 metre çaplı kubbesi bulunan kümbetin 
kapı mermer sövelerinde çarkıfelekler, 
yaprak ve bitki motifleri ile geometrik 
bezemeli iki şerit arasında bir geyiği 
kovalayan aslan figürü vardır. 
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İlçe merkezindeki cami Şeyh Baba Yusuf 
tarafından yaptırılmıştır. Kitabesine göre inşa 
tarihi 1492’dir. Bina plan olarak tek kubbelidir. 
Üç kubbeli bir son cemaat yeri ve sağında 
caminin zarif bir minaresi ve önünde çeşmesi 
vardır.

Son cemaat cephesi ve minare kesme taştan, 
diğer kısımları kesme taş-üç sıra tuğladan inşa 
edilmiştir. Son cemaat yeri ince iki yan duvarı 
uzantısıyla ve kare şeklinde iki yığma ayaktan 
meydana gelmiş ve üç kubbelidir. Caminin en 
çarpıcı özelliklerinden biri duvarlarıdır. Duvar 
kalınlıkları son cemaat duvarında 1.32 m, 
diğer duvarlarda 1.48 m olarak ölçülmüştür.  
Bu cami 1343’te Hacı Osman oğlu Hoca 
İbrahim’in yaptırmış olduğu mescidin yerine 
inşa edilmiştir. Caminin yanındaki türbede 
Şeyh Baba Yusuf’un babası Halil Hoca ve oğlu 
Veli Hamdi Baba’nın kabri bulunmaktadır.

Sivrihisarlı Şeyh Baba Yusuf’un 
İstanbul’daki II. Bayezid Medresesi’nin 
açılışını yaptığı, Bayezid Camii’nde ilk 
cuma namazında açılış dersi verdiği 
belirtilir.
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Sofya Fatihi Balaban Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. Dört 
ahşap direkli ve ahşap örtülü 
caminin minaresi, güzel tuğla 
işçiliği ile ilgi görür.  Cami 
önündeki çeşmenin de Balaban 
Paşa tarafından yaptırıldığı kabul 
ediliyor. 

15. yüzyıla tarihlenen bu camii, Hacı 
Hoşkadem tarafından yaptırılmıştır. Yapı, tek 
mekânlı kare planlı, kubbe örtülüdür.
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Pencere alınlıklarında Osmanlı tuğla 

işçiliği örneklerini görebilirsiniz.



İlçenin en önemli tarihî eserlerinden birisi olan Hazinedar Mescidi ilçe 
merkezindedir. Anadolu Selçuklularından Hazinedar (Maliye Nazırı) olan 
Necibiddin Mustafa’nın kendi adına 1274 yılında yaptırdığı mescidin 
içerisi 15. yüzyıla tarihlenen minyatürlerle bezelidir.

Hazinedar Mescidi, muhteşem hat ve süsleme sanatıyla, mihrap üzerindeki 
freskiyle, 1967’de Cambridge’de Uluslararası III. Türk Sanatları Kongresi’nde 
bildiri konusu olmuştur. Anadolu’da fresk olarak yapılmış olduğu bilinen 
Kâbe motifli ilk örnek Hazinedar Mescidi’nde bulunmaktadır.

Hazinedar Mescidi’nin Hazinedar Medresesi öğrencilerince dershane 
olarak kullanıldığından minaresiz olduğu ve yanı başına Hoşkadem 
Camii’nin yapıldığı sanılıyor. Bu mescidi yaptıran Necibiddin Mustafa ve 
Emineddin Mikail’in kızkardeşi Esma Sultan’ın kabirleri mescid önünde 
bulunuyor.

Anadolu’nun Kâbe Minyatürlü İlk Mescidi
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Mekke, Medine, Kudüs minyatürlerinin arasında çiçekler, 
hurma ağaçları ve geometrik motifler çeşitli renklerde işlenmiş.  

Resimlerin altı Rus siyahı, kobalt mavisi, toprak yeşili ve 
kahverengi ile çiçek vazoları ve dekorlarla süslenmiş. 



Eskişehir  Gezi Rehberi / Sivrihisar ve Çevresi 61



1591 tarihinde Aziz Mahmud Hüdâyî tarafından 
yaptırılan ve ismiyle anılan cami 1893’te 
yeniden yapıldığından dolayı Aziz Mahmud 
Hüdâyî Camii yerine Yeni Camii denilmiştir.

Ortası büyük, çevresi yarım kubbeler 
şeklinde ahşap tarzda inşa edilmiştir. 
Minaresi 1894 yılında yapılmıştır. Şerefe 
altında iki kuşak bulunmaktadır. Yapım 
sırasında birinci kuşaktaki yüksekliğin 
yeterli görülmediği ve yükseltildiği 
anlaşılmaktadır. 

Celvetiyye tarikatının kurucusu 
Aziz Mahmud Hüdâyî, hem bir 
şeyh hem bir şairdir. Dönemin 
büyük sufisi 1543-1623 arasında 
yaşamıştır. 

AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ CAMİİ
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Ulu Cami 1274 yılında Mevlana Celaleddin Rumi’nin müritlerinden 
ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in naiplerinden Emineddin Mikail 
tarafından yaptırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet dönemi kadılarından, 
İstanbul’un ilk Kadısı Hızır Bey bu camiyi l440 yılında onarmıştır. 1485 
m2 ’lik bir alana kuruludur. Çatısını 67 adet ahşap direk taşımaktadır. 
Bu direklerden altısı motiflerle bezenmiştir. Direklerin üst bölümleri 
rozet, palmet, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. Direkler 
üzerinde Bizans dönemine ait başlıklar da kullanılmıştır. Minberi bir 
sanat şaheseridir. El işçiliği Horasanlı İbni Mehmet 
tarafından geçme yöntemiyle 
yapılmıştır. Cami içerisinde 
ceviz ağacından oyma tekniği 
ile yapılmış dolap kapakları 
da bulunmaktadır. Duvarlar 
kesme ve moloz taşlarla 
örülmüştür. Caminin sağ ve 
sol kanadı üzerinde kitabeler 
bulunmaktadır. Dört giriş kapısı 
bulunan caminin minaresinin 
1409 yılında Osman oğlu Hacı 
Habib tarafından yaptırıldığı 
kitabesinde yazılıdır.  Camide, 
Sivrihisar kilim dokumacılığının 
güzel örnekleri görülebilir.

Anadolu’nun En Büyük Ahşap Direkli Camilerinden
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Ceviz ağacından yapılmış minber
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Kapı kanadında ustası Hasan Bin Mehmedi
 kitabe kuşağında Ayetel Kürsi yazılıdır.



Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erol Altınsapan ve 
ETİ Arkeoloji Müzesi Müdürü Dursun Çağlar 2003 yılında Akşehir Taş Eserler 
Müzesine giderek 1965 yılında Sivrihisar’dan Konya müzesine, oradan 
da Akşehir müzesine nakledilen Hoca’nın kızı -o zaman bilinen adıyla- 
Fatıma Hatun’a ait mezar taşının tescil fişini kayda alıp taşın fotoğraflarını 
çekmişlerdir. Bunun üzerine Orhan Keskin dilekçeyle başvurarak 
bir tespit ve kurtarma kazısı talep etmiştir. Sonrasında Altınsapan’ın 
bilimsel başkanlığında ve ETİ Arkeoloji Müzesi Müdürü Çağlar’ın resmî 
sorumluluğunda Nasreddin Hoca’nın kızının, belirlenmiş olan mezar 
yerinde bir lokasyon kazısı yapılmış ve kemiklere ulaşılmıştır. 1888 Ankara 
Sâlnamesi’ndeki bilgiler ile 1929 yılında yayınlanan 
Maarif Vekâleti Umumi mecmuasında yer alan bilgiler 
ışığında bir tarih; gün yüzüne çıkarılmıştır.  

Nasreddin Hoca’nın kızına ait kazı çalışmaları 
sürerken Sivrihisar Ulu Cami’nin kütüphanesinde 
bulunan ve o güne kadar “Nasreddin Hocanın 
oğlu Ömer’e ait olduğu bilinen” taş sanduka 
hakkında bilimsel şüpheye kapılan Altınsapan, 
ayrı bir dikkatle sandukanın filmlerini elde 
ederek özel arşivinde saklamış ve 2013 yılında 
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. 
Mehmet Mahir Tulum’a elde ettiği filmleri 
göstermiş ve ileri tetkikte bulunulmasını 
talep etmiştir. 

Sivrihisar ilçesindeki Ulu Camii’nin 
kütüphanesinde bulunan mezar taşı 
ve taş sandukaları inceleyen Mehmet 
Mahir Tulum,  Sivrihisar Ulu Cami’de 
bulunan ve yıllar boyu “Nasreddin 
Hocanın oğlu Ömer’in mezar taşı” 
olarak bilinen mezar taşının, oğlu 
Ömer’e değil Nasreddin Hoca’nın 
bizzat kendisine ait olduğunu 
tespit etmiştir. 

NASREDDİN HOCA’NIN MEZARI
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Selçuklu dönemine ait özellikler 
taşıyan taş sanduka ve mezar 
taşı üzerinde mukayeseli çalışan 
Tulum’un araştırmaları sonucunda 
ulaşılan tarihî gerçekler şunlardır:

1.Nasreddin Hoca’nın kızının adı 
“Hatun”dur, “Fatıma” uydurmadır.
2.Nasreddin Hocanın tam adı 
“Nasrüddin Hoca Nusrat’tır.
3.Hatun’un mezar taşı tam ve 
doğru olarak okunabilmiştir.
4.Hocanın adına dâhil olan “Nusrat” 
kızının taşında da mevcuttur.
5.Hocanın taş sandukasında kırık 
olan yerde de “Nusrat” yazar.
6.Hocanın babasının adı 
“Şemsüddin Baba”dır.
7.Nasreddin Hoca “Sivrihisarlı”dır.

Nasreddin Hoca'nın doğduğu ev, 
Nasreddin Hoca Köyü, Sivrihisar

Nasreddin Hoca'nın 
kızı Hatun’un Akşehir 

Müzesi'ndeki  mezar taşı
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Ulu Cami karşısında bulunan Alemşah Kümbeti, Melikşah tarafından 
şehit edilen kardeşi Sultan Şah için 1328 yılında yaptırılmıştır. İki katlı kare 
planlı bir yapı olup kesme taştan yapılmıştır. Yapımında yer yer tuğlalar 
da kullanılmıştır. Türbenin alt katında mumyalık bölümü bulunmaktadır. 
Mumyalığın kapı süslemelerinde Selçukluların çok sık kullandığı motiflere 
rastlanmaktadır. Bu bölüm 13 mermer kesme bloktan yapılmış olup her 
bölüm beş ayrı motifle bezenmiştir. Burada balık, geçme yıldızlar, geometrik 
geçmeler örgü ve çengel motifleri görülmektedir. Dıştan yuvarlak gövdeli 
türbenin üzeri içten kubbe, dıştan da piramidal bir külah ile örtülüdür.

Selçuklu Sanatının Güzel Bir Örneği

Her biri farklı süslemelere
sahip pencereler Nadide kümbetin kitabesi
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Kubbeli Mahallesi’ndeki 
Unkapanı’ndan yukarı 

çıkarken sağdaki ilk 
sokaktadır. Nasreddin 

Hoca’nın torunu ve fethin 
ardından 1453’te İstanbul 

Kadısı ve İstanbul 
Efendisi olan Hızır Bey 

tarafından 1439’da 
yaptırılmıştır.

Sivrihisar kılıçla 
fethedildiğinden ve 

kılıca dayanılarak hutbe 
okunan ilk mescit 

olmasından dolayı bu 
adı aldığı söylenir. Bir 

başka rivayete göre 
Oğuz boylarının Kılıç 
aşiretinden adını alır. 

Tümüyle ahşaptan 
yapılan mescidi yıkılmış 
ve günümüze yalnızca 

minare kalabilmiştir.

Mescitsiz Minare

70 Eskişehir Rehberi / Sivrihisar ve Çevresi



Selçuk Bey (Umur Bey’in Babası)  tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Akdoğan 
Mescidi’nin en özgün yanı, tavan örtüsünün 2/3’ünün “tüteklikli örtü” 
denilen teknikle yapılmış olmasıdır.
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Saat Kulesi 1899 yılında dönemin kaymakamı Mahmut Bey tarafından 
yaptırılmıştır. İlçenin her tarafından rahatça görülebilmesi için yüksek 
bir kaya kütlesi üzerine inşa edilmiştir. Kesme taşlarla yapılmış olup 
dört tarafında da saat vardır.  Haftalık kurma ile çalışır. Pirinçten yapılma 
tokmakla saat başı çalar. Sivrihisar’ın simgelerinden biridir.

Sivrihisar’ın Simgesi
SAAT KULESİ
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1881 yılında yapılan kilisenin iki 
tarafında çan kuleleri bulunmaktadır. 
Kızıl kesme taştan yapıldığı için 
Kızıl Kilise de denilen yapı belli 
belirsiz fresklerle bezelidir. Kilisenin 
arka kısmında vaftiz odası, güney 
kısmında papaz odası bulunuyor.  
Kilise’nin kitabesinde şunlar yazılıdır: 
“Cemaat üyelerinin yardımlarıyla 
kutsal üçlü (SURP YERRORTUTYUN) 
adına bir kilise inşa edildi. 
Patrik Nerses hükümranlığında, 
Sivrihisar’ın imanlı cemaati, 
Minteş Panoyat mimarın 1881’de 
unutulmaz eseri Surp Yerrortutyun 
Kilisesi inşa edildi.” 
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Atatürk, 7 Mart 1922’de Sivrihisar’a 
gelir. Kurtuluş Savaşı’nın o zor 
günlerinde üç gün süreyle İhsan 
Erdemgil’in konağında kalır. Gündüz 
cephedeki birlikleri denetleyen 
Atatürk, geceleri ise İhsan 
Erdemgil’in konağını karargâh olarak 
kullanır. 

Sivrihisar, 1922 Mart ayında 
çok hareketlidir. Başkomutan 
Mustafa Kemal’in ve İsmet 
Paşa’nın katılımları ile Zaimağa 
Konağı’nda savaşa dair çok 
önemli kararlar alınır. Bu arada 
Mustafa Kemal, İtilaf Devletleri 
tarafından  yapılan ateşkes 
teklifini görüşmek  ve verilecek 
cevabı karara bağlamak üzere 
İcracı Vekiller Heyeti’ni (Bakanlar 
Kurulu’nu) Sivrihisar’a davet 
eder. 24 Mart 1922’de Zaimağa 
Konağı’nda Bakanlar Kurulu 
toplantısı yapılır. Bu toplantı 
Ankara dışında yapılan ilk 
Bakanlar Kurulu toplantısı olarak 
tarihteki yerini alır.  
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Pessinus, Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde Sivrihisar’ın 13 km güneyindeki 
Ballıhisar’da bulunuyor.  Eski Kral Yolu üzerinde olan antik şehrin üzerinde 
bugün Ballıhisar köyü kurulmuştur. Friglerce Kybele diye adlandırılan ana 
tanrıçanın bulunduğu en önemli tapınma yerlerinden biri olarak biliniyor. 
Büyük olasılıkla bir meteor olan siyah taşın gökten inen tanrıça idolünün 
bulunduğu yerdi. Romalılar, Kartaca’ya karşı olan savaşı kazanabilmek için 
bu taşı MÖ 204 yılında Roma’ya götürürler ve bunu Magna Mater (Ulu Ana) 
diye adlandırırlar. Pessinus ana tanrıça için yapılmakta olan törenlere sahne 
olur ve o dönemlerde kendini ana tanrıçaya adayanların merkezi konumuna 
gelir.

Pessinus’tan geçen Kral Yolu güvenilir ve kestirme olduğundan Roma 
ve Bizans çağlarında da kullanılır. Antik kentin yakınlarında yol kalıntıları 
günümüzde de görülebilir. Roma çağında Pessinus’a giden yollarda mil 
taşları kullanılır. Hellenistik çağda şehirdeki tapınak onarılır; meclis binası, 
stoa, kanal, tiyatro ve yollar yapılır. 1967 yılında Belçika Gent Üniversitesi 
tarafından aralıklarla 2008 yılına kadar kazı çalışmaları yapılmıştır. 2009 
yılından itibaren kazılar, Avustralya Melbourne Üniversitesi tarafından 
devam etmektedir. Kazılar sonucunda çıkan eserler Eskişehir ETİ Arkeoloji 
Müzesi’nde ve Pessinus’ta kurulan açık hava müzesi’nde sergilenmektedir.

Eros figürü Bizans evinin kalıntıları

“Pessinus, dünyanın o kısmındaki en büyük ticaret merkezi olup, 
büyük saygı gören ‘Tanrılar Anasına’ ait tapınak buradadır.

Strabon, “Geographica”
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Böğürtlen köyünün güneyinde, Balkayası olarak da adlandırılan yüksek 
kaya kütlesinin dik yüzüne oyulmuştur. Beşik çatılı, üçgen alınlıklı bir 
yapının ön cephesini simgeler. Ortada kapıyı simgeleyen dikdörtgen 
sığ bir niş vardır. Bilinen aynı tip Frig anıtlarından farklı olarak alınlık ve 
cephedeki geometrik bezemeler koyu kırmızı renk boya ile yapılmıştır.

Sivrihisar Dağları’nın kuzey eteklerinde, kayalık bir yamaçta kurulmuştur. 
Köyün 1 km kadar güneyinde dar bir vadiyi iki yönden sınırlandıran kaya 
kütlelerinin yüksek kesimlerinde on iki adet oda mezar, iki adet basamaklı 
sunak ve üzüm ezme havuzu bulunur. Frig kaya sanatının özgün 
örneklerini oluşturan bu anıtlar, bu alanın 1 km güneyindeki Zey Kalesi 
Frig yerleşmesine aittir. 
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Köy mezarlığının hemen yanı 
başında, toprak altındaki volkanik 
kaya kütlesine oyulmuş olan oda 
mezar, tipik Frig kaya mezarlarının 
en güzel örneklerinden biridir. 
Beşik çatılı, üçgen alınlıklı, arka 
arkaya yerleştirilen iki odadan 
oluşur. Arka odada ana kayadan 
yontulmuş, üzerine ölen kişinin 
yatırıldığı bir kline vardır. Köyü 
kuzey ve batı yönden çevreleyen 

kaya kütlelerinin yüksek kesimlerinde iki mezar daha bulunmaktadır. 

1348 tarihinde inşaa edilmiştir. 
Hoca Sadreddin Yakub Bin  
Hoca Bahadır Ömer tarafından 
yaptırılmıştır.  Eyvanlı çift katlı 
dikdörtgen planlı türbe. Üst katı 
mescit, alt katı mezar odası olarak 
kullanılıyor. 

Yüksek ve kayalık Çal Tepesi’nin 
Karacakaya köyüne bakan kuzey 
yüzünde, zirveye yakın bir kesimde 
sert mermer kayaya oyulmuştur. 
Beşik çatılı, üçgen alınlıklı, tek odalı 
bir mezardır. Mezar odasının içinde 
duvar yüzeyine işlenen figüratif 
kabartmaları ile son derece dikkat 
çekicidir. Kabartma alanında mezar 
girişine doğru ilerleyen, ata yan 
oturmuş bir figür ile arkasında yaya 
olarak onu takip eden mızraklı bir 
figür vardır. 

407 yılından önce yapıldığı sanılan vakıf eseri olan hamam karakteristik 
Türk Hamamları özelliğini taşımaktadır. Bu hamamın soyunmalık 
kısmındaki (kâgir) kemer kalıntıları dikkat çekmektedir. 

KUMA HAMAMI
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II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in bayraktarı Doğan Aslan Bey tarafından 1247’de 
yaptırılmıştır.  Sekiz dilimli kubbesi ve son cemaat yeri ile bölgedeki 
yapılardan farklı mimariye sahiptir. 

Köyün hemen kuzeydoğusunda 
Tunç ve Demir Çağı malzemesine 
sahip geniş bir ören yeri;  kayalara 
oyulmuş basamaklı sunak, oda 
mezarı ve üzüm ezme havuzundan 
oluşan Frig dönemine ait bir açık 
hava kutsal alanı vardır.

Mülk Köyü

Göz motifli tuğla işçiliği, 

“Her şeye ibretle bak”

Hamamkarahisar Köyü’nde Emir Seyfettin Kızıl tarafından 1259’da yaptırılır. 
Emir Seyfettin Kızıl’ın Türkmen Bayındır Boyu Beyi olduğu, İzzeddin 
Keykavus’un danıştığı üç büyük emirden biri olduğu belirtilir. 

Hamamkarahisar Camii, ana mekân ve son cemaat yeri olarak bölümlerin 
biçimlenmesi ve bütünleşmesi açısından Osmanlı mimarisine geçiş 
aşamasında kimliğini günümüze taşıyabilen özgün bir örnektir. 

79Eskişehir Rehberi / Sivrihisar ve Çevresi



Seyitgazi ve Çevresi
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Seyitgazi ve Çevresi

740 yıllarında bölgeye yapılan Arap akınları sırasında İslam 
kahramanlarından Seyyid Battal Gazi bu yörede şehit olmuştur.
Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat’ın annesi Ümmühan Hatun 

tarafından Seyyid Battal Gazi’nin mezarının bulunduğu yere türbe ve 
mescit yaptırılmasından sonra yerleşme Seyitgazi ismini alır.
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Seyitgazi ilçesinin kapladığı bölge, Türkmen Dağı, Kırkız  Dağı, Karadağ ve 
Yazılıkaya Platosu ile çevrelenmiş yüksek, engebeli bir topografik yapıya 
sahiptir. İlçe merkezi, yamacındaki Seyyid Battal Gazi Külliyesi ile uzaklardan 
seçilebilen Üçler Tepesi’nin hemen eteğinde yer alır. İlçe, ismini bu külliyeden 
almıştır. 

Arkeolojik araştırmalar Seyitgazi yöresinin Tunç çağları boyunca yoğun 
olarak iskân edildiğini gösterir. Bölge, Friglerin de ana yerleşim sahasıdır. 
İlçenin güneyinde uzanan Yazılıkaya Platosu’nda  Frig kale ve kaya anıtlarının 
en özgün örnekleri vardır. 

Roma ve Bizans döneminde  Nakoleia adı ile önemli bir  ticari ve dinî merkez 
konumuna ulaşmıştır. İlçe merkezinde bir evin temel kazısında bulunan 
döşeme mozayiğinde okunan  “Nakoleia” kelimesi kentin bu dönemdeki 
adı için en önemli kanıttır. Tarihçiler Roma İmparatoru Julian Apostata’nın 
361’de Pers seferi için Antiokheia (Antakya)’ya giderken Nakoleia’da bir süre 
kaldığından söz eder. 366’da İmparator Valens’e karşı isyan eden Procopius 
bu kent yakınlarında yakalanır ve öldürülür. Arkadius zamanında (395-408) 
Gotlar, kenti ele geçirir.  740 yıllarında bölgeye yapılan Arap akınları sırasında 
İslam kahramanlarından Seyyid Battal Gazi bu yörede şehit olmuştur. Kilise 

kayıtlarından kentin bir çok konsile (dinsel toplantı) katıldığı anlaşılır. 
Önceleri Synnada’ya (Şuhut) bağlı bir metropolitliktir. 10. yüzyılda 

piskoposluk merkezi olur. Bugün Kalebayırı denen yerde Bizans 
kalesinden bazı duvar kalıntıları ayaktadır. 16. yüzyıl Osmanlı 

minyatürlerinde kalenin sağlam durumu görülür. 1083-1084 
yıllarında Türk akınlarıyla bir süre Danişmentlilerin eline geçer. 

1097 Dorylaion Savaşı’ndan sonra Bizans İmparatorluğu’nun 
sınırından çıkar. Bizans dönemine ait önemli dinsel ve askerî 

yapıların varlığı bilinse de bunlar günümüze ulaşmamıştır. 
Seyyid Battal Gazi Külliyesi’nde devşirme malzeme olarak 
kullanılmış olan sütun başlıkları, vaftiz  havuzları bu yapıların 
varlığını kanıtlar.

Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat’ın annesi Ümmühan 
Hatun tarafından Seyyid Battal Gazi’nin mezarının 

bulunduğu yere türbe ve mescit yaptırılmasından sonra 
yerleşme Seyitgazi ismini alır. Seyitgazi, 1336’da Osmanlı 

Devleti’nin hâkimiyetine girer. İstanbul-Bağdat-Hicaz yolu 
üzerinde konaklama (menzil) yerlerinden biri olması nedeniyle 
Osmanlı döneminde önemi artar. XVI. yüzyılın ilk yarısında bir 
kaza merkezidir. XVII. yüzyıl boyunca adından pek söz edilmeyen 
sönük bir yerleşmedir. 1892’de tekrar nahiye yapılır. 1917’de ilk 
belediye örgütü kurulur. Kurtuluş Savaşı’na özel taburu ile katılır. 

Yunan işgalinde kısmen hasar görür. 1 Eylül 1922’de işgalden 
kurtulur.

“...Burada Seyyid Battal Gazi de gömülüdür. Rum harplerinde 
şehit düşmüştür...”

Evliya Çelebi, “Seyahatname”
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Matrakçı Nasuh, Beyan-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan 
Süleyman Han,  1533-1536  Minyatürde döneme ait Seyitgazi’nin 

genel görünümü ile Seyyid Battal Gazi Külliyesi tasvir ediliyor.
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Söylenceye göre Seyyid Battal Gazi’nin kabri bir rüya sonucunda 
bulunur. I. Alaeddin Keykubat’ın annesi Ümmühan Hatun buraya 
önce bir türbe, ardından cami yaptırır. Günümüzdeki külliye türbe 
etrafında şekillenir.  Osmanlılar, türbe ve camiye medrese, imarethane, 
tekke ve dergâh eklemişlerdir. Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren II. 
Beyazıt ve Sultan I. Selim tarafından tamir edilen yapılar eklentilerle 
zenginleştirilir. Kanuni Sultan Süleyman, İran’a yaptığı seferler sırasında 
Seyitgazi’yi ziyaret eder, külliyeye bazı ilaveler yaptırır. Irak Seferi’ne 
giderken ordusu Seyitgazi’de konaklar ve Matrakçı Nasuh’a Seyitgazi 
minyatürü yaptırır. IV. Murat ise Revan Seferi sırasında buraya bir 
kervansaray yaptırır. 

Seyitgazi, İstanbul-Bağdat-Hicaz yolunda yer alır ve hac yolculuğuna 
çıkanların da konaklama noktası olur. Bu durum dinî anlamda 
Seyitgazi’nin önemini artırır. 

Külliye, medresesi ile İslami ilimlerin öğretildiği merkez olur. Külliye, 
önce Kalenderi dervişlerinin, sonra Bektaşiliğin merkezi hâline gelir.  
Rivayet odur ki Hacı Bektaş-ı Veli külliyeyi ziyaret eder ve Orhan Gazi’den 
burayı imar etmesini ister. Orhan Gazi, bin adet ev halkı oturtarak 
Seyitgazi’yi büyütür.  Bu vesile ile külliye Bektaşilerin 
önemli bir ziyaretgâhı hâlini alır.  Seyyid Battal 
Gazi veli, gazi ve seyit sıfatlarıyla her mezhep 
ve tarikattan bütün Müslümanların oldukça 
değer verdiği birleştirici bir isim olur.
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CAMİ

SEYYİD BATTAL GAZİ TÜRBESİ

ÇOBAN BABA TÜRBESİ

SEYYİD BATTAL GAZİ KÜLLİYESİ

11

10
9

8

6

7

12

13

14

15

KESİKBAŞLAR TÜRBESİ

ÇİLEHANE

MİHALOĞLU AHMED VE MEHMED 
BEYLERİN KABİRLERİ

BEKTAŞİ DERGÂHI

SEMAHANE (TÜRBEDAR ODASI)
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AVLU

ÜMMÜHAN HATUN TÜRBESİ

1

2

3

4

5

6

16

BEKTAŞİ DERGÂHI

AŞEVİ (İMARET)

EKMEK EVİ

HALİFE MEYDANI

KIRKLAR ODASI

ZİKİR ODASI

MEDRESE

AYNİ ANA TÜRBESİ



Genç dervişlerin bir araya gelip sabaha değin zikrettikleri zikir 
odasının 1511’de inşa edildiği söylenebilir.

Allah’a ulaşma yolunda dünyevi arzulardan uzak, çile ve cefa çekilen 
gün ışığı ve aydınlıktan mahrum küçük mekândır.

Kırklar Meydanı, adını Hz. Fatıma’nın evinde yapılan geleneksel 
toplantılarda yer alanlardan alır. Bektaşilerin dinî eğitimi ile 
bağlantılıdır.

Ayin-i Cem denilen dinî törenlerin yapıldığı yerdir. Burada halifeye 
ait bir post ve taht bulunur. Tarikatın halifesi oturur ve törenleri idare 
eder.

Bu bölümde iki fırın var. Fırınlar kubbeli odanın doğu tarafına 
yerleştirilmiş. Bunun yanında bir ocak, kuzeydeki duvarda da başka 
bir ocak bulunuyor. Ekmek Evi’nin avluya bakan duvarında kırmızı 
renkli yazmada; “Muhammed, Kutbü’l-arifin Seyyid Battal Gazi, ya Ali, 
Allah, Muhammed” yazıyor. Ekmek evinin sadece kubbeli kısmının 
altında bodrum var. Külliye’nin inşa edildiği tepenin eğimi nedeniyle 
kuzey tarafındaki birimlerinin altına bodrumlar yapılmış ve bu durum 
15. ve 16. yüzyıl külliyeleriyle karşılaştırıldığında tektir.

Külliye’deki kişilerin yiyecek ihtiyacını karşıladığı gibi, çevredeki yoksul 
insanların da ihtiyacını gideren aşevinde 8 adet ocak bulunuyor. Evliya 
Çelebi, büyük iki ocakta su kaynatıldığını, diğerlerinde ise yemek 
pişirildiğini gördüğünü yazar. Aşevi kubbe ile örtülüdür. Ocakların 
bacalarının uzunluğu kubbeyi geçer. Yavuz Sultan Selim döneminde 
yapıldığı belirtilir. 

Seyyid Battal Gazi’nin mezarını bulan kişi olarak bilinir. Halk arasında 
Kutluca Baba olarak da adlandırılan, kimliği söylenceler üzerine 
kurulan Çoban Baba, yine bir söylenceye göre koyunlarının sık sık 
toplandığı ve mucizevi bir ışık gördüğü yeri Seyyid Battal Gazi’nin 
mezarı olarak Ümmühan Hatun’a bildirir ve buranın türbe olmasını 
sağlar. 

Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde mescid olarak yapılan bu 
bölümün daha sonra türbedar odası olarak kullanıldığı belirtilir. 
Türbedarlık o dönemde bir makamdır. Semahane de dervişlerin dinî 
musiki eşliğinde semah döndükleri yerdir. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapıldığı belirtilir. 

ZİKİR ODASI

KIRKLAR ODASI

HALİFE MEYDANI

EKMEK EVİ

AŞEVİ (İMARET)

BEKTAŞİ DERGÂHI

ÇOBAN BABA TÜRBESİ

SEMAHANE (TÜRBEDAR ODASI)

ÇİLEHANE

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Burada 1958 yılında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında 
geçmişleri ve kimlikleri bilinmeyen başsız 7 adet ceset bulunur. 
Bundan dolayı halk arasında “Kesik başlar” olarak adlandırılır. 
Araştırmacılardan bazıları bu bölümü, Türklerin Anadolu’ya 
gelişinden sonra ve eski bir kültün kalıntısı olarak doğan ve diğer 
coğrafyalara yayılan kesikbaş kültüyle ilişkilendirir.

Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1207-1208 tarihinde yaptırılır.  
1511’de Bayezid döneminde yenilenir.

Mihaloğlu Ahmed ve Mehmed Beyler, Seyyid Battal Gazi Türbesi’ne 
ek binalar yaptırmışlardır. Mehmed Bey, Yavuz Sultan Selim ve 
Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde önemli bir akıncı birliğinin 
komutanıdır. Külliyelerdeki kitabelerde de adı geçer.  Ahmed Bey de 
bir akıncı komutanıdır.

Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda önemli bir rol oynayan, yeni derviş 
akını ve Seyyid Battal Gazi’nin savaşçı kişiliğinin dervişlerce kolaylıkla 
kabulü Seyitgazi’de zaviye kurulmasına neden olur. Arşiv belgeleri, 
1556-1559’da medrese kurulduğunu gösterir. 13. yüzyılın medresesi, 
14. ve 15. yüzyılda Han-gâh’a dönüşür; 16. yüzyıldan sonra yeniden 
medrese, 20. yüzyılın başlarında ise askerî depo olarak kullanılır. 

Valide Sultan Ümmühan Hatun’un nedimesidir. Selçuklu sarayına 
mensup olup Ümmühan Hatun’un hayatında önemli bir yeri vardır.

Ümmühan Hatun; 1. Gıyaseddin Keyhüsrev’in eşi, 1. Alaeddin 
Keykubat’ın annesidir. Konya’da vefat eder ve vasiyeti gereğince 
oğlu Keykubat tarafından naaşı Seyitgazi’ye getirilerek yine kendisi 
tarafından inşa ettirilmiş medreseye defnedilir. Türbede Ümmühan 
Hatun’un ölüm tarihine veya kendisine ilişkin yazılı hiçbir bilgi 
bulunmuyor.

Türbenin kitabesinde şunlar yazılıdır:  “Mürşidler seyidi, gaziler 
başkanı, cihanın sahibi, kendisine sığınılan ulu Peygamber’in 
sülalesinden, merkadi; dünya ve ötesinin ziyaretgâhı olan ulu zatın 
türbesidir. Bu türbeyi büyük insan ve zamanın alisi sıvattı. Allah bu 
türbenin tarihi için şunu ilham etti; Allah onu cennetin en yücesi 
ile müşerref etsin. Burayı Mihaoğullarından Ali Bey bina etti ve 
sıvattı Allah azizliğini daim etsin.” Kitabedeki “Allah onu cennetin 
en yücesiyle müşerref etsin” cümlesi ebced hesabı ile kitabenin 
ve tamirin tarihini verir ve bu tarih 1464’e, Fatih Sultan Mehmed 
dönemine denk düşer. 
Türbe içinde Battal Gazi ve Kral Kızı Elenora’nın sandukaları bulunur. 
Battal Gazi’nin 5.5 m uzunluğundaki sanduka boyu; kişiliğine, 
büyüklüğüne atfendir. Elenora’nın Battal Gazi’nin eşi veya sevgilisi 
olduğu tartışmalıdır.

KESİKBAŞLAR TÜRBESİ

AYNİ ANA (KADINCIK ANA) TÜRBESİ

ÜMMÜHAN HATUN TÜRBESİ

MESCİD (CAMİ)

SEYYİD BATTAL GAZİ TÜRBESİ

MEDRESE

MİHALOĞLU AHMED ve MEHMED BEYLERİN KABİRLERİ
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11

12

13

14

15
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Sultan Şucâeddin hakkında çok önemli bilgiler veren Velâyetnâme-i Sultan 
Şucâeddîn’e göre 15. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, Çelebi Mehmed, II. Murad 
dönemlerini görmüş, Rum Abdalları zümresine mensup önemli bir alp-eren 
gazidir. Şeyh Şucâ Menkıbesi’nde anlatılanlara göre Bursa, Kütahya, Manisa 
dolaylarındaki zaviyelerde yaşayan şeyhlerin onunla çok iyi ve saygı temelli bir 
ilişkisi vardır. Buralar eski Germiyanoğulları ve Saruhanoğullarının bulunduğu 
yerler olup Babâî ayaklanmasının arkasından gizlenmek için denetimin daha 
az olduğu bu bölgelere yerleşmişlerdir. Şeyh Şucâ’nın Abdal Hakkı, Abdal 
Mecnun, Abdal Yakup ve Abdal Mehmed gibi muhtemelen Babâîlerin 
yaşayan şeyhleri ile ilişkisi vardır. Şeyh Şucâ’nın yörede yaşayanlar dışında 
daha sonra Balkanlardaki birçok faaliyetleri bilinen Otman Baba gibi derviş 
ve şeyhlerle de ilişkisi bulunmaktadır. Otman Baba’nın Balkanlara gitmeden 
buralarda dolaştığı ve Şeyh Şucâ’yı pîr olarak kabul ettiği menkıbesinde 
anlatılmaktadır.  

Sultan Şucâ sadece şeyh ya da yerel halkla ilişkili değil, 
yüksek Osmanlı komutanları ile de ilişki içerisinde olmuş, 
Timurtaş Oğlu Ali Bey onun müridi olmuştur. Şucâ 
Baba müritleri ile birlikte Rumeli’de gazalara katılır. O 
aynı zamanda derviş bir gazidir. Faaliyet sahası Kuzey 
Bulgaristan yönünde bulunan Timurtaş Paşa’nın yanında 
Şeyh Şucâ ile birlikte Üryan Baba da bulunur. Bu bölge Sarı 

Hazreti Sultan Şucaeddin El Kutbi Cihân 
Gerçek erdir tutmasın kimse gönlünde gümân

Fuzulî

ŞUCÂEDDİN VELÎ ve KÜLLİYESİ
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Saltuk’un Rumeli’ye ilk geçişinden 
beri Babâîlerin çok yoğun olarak 
bulunduğu bölgelerdir. Şeyh 
Şucâ döneminde, Seyitgazi 
çevresindeki Babâîlerin buradaki 
faaliyetleri yeni bir canlılık 
getirir, yörede Babâîlik oldukça 
güçlenir. Rumeli’de Şucâeddîn’in 
müridlerinin “Üryan Şucâîler” olarak 
anıldığı bilinir. Üryan Şucâîler “Alp-
Eren”, “Gazi-Veli”lerin yanında bu 
savaşlarda oldukça önemli işlevlere 
sahiptir. Yine Velâyetnâme’ye 
göre, yanındaki abdalları 200-
300 arasında değişen ve içlerinde nüfuzlu babalar bulunan Sultan Şucâ, 
genellikle köyün içinde değil daha ziyade köyün civarında oturur. Yazları bir 
yerden diğer yere giden Sultan, kışları bir mağarada geçirmektedir. Ancak 
daha sonra Sultan Şucâeddin’in Seyitgazi’de bir tekke yaptırarak bu tekkede 
yerleştiği de anlaşılır. Sultan Şucaeddîn, bütün yaz durmadan dolaşan, kışın 
ise Seyitgazi’deki tekkesinde veya yakınlardaki bir mağarada yaşayan tipik bir 
Kalenderi şeyhidir. Sultan Şucâeddîn adının birçok Alevi-Bektaşi nefesinde 
hürmetle yâd edildiğine bakarak onun bu zümre tarafından da önemli 
evliyadan sayıldığı tarihî bir gerçektir.

Timurtaş Paşa, Şucâeddin Velî’nin mürididir. Daha sonra da Timurtaş Paşa’nın 
oğlu “Mürvet Ali Paşa”, Şucâeddin Velî’nin müridi olur, 1517’de külliyeyi yaptırır. 
Mürvet Ali Paşa’nın türbesi Şucâeddin Velî Külliyesi’ndedir. Külliye başlıca 
iki bölümden oluşur: İlk bölümde avlu ile çevrili iki türbe (Şucâeddin ve 
Demirtaş Paşa), havuz ve cami bulunur. Avludaki mezarlıkta olan bir kapıdan 
Külliye’nin ikinci kısmını oluşturan imaret binasının önündeki meydana 
geçilir. İmaret dört kubbeli mekândan oluşur. Zaviyenin yakınında bulunması 
gereken derviş ve misafir odalarından günümüze bir yapı ulaşmamıştır. 
Külliye, Seyitgazi’ye 10. km uzaklıktadır.
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Seyitgazi ilçe merkezi, Derebenek Mahallesi’ndedir. 1635 yılında 
Erivan Seferi’ne giderken, IV. Murat tarafından yaptırılmıştır. 
Dikdörtgen planda, kârgir olarak inşa edilmiştir. Tamiratlar 
nedeniyle orijinal görünümünü kaybetmiştir.

Seyitgazi ilçe merkezi, İkiçeşme 
Mahallesi’nde, Afyon Eskişehir 
yolu üzerindedir. Osmanlı 
döneminde yaptırılmış, Cumhuriyet 
döneminde restore edilmiştir. 
Bugünkü görünümüyle; kesme 
taş malzemeden, kubbeli, 
kubbe kasnağı dıştan çokgendir. 
Günümüzde Bor ve Etnografya 
Müzesi olarak kullanılmaktadır.

Üryan Baba hakkında kaynaklarda hemen hemen hiçbir bilgi bulunmuyor. 
Ancak bu kimliğin bir Kalenderi dervişi olduğu açıktır. Ayrıca hem Melami, 
Haydari ve Cavlaki, hem de Kalenderi dinsel temellerinde varolan çıplaklık 
düşüncesinin böyle bir isimle daha soyut bir biçimde değerlendirilmesi, 
sözel söylemin çok daha reel boyutta güç ve anlam kazanmasıyla bağlantılı 
olduğunu da belirtmek gerek. Bu tekkenin de 15. yüzyıldan sonraki dönemde 
yapıldığı belirtilir. 

Sultan Şucâ’nın müridleri “Üryan Şucâ’îler” diye tanınmakta olup Kalenderîler 
(Abdallar)’den oluşuyordu. Nitekim menkıbelerin çoğu, Kalenderîlerin o 
devirdeki merkez tekkesi olan Seyitgazi dolaylarında geçmektedir. Sultanönü 

SELÇUKLU HAMAMI
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Sancağı’nın Seyitgazi nahiyesinde bulunan Seyyid Battal Gazi Zaviyesi, bütün 
Selçuklu ve Osmanlı devirleri boyunca, mevcut Kalenderi zaviyelerinin en 
önemlilerinin başında gelmiştir. Bu önem yalnızca onun merkez zaviye 
olmasından değil, aynı zamanda 7 km kuzeydoğusunda bulunan Yazıdere 
köyündeki Üryan Baba ve 7 km batısında yer alan Sultan Şucâeddîn Zaviyeleri 
ile de çevrili bulunmasından doğmaktadır. 

Bir Kalenderi şeyhi olan Üryan Baba için yaptırılan ve Bizans yapı sanatını 
andıran türbe, Şucaeddin Veli ve Seyyid Battal Gazi Külliyelerindeki mimari 
yapıyla büyük ölçüde benzeşmekte, dönemin özgün dinî mimarisini 
sergilemektedir. Bu türbeler Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında 
önemli roller üstlenmiştir. 

Bir meydan evinden ve bitişiğindeki Üryan Baba’nın türbesinden ibarettir. 
Diğer müştemilâtı bugün mevcut değildir. Halen zaviyeye bitişik türbede 
yatan kişinin Sultan Şuca’nın halifesi Ahmed Üryan Baba olması gerektiği 
kaydediliyor. Adının da gösterdiği üzere, yarı çıplak bir Kalenderî şeyhi olan 
Üryan Baba’nın türbe ve zâviyesine bakılırsa, devrinde oldukça önemli bir 
Kalenderi şahsiyet olduğu söylenebilir.
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Danişmend Gazi’nin 1105 yılında vefat etmesinden sonra yerine en büyük 
oğlu olan Emir (Melîk) Gazi geçer ve yaklaşık olarak otuz yıl hükümdarlık 
yapar. Danişmend Gazi’nin vefatından sonra hanedan üyeleri arasında taht 
kavgaları oluşur. Bunu fırsat bilen I. Kılıç Aslan Malatya’yı alır. Emir (Melik) Gazi, 
başlangıçta Anadolu Selçuklularına tâbi olur. Sultan Mesud’u nüfuzu altına 
alan ve ona karşı Atabey olarak davranan Emir Gazi; onunla birlikte Haçlılar, 
Bizanslılar ve Ermeniler gibi dış düşmanlara karşı ortak bir siyaset takip eder. 
Bu dönemde Anadolu Selçuklu-Danişmendli ilişkileri bu şekilde devam eder. 

Emir Gazi’nin Bizanslılar, Haçlılar ve Ermenilere karşı yaptığı gazalar ve 
kazandığı zaferler sonucu Konya dışında Sakarya’dan Malatya’ya kadar Anadolu 
hâkimiyetini ele geçirmesi, huzur ve asayişi sağlayarak Anadolu’nun en nüfuzlu 
hükümdarı olması, Abbasi Halifesi ile Büyük Selçuklu Sultanı’nın da kulağına 
gitmiştir. Bunun üzerine 1134 yılında Abbasi Halifesi (1118- 1135) ve Büyük 
Selçuklu Sultanı Sancar, Emir Gazi’ye menşur, bayrak, davul, altın asa, tac gibi 
hâkimiyet alametlerini vermek ve “Melik” ünvanını tevcih ederek onu Kuzey 
Anadolu Hükümdarı ilan etmek için elçiler gönderirler. Ancak, onun ölümü 
üzerine bu hâkimiyet alametlerini yerine geçen oğlu Muhammed’e vererek 
onu “Melik” ilan ederler. Malatya’da vefat eden (1134) Emir Gazi’nin cenazesi, 
Kayseri’ye getirtilerek burada Pınarbaşı ilçesi Pazarören nahiyesinin Melik Gazi 
köyünde sağlığında yaptırdığı türbeye defnedilir. 

Eskişehir ile olan bağlantısı nedeniyle bazı yerel kaynaklar ve söylenceler 
O’nun Seyitgazi nahiyesinin Arabviran Karyesiyle Çukur Ağıl Karyesi arasında 
bulunan bir toprak kale civarında vefat ederek (H 529, M/1134) defnedildiğini 
kaydeder. Malatya ile olan bağlantısı nedeniyle de Seyyid Battal Gazi’nin 
evladı; Seyyidetü’ş-Şerifetü’l-Aleviyye, Battal Gazi’nin kız kardeşi olup Malatya 
emiri Ömer b. Nu’man ile izdivacından olan Nâzırü’l-Cemal Hatun’un 
çocukları olduğu belirtilir. Bunların yanında diğer Melik  Gazi Tekkeleri Kale 
Dağ yakınlarındaki Sarımsaklık’ta, Niksar’da bulunanla büyük bir ihtimalle, 
Danişmendoğullarının aynı adı taşıyan beyi (M 1106-13) ile de aynı kültürel 
bağlantılarla ilgilidir. Dolayısıyla Eskişehir’deki Melik Gazi adına izafe edilen 
tekke bir makam tekkedir. Türk ve İslam kültüründe kahramanlıklarıyla büyük 
izler bırakmış olan kimliklerden Melik Gazi’nin bu bölge içinde bu manada 
anıları hâlâ tazedir. Burada gömülü olmasa bile onun kutlu adı için bir tekkenin 
kurulmuş olması yöre insanının dini inançlarının köklerinin yanında millî 
benliğin oluşturulmasında da son derece önemli bir hareket noktasını oluşturur. 
Melikgazi ( Melekgazi ) Türbesi Seyitgazi ilçesi, Doğançayır köyündedir.

MELİK GAZİ ve TÜRBESİ
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Bugün antik şehir üzerinde Bardakçı köyü yerleşmesi vardır. Güneye inen 
antik yol üzerindedir. Roma çağında kurulmuş olup, Bizans çağında da 
önemini muhafaza etmiş piskoposluk merkezi olmuştur. Daha sonra 
önemini kaybetmiştir.

Arap coğrafyacıların kaynaklarında Eskişehir’den, Emirdağ üzerinden 
güneye inen hac yolu üzerinde olduğu belirtilir. Bizans İmparatoru I. Aleksios 
Komnenos 1116’da Türklere karşı sefere çıktığında burada konaklamıştır. 
Osmanlı döneminde de kervan yolu üzerinde duraklama yeri olarak 
önemini korumuştur. Köy içinde çok sayıda Roma, Erken Bizans mimari 
plastik örnekleri, yazıtlar ve harap durumda 
bir kilise kalıntısı vardır. Köyün 1 km kadar 
güneybatısında bugün de kullanılan antik bir 
köprü ve taş döşeli bir yol bulunur.

Bardakçı yakınlarında 
prehistorik dönemler yanında 
Roma ve Erken Hristiyanlık 
dönemlerinin de bulunduğu 
bir yerleşmedir. Çevredeki 
kayalarda teraslar hâlinde kaya 
mezarları ve ovada tümülüs 
mezarlar yer alır. Yerleşmenin 
önemi, burada bugüne 
kadar kuzeybatı Anadolu’dan 
bilinmeyen Paleolitik ve Erken 
Neolitik dönemlerin temsil 
edilmesidir. 

Çakmak taşından 
ok ucu

Friglerin yaygın 
olarak kullandığı 

çengelli iğne: fibula
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Yenikent köyünün1.3 km güneyindedir. Kazılarda bugüne kadar Geç 
Kalkolitik Çağ sonlarından (MÖ 3500) Orta Tunç Çağı başlarına (MÖ1900) 
kadar, hemen hemen kesintisiz devam eden bir yerleşme saptanmıştır. 

İlk Tunç Çağı’na Geçiş Dönemi’nde (MÖ 3200-3000/2900) yerleşme, 
zikzaklar yapan kerpiç bir surla çevrilidir. İlk Tunç Çağı başlarından 
itibaren mimaride şehirleşmeye doğru giden bir gelişme gözlenir. 
Aşağı ve Yukarı şehirler ortaya çıkar. Orta Tunç Çağına Geçiş Dönemi taş 
temelli ve kerpiç duvarlı, çok odalı büyük yapılarla temsil edilir. 

Eskişehir’in Bilinmeyen En Eski Şehri
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Aşağı ve yukarı şehrin oluşması, kamusal işlevi olabilecek bağımsız 
yapı komplekslerinin ortaya çıkması, bölgede ve tüm Batı Anadolu’da 
şehirciliğin ilk ortaya çıkışı ile ilgili yeni bir bakış açısı getirmektedir.   
Tarih öncesi insan yerleşimlerini de barındıran Küllüoba Höyüğü’nde 
süren çalışmalar ve çıkan buluntular, ticaret yolunun Mezopotamya’dan 
gelip Çukurova, Konya, Eskişehir, İznik, İnegöl’den geçerek Bulgaristan’a 
ulaştığını kanıtlamıştır. 
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Eskişehir’in 75 km, Seyitgazi’nin 36 km güneyinde yer alan Kümbet 
köyü, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolundan 2 km içeridedir.  
Yamacında Kümbet köyünün kurulduğu höyükte Frig ve Roma 

dönemlerinde kullanılan Arslanlı Mabet/Solon’un Mezarı ile Himmet 
Baba Türbesi bulunmaktadır. Kümbet’ten Yazılıkaya Vadisi’ne 

yolculuğunuz  sizi peribacaları, ormanlar, tarlalar gibi güzellikler eşliğinde 
doğadan tarihe, geçmiş zamanlara sürükleyecektir.
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Yarım Ağa konağının doğusunda  köy evlerinden birine bitişik bir kaya 
kütlesine oyulmuştur. İlk yapılışı Frig dönemine geri gider. Özellikle 
cephesinde yapılan anıtsal düzenleme  ve kabartmalarıyla Roma döneminde  
ikinci kez kullanılmıştır. Yüksek kabartma olarak işlenmiş olan akroterli üçgen 
alınlıkta ortada bir kalkan ile her iki yanında birer kartal kabartması vardır. 
Alınlığın altındaki tabula ansata içerisinde ortadaki kraterin her iki yanında 
karşılıklı yerleştirilmiş iki aslan kabartması bulunur. Mezar, ismini ana odanın 
kapı lentosundaki yazıtta geçen Solon isminden alır. Aslan kabartmaları 
nedeniyle  Aslanlı Mabet olarak da bilinir.

Cephe mimarisi ile Roma dönemi anıtsal 
oda mezarlarının başında yer alır.
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Kümbet köyü kayalığındadır. Plan, teknik ve malzeme özellikleriyle 13. 
yüzyıla tarihlenir. Dıştan sekizgen gövdeli, içeriden daire planlıdır. Gövdesi 
kesme taşlarla örülmüş olup, üzeri tuğladan piramidal külah çatı ile 
kapatılmıştır.  Giriş kapısında Bizans dönemine ait mermer mimari parçalar 
kullanılmıştır. Etrafındaki hazirenin mezar şahideleri üzerindeki kitabelerden 
Osmanlı dönemine kadar kullanıldığı anlaşılır.

Kümbet köyünün 1 km kadar 
kuzeydoğusundadır.  Alçak kaya kütleleri 
üzerindeki 12 adet oda mezardan 
oluşur. Bazı mezarlar Frig kapı tipi 
mezar stellerine benzeyen kabartmalı  
girişleriyle dikkat çeker.



Kümbet köyünün 1 km kadar batısındadır. Kaya kütlesinin güney ve batı 
yüzüne oyulmuş olan kabartma bezemeli, yazıtlı mezarlar Frig, Roma ve 
Bizans dönemlerine aittir. Asmainler’de Tabanca Kaya yerleşimi ile kaya 
mezarları görülebilir.

102

Kümbet köyünün 1km kuzeyindedir. Kayalara oyulmuş  oda mezarlardan 
oluşur. Mezarların en etkileyici olanı anıtsal bir  girişe  sahip, içinde 7 adet 
kemerli mezar yeri ihtiva eden mezardır.  Yazıtından Romalı soylu bir aileye 
ait olduğu anlaşılır. 
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Berber İni Kayalığı Asar Kale’nin 300 m kadar kuzeydoğusundadır. 
Kayalığın doğu yüzünde kayaya iki boyutlu işlenmiş akroterli ve beşik 
çatılı küçük bir Frig kült anıtı yer alır. Güney yüzde ise bir Bizans kaya 
kilisesi vardır.

Fethiye köyünün güneyinde, ormanlık ve kayalık alanda Roma ve Bizans 
anıtsal kaya mezarları Frig kaya işçiliğinin sonraki kültürler tarafından da 
sürdürüldüğünü gösteriyor.  Hemen yakınında antik bir yerleşmenin 
varlığını gösteren mimari kalıntılar bulunuyor.
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Kümbet köyünün 3 km kuzeydoğusunda, Kümbet Vadisi ve Beldere 
güzergâhını izleyen dağ yollarına hâkim, kayalık tepe üzerindedir.  

Tipik bir Frig kalesidir. Kuzey yönden basamaklı, rampalı bir girişi vardır. 
Ana kaya oyulmuş silolar, kaya mekânları ve merdivenlerle inilen tonoz 
örtülü anıtsal sarnıç önemlidir. Oda mezarlarının bir bölümdeki iç 
süslemeler ve cephe mimarisi görülmeye değer.

Gökbahçe köyünün 1 km 
güneybatısındadır. Yöre halkı 
tarafından “Bahşiş Çeşmesi” 
olarak bilinir. Kayadan 
yontulmuş beşik çatısı ve 
düzleştirilmiş yan duvarları 
ile karşıdan bir nöbetçi 
kulübesine benzer. Anıtın üç 
boyutlu görünüşünü daha 
da kuvvetlendiren derin niş 
,bir yapı girişini simgeler. 
Çatının üstünden tabana 
kadar inen bir kuyu vardır.
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Çoğu açılmış, tahrip edilmiş  Roma-Erken Bizans dönemine ait  kayaya 
oyulmuş lahit mezarlar, ormanlık arazide geniş bir alana yayılmıştır. 
Ayrıca Geç Roma, Erken Bizans dönemine tarihlenebilecek su tutma 
havuzunun  duvarları bugün harap da olsa duvar örgü tekniği ile dikkat 
çekmektedir.

Göcenoluk (Yeniköy) ve Sandıközü köyleri arasında, Türkmen Dağı’nın 
zirvesine yakın derin, yemyeşil bir vadinin içindedir. Hellenistik Döneme 
ait cephesi boya bezemeli kaya mezarı ve kayalıklara oyulmuş çok katlı 
Bizans kaya mekânları, ilgi çeken yapılarıdır.
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Adını IV. Murat’ın vezirlerinden Hüsrev Paşa’nın burada 
yaptırdığı külliyenin bir parçası olan Menzil Hanı’ndan alan 

ilçe, Osmanlı Dönemi ve öncesinde oldukça işlek bir güzergâh 
üzerinde yer alan önemli bir istasyondu. 
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Han, sadece yakın çevresinin tarihî ve doğal 
güzellikleriyle değil, aynı zamanda ilçe merkezindeki 
Osmanlı Dönemi yapıları ve burada son zamanda 
yapılan kazılarla ortaya çıkartılan arkeolojik alanları ile 
ilgiyi ve yakından tanınmayı hak eden, tarihî, önemli 
bir merkez. 

İlçe merkezinde bulunduğu anlaşılan antik 
yerleşimin izleri bugün için yerleşimin güney ve 
batısındaki kayalık yamaçlarda takip edilebilmektedir. 
İlçenin güneyindeki kayalık tepenin kuzey ve doğu 
yamaçlarında sürdürülen kazılar, bu alanın antik 
yerleşimin mezarlığı (nekropolü) olduğunu ortaya 
koymuştur. Bugüne kadar tamamı kayaya oyulmuş 
tekli ve oda tipinde 100’den fazla mezar tespit 
edilmiştir. Mezarlarda ele geçen buluntular, nekropol 
alanının MS 1. yüzyıldan başlayarak MS 6. yüzyıla 
kadar yaklaşık 4 yüzyıl süresince kesintisiz olarak 
kullanıldığını işaret etmektedir.  

Han’da ziyaretçilerin en çok ilgisini çekecek 
kalıntılar, kayaya oyulmuş yer altı galerileri olacaktır. 
Han yer altı yerleşimi: Doğal kayalıklarda, yer 
altına oyularak yapılmıştır. Yer altına yapılan kat 
kat mekânlar ile mekânları birbirine bağlayan 
koridorlar, en alt seviyede, kuzeyden gelen bir 
temiz su kanalına bağlanmaktadır.  Gömü odasının 
girişi güneydoğudadır. Yer altına oyularak yapılmış 
üç odadan oluşmaktadır. Odalarda arcosoliumlu 
sandukalar bulunmaktadır. Oda duvarının özellikle 
üst seviyesinde ve tavanda rozet, baklava dilimi, 
fiyonk, yaprak ve fırıldak motifleri bulunmaktadır. Bu Pi
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bölgede bilinen tek örnektir.  Ayrıca ilçe merkezinde kolosal gömü taşları 
bulunmaktadır.

Karmaşık bir yapı sergileyen yer altı galerilerinin ve çok sayıdaki tahıl 
ambarının ne zaman ve ne amaçla yapılmış olduklarına ışık tutabilecek 
herhangi bir tarihî ve arkeolojik veri tespit edilememiştir. Bununla birlikte, 
bunların, uzun süreli ve güçlü bir tehdide karşı savunma ve korumaya 
yönelik olarak yapıldığına kuşku yoktur. Bölgenin tarihsel süreç içerisindeki 
konumu göz önüne alındığında akla ilk gelen cevap ise, Anadolu’nun bu 
kesiminde yoğunluğu 7. yüzyıldan itibaren giderek artan Arap akınlarıdır. 
Han merkezinde açığa çıkartılan kalıntılar, buradaki antik yerleşimin Roma 
imparatorluk döneminde hiç de azımsanmayacak bir büyüklüğe ulaştığını, 
Bizans döneminde konumunu özellikle askerî açıdan artırarak önemli bir 
stratejik merkeze dönüştüğünü göstermektedir. Osmanlı devri yol şebekesi 
içerisinde Sağ kol olarak adlandırılan güzergâh üzerinde önemli bir menzil 
olan günümüz Han’da, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve sağlam 
durumda olan Hüsrev Paşa Camii ve hamam bulunmaktadır. 
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IV. Murat’ın vezirlerinden Hüsrev 
Paşa tarafından 1631-1638 yılları 
arasında inşa edilen Menzil 
Külliyesi’nin en önemli yapısı olan 
cami, günümüzde sağlam ve 
kullanıma açıktır. Olasılıkla Bizans 
dönemine ait bir kilisenin üzerine 
inşa edilen cami, ters “T” (Zaviyeli) 
plan tipindedir. Dört yönde yarım 
kubbelerle desteklenen ortada 
büyük bir kubbe ile örtülüdür. 

Hüsrev Paşa Camii’nin güney batısında 
yer alır. Kitabesi bulunmayan yapının 
Hüsrev Paşa Vakfiyesi’nde bahsedilen 
hamam olduğu ve 1631-1638 yılları 
arasında inşa edildiği düşünülmektedir. 
Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen 
planlı olan yapı; içten kubbeli enine 
sıcaklıklı çifte halvetli plan tipindedir. 
Dıştan kırma kiremit kaplı çatı ile örtülü 
olan hamam, 2007 yılında Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.  
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Sultan Mehmet Reşat Han’a ait sancak tarihî Kaymakamlık binasında 
bulunuyor. Çanakkale Savaşı’ndan dönen Hanlı bir asker tarafından 
getirildiği söylenen sancakta, şehit kanı hâlâ duruyor.

Sultan Reşat Dönemine Ait



İlçeye adını veren ancak günümüze ulaşmayan hanın geçen yüzyılın 
başlarına ait eski fotoğraflarında kısmen yıkık olduğu anlaşılmaktadır. Han 
Lisesi ön bahçesinde yakın zamanda yapılan kazılarda hanın temel duvarları 
kısmen açığa çıkartılmıştır. 

Başara köyü, Han’ın 5 km 
güneydoğusunda yer alır.  Köyün 
hemen yakınlarında bulunan Roma ve 
Bizans Dönemine ait yerleşimde yakın 
zaman önce yapılan kazılarda Bizans 
Dönemi’ne ait iki kilise günyüzüne 
çıkartılmıştır. Yerleşimin asıl kilisesi 
olan güneydeki kilise, Erken Bizans 
Dönemi’nde bazilikal planlı iken, iç 
mekânı Orta Bizans Dönemi’nde 
tekrardan inşa edilmiştir. Yapı, 
yerleşimin terk edilmesi sonrasında, 
Türk yerleşimciler tarafından konut 
ve işlik olarak kullanılmıştır. Duvarları 
temel seviyesinde korunmuş olan 
diğer kilise ve kuzeyindeki şapel, büyük 
olasılıkla 10. yüzyıl veya 11. yüzyılda 
inşa edilmiştir. Kazılarda bulunan bir 
yazıtta adı geçen Atyien’in, Başara 
köyü yakınlarındaki antik yerleşim 
olması muhtemel gözükmektedir. 
Araştırmalar, aynı zamanda yakın 
çevrede Roma Dönemi’nde yoğun 
şekilde işletildiği anlaşılan mermer 
ocaklarının varlığını ortaya koymuştur. 

Akhisar köyündeki yüksekçe bir kayalığın üzerindedir. Frig, Roma, Bizans kaya 
mezarları görülebilmektedir. 
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Yazılıkaya ve Çevresi
Frigler için başkent Gordion; devletin en güçlü politik merkezi, 

Midas şehri de krallığın başlangıcından itibaren en önemli
dinî merkezidir.
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Fasad, dikdörtgen planlı, beşik 
çatılı konutların (megaron) kayalara 
oyulmuş ön cephesini temsil eder. 
Bu cephenin odağında tanrıça 
heykeli ya da kabartmasının 
bulunduğu kapıyı simgeleyen niş 
yer alır. Tanrıça, kaya tapınağının 
içinde epifani olayıyla sembolik 
de olsa insanlara varlığını 
hissettirmektedir.

Kaya Fasadı (Yapı Cephesi)

Kayaların dik yüzüne oda şeklinde 
oyulmuş aile mezarlarıdır. Özgün 
bir Frig kaya mezarı, ahşap bir Frig 
evinin kayalara oyulmuş şeklini 
yansıtır. Karşıdan bakıldığında küçük, 
dikdörtgen ya da kareye yakın 
kapı açıklığı mezarın yerini belirler. 
Mezar odası, dikdörtgen ya da kare 
planlıdır. Tavanı, çoğunlukla iki yana 
eğimli semer dam şeklindedir.

Kaya Mezarı

Önünde tanrıya dua edilen, kurban 
ve adaklar sunulan, ana kayadan 
oyulmuş üç boyutlu kült yapısıdır. 
Tanrıçayı simgeleyen yuvarlak 
başlı, dörtgen gövdeli ya da basit 
bir kavis şeklindeki idol ya da 
idoller ile bu idollere ulaşan kaya 
basamaklarından meydana gelir.

Kaya Sunağı/Altar



Günümüzdeki su depolarının 
karşılığıdır. İçinde yağmur ve kar 
suları biriktirilerek yerleşmenin 
su ihtiyacı karşılanır. Su seviyesi 
azaldıkça kaya basamaklarıyla suya 
ulaşılır.

Kaya Sarnıcı

Kayaların dik yüzlerinde, genellikle 
yerden kolay ulaşılabilen 
yükseklilerdeki oval veya 
dikdörtgen sığ oyuklardır. Arka 
duvarında tanrıça heykelciği ya da 
kabartması yer alır.

Kaya Nişi

BİTMEMİŞ ANIT

ANTİK YOL

SÜMBÜLLÜ ANIT

MİDAS ANITI



2009 yılında yürüyüş yolu çevre düzenlemesi 

kapsamında projelendirilmiştir.

Yazılıkaya Vadisi’nin güney ucunda, Yazılıkaya köyünün hemen batısında yer 
alır. Yüksek ve sarp tüf kayalardan oluşmuş Yazılıkaya platosunun üzerinde 
kurulmuştur. Vadiye batıdan ve kuzeyden ulaşan yolları kontrol altında 
tutan, daha yüksekte konumlanmış Akpara Kale, Pişmiş Kale, Gökgöz Kale ve 
Kocabaş Kale tarafından koruma altına alınmış bir yerleşmedir. Uzunluğu 650 
m, genişliği 320 m’dir. Vadi taban seviyesinden yüksekliği 60-70 m kadardır. 
Frig döneminde şehrin surla çevrili olduğu düşünülür. Günümüzde sur 
bedenine ait yerinde korunmuş tek bir taş dahi yoktur. Ancak, yerleşmeyi 
doğal bir sur gibi çevreleyen kayaların belirli noktalarında basamak şeklinde 
kesilmiş temel yuvaları izlenir. Bu yuvalar kimi yerde birden fazla tahkimat 
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olduğunu düşündürür. Şehrin ana girişi doğu yöndedir.  Ana kayaya açılan 
rampalı yol Kral Yolu olarak bilinir. Rampa boyunca yolu sınırlandıran kaya 
kütleleri üzerine figüratif kabartmalar işlenmiştir. Şehrin yayılım alanı içinde, 
plato üzerinde ana kayadan yontulmuş anıtsal ölçekli basamaklı sunaklar; 
girişleri platodan başlayan, kaya merdivenleriyle inilen tonoz örtülü iki kaya 
tüneli ve güneybatı yönde alt terastaki anıtsal kaya sarnıçları en önemli 
yapıları oluşturur. Yerleşmeyi çevreleyen yüksek ve sarp volkanik kayalarda 
ise anıtsal ölçekli fasad, basamaklı atlar/sunak ve nişlerden oluşan çok 
sayıda kült yapısı ve oda mezarlar yer alır. Burası çok sayıda ve en anıtsal dinî 
anıtlarla donatılarak ayrıcalıklı bir konuma yükseltilmiştir. Bu durum, Midas 
şehrinin âdeta bölgenin dinî metropolü olduğunu ve Frigler tarafından 
kutsal kent olarak ona büyük bir saygı duyulduğunu gösterir. Frigler için 
başkent Gordion; devletin en güçlü politik merkezi, Midas şehri de krallığın 
başlangıcından itibaren en önemli dinî merkezidir. Krallığın siyasi olarak 
yıkılmasından sonra da Midas Şehri terk edilmemiş, Hellenistik ve Roma 
dönemlerinde Frig kaya yapıları bazı ilave ve değişikliklerle kullanılmaya 
devam etmiştir.  Dünya Kültürel ve Doğal Mirası listesine dahil edilmek 
üzere aday gösterilmesi uygun görülen Yazılıkaya ören yeri dünyada eşi 
ve benzeri bulunmayan anıt yapılarıyla  her türlü olumsuz dış etkilere karşı 
inatla direnmektedir.
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Frig kaya fasadlarının en görkemli örneğidir. Midas şehri platosunun 
kuzeydoğu eteğinde, öne doğru çıkıntı yapan kaya kütlesi üzerinde 
yer alır. İlk olarak 1800 yılında W. M. Leake ve arkadaşları tarafından 
incelenerek kabataslak çizimi yapılmıştır.  G. Koehler’e ait bu çizim, 
birçok hata ve eksikliklerine rağmen, Frig fasadlarının genel görünüşü 
hakkında fikir veren ilk çizim olması nedeniyle özel bir yere sahiptir. 
1834’de Ch. Texier, anıtı inceleyerek gravürünü yapmıştır.   Bu, anıtın 
aslına uygun ve tüm görkemini yansıtan ilk ve tek gravürdür. Anıtın 
sol üst kısmında, düzleştirilmiş ana kaya üzerindeki Frigce yazıtta 
geçen Midai kelimesinden dolayı anıta bu ad verilmiştir. Yöre halkı 
ise üzerindeki yazıtlar nedeni ile anıtı, Yazılıkaya olarak adlandırmıştır. 
Günümüzde her iki isim de kullanılır. Doğuya bakan anıt 17.00 m 
yüksekliğinde, 16.50 m genişliğindedir. Yerden yüksekliği,  1.20-1.80 
m’dir.  Tepe akroteri karşılıklı iki daire parçasından oluşur. Alınlık ve cephe 
duvarı geometrik motiflerden oluşan zengin bir bezeme ile süslüdür. 
Anıt’ın merkezinde kapıyı simgeleyen büyük bir niş yer alır. Burası dinî 
törenler sırasında içine tanrıça Matar’ın heykelinin yerleştirildiği  en 
kutsal bölümdür. Anıtın üzerinde Frigce yazıtlar vardır. Birinci yazıt, 
anıtın sol üst kısmında, düzleştirilmiş ana kaya üzerine kazınmıştır. 

11.00 m. uzunluğundadır. Burada Kral Midas’ın ismi okunmaktadır. İkinci 
yazıt, sağ yan çerçeve üzerindedir. Bezeme ile çerçeve kenarı arasında 
kalan boşluğa yanlamasına soldan sağa doğru yazılmıştır. 4.75 m 
uzunluğundadır. Baba sözcüğü ilginçtir. Okunabilmekle birlikte anlamları 
kesin olarak çözülemeyen bu yazıtlardan birincisi konum itibarıyla anıtın 
tümü ile ilgilidir. İkincisi ise daha özeldir.  Ayrıca, nişi çevreleyen ikinci 
çerçevenin her iki yanında ve nişin sağındaki bezemenin alt kısmında 
çıplak gözle güçlükle seçilebilen birkaç Frigce kelime vardır. Bunlar 
oldukça kaba ve yüzeysel olarak kazınmıştır. Bunlarda Ana Tanrıça Matar’ın 
adının geçmesi önemlidir.   Anıtın solundaki nişin içinde bulunan yazıt, 
nişin sol duvarından başlar, arka duvarı ve sağ duvarı üzerinde devam 
eder. 4.45 m uzunluğundadır. 
                               
1936 ve 1937 yıllarında, anıtın önünde arkeolojik kazılar yapılmıştır.  Ana 
kayanın üzerinde yer yer 3 m kalınlığa ulaşan dolgu toprağın altından 
kuzeye doğru meyilli bir avlu (17 mx19 m), hemen güneyinde sütunlu 
bir galeriye ait ana kayaya oyulmuş düzgün bir taban ile 4 adet sütun 
kaidesi gün ışığına çıkartılmıştır Doğu-batı doğrultusunda uzanan galeri, 
batı yönde büyük nişle sınırlanmaktadır. Araştırmacılar burada bir anıtsal 
fasad, üzeri açık bir avlu ve bir sütunlu galeriden meydana gelen, Ana 
Tanrıça Matar’a adanmış büyük bir açık hava kült kompleksi bulunduğu 
görüşünde birleşmektedir.  

Tarihin Sır Vermediği Anıt
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Alınlığın sol üst 
kısmında, düzleştirilmiş 
ana kaya üzerinde yer 
almaktadır. Alınlığın 
sol köşe hizasından 
başlayarak akrotlere 
doğru kavisli bir 
şekilde soldan sağa 
doğru yazılmıştır. 11 m 
uzunluğundadır. Harf 
boyları 0.45 m - 0.40 
m’dir. Yazıtta Ates ve 
Midai sözcükleri de 
görülmektedir.

Anıtın solundaki nişin 
içinde bulunan yazıt, 
nişin sol duvarından 
başlar, arka duvarı ve 
sağ duvarı üzerinde 
devam eder. 4.45 m 
uzunluğundadır. Harf 
boyları 0.40 - 0.45 m’dir.

Cephesi doğuya bakan bu kült anıtta üç 
yazıt bulunuyor.

BİRİNCİ YAZIT

Anıtın sağ yan çerçevesi 
üzerindedir. Soldan sağa 
doğru yazılmıştır. 4.75 
m uzunluğundadır. Harf 
boyları 0.25 m’dir.

İKİNCİ YAZIT

ÜÇÜNCÜ YAZIT
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Midas şehri platosunun  batı eteklerinde, Midas Anıtı’nın 200 
m kadar güney batısındadır. Mimari elemanların boyutlarındaki 
orantısızlık anıtın planlandığı gibi bitirilemeden bırakıldığını 
gösterir. Bu nedenle Bitmemiş Anıt adı verilmiştir. Küçük  Yazılıkaya 
olarak da bilinir. Yüksekliği 7 m, genişliği 10 m’dir. Akroterli, 
üçgen alınlıklıdır. Alınlık  pervazları kabartma baklava motifleri 
ile bezelidir. Çatı orta dikmesinin her iki yanında, kabartma iki 
pencere yer alır. Alınlığın altındaki geniş friz kabartma; tomurcuk 
ve palmet motiflerinden  oluşan zengin bir bezemeye sahiptir. 
Dikdörtgen cephe duvarı kalın bir çerçeve ile çevrelenmiştir. 
Üst çerçeve düzgün aralıklarla yan yana yerleştirilmiş kare 
panolardan oluşan bezeme dizisi  ile bezenmiştir.
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Yazılıkaya köyünün 1.7 km kuzeyinde, Çatalkaya - Yazılıkaya  yolunun 
batısında, yola yaklaşık 130 m uzaklıktaki kayalardan biri üzerindedir.  Tam 
karşısında, yolun doğusunda sarp kaya platoları üzerinde Frig kaleleri 
Gökgöz Kale ve Pişmiş Kale bulunur. Anıta tepe akroterinin sağında 
bulunan Frigce yazıtta okunan “Areyastin” kelimesinden dolayı bu isim 
verilmiştir. Yörede Hasanbey Kayası olarak da bilinir. Anıtsal fasadların 
günümüze en sağlam durumda  kalanıdır. 5.50 m yüksekliğinde, 4.20 m 
genişliğindedir. Çatısı üçgen alınlıklı olup tepe akroteri ile taçlandırılmıştır. 
Alınlıkta çatı orta dikmesinin her iki yanında kabartma birer pencere yer alır. 
Kareye yakın dikdörtgen cephe duvarı kabartma iki çerçeve ile çevrilmiştir. 
Çerçeveler, düzgün aralıklarla yerleştirilen kare panolardan oluşan bezeme 
dizisi ile bezenmiştir. Cephe duvarının  alınlığa yakın üst kısmında küçük 
bir niş vardır. Anıt üzerinde üç adet Frigce yazıt  bulunur. Birinci yazıt 
frizin sol başından başlayarak akroterin sağında ve solunda devam eder. 
7 m uzunluğundadır. İkinci yazıt, anıtın üst kısmında, ana kayadadır. 8 m 
uzunluğundadır. Üçüncü yazıt, doğal çerçevenin yan yüzünde, yukarıdan 
aşağıya doğru yanlamasına kayaya kazınmıştır ve 3 m uzunluğundadır. 
Yazıtların hepsi iyi okunabilmekle birlikte anlamı bilinmemektedir. 
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Küçük Yazılıkaya
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Çukurca köyünün hemen 
güneydoğusunda yükselen kayalık 
platonun güneydoğu kesiminde yer 
alır. Bir Frig kalesidir. Doğu yönde yer 
alan anıtsal girişine bu yöndeki kaya 
basamaklarıyla ulaşılır. Kale içinde 
ana kayaya oyulmuş mekânlar ve 
silo çukurları bulunur. Eteklerinde 
Roma ve Bizans dönemlerine ait 
kaya mezarları vardır. 

Frig döneminde Pişmiş Kale’nin ileri 
karakoludur. Girişi batıdandır. Plato 
üzerinde kayaya oyulmuş niş, sarnıç 
ve basamaklar yer alır.
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Yazılıkaya köyünün 1.2 km 
kuzeyindedir. Vadi seviyesinden 108 
m yüksekte, kayalık plato üzerinde 
yer alır. Kuzeydoğu, doğu ve güney 
yönlerde 3 girişi vardır. Sur temel 
yuvaları kaya blokları üzerinde 
izlenir. Kayaya oyulmuş mekânlar, 
silo çukurları ve basamaklarla inilen 
anıtsal kaya sarnıcı görülmeye 
değer yapılardır. Burası Friglerden 
sonra Orta Çağ’ın sonlarında da bir 
kale olarak kullanılmıştır. Kalenin 
güneybatı yamacında bağımsız bir 
kaya kütlesi üzerinde bir Frig kaya 
mezarı yer alır. 

Yüksek kayalık plato üzerinde geniş 
mekân temelleri, silo ve sarnıç olarak 
kullanılmış çukurlar vardır.
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Gerdekkaya Kaya Mezarı’nın 500 m kadar kuzeyindedir. Volkanik kaya 
kütlesinin kuzey yüzüne oyulmuştur. Arka arkaya iki odadan oluşur. İkinci 
oda daha sonraki bir ilavedir. Cephede girişin altında iki kısma bölünmüş 
panel içinde çok aşınmış figüratif kabartma bezeme önemlidir.

Doğanlı Vadisi’nde,  Çukurca köyünün 500 m güneybatısında, büyük bir 
kaya kütlesinin doğu yüzüne oyulmuştur. Dor düzeninde, üçgen alınlığı 
ve saçaklığı iki sütun tarafından taşınan bir tapınak cephesi biçimindedir. 
Anıtsal giriş holünün arkasında, iki ayrı kapıdan girilen yan yana iki mezar 
odası vardır. Odaların yan ve arka duvarlarında kemerli mezar tekneleri 
yer alır. Hellenistik Çağ’a (MÖ 3-1yy.) tarihlenen mezar, Roma ve Bizans 
dönemlerinde bazı ilave ve değişiklikler yapılarak kullanılmaya devam 
etmiştir. 
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Çukurca köyünün 1.5 km kuzeybatısında, 
vadi tabanından oldukça yüksek, kayalık plato 
üzerindedir. Kuzeydoğu yönünden dar kaya 
merdivenleriyle ulaşılır. Doğanlı Vadisi’ni kontrol 
eden bir gözetleme yeridir. Kayalığın kuzeybatı 
eteğinde iki Frig kaya mezarı vardır.
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Doğanlı Kale, Çukurca köyü yakınındadır. Uzaktan bakıldığında bir 
doğan başını andıran görüntüsüyle vadinin en dikkat çekici kaya 
yapısıdır. Kayaya oyulmuş yedi kattan oluşur. Katlar arasında geçiş 
kaya merdivenleriyle sağlanır. Mezar şapelleri ve depo olarak kullanılan 
mekânları dikkat çeker.
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Yapıldak köyünün 600 m kadar 
güneybatısında kayalık bir plato 
üzerindedir. Doğu kısmı sarp kayalıklarla 
çevrilidir. Bu kesimde Frig yerleşmesine 
ait merdivenli büyük sarnıç ve silolar ile 
anıtsal, kabartma bezemeli girişi olan 
iki odalı bir Frig kaya mezarı yer alır. 
Vadi seviyesine doğru hafif bir eğimle 
alçalan batı kesiminde Roma ve Bizans 
dönemlerine ait kabartma bezemeli 
anıtsal cephelere sahip oda mezarlar 
etkileyicidir.

Yapıldak ve Yazılıkaya köyleri arasında, bağlantı yolunun kuzey yönünde yer 
alan İnli Kaya Gökçegüney (Tonra) köyünde bulunmaktadır.  Bizans mezarları 
ve kaya mekânları vardır.
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Yapıldak köyünün güneyinde, 
ormanlık tepelerle çevrili bir kaya 
platosu üzerindedir. Kayalığın 
kuzey, batı ve güney yüzlerinde 
Frig ve Roma dönemlerine ait kaya 
mezarları vardır. Kayalığın üst kısmı 
düzleştirilerek bir gözetleme kalesi 
olarak düzenlenmiştir.
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Çukurca köyünün hemen 
güneydoğusunda yükselen kayalık 
platonun güneydoğu kesiminde yer 
alır. Bir Frig kalesidir. Doğu yönde yer 
alan anıtsal girişine bu yöndeki kaya 
basamaklarıyla ulaşılır. Kale içinde 
ana kayaya oyulmuş mekânlar ve 
silo çukurları bulunur. Eteklerinde 
Roma ve Bizans dönemlerine ait 
kaya mezarları vardır. 

Yapıldak köyünün 1.3 km 
güneydoğusundan başlayarak 
Karatepe’ye doğru devam eden 
bir antik yoldan ulaşım sağlanır. 
Yapıldak’ın yaklaşık 1.5 km 
güneydoğusunda antik yolun 
güney bitişiğinde yaklaşık kare 
planlı bir yapıya ait kalıntılar ve bu 
yapının 500 m doğusunda antik 
yolun yaklaşık 140 m kuzeyinde 
bulunan volkanik kaya blokunun 
doğu cephesine oyulmuş Roma 
dönemine ait kaya mezarı, aynı kaya blokunun batı cephesine kazıma 
olarak yapılmış haçlar ve yedi kollu şamdanlar bulunuyor.  

Yapıldak köyünden yaklaşık 1.5 km doğu yönde başlayan ve Karatepe’nin 
güney eteklerinde yer alan antik ve modern maden ocağına giden antik 
yol boyunca yoğun taş birikintileri antik yol etrafında yoğun bir Roma 
yerleşimi ve tespit edilen farklı mezar tipleri ile bir nekropol alanı olduğunu 
göstermektedir. 
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Midas şehri platosunun doğu 
eteğinde, platoya çıkan antik yolun 
50 m kadar güneyindedir. Anıtın 
akroteri sümbüle benzetildiği için 
bu ad verilmiştir. Bu tip akroter 
sadece bu anıtta görülür. Üçgen 
alınlıkta orta dikmenin her iki 
yanında simetrik birer kabartma 
pencere vardır. Dikdörtgen cephe 

duvarı yan duvarları simgeleyen kalın 
bir çerçeve içine alınmıştır. Çerçevelerin üzeri kare panolarla bezelidir. 
Dikdötgen niş, yan duvarların arasında bütün cepheyi kaplar. İç kısmı, dama 
tahtası düzenini andıran kabartma ve oyma karelerle bezelidir.
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4. BÖLÜM 
Eskişehir’de Hayat
Hayat Bir Başkadır Eskişehir’de

Gündüzü bir rüya, gecesi bir zevk,
Heykelli parklarda çiçekler renk renk,
Sanatta güzellik, kültürde ahenk,
Hayat bir başkadır Eskişehir’de.

Odunpazarı’nda gün erken ışır,
Atlı Han çağların izini taşır,
Ihlamur kokusu, güle karışır,
Hayat bir başkadır Eskişehir’de.

Porsuk Bulvarı’nda aşıklar gezer,
Serin sularında gondollar yüzer,
Nazlı tramvaylar kuğuya benzer,
Hayat bir başkadır Eskişehir’de.

Sarıköy’den gelir Yunus’un sesi,
Beyaz lületaşı toprağın süsü,
Gökteki yıldızlar tanır Es Es’i,
Hayat bir başkadır Eskişehir’de.

Çiböreği, haşhaşlısı, nugası,
Kalabak su kaynakların en hası,
Bir tutkudur Eskişehir sevdası,
Hayat bir başkadır Eskişehir’de.

Dr. Nedim UÇAR



“Eskişehir’i ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Millî Mücadele yıllarında 
büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle mücadelemizin daima 

yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır.” 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

4. BÖLÜM 
Eskişehir’de Hayat
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Eskişehir’in sınırlarını ve doğal yapısını Karadeniz’e dökülen Sakarya Nehri 
ve ona katılan Porsuk Nehri oluşturur. Bu iki nehrin beslediği verimli 
ovaları, çevrelerindeki dağlar ve geniş ormanlık alanlar zenginleştirir. Tarih 
boyunca Sakarya ve Porsuk Ovalarının bu nimetlerinden yararlanmasını 
bilen kültürler parlak uygarlıklar oluşturmuşlardır. 19. yüzyılın ortalarından 
itibaren Kafkaslar’dan, Kırım’dan ve Balkanlardan yoğun göçler alan 
Eskişehir, asıl gelişmesini 1892 yılında Haydarpaşa-Bağdat demir yolunun 
şehre ulaşmasıyla sağlamaya başlamıştır. Demir yolunun gelişi ile birlikte 
ekili arazinin on katına çıkması şehrin ekonomik olarak büyümesini 
sağladığı gibi, 1894 yılında bugünkü adı ile TÜLOMSAŞ’ın kurulması ileride 
bir sanayi şehri olması için ilk adımların atılmasına imkân sunmuştur.   14 
Mart 2009 tarihinde, İlk Yüksek Hızlı Tren Ankara - Eskişehir arasında tarifeli 
seferlerine başlamıştır.  Ankara’ya 1,5 saat, Konya’ya 2 saat yakınlıktadır. 
Ayrıca Ankara’dan Bursa’ya gidecek yolcular YHT ile Eskişehir’e gelerek 
Eskişehir Garı’ndan otobüslerle Bursa’ya devam edebilmektedir. Eskişehir-
İstanbul arası hızlı tren hattı yapım çalışmaları devam etmektedir. Ankara-
İstanbul YHT projesi tamamlandığında Eskişehir-İstanbul arası seyahat 
süresi 2 saate inmiş olacaktır.

1923 yılında Cumhuriyet’in ilanından sonra il olan Eskişehir, yaptığı 
atılımlarla Türkiye’nin en önemli illerinden biri konumuna gelmiştir. 
Bugün, Türkiye’nin en önemli kültür ve sanayi şehirlerinden biri olan 
Eskişehir, kara yolu ile Bursa’ya 152, Ankara’ya 233, İstanbul’a 323, Konya’ya 
342, İzmir’e 415 ve Antalya’ya 421 km uzaklıktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu 2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 
yaklaşık 750 bin nüfusu vardır. Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, 
İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar 
ilçeleri ile Merkezde Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri bulunmaktadır. 
Kuzeyden Bolu, doğudan Ankara, güneyden Afyon ve Konya, batıdan 
Bilecik ve Kütahya illeri ile çevrilidir. İlin kuzeyinde Bozdağ ve Sündiken 
Sıradağları, güneyinde ise Türkmen Dağı, Emir Dağları ve Yazılıkaya Yaylası 
bulunur. Denizden yüksekliği ortalama 792 metredir. 

Şehrin iklimi İç Anadolu tipi Karasal iklim’dir. Kışları soğuk ve kar yağışlı, 
yazlar sıcak ve yağışsızdır. Yağışlar (dağlık kesimler hariç) az ve kısa sürelidir. 
Temmuz, ağustos ve eylül ayları en az yağışı olan aylardır. Sıcaklık rejimi 
karasal niteliktedir. Bitki örtüsü İç Anadolu Bölgesi’nin tipik bitki örtüsü 
olan bozkırdır. 

ESKİŞEHİR’DE HAYAT
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Tarih boyunca önemli medeniyetlerin yerleşim ve ticaret merkezi olan 
Eskişehir, ülke sanayimizin de ilk kurulduğu ve geliştiği yerlerin başında 
gelmektedir. Bir asrı geçen sanayileşme tarihi ile Orta Batı Anadolu’nun 
gerçek anlamda sanayileşmiş birkaç ilinden biri olan Eskişehir’de sanayi 
sektörü hızla gelişmektedir. Bugün Eskişehir ekonomisi içerisinde sanayi 
sektörü %30’luk bir pay alarak yüksek katma değerli sektörlerde ihracat 
ağırlıklı gelişimini sürdürmektedir. Bu gelişimde coğrafi konumunun yarattığı 
avantaj ile tarih boyunca Anadolu’nun batıya açılan bir kapı konumunda 
olması, demiryolu ve karayolları ulaşım ağının kavşak noktasında yer alması, 
tarımda ve sanayideki gelişmeler ile yer altı kaynaklarının zenginliği büyük 
önem taşır. 
 
At arabası üretimiyle başlayan sonrasında TÜLOMSAŞ’ın temellerinin atıldığı 
Cer Atölyelerinin kurulması ile sanayi tipi üretimle karşılaşan Eskişehir, 
şimdilerde uçak motoru, dizel lokomotif, boraks üretiminde Türkiye’de 
pazar lideridir. Bunların dışında kompresör, buzdolabı, manyezit, soba ve 
aksesuarları, yer ve duvar karosu, bisküvi, kek, kiremit ve tuğla, otomotiv yan 
sanayii cam ve zücaciye üretimiyle de pazarda söz sahibidir. 
 
Eskişehir’in ekonomik hayatının dinamizminde önemli pay alan sanayi 
sektörünün gelişmesinde 1968 yılında kurulan Eskişehir Sanayi Odası  (ESO) 
büyük görevler üstlenmiştir. Eskişehir sanayisi için önemli projeler üreten 
ESO, yüksek katma değerli ürün olarak kabul edilen seramik, havacılık ve raylı 
sistemler alanında iş kümelerinin kurulmasını sağlamıştır. 
 
Gelişen sanayisi ile Eskişehir uzun yıllardır ihracata dayalı üretim yaparak 
büyümektedir. Eskişehir’de ihracat yapan firmalar, ihracatlarının ortalama 
olarak % 60’nı başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkeler olan 

ESKİŞEHİR’DE SANAYİ
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OECD ülkelerine gerçekleştirmektedir. Bu düzeyde bir ihracat potansiyeli de 
Eskişehir’deki sanayinin kaliteli ve dünya standartlarında üretim yapmakta 
olduğunun açık bir göstergesidir. Şimdilerde 800 üyesi olan ve şehir 
sanayinde önemli görevler üstlenen ESO Üyelerinin toplam ciroları 8 milyar 
dolara, toplam çalışan sayısı 55 bin kişiye ve ihracatı da 2 milyar 120 milyon 
dolara ulaşmıştır. Eskişehir sanayi ürünleri ihracatı içinde ileri teknoloji 
ürünlerinin payı bugün yüzde15’in üzerindedir.  
 
Eskişehir’deki sanayi yatırımlarının gelişmesinde hiç kuşkusuz Sanayi 
Odası’nın hemen arkasından kurulan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi de 
çok önemli bir merkezdir. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi hâlen ülkemizin 
tek parça hâlindeki en büyük organize sanayi bölgesidir.
 
Eksiksiz ve mükemmel alt yapı imkânlarına sahip olan Eskişehir OSB, Bakanlık 
tarafından da Türkiye’nin en çevreci sanayi bölgesi seçilmiştir ve bölgede 
çevreye duyarlı üretim anlayışıyla üretim sürmektedir. Gemlik Limanı’na 160 
km, İstanbul limanlarına 290 km mesafede bulunması nedeniyle Eskişehir 
Organize Sanayi Bölgesi, yerli ve yabancı yeni yatırımlar bakımından büyük 
bir cazibe ve avantaja sahiptir.

Ahilik kültürü ve teşkilatının oluştuğu ilk illerden biridir Eskişehir. Tanzimat 
Dönemi’nin de ilk Ticaret Odalarından biri olan Eskişehir Ticaret Odası, 
1893 yılından bu yana üyesi olan ticaret ve sanayi kuruluşlarına hizmet 
vermektedir.

Oda bugün 40 meslek komitesinde örgütlenmiş 14.000’in üzerinde üyesine 
dünya standartlarında hizmet sunmaktadır. Eskişehir’de bulunan işletmelere 
ait ticaret sicil kayıtlarının tutulması başta olmak üzere ATA Karnesi, TIR 
Karnesi, dolaşım belgeleri gibi birçok ihracat belgesinin tasdiki, Karayolu 
Taşıma Belgelerinin düzenlenmesi, kapasite raporu ve yerli malı belgesi 
tanzimi, vergi ve hukuk danışmanlığı ile fuar organizasyonları gibi hizmetleri 
üyeleriyle buluşturmaktadır.

Ayrıca, üyelerin vize taleplerinin Büyükelçilikler nezdinde yapılan anlaşmalar 
uyarınca karşılandığı Vize Ofisi, Avrupa Birliği hakkında her türlü bilginin 
sunulduğu AB Bilgi Merkezi, hibe projeleri konusunda danışmanlık sağlayan 
Proje Ofisi ve Oda üyelerine kredi kefaleti sağlayan Kredi Garanti Fonu şubesi 
gibi birçok bölüm, Oda üyelerinin ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak 
için son dönemde faaliyete başlamıştır. 

ESKİŞEHİR’DE TİCARET

ESKİŞEHİR’DE KÜLTÜR SANAT
Kuruluşa ve kurtuluşa şahit olan şehir. Yunus’a yurt olan sevgi şehri, 
Nasreddin Hoca’nın mirası, mizahın beşiği, Battal Gazi’yi ağırlayan destansı 
Eskişehir…

Üniversiteleriyle, senfoni orkestralarıyla, operasıyla, özgün ve paha biçilmez
eserlerin bulunduğu müzeleriyle, tiyatrosuyla; hat, minyatür, ebru ve 
lületaşı ustalarıyla; kültürel etkinlikleriyle gerçek anlamda bir kültür-sanat 
şehri. Eskişehir, bu potansiyeli ve dinamikliğiyle bölgesindeki önemli sanat 
merkezlerinden biri ve çağdaş sanata katkısı ve etkisi gün geçtikçe artıyor.
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Kurtuluş Savaşı’ndan sonra büyük 
bir kalkınma hamlesine başlayan 
Eskişehir’in en çok başarı sergilediği 
alanlardan biri eğitimdir. Atatürk’ün 
önderliğinde Mahmudiye ilçesinde 
Türkiye’nin ilk eğitmen kursu 6 
Temmuz 1936’da açılmıştır. Görülen 
büyük başarı üzerine kurslar Köy 
Enstitülerine dönüştürülmüş ve 
ilk Köy Enstitüsü 17 Nisan 1940’ta 
Mahmudiye’de “Çifteler Köy 
Enstitüsü” adı ile açılmıştır.

Eskişehir, okul öncesi eğitimde, 
ilköğretim ve ortaöğretim 
sınavlarındaki başarılarıyla Türkiye’de 
ön sıralarda yer almaktadır. Bir 
öğrenci ve gençlik şehri olan 
Eskişehir, iki üniversitesinin yanına 
üçüncüsünü kurmak için çalışmalara 
başlamıştır.

ESKİŞEHİR’DE EĞİTİM
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1958 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi, üçü uzaktan eğitim sistemi 
uygulayan 16 fakültesi, 4 yüksekokulu, 4 meslek yüksekokulu, 9 enstitüsü, 
38 araştırma-uygulama merkezi ile evrensel üniversite değerlerine 
sahip Türk yükseköğretiminde ilklere imza atmış bir üniversitedir. Şehir 
merkezinde yer alan ve ana yerleşke niteliğinde olan Yunusemre Yerleşkesi 
ve şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan 2 Eylül Yerleşkesi’nde 28 bini 
aşkın örgün öğrenciye eğitim hizmetini sürdürmektedir. 

Anadolu Üniversitesi çağdaş çok ortamlı eğitim modelini tüm dünyaya 
sunarak, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile “yaşam boyu eğitim” 
kavramını lisans ve önlisans programlarıyla en üst seviyeye çıkarmaya 
çalışmaktadır. Anadolu Üniversitesi, yurt dışında da dünyanın sayılı 
yükseköğretim kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütmektedir. Avrupa 
ülkeleriyle en fazla öğrenci değişimi gerçekleştiren üniversitelerin başında 
yer almakta ve bu kapsamda 329 Avrupa üniversitesi ile 640 ikili Erasmus 
anlaşması bulunmaktadır.

PROF. DR. ORHAN OĞUZ (1923-)
Anadolu Üniversitesinin temelini oluşturan 
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin 
kurucusudur.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1993 yılında Anadolu 
Üniversitesinden ayrılarak kurulmuştur. Tıp ve Mühendislik-
Mimarlık Fakülteleri’nin geçmişi 1970 yılına kadar uzanmaktadır. Ön 
lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören 23.000’e yakın 
öğrencisi bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde; 10 fakülte, 
2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, Rektörlüğe bağlı 3 
bölüm, 23 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri, gerekli koşulları 
sağlamaları hâlinde; Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları 
ile öğrenimlerinin bir bölümüne, yurt dışı ve yurt içindeki anlaşma 
yapılmış başka bir üniversitede devam etme imkânına da sahiptirler. 
Üniversitede bulunan 86 öğrenci kulübü, öğrencilere meslekleri ya 
da hobileriyle ilgili olarak kendilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. 
Öğrenciler kendi oylarıyla seçtikleri Öğrenci Konseyi aracılığıyla, 
sorun ve ihtiyaçlarını Üniversite Yönetimi ile paylaşma imkânına da 
sahiptirler. 
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Osmanlı’da ilk verginin alınması (Pazar Baçı)

Osmanlı’da ilk hutbenin okunması (Osman Bey Dönemi)
İlk Temyiz Mahkemesi’nin açılması (1923)

İlk Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün kurulması (1925)
İlk Eğitmen Kursu’nun açılması (1936)

İlk Köy Enstitüsü’nün açılması (1940)
İlk Türk otomobili Devrim’in üretimi (1961)

İlk Türk lokomotifi Karakurt’un üretimi (1961)
Dünyada öğrencilerin ve oyuncuların kanlarını satarak kurduğu ilk tiyatro (1961)

İlk akülü yük aracı üretimi 
İlk cadde süpürme aracı üretimi

İlk otobüs yıkama aracı üretimi
İlk damperli kamyon üretimi

İlk kantar üretimi
İlk jet motoru yenilemesi

İlk F-16 motoru üretimi
İlk helikopter parçası üretimi

Türkiye, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı 
kupalarını kazanan ilk Anadolu takımı (1970-1971)

İlk Açıköğretim Fakültesi (1982)

İlk Lületaşı Müzesi (1989)
İlk Türk 4x4 ticari araç üretimi; Türkar (2009)

İlk Yüksek Hızlı Tren seferinin yapıldığı şehir (2009). 
İlk Türk Dünyası Kültür Başkenti  (2013)

İlk Somut Olmayan Kültürel Miras Başketi (2013)
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2011-2012 yılları bazında değerlendirildiğinde ülkemizde girişimcilikte 
en başarılı üçüncü il Eskişehir’dir.  Yine ilimiz yaşam kalitesi bakımından 
yaşanabilir iller arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
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Friglerin Eskişehir topraklarında bıraktıkları miras görülmeye değer.

1961 yılında 4 adet üretilen 
otomobilden sadece birisi 
günümüze ulaşmıştır.  
TÜLOMSAŞ bahçesinde özel  
olarak yapılan camlı garajda 
muhafaza edilen Devrim, halen 
çalışır durumdadır.

“Sanayi Tuzu” olarak adlandırılan bor madeni, üstün özelliklerinden dolayı 
sanayide yüzlerce üründe kullanılıyor. Ülkemizdeki bor rezervlerinin 
büyük bölümü  Eskişehir’in Kırka beldesinde bulunuyor. 

FRİG ESERLERİ

ESKİŞEHİR’İN YILDIZLARI

ODUNPAZARI EVLERİ

DEVRİM OTOMOBİLİ

BOR

LÜLETAŞI

ESKİŞEHİRSPOR

5000 yıldır bilinen ve kullanılan 
lüle taşı, size Eskişehir’i hatırlatacak 
en güzel hediyeliktir. Lületaşından 
yapılmış pipo, biblo ve aksesuarlar 
alabilirsiniz.

Şehrin güney yamacına yaslanan Odunpazarı’ndaki evler 19. yüzyıl sivil 
mimarinin güzel örnekleridir.

1965 yılında kurulan futbol kulübü, Türkiye Başbakanlık ve 
Cumhurbaşkanlığı kupalarını kazanan ilk Anadolu takımı olur.  Türkiye’de 
ilk uluslararası futbol maçı naklen yayını da Eskişehirspor’un Dinamo 
Moskova ile yaptığı karşılaşmadır.  Türkiye’de ilk defa tribün şov yapan 
taraftarıyla bir Anadolu efsanesidir.  Eskişehirspor amblemindeki 3 
yıldızla kurucu takımlar olan İdman Yurdu, Akademi Gençlik ve Yıldıztepe 
kulüpleri ölümsüzleştirilmiştir.
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AKBAŞ ÇOBAN KÖPEĞİ

Türkiye’nin ilk sportif havacılık merkezi 
olan Türk Hava Kurumu İnönü Uçuş Eğitim 
Merkezinde birçok hava sporu yapılabiliyor.

İNÖNÜ PLANÖR VE 
PARAŞÜT KAMPI

Eskişehir ilk çağlardan beri çeşitli hastalıklara iyi gelen şifalı doğal sıcak su 
zenginliği sunan hamamlarıyla ünlüdür.

Kırım Türk Mutfağı’nın baş tacı olan ve Eskişehir ile bütünleşen çibörek 
mutlaka yenilmelidir. Eski Kıpçak lehçesinde leziz, enfes anlamına gelen 
“çi” ile börek sözcüklerinin birleşiminden adını alan bu lezzeti mutlaka 
tatmalısınız.

HAMAMLAR

ÇİBÖREK

İçe çekik karınları, derin göğüs kafesleri, uzun 
bacakları ve kaslı vücutlarıyla oldukça çevik ve 
hızlı köpeklerdir. Sivrihisar’da yetiştirilen beyaz 

kürklü köpeklerin erkeği 40-60, dişileri 35-45 
kg arasındadır. 

Akbaş çoban köpeği safkan doğal bir 
ırktır. Akbaş iri cüsseli, atletik yapılı, 

dururken ve hareket hâlinde 
son derece güzel ve zariftir. 
Anadolu’da kullanılan en eski 
koruma köpeklerinden birisidir. 
Akbaş; çok zeki, cesur ve ailesine 
bağlı, Anadolu’ya özgü bir köpek 
ırkıdır. ABD’de en iyi “sürü bekçi 
köpeği” ödülü almıştır. 
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Odunpazarı’nda Hayat

Eskişehir Rehberi / Odunpazarı’nda Hayat

Odunpazarı Senfonisi

Sinesinde tarih yatar
Osmanlı’nın mührü burda
Güleç yüzlü sokakları
Işıl ışıl her seherde

Odunpazarı’na gelin
Hem sevilin hem de sevin

Atlıhan’ı açık pazar
Nakkaşları taşı kazar 
Hüsnü hatlar yazı yazar

Odunpazarı’na gelin
Hem sevilin hem de sevin

Şelaleden şehre bakar
Sular beyaz köpük akar
Lületaşı burda çıkar

Odunpazarı’na gelin
Hem sevilin hem de sevin

Kurşunlu’da ruh dinlenir
Gönül burda kanatlanır
Şadırvanda serinlenir

Odunpazarı’na gelin
Hem sevilin hem de sevin

Tayyib ATMACA
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Odunpazarı, Eskişehir’in ilk Türk yerleşim alanıdır. 
Türkler Karacahisar’ı aldıktan sonra Bizans tekfurlarının 

bulunduğu Şarhöyük (Dorylaion) karşısında Odunpazarı’nda 
yeni bir şehir kurarlar. 
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ODUNPAZARI’NDA HAYAT

1097 yılındaki Dorylaion Savaşı sırasında I. Kılıç Arslan’ın Odunpazarı’na 
ordugâh kurması nedeniyle Eskişehir 12. yüzyıldan itibaren “Sultanyügi/
Sultan Üyüğü” adıyla anılır. Kentin geçmişindeki  Türk-İslam kültürünü ve 
sivil mimarlık örneklerini barındıran Odunpazarı’nda en erken tarihli yapı 
13. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Alaeddin Camii’dir. 14. yüzyıldan 
itibaren  “Sultanönü” olarak anılan Odunpazarı, Selçuklu ve Osmanlıların 
geleneksel dokuyu oluşturmakta gösterdikleri özeni ve özgün örnekleri 
sergilemektedir. 1905 ve 1922’de şehrin çarşı bölgesinde çıkan 
yangınlardan sonra ticari ve kamu işlevi taşıyan yapılar Odunpazarı’na 
kaymaya başlamıştır. Yediler Parkı’na yakın alanda yakacak odun alışverişi 
yapılmış ve bu durum semte adını vermiştir.

Tarihî Odunpazarı semti; Akarbaşı, Akcami, Akçağlan, Cunudiye, Şarkiye, 
Paşa, Orta, Alanönü ve Dede Mahallelerinden oluşur. Akcami ve Dede 
Mahallesi, geleneksel dokusunu en az yitiren mahallelerdir. Dar sokakları, 
evleri, camileri, çeşmeleri, küçük meydanları, etrafında genişlediği 
Kurşunlu Külliyesi ile Odunpazarı, beylikten imparatorluğa geçişte, 
Kurtuluş Savaşı’nda, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar 
geçen zamanda da hep çok özel bir coğrafya olmuştur. Ayrıca burada, 

“Karaca Mustafa Paşa, şehrin merkezinin Kurşunlu Camii’nin 
bulunduğu yerin olmasını istemiş. 3 tane kuzu ciğeri astırmış. 
Birini Kurşunlu’ya, birini Yediler’e, birini de Köprübaşı’na. 
Önce Yediler’deki, sonra Köprübaşı’ndaki ciğer bozulmuş. 
En geç Kurşunlu’daki ciğer bozulunca caminin Kurşunlu’ya 
yapılmasını, merkezin burası olmasını istemiş. Karacaşehir’den 
kanal açtırmış Akarbaşı’na kadar, Akarbaşı’na değirmen 
kurdurtmuş, şehrin alt hududunun bu değirmen olmasını 
istemiş. Şehrin kuruluşu böyledir” 

   Prof. Dr. Orhan Oğuz
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ODUNPAZARI EVLERİ

I. Ulusal Mimari Akımı’nın mimari izleri Atatürk Lisesi ve Cumhuriyet 
Tarihi Müzesi’nde görülebilir. “Tarihsel ve Kentsel Sit Alanı” olarak 
değerlendirilen Odunpazarı, Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan 
restorasyon çalışmalarıyla yaşayan bir mekâna dönüşüyor. İyi korunmuş 
tarihî evleri, daracık sokakları, müzeleri, camileri ile Odunpazarı, 
bambaşka bir Eskişehir’i içinde barındırıyor. Mutlaka görülmesi gereken 
birçok yeri bulunuyor ve ziyaret edenleri cezbediyor.

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde de 
adından büyük bir övgü ile söz edilen 
Odunpazarı, bugün Seyahatname’de 
adı geçen sokakların 5’ini aynı ismi ile 
korumaya devam etmektedir.

Odunpazarı’nda sivil Türk mimarisinin 
özelliklerini yansıtan birçok ev 
bulunmaktadır. 

Dar sokakların iki yanına sıralanan evlerin 
bazıları bembeyaz duvarlarının arasında 
kahverengi çerçeveleri ile bir yağlıboya 
tablo gibi görünüyor. Bazı evler ise çivit 
mavisi, kiremit kırmızısı görünümleri ile 
bu tabloya farklı renkler katıyor.
 
Evler, Osmanlı döneminin kent mimarisinin önemli özelliklerini içinde 
barındırmaktadır. Evlerin sokağa bakan cepheleri çıkmalı, konsolludur. 
Hem yaşam alanı hem de ailenin ekonomik faaliyetine uygun biçimde 
tasarlanan evlerde genellikle alt katta mutfak, ahır, çamaşırlık veya depo 
bulunurken aile, yaşamını üst katlarda sürdürmektedir. 
 

“...Eşraf ve sipahisi 
çoktur... Şehir 17 

mahalledir. Evleri bağlı, 
bahçeli ve mamurdur... 

Şehrin 4 çevresi gül, 
gülistan, bağ ve bostan 

dolu olup hububatı çok bir 
şehirdir...”

Evliya Çelebi, 
Seyahatname
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Dar sokakların iki yanına sıralanan evlerin bazıları bembeyaz duvarlarının arasında kahverengi çerçeveleri ile bir yağlıboya tablo gibi görünüyor.

Zamanında yüklük olarak kullanılan 
bu dolaplar ahşap işçiliğinin 
örnekleridir. Bugün birçok ev, o 
dönemin yaşamını gözler önüne 
serecek biçimde dekore edilmiş ve 
eşyalar ile zenginleştirilmiştir.

Bölgede evlerin yanı sıra döneme 
özgü Kurşunlu Camii ve Külliyesi 
de bulunmaktadır. Ayrıca bölgenin 
geleneksel el sanatlarının örneklerini 
görebileceğiniz tarihi Atlıhan, Eskişehir Sanatları Çarşıları ve dünyada 
sadece Odunpazarı’nda bulunan Lületaşı Müzesi de mutlaka ziyaret 
edilmesi gereken yerlerin arasında yer alır.
 
Odunpazarı; geleneksel el sanatları konusunda bakır işlemeciliği, 
kalaycılık, antika ve ahşap oymacılığı meraklılarının önemli bir 
uğrak noktasıdır. Beyler Sokağı’nda yer alan antikacı, Kurşunlu 
Camii Sokağı’nda yer alan ahşap oyuncakçı, bölgeye akın eden 
ziyaretçilere Odunpazarı’ndan küçük ama çok özel anı objeleri 
ile sevdiklerine hoş bir sürpriz yapma imkânı sunmaktadır.

Odunpazarı Belediyesinin Odunpazarı Evleri’ni Yaşatma 
Projesi bu tarihî ve kültürel mirasın dünyaya 
tanıtılması açısından önemlidir. UNESCO 
Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve bu 
proje kapsamında öncelikle geleneksel 
Odunpazarı evlerinin yoğun olarak 
bulunduğu 30 sokakta 300 ev, 3 Camii, 
1 Külliye, 2 Kervansaray, 15 Çeşme, 1 
Han’ın restorasyonu ve aslına uygun 
yapımı gerçekleştirilmiştir.
   
Odunpazarı’nın her sokağı, her konağı 
her an farklı bir sürprizle karşınıza 
çıkabilir. Hafız Ahmet Efendi Konağı’nda 
yer alan; Mustafa Kemal Atatürk ve 
dönemin İran Şahı Rıza Pehlevi’ye 
armağan edilen “Gül Asa”. Bir örneği 
hâlen Anıtkabir Müzesi’nde sergilenen 
“Gül Asa” büyük lületaşı ustası Hafız Ahmet 
Efendi tarafından yapılmış önemli bir eserdir.

Evlerin içerisinde geniş 
dolaplara rastlamak 

mümkün



KURŞUNLU KÜLLİYESİ

SIBYAN MEKTEBİ

ŞADIRVAN

CAMİ

MEDRESE

5

7

6

4

Isı Merkezi, WC
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TABHANE

İMARET

KERVANSARAY

AŞEVİ

3

2

1

8
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Beni eski evime götür Tanrı’m n’olur.
Yumuşak dizine annemin tekrar ilet!
Orada her şey tatlılık, merhamet, huzur.

Beyaz minare, Kurşunlu Camii, sükûnet,
Ve akşam güneşe bakan altın oluk
Yağmurda yaz rüyası gören mesut çocuk.

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN



Kurşunlu Külliyesi, 16. yüzyıl 
Osmanlı dönemine ait bir eserdir. 
Osmanlı Devleti vezirlerinden 
Çoban Mustafa Paşa tarafından 
1517 yılında yapılmıştır. Topkapı 
Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunan 
vakıf kaydına göre, Büyük 
Kervansaray hariç, Külliye içinde 
bulunan binaların tamamı vezir 
Çoban Mustafa Paşa tarafından 
1517-1525 yılları arasında inşa 
ettirilmiş ve muhtemelen 1525 
yılında tamamlanmıştır. Kurşunlu 
Külliyesi’nin mimarı muhtemelen, 
Mimar Sinan’dan önce mimarbaşı 
olan, Acem Ali’dir. Gerçek adı 
Alaeddin Ali Bey olan Acem 
Ali (Acem Alisi ya da Esir Ali 
diye de bilinir) klasik Osmanlı 
mimarlığında adı bilinen ilk 
mimarbaşıdır (1519-1537). Külliye; 
cami, şadırvan, zaviye (küçük 
tekke), talimhane, harem, imaret, 
Mevlevi şeyhlerine ait türbe ve iki 
kervansaraydan oluşmaktadır.

KURŞUNLU KÜLLİYESİ
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Vakfiyede bildirilen ambar, yemek salonu ve mutfaktan dolayı bu 
birim karşısındaki kubbeli aşhane ile birlikte yemekhane yapısı 
olduğu belirtiliyor. Yapı, giriş bölümünden sonra enlemesine 
atılmış dört sivri kemerle desteklenen tonozla örtülüdür.

İMARET

İmaretin mutfağı olabilecek batı girişinin kuzeyindedir. Batı 
duvarında, ocak nişinin bulunduğu noktada anıtsal tutulan 
bacasıyla ve halkın verdiği bilgiye göre 19. yüzyılın sonlarından 
itibaren saat kulesi olarak 1960’lara kadar kullanılmıştır. 

AŞEVİ

1529’dan sonraya tarihlenen yapı, kesme ve doğal taşın bir 
arada kullanılmasıyla inşa edilmiştir. Eksende bulunan altı adet 
paye, mekânı hem derinlemesine hem de enlemesine böler. 
Enlemesine yapı on dört bölüme ayrılmış ve her birimin üstü beşik 
tonozla örtülmüştür. Mekân, günümüzde nikâh salonu olarak 
kullanılıyor. Ayrıca; Sıcak Cam Üfleme Atölyesi ve Cam Sanatları 
Merkezi bulunmaktadır. Bu kısım Uluslararası Odunpazarı Cam 
Festivali ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.

KERVANSARAY

Cami’nin kubbesi kurşunla kaplı olduğundan Kurşunlu Camii 
adını almıştır. Kubbe içi kalem işleriyle süslüdür. Cami, kare 
planlı kubbeyle örtülü, beş bölümlü, son cemaat yeri bulunan 
ve Külliye’de kitabeye sahip tek yapıdır. Kesme taş malzemeyle 
yapılmış caminin son cemaat yerinde bulunan sütunlar ve 
başlıklarında mermer kullanılmıştır. Klasik Dönem özelliği olan 
sivri kemer ve mukarnaslı sütun başlıkları da görülür.

CAMİ

Şadırvan, 1536’da Matrakçı Nasuh’un çizdiği minyatürde 
görülmesine rağmen onarımlar nedeniyle bugünkü şadırvanın 
eskisiyle ilgisi kalmamıştır. Günümüzde kullanılabilir hâlde olan 
Şadırvan, 1960’lı yıllarda Külliye içinde inşa edilen diğer eserleriyle 
uyumlu bir şekildedir.

ŞADIRVAN

Revaklı ve tek mekânlıdır. Biri giriş kısmı, diğeri kapalı kısım olmak 
üzere kubbeyle örtülü iki mekân bulunmaktadır. Taş ve tuğlayla 
oluşturulan almaşık teknikte yapılmıştır. Bizans dönemine ait 
devşirme malzemeler de görülür. Günümüzde Nisan 2010 
tarihinden itibaren kütüphane olarak kullanılıyor.

SIBYAN MEKTEBİ
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4
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Hanikâh ile aynı düzlemde Cami’ye paralel olarak gelişen ve 
vakfiyede yer alan misafir odaları için en uygun yer olarak 
düşünülebilir. Bu mekânın Mevlevihane’nin harem kısmı olarak 
kullanıldığı da ileri sürülür. Birbirine eş büyüklükte dört kubbeli 
mekân ve önünde bulunan revakla, hanikâhla görsel bir bütünlük 
meydana getirir.

TABHANE

Medrese, hanikâh ve Mevlevi Âsitanesi olarak da adlandırılır. 
L biçimindeki kubbeli mekâna ve hücrelere, kubbeli mekânın 
önünde bulunan merdivenlerden ulaşılır. Yenilemelerle, avluya 
bakan kuzey cephe boyunca revak, destek ve örtü elemanlarıyla 
yeniden inşa edilmiştir. Semahane olarak kullanılan bölümünde 
kuzey cephesi sivri kemeri bir eyvan niteliğine büründürülmüştür. 
Mekân, günümüzde dünyada açılan ilk Lületaşı Müzesi olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca Osmanlı döneminde eğitim görenlerin 
konaklama olarak kullandıkları odalar bugün atölyeye 
dönüştürülmüştür.

MEDRESE (HANİKÂH)

7

8
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Anadolu Selçuklu Devleti 
döneminde 1267 yılında III. 
Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 
yapılmıştır. 1267 yılından sonra 
cami üzerinde değişikler yapılmış, 
restorasyonlarla Selçuklu mimari 
özelliklerini yitirmiştir. Kendi 
adı ile anılan parkın içerisinde 
bulunan cami şehrin en eski 
camilerindendir. Alaeddin Camii 
çevresinde Alaeddin Parkı adıyla 
anılan yeşil bir alan bulunuyor.

ALÂEDDİN CAMİİ

Kurşunlu Külliyesi’nde 
“Tabhane” olarak adlandırılan 
bölümde bulunuyor. Lületaşı 

Müzesi’nin yanı başındaki 
çarşıda lületaşı, ebru, tezhib, 

hat, gümüş işlemeciliği, kilim 
halı dokumacılığı gibi el 

sanatları yapılıyor ve satılıyor.

ESKİŞEHİR SANATLARI ÇARŞISI
Odunpazarı Belediyesi
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1850’li yıllarda Takattin Bey tarafından çevre köy, kasaba ve şehirlerden 
gelen pazarcıların, seyyahların ve köylülerin hem kendilerinin hem 
de hayvanlarının konaklamaları için yaptırılır. Atlıhan, hem dinlenilip 
konaklanan hem hayvanların bakımının yapıldığı hem de içinde çay 
ocağı bulunan bir yer olması dolayısıyla bölge halkının da toplandığı, 
dönemin bütün sosyal, siyasi ve ekonomik gündeminin oluştuğu bir 
mekân hâlini alır. Zaman içinde Han, Tavafçı Hanı, Odunpazarı Hanı 
gibi isimlerle anılır. 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından sonra han, 
eski işlevini yitirerek metruk ve harabeye dönüşür. Han, Odunpazarı 
Belediyesi tarafından Odunpazarı Evleri Yaşatma Projesi kapsamında 
2006 yılında, orijinal mimarisi göz önünde bulundurularak Atlıhan adıyla 
yeniden inşa edilir. 

768 metrekarelik bir alanda yer alan han, geleneksel mimari unsurları da 
içinde barındıran bir yapıdır. Zemin ve birinci kat olmak üzere iki kattan 
oluşan Atlıhan’da lületaşının üretildiği ve satıldığı birimler bulunmaktadır. 
Çarşıda diğer geleneksel el sanatları ürünleri de görülebilir.

Tarihi Odunpazarı’nın yeni mekânlarından biri olan Kırk Ambar Çarşısı, 
otantik atmosferi ile süprizlerle doludur. 
İçerisinde yer alan restoranda 
konuklarına yöresel lezzetleri 
de sunuyor. Lületaşından 
cama kadar birçok el sanatına 
ait küçük hediyeliklerin yer 
aldığı dükkânlar ve atölyelerle 
dolu Kırk Ambar’ın en önemli 
özelliği,  kadın girişimciler 
tarafından işletiliyor olması. 

ATLIHAN EL SANATLARI ÇARŞISI

KIRK AMBAR ÇARŞISI

Odunpazarı Belediyesi



Dede Mahallesi’nde bulunan yapı 19. yüzyıla ait ahşap sivil mimarinin 
tipik bir örneğidir. Birinci dönem milletvekillerinden Halil İbrahim Efendi 
(Sipahioğlu)’ye ait olan ve “Yeşil Efendi Evi” adıyla tanınan ev, Atatürk’ün 
burada misafir edilmiş olmasından dolayı da ayrı bir önem taşımaktadır. 
Evin selamlık bölümü, yapılan restorasyon ve düzenlemelerden sonra 1984 
yılında ziyarete açılmıştır. 

2012 yılında Kentsel Sit Alanı dâhilinde bulunan bir yapı grubunun  yıkılıp 
yeniden yapılması ile Odunpazarı Belediyesi tarafından oluşturulmuş turistik 
çarşıdır.  

Camın Odunpazarı ve Eskişehir’de bir marka olması için yapılan çalışmalarda, 
özellikle cam konusunda kurslarda eğitim almış, sertifikalı girişimcilerin 
çoğunluğunun oluşturduğu 14 dükkânda, camın yanında çini ve seramik 
sanatçılarının eserleri satışa sunulmaktadır. 

Odunpazarı Kentsel Sit Alanı sınırları içindeki mevcut alışveriş noktalarına 
alternatif kazandırmak, dolayısıyla alanın fiziki iyileşme sürecine ivme 
kazandırmak amacıyla yapılan çarşı, Butik Otel, Kırım Tatar Kültür ve Çibörek 
evi ile çevrelenmiş alanda farklı bir kentsel buluşma noktası oluşturmuştur. 
Kültürel aktiviteler ve benzeri ihtiyaçlar için bir “açık hava çok amaçlı salonu” 
olarak da kullanılmaktadır.

ARASTA

OSMANLI EVİ

Cam, Çini ve Seramik Çarşısı
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Bağdadi tarzda inşa edilen ev, bodrum 
ve zemin üzerinde yükselen üst kattan 
ibarettir. Tavan, kapılar ve duvarlardaki 
ahşap işçiliği görülmeye değer. Cumbalı 
ve ocaklı olan baş oda süslemeleri 
diğer mekânlardan daha zengindir. 
Odunpazarı Belediyesi tarafından 2006’da 
restore edilerek 19. yüzyıl yaşantısını 
yansıtacak şekilde düzenlenen Osmanlı 
Evi’nde birçok etnografik ürün görülebilir. 
Restoran da bulunan Osmanlı Evi’nin 
bahçesi, yemek ya da kahve için iyi bir 
adrestir. 
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Eskiden zaviyede her salı 
günü düzenli toplanıldığından 
halk arasında “Salı Tekkesi” 
olarak adlandırılır. Zaviyede, 
Anadolu Selçuklu Sultanları 
I. İzzeddin Keykavus ve I. 
Alaeddin Keykubat’ı Fütüvvet 
Teşkilatı’na davet etmek 
üzere Abbasi Halifesi’nin 
elçisi olarak Anadolu’ya gelen 
Şeyh Şehabettin Sühreverdi 
yatmaktadır. Anadolu Selçuklu 
Sultanlarının da dahil olduğu 
Fütüvvet Teşkilatı, Anadolu’da Ahi 
Teşkilatı’nın temelini oluşturur. 
Zira Ahilik teşkilatının oluştuğu 
ilk illerden biri Eskişehir’dir.

Ünlü Mutasavvıf Sühreverdi’nin 
adına Odunpazarı’nda bir zaviye 
kurulur ve Fütüvvet Eskişehir’de 
teşkilatlandırılır. Özellikle 
Moğol istilası sırasındaki otorite 
boşluğunda fütüvvetin şehri 
koruyucu ve insanları birleştirici 
rolü öne çıkar. Bu misyonu ile 
zaviye, uzun yıllar ayakta kalır. 

ŞEYH ŞEHABEDDİN SÜHREVERDİ ZAVİYESİ
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Porsuk Çayı’nın Frigler ve Bizans dönemlerindeki adı Tymbris 
(Timbris)’tir. Nehrin “Porsuk” adını alması ise Türklerin eline 

geçmesiyle olmuştur. Rivayete göre 1090’da bir süre 
Kütahya’da Kale Muhafızı olarak görev yapan ünlü Selçuklu 

Komutanı Emir Porsuk’un adı bu nehre verilmiştir.

Porsuk  nehrinin  geçtiği  kadınlar
Hepsine  yüzer  kez  rastladım  en  azdan
Hepsi  de  bir  şarkı  edinmiş  kendine
Umutsuz  sevdalara  tutunmak  onlarda
...

Cemal SÜREYA
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SICAKSULAR
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Eskiden Hamamyolu Caddesi’ni 
(Eski adıyla Yunak Caddesi) 
boydan boya geçen ve 
Porsuk kenarındaki Değirmen 
Sokağı’ndan sonra Porsuk 
Nehri’ne kavuşan Akarbaşı 
Deresi, yaya ve araç trafiğini 
birbirinden ayırmakla kalmayıp 
suyun iki yanındaki salkım 
söğütler de caddeye ayrı bir 
güzellik katardı. Derenin suyu 
Akarbaşı Değirmeni’nden gelir, 
bir kol da Deliklitaş Caddesi’ne 
giderdi. Deliklitaş Caddesi 
boyunca verimli toprakları 
sulayan, Yediler’de yolun 
altından geçen dere; Deliklitaş 
Caddesi’nin girişinde kanaldan 
çıkardı, bu yüzden o caddeye 
Deliklitaş denilirdi. Yukarı 
Mahalle ile Aşağı Mahalle’yi 
birbirine bağlayan Hamamyolu 
Caddesi Odunpazarı Belediyesi 
tarafından 2009’da yeniden 
düzenlenmiş ve trafiğe kapalı 
alanı ile güzel bir yürüyüş sahası 
hâline getirilmiştir. Bu caddede 
birçok alışveriş mekânının 
yanı sıra termal su kaynakları 
da bulunuyor. Sıcaksular adlı 
bölgede hamamlar, ayakkabı 
tamircileri ve lostracılar yer 
alıyor. 

HAMAMYOLU 
(SÜLEYMAN ÇAKIR) 

CADDESİ

Yediler Parkı, bir söylenceye göre 
yedi evliyadan adını alır. 

YEDİLER (SABAHATTİN GÜNDAY) PARKI
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TAŞBAŞI

REŞADİYE CAMİİ

Taşbaşı; daha çok küçük esnafın bir arada bulunduğu, tarihî Pirinç 
İşhanı’ndan Sıcaksular’a kadar olan, birçok sokaktan oluşan adaya verilen 
addır. Buradaki küçük dükkânların bir bölümü kuyumcular çarşısı, bir 
bölümü bakliyatçı, bir bölümü ise ayakkabıcı ve aktarlardan oluşmaktadır. 
Bunun çevresinde de Çarşı Camii’nden itibaren neredeyse Eskişehir tarihi 
ile özdeşleşen esnafların işlettiği manifaturacılar dizilidir.

1916’da Sultan Reşad 
tarafından yaptırılan 

Reşadiye Camii yıkılmış ve 
1969-1978 tarihleri arasında 
yeniden yaptırılmıştır. Güzel 

mimarisiyle dikkat çekiyor. 
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Taşbaşı’ndaki heykeller grubu 

ve Reşadiye Camii etkileyici 

aydınlatmasıyla geceleri 

büyüleyici bir havaya bürünür.
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ESNAF SARAYI

1985 yılında 
Eskişehir’in ilk 

modern alışveriş 
merkezi olarak 

açılan Esnaf 
Sarayı AVM’nin 

ilk katlarında 
mağazalar, diğer 

katlarında ofis 
ve restoranlar 

bulunuyor. 

İki Eylül Caddesi, şehrin kurtuluş gününü hatırlatan ve şehirde açılan ilk 
modern alışveriş merkezi Esnaf Sarayı’nı barındıran caddedir.

İKİ EYLÜL CADDESİ
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Köprübaşı; İki Eylül, Cengiz Topel, İsmet İnönü, Şair Fuzuli, Sivrihisar Caddesi 

gibi bütün önemli yolların Porsuk Nehri ile kesiştiği kavşağın adıdır. Burada 

Porsuk Nehri iki ayrı köprü ile geçilir. 

İki köprü arasında, Subay Orduevi karşısında 

Cengiz Topel’in heykeli bulunuyor. Cengiz 

Topel, 1964’te Türk Hava Kuvvetlerinin 

Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, 

uçağı Rumlar tarafından vurularak düşürülen 

pilot yüzbaşıdır. Türk Hava Kuvvetlerinin ilk jet 

pilotu şehidi olarak tarihe geçmiştir. 

KÖPRÜBAŞI

Cengiz Topel Heykeli

ÇUKUR ÇARŞI
Lületaşının 

işlendiği ve satıldığı 
dükkânların 
bulunduğu 

Çukur Çarşı’da 
hediyelik eşyalar 
alınabilir, Porsuk 

Nehri’nin yanı 
başında kahveler 

yudumlanabilir.
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KANATLI AVM

İsmet İnönü Caddesi ile Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi’nin kesiştiği 
noktada, harika bir konuma sahip. Konumunu güzel mimarisiyle 

zenginleştiren butik alışveriş merkezi, Eskişehirlilerin buluşma 
adreslerinden. Birçok markanın 

mağazaları yanında sineması, 
fastfooddan su böreğine, 

sıcak-soğuk sandviçten 
envai çeşit pasta, 
tatlı ve çikolataya 

kadar türlü 
yeme içme 

seçenekleriyle de 
ilgi görüyor. 
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İSMET İNÖNÜ
(DOKTORLAR) 

CADDESİ

İçinden tramvay geçen cadde 
daha ilk görüşte size İstanbul’daki 
meşhur İstiklal Caddesi’ni 
andırabilir. Cadde her daim 
kalabalık olsa da okulların açık 
olduğu dönemde cıvıl cıvıldır. 
Doktorlar Caddesi’nin asıl adı 
“İsmet İnönü”dür. Bir zamanlar 
doktor ofislerinin çoğuna 
ev sahipliği yapan bu cadde 
zamanla “Doktorlar” adı ile 
anılmaya başlanmıştır. Yürüyüş 
ve alışveriş için ya da kalabalıklar 
arasında kısa bir şehir gezmesi 
için çarşıya çıkıldığında çoğu 
insanın mutlaka uğradığı bir 
caddedir. Doktorlar’da ayrıca, 
şehrin diğer yerlerinde olduğu 
gibi, birbirinden özel heykelleri 
de görebilirsiniz. 
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ADALAR

Şair Fuzuli Caddesi, Atatürk Caddesi 
ve Porsuk  Nehri arasında bulunan 
bölgenin tamamı eski dönemlerde 
şehrin tanınmış ailelerinden birine ait 
olduğundan “Yalaman Adası” olarak 
anılmaya başlanır. Porsuk kenarı bir 
gezi ve eğlence bölgesine dönüşmeye 
başladıktan sonra “Adalar” olarak 
isimlendirilir. 

Porsuk Nehri kenarında 1960’lı yıllarda 
bulunan yazlık sinemalar, 1970’li yıllarda 
yerini gazinolara, 1980’li yıllarda ise 
lunaparklara bırakır. 1980’li yılların 
sonuna doğru ise lunaparklar yerini 
kafelere bırakır ve Adalar bir gezinti yeri 
olur. 1980’lerin sonuna kadar Porsuk 
Nehri’nin bu bölgesinde kayıklarla  
nehir gezintisi yapılırdı. Porsuk çevresi, 
şimdilerde 24 saat boyunca sunduğu 
eğlence seçenekleriyle şehrin enerjik 
uğrak yeri.

Adalar’da her köşe başında farklı bir 
müzik türüne ve atmosfere tanıklık 
edebilirsiniz. Ayrıca Adalar, birçok 
canlı müzik performansı sunan mekâna 
da ev sahipliği yapmaktadır.

Porsuk çevresinde 
birbirinden özel heykeller 

görebilirsiniz.
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Eskişehir, Türkiye’nin içinden nehir geçen ender şehirlerinden biridir. Porsuk, 
şehri ikiye bölüyor; kuzeyinde Tepebaşı, güneyinde Odunpazarı ilçesi yer 
alıyor. Bir nehrin bir şehrin kimliğini, karakterini ne denli etkilediğine tanık 
olacaksınız.

Nehrin bir tekstil fabrikasının renkleri ve şehrin kanalizasyon suyu ile 
kirlenmesinden sonra kayık gezintileri tarihe karışır, şehrin kanalizasyon 
altyapısının çözülmesi ve çayın ıslahından sonra da bu gelenek tekrar 
canlanır.  Porsuk Nehri kıyısında, diğer bir deyişle “su boyu”nda tavla 
oynayabileceğiniz kafeler yer alıyor.  Ayrıca, Porsuk Nehri’nde gondol veya 
tekne turu yapılabilir.

Porsuk üzerinde, Nasrettin Hoca (34 kişilik), Dorlion (34 kişilik), Osmangazi 
(34 kişilik), Anadolu (34 kişilik), Midas (22 kişilik) ve Yunusemre (22 
kişilik) olmak üzere 6 adet gezi botu hizmet veriyor. Çok az bir bedelle 
Köprübaşı’ndan başlayarak Köprübaşı-TÜLOMSAŞ arası turlara katılabilirsiniz.  
Ayrıca, Köprübaşı–Kentpark ve Kentpark–Köprübaşı tarifeli seferleri de 
düzenleniyor. Porsuk Nehri’nde Venedik tipi gondollar, Köprübaşı ve 
Kentpark’ta hizmet veriyor.

Bozkırda gondol keyfi yaşayın!

PORSUK NEHRİ
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Bu cadde adını bir güreşçiden alır. Sultan Abdulhamid döneminin son 
başpehlivanlarından olan Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Romanya’nın Dobruca 
yakınlarındaki Kızılcık adlı kasabasında dünyaya gelir, ailesiyle birlikte 
Eskişehir’e göç eder ve 1931’de yaşamını yitirir. Kırkpınar yağlı güreşlerinin 
unutulmaz isimlerinden olan pehlivanın anısı yalnızca bu caddede değil 
Eskişehirspor taraftarları arasında da yaşatılır.  Gücün simgesi olarak 
anımsanan bu pehlivan, Eskişehirspor’un en ateşli taraftar gurubu olan 
“Kızılcıklı” adına da kaynaklık ediyor. 

Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, geçmişten beri Eskişehir’in en modern 
caddelerinden biri olagelmiştir. Öyle ki siyah beyazlı günlerinde TRT’de 
yayımlanan “Flamingo Yolu”ndaki modern çizgilerin şehirdeki görünür 
hâli bu caddedir. Bu yüzden cadde bir zamanlar Flamingo Yolu olarak 
adlandırılırdı. Cadde günümüzde de popüler alışveriş ve yeme-içme 
mekânlarını barındırıyor.

Eskişehir Tren Garı ferah ve güzel mimarisiyle insanda kocaman çantaları 
alıp seyahat etme isteği uyandırıyor. İstasyonun karşısındaki 24 saat açık 
olan köfteciler, öteden beri şehrin yemek kültürünün bir parçasıdır. 

GAR

KIZILCIKLI MAHMUT PEHLİVAN CADDESİ
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Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. 1894’ten bu yana şehrin üretim ve 
kalkınma öyküsünü yazar. İlklere imza atarak efsaneleşen şirket günümüzde 
de büyük başarılar gerçekleştiriyor. 

DEVRİM

TÜLOMSAŞ

TÜLOMSAŞ, DEVRİM, KARAKURT 
VE BEHİÇ ERKİN

Türkiye’nin İlk Otomobili

16 Haziran 1961’de Devlet Demiryolları 
Fabrikaları ve Cer Dairelerinin yönetici 
ve mühendislerinden 20 kadarı Ankara’ 
da bir toplantıya çağrılır. Toplantıda 

Ulaştırma Bakanlığından alınan yazı 
okunur. Yazıda “Ordunun cadde binek ihtiyacını 

karşılayacak bir otomobil tipinin geliştirilmesi” görevinin TCDD işletmesine 
verildiği ve bu amaçla 1.400.000 TL ödenek ayrıldığı yazılıdır. Tanınan süre 
29 Ekim 1961’e kadardır, yani 4,5 aydır. Bu süre içinde mevcut imkânlarla 
otomobil imali bir mucizedir. Ülkede ise üniversiteden basınına, bir avuç 
sanayicisinden politikacısına herkes Türkiye’de ne otomobil ne de motor 
yapılabileceğine inanır. Fakat bu inanılmaz şey gerçekleşir ve 29 Ekim 1961 
sabahı Türkiye’ de yapılan ilk otomobil, kaportası pürüzsüz olmasa da, kendi 
tekerlekleri üzerinde ve yine Türkiye’ de yapılan kendi motorunun gücüyle 
Büyük Millet Meclisi binasının önüne götürülerek Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel’e sunulur. Devrim, Cumhurbaşkanı’nı Anıtkabir’e götürür, sonra da 
Hipodrom’daki geçit resmine katılır. 

1961 yılında Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in talimatlarıyla 4,5 ayda 
üretilen Devrim, 1250 kg ağırlığında 
ve saatte maksimum 140 km hız 
göstergesine sahiptir. Egzoz borusu 
yanda olan, uzun ve kısa farları ayak 
ile çalışan, kontak anahtarı 
elle çalıştırılabilen 
Devrim, bu 
özellikleriyle 
ilgi çeker. 
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4 Nisan 1957’de Eskişehir’de (Çukurhisar) Çimento Fabrikası açılış töreninde 
bulunan Başbakan Adnan Menderes, 5 Nisan’da Devlet Demiryolları 
Cer Atölyesi’ne gelir. Fabrikaların bütün müştemilatını, özellikle Çırak 
Okulunu gezer; incelemelerde bulunur. Sanatkârlarla, İşçi Sendikaları 
ve Federasyon Heyetleri ile de hasbihâl eder. Daha sonra, halka treni ve 
demiryolunu sevdirmek amacıyla o yıl Ankara Gençlik Parkı’nda işletilecek 
olan “Mehmetçik” ve “Efe” adlı minyatür trenlerin hazırlanmış bulunan 
lokomotiflerinden birine binerek gezer ve çok beğenerek “Bu lokomotifin 
büyüğünü sizden istesem yapabilir misiniz?” der. 1958 yılında Eskişehir Cer 
Atölyesi, Eskişehir Demiryolu Fabrikası adıyla yeni ve büyük hedefler için 
organize edilir. Bu hedef ilk yerli lokomotifi imal etmektir. 1961 yılında, 
Türk işçi ve mühendislerinin şeref anıtı fabrikada istim tutar. Bu, 1915 
beygir gücünde, 97 ton ağırlığında, 70 km/h hız yapabilen ilk Türk buharlı 
lokomotifi Karakurt ‘tur. 

KARAKURT

BEHİÇ ERKİN (1876-1961)
Demiryollarının Babası

Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında ve Millî 
Mücadele’de önemli rol oynayan Behiç ERKİN Devlet 
Demiryolları’nın kurucusu ve ilk Genel Müdürü’dür. 
Bu yüzden “Demiryollarının Babası” olarak anılır. 
Siyasetçi ve diplomat kimliğinin yanı sıra  Atatürk’ün 
fikir alışverişinde bulunduğu en yakın ve en eski 
mesai arkadaşlarından biridir. 

Takdirname ve İstiklal Madalyası
Kurtuluş Savaşı’ndaki önemli rolü ve başarılarından 
dolayı hem “TBMM Takdirnamesi” hem de “İstiklal 
Madalyası” ile onurlandırılmıştır.

Vasiyetinde Eskişehir’e defnedilmek istedi
İstanbul’da vefat eden Behiç Erkin, ilk Genel Müdürlük 
görevini yaptığı İzmir-İstanbul-Ankara hatlarının 
birleştiği Eskişehir (Enveriye) istasyonundaki üçgende 
defnedilmeyi vasiyet etmiştir. Ölümünden bir süre 
sonra TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan 
anıt mezara nakledilerek vasiyeti yerine getirilmiştir.

Türkiye’nin İlk Buharlı Lokomotifi
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ALTIN AYAKLAR

ATİLA ÖZER KARİKATÜRLÜ EV

Şehrin en dinamik noktasında, yeme içme ve eğlence mekanlarının arasında 
yer alan Espark AVM, Eskişehir’in en büyük alışveriş merkezi özelliğini taşıyor. 
Espark AVM, ECE Türkiye’nin ilk yatırım projesi ve birçok ünlü markaya ait 
150 mağazası, şık restoranları ile özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor. 
Alışveriş merkezi yanında restore edilmiş üç tarihî baca bulunuyor. 

ESPARK AVM

Tepebaşı Belediyesi tarafından Espark AVM 
önündeki yürüyüş yoluna Türk futboluna 
hizmet etmiş, başarısı ve futbolcu kişiliğiyle 
futbol seyircisinin gönlünde yer etmiş ve 
futbolumuzda iz bırakmış isimlerin ayak 
izleri yerleştirildi. Başta Eskişehirspor’un 
efsane kadrosundaki futbolcular yanında 
Türk futbolunun ölümsüz isimleri Lefter, 
Metin Oktay gibi pek çok futbolcunun ayak 
izleri burada görülebilir.

Karikatür sanatına önemli katkılarda bulunmuş, Eskişehirli Karikatürist Prof. 
Dr. Atila Özer’in adının verildiği Espark önündeki tek katlı yapı, 
karikatür sanatına yeni isimleri 
kazandırmak için çalışmalar 
yürütüyor. Karikatürist Kâmil 
Masaracı’nın desteğiyle Tepebaşı 
Belediyesi tarafından kurulan 
‘Prof. Atila Özer Karikatürlü Ev; 
yaşamı çizgiyle tanımlamaya çıkan 
çizerlerin buluştuğu yer hâline 
geldi.
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HALLER GENÇLİK MERKEZİ

Haller Gençlik Merkezi, Eskişehir’de bulunan tarihî “Yaş Sebze ve Meyve 
Hali Binası”nın restore edilmesi 
ile oluşturulmuştur. Burada, 
hediyelik eşya dükkânları, büfeler, 
kafeler ve barlar bulunuyor. Haller 
Gençlik Merkezi, Şehir Tiyatrosu 
sahnelerinden Tepebaşı Sahnesi, 
sergi salonu, kitabevi ile kültür sanat 
etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

NEOPLUS AVM

ÖZDİLEK AVM

2007 yılında açılan Neoplus AVM, Eskişehir’in ilk ve tek outlet ve yaşam 
merkezi durumunda. Neoplus 
AVM’de Eskişehir’in en büyük 
hipermarketi ve en büyük 
çocuk oyun alanı ile İç 
Anadolu Bölgesi’nin en 
büyük kapalı alana 
sahip go-kart pisti 
bulunuyor. 

Eskişehir’e büyük bir canlılık katan Özdilek AVM; Tepebaşı Belediyesi 
sınırları içerisinde, Anadolu Üniversitesi ve Hava Müzesi’nin karşısında 
bulunmaktadır. Şehrin önemli kavşak noktaları arasında yer alan Özdilek 
AVM, insanların kolaylıkla ulaşabileceği konumuyla ön plana çıkmaktadır.
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Eskişehir’de Kültür Sanat
Dil ve Kültür Bir Milletin Canıdır

MEHMET KAPLAN(1915-1986)
Dil ve kültürün, bir milletin canı olduğunu söyleyen Mehmet KAPLAN 
ömrünü bilime, sanata, edebiyat ve kültüre adayan örnek bir bilim ve kültür 
insanıdır. O; ülkemizde edebiyatın bir bilim dalı hâline gelmesinde etkili 
olan, Türk edebiyatına hem araştırmaları ve eserleriyle hem de yetiştirdiği 
öğrencileriyle hizmet eden bilim otoritesi ve rehberidir. Onun hayatı bütün 
imkânsızlıklara rağmen bu imkânsızlıkları bahane göstermeden azim ve 
sebatla çalışarak başarıya ulaşmanın hikâyesidir, bu yönüyle de gençlere rol 
model olarak gösterilecek değerlerimizdendir.

18 Mart 1915’te Sivrihisar’da dünyaya gelen Prof. Dr. Mehmet KAPLAN 
ortaöğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesinde tamamlar. 1939-1983 yılları 
arasında mezun olduğu İstanbul Üniversitesinde akademik kariyerine 
devam eden Mehmet KAPLAN, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinin de kurucularındandır. Onun ilmî araştırmalarının yanı sıra 
Nesillerin Ruhu, Büyük Türkiye Rüyası gibi deneme türünde eserleri de 
vardır. 

“Değerleri var oldukça
Türk milleti de var olacaktır”

Mehmet KAPLAN, Türk kültürünü oluşturan 
ana eserler üzerinde durarak manevi 
değerlerimizi tespite çalışmıştır. O; “Toplum 
değerleri açısından tehlikeli olan; farklı 

milletlerin, farklı değerlerinin sosyal 
onay almaksızın kabul edilmeye 

çalışılmasıdır. Bir toplum, değerlerinden 
yoksunlaştırılmışsa, değerleri ile 

olan bağı kopmuşsa o toplumun 
ayakta durması zorlaşacaktır. Türk 
milletinin din, dil, tarih, musiki, 
edebiyat alanındaki değerleri var 

oldukça Türk milleti de var olacaktır.” 
diyerek değerlerin bir millet için 

hayati öneme sahip olduğunu 
vurgulamıştır.
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Eskişehir’in canlı kültür sanat hayatı 
“TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTLİĞİ” ile ivme kazanmıştır.
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MART

FESTİVALLER ve YEREL ETKİNLİKLER

ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROLARI FESTİVALİ
Eskişehir’deki önemli bir sanat organizasyonu olan ve Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen Uluslararası Gençlik ve Çocuk Tiyatroları Festivali, 
her sene mayıs ayında yapılıyor. Festivalde yerli ve yabancı birçok tiyatro 
topluluğu, sanatın evrensel dili eşliğinde Eskişehirli çocuklar ve gençler için 
sahne alıyorlar.

ESKİŞEHİR ULUSAL OPERA VE BALE GÜNLERİ
Her sene mart ayında Devlet Opera ve Balesi iş birliğiyle düzenlenen Eskişehir 
Ulusal Opera ve Bale Günleri’nde, ulusal opera ve bale temsillerinin en iyileri 
Eskişehirlilerle buluşuyor. Devlet Opera ve Balesi’nin Türkiye çapındaki 6 
merkezinde sergilenen temsiller sayesinde Eskişehir opera ve balenin en 
seçkin örnekleriyle renkleniyor.

NİSAN

AMATÖR CAZ MÜZİSYENLERİ FESTİVALİ

“KÜLTÜREL BİR KÖPRÜDÜR LÜLETAŞI”

İNÖNÜ ZAFERLERİ GÜNÜ

Anadolu Üniversitesi Caz Kulübü ev sahipliğinde 2010 yılında sekizincisi 
düzenlenen festival Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda caz grubu ve 
müzisyenin çalışmalarını sergileme imkânı sağlıyor. Festival yurt içi ve yurt 
dışındaki caz çevreleri tarafından büyük ilgi görüyor. 

Odunpazarı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile, yurt dışından 
şehrimize gelen Erasmus öğrencilerinin lületaşı ustalarıyla birebir yaptıkları 
çalıştaylar, workshoplar ve festival sonu lületaşı eserleri sergilenmekte.

Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü’nün Yunanlılara karşı kazandığı zaferler, 
İnönü’de anılmaktadır. 
MAYIS

ULUSLARARASI ESKİŞEHİR FİLM FESTİVALİ
İlki 1998’de yılında Anadolu Üniversitesinin 40., İletişim Bilimleri Fakültesinin 
ise 20. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Eskişehir Film 
Festivali büyük ilgi görüyor.

ULUSLARARASI YUNUS EMRE KÜLTÜR HAFTASI (06-10 Mayıs)

SEYYİD ŞUCÂ’EDDİN VELÎ ANMA DOSTLUK VE SEVGİ GÜNÜ

Sevgi elçisi Yunus Emre, il merkezinde ve Yunusemre Beldesi’nde düzenlenen 
etkinliklerle anılmaktadır. 

Büyük veli, mayıs ayının 4. haftasında Arslanbeyli (Şuceaddin) köyünde 
düzenlenen törenle anılmaktadır.

HAZİRAN
NASREDDİN HOCA DOĞUM ŞENLİKLERİ
03-10 Haziran arasında il merkezinde ve Nasrettinhoca beldesinde 
kutlanmaktadır.
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ECDADI ANMA ŞÖLENİ
Asarcık’ta Asarcıklılar Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından 
düzenlenmektedir.

AĞUSTOS

EYLÜL

ERTUĞRULGAZİ’Yİ ANMA VE YÖRÜK ETKİNLİKLERİ

SEYYİD BATTAL GAZİ’Yİ ANMA TÖRENİ

TEPREŞ ŞENLİKLERİ
Sivrihisar’da haziran ayının ikinci haftası Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma 
Spor Kulübü Derneğince düzenlenmektedir.

KAYAKENT ÇUKURBAĞ ŞENLİKLERİ VE KİLİM FESTİVALİ
Günyüzü’nde haziran ayının üçüncü haftası Kayakent Belediye Başkanlığı 
tarafından düzenlenmektedir. 

KARAÇAY BALKAR ŞENLİKLERİ
Han’da haziran ayının dördüncü haftası Kuzey Kafkas Karaçay-Balkar Derneği 
tarafından düzenlenmektedir.

Ağustos ayının dördüncü haftası il merkezinde Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal 
Dayanışma Derneği tarafından düzenlenmektedir. 

Seyitgazi’de Seyitgazi’nin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 01 Eylül 
tarihinde Seyitgazi Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Seyyid Battal Gazi 
Vakfı iş birliği ile kutlanmaktadır. 

KASIM

02 EYLÜL: ESKİŞEHİR’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞ GÜNÜ

ULUSLAR ARASI ESKİŞEHİR FESTİVALİ
Eskişehir’in en kapsamlı kültür, sanat etkinliği olan ve ülkemizin önde gelen 
festivalleri arasında sayılan Uluslararası Eskişehir Festivali, 2009 yılında 
on beşinci kez yerli ve yabancı pek çok ünlü sanatçıyı Eskişehirliler ile 
buluşturmuştur. 

Uluslararası Eskişehir Festivali,  2001 yılından beri Zeytinoğlu Vakfı ile Eskişehir 
Kentsel Gelişim Vakfı iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Eskişehir Kentsel Gelişim 
Vakfının başlıca destekçileri arasında Eskişehir Valiliği,  Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi, Anadolu ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri ile Zeytinoğlu Vakfı 
yer alıyor.

Her yıl ekim ya da kasım ayında düzenlenip 9 gün süren festival, güz aylarında 
şehrin canlılığına katkıda bulunuyor. Dünyaca ünlü sanatçılarla ülkemizin 
yetiştirdiği değerli isimlerin Eskişehirli sanatseverlerle buluşmasına  imkân 
sunan festivalde, şehrin çeşitli mekânlarına yayılan konserler, tiyatro ve dans 
gösterileri, sergiler ve çocuk etkinlikleriyle her yaştan sanatsevere bir sanat 
şöleni sunuyor. 
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1991 yılında Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Oda Orkestrası konserler 
vermeye başlamıştır. Olağan haftalık konserlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği 
projeler ve repertuvarı ile ülkemizin sanat hayatında önemli bir yer edinmiştir. 
Orkestra,  öğrenciler ve Eskişehirliler tarafından beğeniyle izleniyor.

Birbirinden değerli sanatçıları, gün geçtikçe zenginleşen 
repertuvarları ve temalarıyla senfoni orkestraları Eskişehir’in 
sanat dünyasında büyük önem taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Operası’nda opera ve bale temsillerinin en 
seçkin örnekleri, Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında 
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun ve Mersin Devlet Opera ve Balesi 
Müdürlüklerinin repertuarında yer alan eserler Eskişehirlilerle buluşmaktadır.

A Büyükşehir Sanat ve Kültür Sarayı Mamure Mah. Kurultay Sok. No: 1

0222 230 89 44

A

W

Yunus Emre Kampüsü, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Zemin Kat

0222 335 05 80/3032-3033 www.aso.anadolu.edu.tr
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Açılış konserini Şef Bujor Hoinic ile 2002 yılında gerçekleştiren orkestra, 
Türkiye’nin en genç sanatçı topluluğu olarak da nitelendirilen orkestra bir 
taraftan haftada iki gün Eskişehirli dinleyiciler ile buluşurken diğer taraftan 
da Türkiye’nin yanı sıra, yabancı pek çok sanat organizasyonuna davetler 
almakta, dünyaca ünlü sanatçılar eşliğinde konserler düzenlemektedir. 
Orkestra, Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington ve New York kentlerinde 
verilen iki büyük konserde, Türk ve Amerikalı sanatçılar eşliğinde Yunus Emre 
Oratoryosu’nu seslendirerek, çok büyük bir başarıya imza atmıştır.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2012 yılında Türkiye’de Yılın 
Orkestrası seçilme başarısını da göstermiştir.

Sürekli kapalı gişe oynayan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bir 
taraftan oyunlar sahnelerken diğer taraftan da Yaratıcı Drama, Okuma ve 
Radyo Tiyatrosu, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu 
gibi birimlerle tiyatro sanatının daha geniş kitlelerle tanıştırılması için de 
çalışmalar yürütüyor. Altı ayrı sahnede seyirci ile buluşan Şehir Tiyatroları, 
yerli ve yabancı sanat festivallerinde Eskişehir’i başarı ile temsil ediyor,   ayrıca 
her yıl geleneksel olarak Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları 
Festivalini de düzenlemektedir. Güncel tiyatro programı için “http://tiyatro.
eskisehir.bel.tr/” adlı web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Tiyatro için önceden yer ayırtın!

A Büyükşehir Sanat ve Kültür Sarayı Mamure Mah. Kurultay Sok. No: 1

0222 230 89 44
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT VE KÜLTÜR SARAYI (OPERA BİNASI) 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAŞBAŞI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

BÜYÜKŞEHİR SANAT MERKEZİ

600’er kişilik bir konser ve opera–bale salonu ile tiyatro salonu bulunuyor.  Tesis içinde 
çok amaçlı sergi ve resepsiyon salonu da yer alıyor. 

Şehir Tiyatroları Ergin Orbey Sahnesi ile Turgut Özakman Sahneleri’nin bulunduğu 
Büyükşehir Sanat Merkezi’nde iki adet sergi galerisi var. Büyükşehir Sanat Merkezi 
seminer ve çeşitli toplantılar için de kullanılıyor.

Mamure Mah. İsmail Gaspıralı Sok. No: 1

2 Eylül Cad. Çınar Sok. No: 1/2 (Migros Üstü)

Vardar İş Merkezi, Taşbaşı

A

A

A

A

A

A

Eskişehir Cinemaximum (Espark)
Üniversite Cad. Eski Bağlar Mah. No: 21 W

W

W

www.cinemaximum.com.tr 0222 333 05 15

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAT GALERİSİ
Tıp Fak. Mermer Salon ÜstüA

Eskişehir Özdilek Cinetime
Hoşnudiye Mah. Doğruer Sokak No: 1 www.cinetime.com.tr 0222 335 50 51

Eskişehir Kanatlı Cinema Pink

Hoşnudiye Mah. Kanatlı AVM. Kat: 4 www.kanatli.com.tr  0222 231 42 92

0222 221 32 37

0222 220 45 74

0222 220 89 44

1

2

3

A

A

A

A

A

A

ŞEHİR TİYATROLARI TEPEBAŞI SAHNESİ

SİNEMA

ŞEHİR TİYATROLARI TURGUT ÖZAKMAN  SAHNESİ

ŞEHİR TİYATROLARI ERGİN ORBEY SAHNESİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT VE KÜLTÜR SARAYI

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi İki Eylül Cad. 
Migros üstü  

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi İki Eylül Cad. 
Migros üstü  

0222 220 45 74

0222 220 45 74

Haller Gençlik Merkezi Bağlar Geçidi Hal Sok. No: 14      0222 330 45 00

Mamure Mah. İsmail Gaspıralı Caddesi No: 1 0222 230 89 44

1

2

3

4

5

6

ŞEHİR TİYATROLARI SULTANDERE SAHNESİ

ODUNPAZARI BELEDİYESİ YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

75. Yıl Mah. Selami Vardar Bulvarı No: 99

2 Eylül Cad. PTT Yanı, Odunpazarı

0222 218 03 04

0222 221 71 10
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ODUNPAZARI BELEDİYESİ YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

ESKİŞEHİR ATATÜRK KÜLTÜR SANAT VE KONGRE MERKEZİ 

DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ

ESKİŞEHİR SANAT DERNEĞİ SERGİ SALONU

TEPEBAŞI BELEDİYESİ ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ

ÇAMURDAN SANAT ATÖLYESİ SERGİ SALONU

ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. ATİLA ÖZER KARİKATÜR EVİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ SANAT EVİ

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Eskişehir’in ilk kültür merkezlerinden biridir.  2007 
yılında Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarından 
sonra yeni yüzü ile birçok kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaktadır.   

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı “Eskişehir’in en büyük kongre merkezi” olma özelliğini 
taşıyan Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi, 1200 kişilik salona sahiptir.
  

Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı katkılarıyla yapılan 450 kişi kapasiteli kültür 
merkezinde; tiyatro, sinema, konferans gibi çeşitli etkinliklerin yapılabileceği modern 
bir salonun yanında, sanat galerisi ve sergi alanı olarak kullanılabilecek geniş bir 
fuayeye sahip. 

2 Eylül Cad. PTT Yanı, Odunpazarı

Cumhuriyet Bulvarı No: 104 Odunpazarı

2 Eylül Cad. Taşbaşı Çarşısı, Zemin Kat

Sakarya Cad. No: 25/2

Hoşnudiye Mah. Tunç Sok. No: 9

Cumhuriye Mah. Dinçer Sok. No: 5 (Subay Orduevi Yanı)

Hoşnudiye Mah. Safiyet Sok. No: 26/1

www.atilaozerkarikaturevi.com

Yeni Bağlar Mah. Fabrikalar Cad. Espark AVM önü

Kurşunlu Külliyesi Kervansaray Bölümü

A

A

ODUNPAZARI BELEDİYESİ HASAN POLATKAN KÜLTÜR MERKEZİ

OKM  ODUNPAZARI KÜLTÜR MERKEZİ

Atatürk Bul. Migros ÜstüA

A

A

A

A

A

A

A

A

0222 230 13 78

0222 230 25 57

0222 230 22 16

0222 221 22 06

0222 231 24 39

0222 233 05 82

0222 222 00 38

0222 333 04 71

0222 221 71 10

Eskişehir Rehberi / Eskişehir’de Kültür Sanat
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Şehrin tarihini ve kimliğini tam anlamıyla kavramak için müzeleri 
mutlaka gezmelisiniz. Kimi müzeler yerli ve yabancı sanatçıların 
eserlerinden oluşan sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor, kimi 

müzeler ise tarihe atılmış imzaları barındırıyor. Hangi müzeyi ziyaret 
ederseniz edin, kesinlikle iyi vakit geçireceksiniz.

181181Eskişehir Rehberi / Müzeler
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Eskişehir il ve ilçelerinden toplanan taşınır kültür varlıkları ile 1945 yılında 
Eskişehir Alaeddin Camii’nde bir depo müze oluşturulmuştur. 1966 yılında 
Odunpazarı Semtinde bulunan Kurşunlu Camii Külliyesi’nde Eskişehir Müze 
Müdürlüğü resmen kurulmuş, teşhir ve hizmete açılmıştır. 1974 yılında 
Akarbaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarında yapılan yeni binasında çalışmalarını 
sürdürmüştür.

Müze binasının yetersiz kalması, günümüz şartlarına uygun modernize bir 
müze ihtiyacı ile 2001 yılında ziyarete ve bilimsel çalışmalara kapatılmıştır. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ETİ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu arasında 
28.02.2007 tarihinde imzalanan protokol gereği müze inşaatı sponsorluğu 
ETİ Şirketler Grubu tarafından üstlenilmiştir.   

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi, projesinden 
teşhirine kadar Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk müze 
olarak nitelendirilmektedir.   2010 yılında Müze inşaatı tamamlanarak 
İdari bina hizmete girmiştir. Yaklaşık 1300 m2lik alana kurulan yeni müze 
binasının üç blok hâlinde 4000 m2lik kullanım alanı bulunmaktadır. İdari 
blokun bodrum katı laboratuvar, fotoğrafhane; zemin katı ise kafeterya,  1. 
ve 2. katları ise kütüphane ve idari bölüm olarak hizmet vermektedir.  Müze 
bahçesinde taşınmaz kültür varlıklarımız sergilenmektedir. B Blok zemin katı 
sergi, konferans vb. etkinliklerde; çok amaçlı salon, C Blok zemin katı yarı 
açık teşhir ve süreli sergi salonu, B ve C Blokların bodrum katı depo olarak 
hizmet vermektedir B ve C Blokların birinci katı tamamen Arkeolojik eser 
sergi salonudur. 
 
28 Mayıs 2011 tarihinde T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından resmen ziyarete açılan Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi satın alma, 

ESKİŞEHİR ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ

182 Eskişehir Rehberi / Müzeler
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bağış ve müsadere yoluyla gelen eserler ile ağırlıklı olarak Eskişehir’deki 
ören yerlerinde gerçekleştirilen kazı ve yüzey araştırmaları sonucu ele geçen 
eserlerden oluşan bir koleksiyona sahiptir. Müze teşhirinde yoğunluk olarak 
Dorylaion (Şarhöyük Eskişehir-Tepebaşı), Pessinus (Sivrihisar-Ballıhisar), Han 
Yeraltı Şehri (Han Yazılıkaya), Keçiçayırı (Seyitgazi-Bardakçı), Çavlum Köyü Eski 
Hitit Nekropolü (Odunpazarı-Çavlum), Demircihöyük (Çukurhisar-Tepebaşı), 
Karacahisar (Odunpazarı-Karacaşehir) Küllüoba (Seyitgazi-Yenikent) gibi 
arkeolojik alanlarda yapılan bilimsel arkeolojik kazılar, önemli buluntuları 
ile birlikte kronolojik olarak sergilenmektedir. Sergilenen eserler arasında 
mermer heykel ve heykelcikler, mimari parçalar, steller, pişmiş toprak günlük 
kullanım kapları, idoller, cam kaplar ve boncuklar, metal kap ve silahlar, 
takılar, sikkeler bulunmaktadır. Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi’nde Neolitik, 
Kalkolitik, Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerini kapsayan yaklaşık 22.500 taşınır kültür varlığı bulunmaktadır. 
Müze’nin yaklaşık 1.800 m2lik kapalı alanında teşhir edilen yaklaşık 2.000 
eser dışında kalan 20.500 eser 900 m2lik müze depolarında korunmaktadır.   
Müzenin tapusu Bakanlığımıza aittir. 

ÜNİK ESERLER
Lületaşı Mühür Çavlum Mezarlık Kazısı,  dünyadaki ilk lületaşı mühür Fayans 
Scarabe Mezopotamya eseri olup, yaklaşık 4000 yıl önce Anadolu (Eskişehir) 
ile Mezopotamya arasındaki ticari ilişkilerin kanıtıdır.

YAZITLI HİTİT MÜHÜR, PİŞMİŞ TOPRAK, ŞARHÖYÜK KAZISI
Roma Çağında Eskişehir’de sikke darp eden kentler: Midaion, Dorylaion, 
Pessinus, Nacoleia

CANLANDIRMALAR
2 vitrin tam canlandırma (Çavlum Mezarlık-Küllüoba Arkeolojik Kazı 
Çalışması)
5 vitrin yarı canlandırma (Demircihöyük Günlük Yaşam, Demircihöyük 
Sarıket Mezar, Küllüoba Ocak-Ateş, Şarhöyük Hitit Ocak, Şarhöyük Nekropol 
Hellenistik Kremasyon Mezar)

DİJİTAL AKTİVİTELER
İnteraktif uygulamalar ve etkinlikler 
(Sergi, konferans vb.) açısından ülkemizin 
modern ve örnek müzelerindendir.

A Akarbaşı Mah. Atatürk Bul. No: 64

0222 230 13 71 Her gün 08.00-17.00

Fotoğraf Çekilebilir

www.eskisehirmuze.gov.tr

Giriş Ücretlidir
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Anadolu Üniversitesi Yunusemre Yerleşkesi’nin karşısında yer alan Havacılık 
Parkı 1998 yılında açık teşhir olarak ziyarete açılmıştır. Havacılık Parkı’nda, 
çeşitli tip ve modellerde sivil ve savaş uçakları görülebilir. Kapalı bir mekânda 
ise pilot giysileri, rozetler, maket uçaklar ve uçak motorları yer almaktadır. 

Osmanlı dönemine ait Selçuklu Hamamı’nda bulunuyor. Sergide Kırka, 
Bigadiç, Kestelek, Emet ve Bandırma’da çıkarılan bor madeni ve örnekleri, 
Etibor Genel Müdürlüğüne ve işletme müdürlüklerine ait bilgi ve fotoğraflar, 
bor madeni ile ilgili bilgiler, açık ocak maketi ve bordan üretilen sanayi 
ürünleri yer alıyor. Ayrıca eski ev eşyaları, tarım aletleri ile el sanatları ürünleri 
de ziyaretçileri bekliyor. 

Fotoğraf Çekilebilir Giriş Ücretsizdir

A Anadolu Üniversitesi Yunusemre Yerleşkesi Karşısı

Pazartesi-Salı Hariç Her gün 09.00 - 17.00

Fotoğraf Çekilebilir Giriş Ücretsizdir

A İkiçeşe Mah. Afyon Cad. Seyitgazi

0222 671 25 03 Her gün 09.00-17.00

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK PARKI

SEYİTGAZİ BOR ve
ETNOGRAFYA SERGİSİ

Eskişehir Rehberi / Müzeler



Sivrihisar ilçesi Ballıhisar (Pessinus) 
antik kentinde, Belçika Gent 
Üniversitesi tarafından başlatılan 
kazılar, günümüzde Avusturalya 
Melburne Üniversitesi tarafından 
yürütülmektedir.

Eskişehir Valiliğinin desteği ve 
Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi’nin 
katkıları ile 1988 yılında bir açık 

hava müzesi düzenlenmiştir. Antik kentte sürdürülen kazılar sonucu ortaya 
çıkarılan taş eserlerin bir kısmı müzenin bahçesinde, küçük parçalar ise tek 
katlı yapıda sergilenmektedir.
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Mihalıççık’a bağlı Yunus Emre beldesindeki Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi 
l974 yılında Kültür Bakanlığı tarafından ziyarete açılmıştır. 13. yüzyılda 
Eskişehir’de bulunan Yunus Emre’nin mezarı Yunan işgali sırasında yıkılmış, 
l949 yılında yapılan bir çeşmenin arkasına taşınarak yeni bir mezar yapılmıştır. 
Bu mezar XIII. yüzyıl Selçuklu mimarisi üslubunda yapılmış; Rumi, palmet 
dekorlu mezar lahti birbirlerine kemerlerle bağlanmış, sekiz sütunlu, etrafı 
açık anıt mezarın ortasına yerleştirilmiştir. Bu anıt mezarın bulunduğu yere 
l982’de bir kültür evi, cami ve şadırvan eklenmiştir. Aynı zamanda buraya 
Yunus Emre’nin bir de heykeli konulmuştur. Kültür evinde kurulan müzede 
ise Yunus Emre’yi tanıtan kitaplar, Yunus Emre’nin dörtlüklerini içeren levhalar 
sergilenmektedir. Burada Yunus Emre’nin ilk mezarından arta kalan mimari 
parçalar ile bazı etnografik eserler de bulunmaktadır.

Fotoğraf Çekilebilir Giriş Ücretsizdir

0222 647 50 07 Her gün 09.00-17.00

YUNUS EMRE KÜLLİYESİ ve TÜRBESİ

BALLIHİSAR/PESSİNUS 
ÖREN YERİ ve 

AÇIK HAVA TEŞHİRİ

Eskişehir Rehberi / Müzeler
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Kurtuluş Savaşı’nda Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü’nün Karargâh 
binası olarak kullandığı evde oluşturulan müze 2001’de açılmıştır. Müzede 
İnönü Savaşları’nı içeren fotoğraflar, İnönü’nün ve diğer kumandanların 
vermiş oldukları cephe emirleri, Akşehir ll85 Sefer Malzeme Ana Depo 
Komutanlığınca verilen silahlar, İnönü Kaymakamlığının savaş alanından 
topladığı silahlar ve askerî malzemeler sergilenmektedir. Ayrıca İsmet 
İnönü’nün resmî üniformalarının kopyaları, Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi 
etnografya bölümünden getirilen yöresel etnografik eserler görülebilir. 

Anadolu Üniversitesi Yunusemre 
Yerleşkesi’nde yer alan müze binası, 
Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi 
örneklerinden olup geçmişte Askerî 
Kışla ve Talimgâh binası olarak 
kullanılmıştır. Dış cephe orijinale bağlı 
kalınarak sarı-beyaza boyanmıştır. 
Otoparka yakın yeşil alan içerisinde 
yer alan müze binasında 3 adet sergi 
salonunun yanı sıra belgelikler ve 
yönetim bölümleri yer almaktadır.

Müze koleksiyonu, yıllar içinde oluşan sanat birikiminin sonucu 
gerçekleşmiştir. Önce Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu, daha sonra 
Güzel Sanatlar Fakültesinin denetiminde Türk sanatına aralıksız 10 yıl 
hizmet veren Palet Sanat Galerisi, burada ürünlerini sergileyen yerli ve 
yabancı sanatçıların yapıtlarını üniversite koleksiyonuna kazandırmıştır. 
Üniversite koleksiyonundan seçilen yapıtlarla da Çağdaş Sanatlar Müzesinin 

koleksiyonu  oluşturulmuştur.

2001 yılında hizmete açılan 
müzenin koleksiyonunda 163’ü 
Türk, 50’si yabancı olmak üzere 213 
sanatçının yapıtı bulunmaktadır.

Fotoğraf Çekilebilir Giriş Ücretsizdir

A İsmet Paşa Mah. Karargah Cad. No: 17 İnönü 

0222 591 25 20 Her gün 08.00-17.00

İNÖNÜ SAVAŞLARI ve KARARGÂH EVİ

Anadolu Üniversitesi

Fotoğraf Çekilebilir Giriş Ücretsizdir

0222 335 05 80 - 34 23 Pazartesi hariç her gün 
10.00-19.00

A Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Yerleşkesi

Eskişehir Rehberi / Müzeler
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Fotoğraf Çekilebilir Giriş Ücretsizdir

0222 225 80 80/4395 Pazar ve Pazartesi hariç 08.00-17.00

A Eskişehir Tren Garı Yanı

Odunpazarı Belediyesi tarafından ziyarete 
açılan müzede, lületaşının ulaştığı teknik 
ve estetik birikimi sunan birçok seçkin ürün 
yer almaktadır. Eskişehir’e gelen konukların 
ilk duraklarından biri olan müze, ustaların 
hünerli ellerinden çıkan ürünleri görmek 
isteyenlerle dolup taşıyor.

Fotoğraf Çekilebilir Giriş Ücretsizdir

A Dede Mah. Zeytinoğlu Cad. Kurşunlu Külliyesi

0222 217 30 30 Her gün 08.00-22.00

1997 yılında Eskişehir Şube 13. Şefliği malzeme 
ambarındaki sobaların  boyattırılıp  şube bürosunda 
sergilenmesi, bir müze fikrinin doğmasına neden 
olur.  1908’de Almanya’ya sipariş edilerek yaptırılan 
lale motifli bu özel sobaların yanında TCDD 1. 
Bölge Müdürlüğü ile TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü 
tarafından temin edilen malzemelerle kurulan müze 
1998’de ziyarete açılır. Eskişehir Garı yanındaki iki 
dönümlük arazi üzerindeki 106 yıllık tarihî binada 
kurulan müze, sizleri bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. 
Müze bahçesinde motorlu ve elle çalışan drezinler, 
hemzemin geçit ve bariyerler, buharlı vidanjör, su 
tankeri, raylar ve lokomotifler bulunuyor. 

Tarihî bina içerisinde ise 
5 metre uzunluğunda 3.5 metre genişliğindeki 
bir demiryolu istasyonu maketi ve çevresi; 
buharlı, dizel ve elektrikli lokomotifler, vagonlar, 
eski telgraf, teleks ve manyetolu telefonlar, 
kömür ocakları, lambalar, levhalar ile aralarında 
Abdülhamit’in Anadolu-Bağdat demiryolunun 
yapılması ile ilgili fermanının da bulunduğu çok 
sayıda belge ve eski demiryolu istasyonları ve 
trenlerinin fotoğrafları yer alıyor. 

DEVLET DEMİRYOLLARI MÜZESİ

LÜLETAŞI SERGİSİ

Türkiye’nin Açık ve Kapalı Alanı Birlikte İlk 

Türkiye’nin İlk 

Eskişehir Rehberi / Müzeler
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Odunpazarı Meslek ve Sanat 
Edindirme Kursları  (OMEK) 
bünyesinde 2007 yılında açılan,  
Alevde Cam İşleme Atölyesi 
bulunmaktadır. Aynı zamanda 
burada kursiyerler tarafından 
yapılan eserler sergilenmekte 
ve kendileri tarafından satışa 
sunulmaktadır. Cam, bölgeyi 
gezen turistlere de Odunpazarı 
ve Eskişehir’den güzel bir hediye 
ve hatıra  seçeneği sunmaktadır.

SICAK CAM ATÖLYESİ 
Odunpazarı Belediyesi ve BEBKA iş birliğiyle geçmişte Sıbyan Mektebi olarak 
kullanılan Kurşunlu Külliyesi içindeki yapıda, Ekim 2011’de kurulan sıcak cam 
atölyesi, sıcak cam tekniklerinin (üfleme, serbest şekillendirme, döküm vb.) 
tümünün rahatça uygulanabileceği tam donanımlı bir cam merkezdir.

Özellikle Uluslararası Cam Festivalleri ile dünyaca tanınmış cam ustalarını 
ağırlayan atölyede, bu festivaller boyunca yapılmış çok özel cam eserler 
sergilenmektedir.

Kurşunlu Külliyesi İçerisinde Bulunan Alevden Cam Atölyesi
ODUNPAZARI BELEDİYESİ 

CAM ATÖLYELERİ
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2007 yılında Büyükşehir Belediyesi, Anadolu 
Üniversitesi ve Cam Dostları Grubu’nun iş 
birliği ile kurulmuştur. Türkiye’nin ilk cam 
müzesinde 58 yerli, 10 yabancı sanatçının 
eserleri teşhir edilmektedir. Cam şeffaflığının 
sanatla birleşmesi sonucunda ortaya neler 
çıkabileceğini merak ediyorsanız göz alıcı 
koleksiyonları mutlaka gezmelisiniz.

Fotoğraf Çekilebilir Giriş Ücretlidir

A Şarkiye Mah. Türkmen Hoca Sok. No: 28

0222 220 81 85/3 Pazartesi hariç hafta içi 10.00-17.30 / Haftasonu 10.00-18.30

Fotoğraf Çekilebilir Giriş Ücretli.

A Akarbaşı Mah. Türkmen Hoca Sok. No: 45  Odunpazarı

0222 234 37 34/2 Pazartesi hariç her gün 10.00-17.30

Türkiye’nin İlk 

Eskişehir Rehberi / Müzeler

KENT BELLEĞİ MÜZESİ

Kent Müzeleri Kompleksi 
bünyesinde yer alan bir diğer 
müze de Eskişehir Kent Belleği 
Müzesidir. Kent Belleği Müzesi, 
sanatsal veya tarihî objelerin 
sergilenmesinden ziyade, 
Eskişehir’in geçmişinden bugüne 
gelişiminde rol oynayan ve 
Eskişehir’e özgü olan unsurların 
dijital ortamda kayıt altına 
alındığı yepyeni bir anlayışa 
dayanan, çağa yakışan tarzda bir 
müze olarak tasarlanmıştır.
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Fotoğraf Çekilebilir Giriş Ücretli

A Atatürk Bulvarı No: 43 (Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı Evleri Çağdaş Cam Sanatları Müzesi altı)

0222 220 81 85/1 Pazartesi hariç hafta içi 10.00-17.00 / Haftasonu 10.00-18.00

Türkiye’nin İlk 

Eskişehir Rehberi / Müzeler

Büyükşehir Belediyesi, Kent 
Müzeleri Kompleksi aynı 
zamanda Türkiye’de başka örneği 
olmayan Yılmaz Büyükerşen 
Balmumu Heykeller Müzesine 
de ev sahipliği yapmaktadır. 
Başta Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün gerek sivil gerek askerî 
dönemlerine ilişkin çok sayıda 
balmumu heykelinin yer aldığı 
müzede ayrıca, Atatürk’ün aile 
bireylerinin, Osmanlı İmparatorluğu’na yön veren padişahlarımızın, Kurtuluş 
Savaşı komutanlarının, yerli ve yabancı devlet adamlarının, gazetecilerin, 
yazarların; sinema, tiyatro ve ses sanatçıları ile Eskişehir’in değerlerinden 
oluşan 160’ın üzerinde heykel bulunuyor. 

Canlı Tarih Sahnesi’nde Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk 
ile İsmet İnönü’nün android 
silikon figürleri, kendi ses ve 
hareketleriyle yakın tarihimize ışık 
tutuyor. Sahnede hareketli ve sesli 
iki android silikon figürün yanı sıra 
Kurtuluş Savaşı ve yakın tarihe ait 
çeşitli belgesel görüntüler de yer 
alıyor. Müzeler Kompleksinde yer 
alıyor.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN 
BALMUMU HEYKELLER MÜZESİ

CANLI TARİH SAHNESİ
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2004 yılında Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama 
Merkezine bağlı olarak kurulmuştur. Zemin kat, kısa süreli kişisel ve karma 
sergilerin yapıldığı bir alandır. Araştırma ve uygulama çalışmaları ile 
kitaplık da yer almaktadır. Müzenin üst katında Türkiye dışındaki ustaların 
karikatürlerinin sergilendiği bir ana salon, başbakanların portrelerinin 
bulunduğu Portreler Odası, Eskişehirli Karikatür Ustaları Odası, Afiş Odası, 
Türk Karikatür Ustaları Odası bulunmaktadır. Bu odalar daimi olarak 
sergilenen eserlerden oluşmaktadır. Ayrıca önemli mizah dergileri, 
kitaplar, tabaklar, heykeller de sergilenmektedir. Müzenin 
küçük bahçesinin duvarları Turan Selçuk ve Tan Oral’ın metal 
malzemelerle yaptıkları 
karikatürlerle süslüdür.

Fotoğraf Çekilebilir Giriş Ücretsizdir.

A Atatürk Lisesi yanı Malhatun Sok. No: 6

0222 230 02 01 Pazartesi hariç her gün 10.00-17.45

Türkiye’nin İlk Karikatür Müzesi

Eskişehir Rehberi / Müzeler

ESKİŞEHİRSPOR MÜZESİ
Kurşunlu Külliyesi karşısında bulunan daha önce KaraKamil İletişim Merkezi 
olarak geçen 3 katlı eski Odunpazarı konaklarından olan ev, Mayıs 2013 
tarihinde Eskişehirspor’a tahsis edilmiş ve müze hâline dönüştürülmüştür. 
Eskişehirspor Kulübünün kuruluşu olan 1965 yılından bu yana alınan çeşitli 
kupalar, madalyalar ve  futbolcu fotoğrafları burada sergilenmektedir.
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Anadolu Üniversitesi 
Cumhuriyet Tarihi Müzesi 
binası, Eskişehir’in ana 
arterlerinden biri olan 
İki Eylül Caddesi’nin 
geleneksel konuk 
mimarisinin yoğun 
olduğu Odunpazarı 
bölgesine ulaştığı noktada 
bulunmaktadır. Birinci 
Ulusal Mimarlık Dönemi 
biçimleme anlayışını 
yansıtan cepheleri, genel 
kütle düzeni ile çarpıcı bir 
görünüm sergiler. Bina, son devir Osmanlı eğitim sisteminde yurt düzeyinde 
inşa edilen Numune Mekteplerinin bu kentteki ilk örneğidir. Bina Turan 
Numune Mektebi adı ile 1915-1916 yılları arasında inşa edilmiştir.

1994 yılında Anadolu Üniversitesi tarafından hizmete giren üç katlı 
müzenin zemin katında Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu belgeleyen, 
Çanakkale Savaşları’ndan, Kongrelerden, Büyük Millet Meclisi’nden, İnönü 
Savaşları’ndan, Sakarya Savaşı’ndan, Büyük Taarruz’dan ve Cumhuriyetin ilk 
yıllarından 131 adet fotoğraf sergilenmektedir. Atatürk’ün çeşitli dönemlerine 
ait 51 adet portre, Kurtuluş Savaşı özeti ve inkılapları gösteren bir adet kolaj 
resim, Kurtuluş Savaşı ile ilgili pastel kuru boya karışımı iki adet resim, Birinci 
Dünya Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda ve Cumhuriyet döneminde Türk 
donanmasında kullanılmış 7 adet gemi maketi ve bir kağnı sergilenmektedir. 

Müzenin birinci katında Atatürk’e ait 126 parça eşya ve eserler, 1925-1980 
arası yerel gazeteler ve kütüphane bulunmaktadır. Müzenin bodrum katında 
Atatürk’le ilgili 48 adet belgeselin izlenebileceği 40 kişilik izleme salonu 
mevcuttur.

Fotoğraf Çekilebilir Giriş Ücretsizdir

A Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 11 Odunpazarı

0222 335 05 80 Pazar günü randevu ile, Pazartesi hariç her gün 
10.00-18.00
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Ülkemiz, kıta özelliği gösteren en küçük kara parçalarından birisidir. Buğday, 
kiraz, badem, incir, kayısı, mercimek, lale gibi pek çok ekonomik ürünün 
ana vatanıdır, gen merkezidir. Anadolu tüm Avrupa kıtasından daha fazla 
biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Biyolojik çeşitlilik ve tüm doğal kaynaklar 
gelecek kuşaklara bırakılacak gerçek mirastır. Anadolu, yaşayan bir müzedir. 
Bu nedenle Anadolu’nun biyolojik çeşitliliği son derece önemlidir.

Eskişehir ve çevresinin biyolojik çeşitliliğinin tanıtımı için bir araya getirilen 
koleksiyonlar, Zooloji Müzesinde halkın hizmetine sunulmakta ve doğa 
bilincinin gelişmesine büyük katkı sağlanmaktadır. 

Dönem dönem yaklaşık 1200 örneğin  sergilendiği müzede böcekler, 
kabuklu canlılar,  balıklar, sürüngenler, kuşlara ait örnekler ile bir çok balık ve 
memeliye ait iskeletler büyük ilgi görmektedir.  Müzeyi her yaş grubundan 
ziyaretçiler gezmekte, gelen ziyaretçilere, sergilenen hayvanlar hakkında 
bilgi verilmektedir. 

ESOGÜ ZOOLOJİ MÜZESİ 

A Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik 

Yerleşkesi  F4 Blok.

Fotoğraf Çekilebilir Giriş Ücretsizdir

0222 239 37 50 Pazar günü randevu ile, 
Pazartesi hariç her gün 
10.00-18.00



Odunpazarı İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 2011 
yılında ziyarete açılan “Tarihî 
Turan Numune Mektebi 
Ders Araçları Sergievi” şehrin 
yakın dönem hafızasını 
canlandırıyor. Osmanlı 
döneminde 1916’da “Turan 
Numune-i İbtidai Mektebi” 
adıyla açılan okulun, tarihî 
değeri olan ders araçları 
ve eşyalarının bir kısmı 
Almanya’dan gelmiştir. 
Almanya’da bir okul ile “Turan”ın birbirlerini kardeş okul olarak kabul ettiği 
biliniyor. Okula ait piyano, litografi (taş baskı) ders posterleri, plaklar, pikap, 
radyo ve birçok nostaljik eşya, Sergievi ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

İnternetin henüz bulunmadığı; hatta televizyonun da yaygın olmadığı bir 
dönemde farklı ders ve konulara ait model model ders araçları, insanda, 
fantastik bir laboratuvarda olduğu hissini uyandırır. İçi doldurulmuş 
hayvanlar, kimyasal bir sıvıyla korunan iki yılan ve bir ahtapot bulunan 
Sergievi; ayrıca doğayı sanal ortamda değil, orijinal hâliyle sunuyor 
avuçlarınıza. Civcivin, ipekböceğinin, kanatlı böceklerin oluşumu bugünkü 
bilgisayar yazılımlarında olduğu gibi “animasyon”la değil, doğadan canlılar 
aracılığıyla aşama aşama gösterilmiş.

Osmanlı döneminde açılmış bu okulda, zaman içinde gelişen teknolojinin 
imkânlarından yararlanıldığını bir tarih şeridini andıran ders araç gereçleri 
bir bakışta gösterir ziyaretçilerine. Turan Numune Mektebinin ilk öğretmen 
ve müdürlerinden Bayram Karatan’ın fotoğrafçılığa olan ilgi ve bilgisinden 
dolayı pek çok fotoğraf; zamanı dondurup bütün tazeliğiyle, tarihi elimize 
veriyor. 

Eskişehir Eğitim Tarihinden Bir Örnek
Şehir Kültür ve Tarihine Yeni Bir Renk

TARİHÎ TURAN NUMUNE MEKTEBİ 
DERS ARAÇLARI SERGİEVİ

A Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

Paşa Mah. İmamoğlu Sok. No: 2 

0222 230 40 20 Hafta içi  08.00-17.00 
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El Sanatları
“Makinalar çıktı da 

Oyalar oldu hep yalan
Oyalan deli gönül

  Var git sen de oyalan”
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Eskişehir, Anadolu toprakları içerisinde çok değişik kültürlerle tanışık, 
oldukça zengin folklor özelliklerine sahip bir ilimizdir.

13. yüzyıldan bu yana yerleşimin görüldüğü bu ilde 18. ve 19. yüzyıllardaki 
Türkmen ve Yörükler ile 19. ve 20. yüzyılın başlarındaki Kırım, Kafkasya ve 
Balkanlardan gelen göçmenlerin bu il ve çevresindeki kültür oluşumlarına 
katkıları açıkça görülmektedir. Bu kültür oluşumları içerisinde yer alan el 
sanatları da hiçbir yöremizde görülemeyecek kadar çok çeşitlilik gösterir. 
Ancak bugün kimi el sanatları, yerlerini sanayi ürünlerine terk ederek 
müzelerdeki yerlerini almış; kimileri yok olmakla karşı karşıya kalmıştır. 
Bununla birlikte olanca zarafetiyle yaşayan ve yaşatılan el sanatları da 
işlerliğini sürdürmektedir.

  

Eskişehir

Mihalgazi

Alpu

Çifteler

Han

Mihalıççık

Sarıcakaya

İnönü

Seyitgazi

Beylikova

Mahmudiye

Günyüzü

Sivrihisar
Cebe Kuyum, İncili Küpe, Yorgancılık, Sarka İşlemeciliği, Çorap Örücülüğü, 
Beşbacalı Kilim Dokuma

Peşkir Dokumacılığı

Kalaycılık, Lületaşı İşlemeciliği, Yorgancılık, Cebe Kuyum, Peşkir Dokumacılığı

Oya Örücülüğü, Kanaviçe İşleme

Sarka İşlemeciliği

Saraçlık, Savatlı Gümüş, Oya Örücülüğü

Kilim Dokumacılığı, Halı Dokumacılığı, Beşbacalı Kilim Dokuma, Saraçlık

Heybe Dokuma

Oya Örücülüğü, Yorgancılık, Çorap Örücülüğü

Semercilik, Kilim Dokuma

Kilim Dokuma

Halı Dokuma, Heybe Dokuma, Kanaviçe İşleme, Çömlekçilik, Kalaycılık, 
Patik Örücülüğü

Nalbantlık, Saraçlık

Eskişehir Rehberi / El Sanatları

ESKİŞEHİR’DE EL SANATLARI

Eskişehir El Sanatları Haritası 



Yerleşik yaşama geçmiş olan Yörük ve Türkmen 
köylerinde kilim, cicim, zili, sumak ve pala 
dokumacılığı ile heybe, çuval, yastık yapımı 
oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle 
Günyüzü ilçesi Kuzören, Sivrihisar ilçesi 
İlyaspaşa köyleri; Yörme, Holanta Türkmenleri, 
Günyüzü Türkmenleri, Han kasabası ile 
Seyitgazi-Kırka Karakeçili Türkmenlerinin kilim 
dokumaları ilginçtir.

Kilim dokumacılığı son derece özgündür. 
Türkmen deyişiyle “Halı işi 
deli işi, Kilim işi kimin işi” 
sözü, kilim dokumacılığının 
özgünlüğünü vurgulamaktadır. 
Kilim dokumacılığında 
önceden hazırlanan bir model 
bulunmaz. Ancak gelenek 
kalıpları içerisinde ve dokuma 
anında, desenlerin özelliğine 
göre dik ve yan taşmalar yapılıp 
boşluklar doldurularak çalışılır. 
Halıda olduğu gibi sıra takibi 
yapılmaz.

Yörede kilim benzeri el dokumaları arasında yer alan cicim, zili, sumak gibi 
değişik biçimlerdeki süsleme teknikleri de geliştirilmiştir. Bu dokumalardan 
ihtiyaca göre de çuval, yastık yüzü, hurç, heybe, yatak örtüsü ve sedir 
örtüsü hazırlanır. Bu dokumaların üzerlerindeki desenler de değişik adlar 
alırlar: İskambilli, Karakilim, Gülbudağı, Gelintaşı, Elibelinde, Atkaçtı, Akrep, 
Koçboynuzu, Kocabaş, Parmak, Merdiven, Ejder, Pençe, Çomça, Top, Ayna ve 
Bıtrak gibi.

Son yıllarda ilimizde kilimciliğin geliştirilmesi amacıyla Seyitgazi-Kırka, 
Çifteler-Han ve Sivrihisar-Kayakent’te kilim dokuma okulları açılmıştır.
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Sivrihisar’ın kuzeyinde yer alan Karaburhan, 
Sarıkavak, Dümrek, Zeyköyü, güneyinde 
Yeni Doğan, İlyaspaşa köylerinde kadınlar 
tarafından dokunmaktadır. Bu kilim seccadenin, 
tasavvuftaki beş merhaleyi anlattığı, insan 
ruhundaki arınmayı gösterdiği söylenmektedir. 
Beş bacalı kilime çok ince bir işçilik hâkimdir. 
Kilimin renkleri tamamen doğal boyalardan elde 
edilmektedir. Kırmızı renk boya çilinden, mavi renk 
indigodan, yeşil renk eynik otundan, kahverengiler 
ceviz meyve kabuğundan, sarılar kurt odunundan 
elde edilir.

Bacalı kilimin deseni Sivrihisarlılarca Sivrihisar 
Kalesi’ne atfedilmektedir. Kale kuşatılmış, günlerce 
muhasara altında kalmış ancak ele geçirilememiştir. 
Ele geçirmek için bir Türk kızının kasıtlı olarak düşmana 
esir düşmesine karar verilir. Kıza belli simge ve işaretler 
öğretilir. Her simge ve işarete belli anlamlar verilmiş ve 
bu simgelerle işaretleri kullanarak kalenin planını bir kilime dokuması 
istenmiştir. Bu dokunan kilimlerden biri nasılsa kale dışına çıkacak ve Türkler 
bunu ele geçireceklerdir. Böylece kilimin desenlerinden nerede oklu, nerede 
atlı askerlerin bulunduğu öğrenilecek, bu plana göre saldırı düzenlenecektir. 
Kız, kale çevresinde dolanarak düşmana esir düşer. Kaleye giren kız, hemen 
ağacını (tezgâhını) hazırlar, subay ve askerlere kendilerine kilim dokuyacağını 
söyler. Bu arada kalenin içinde gezerek planı kafasında oluşturur. Kalenin 
planını simge ve işaretlerle anlatan desenleri kale planına göre yerleştirip 
kilimleri dokur. Düşünüldüğü gibi bu kilimlerden kale dışına çıkan olur. Kilimi 
ele geçiren Türkler, simge ve işaretleri çözümleyerek saldırı planı hazırlarlar. 
Kalenin içini adım adım öğrenen Türkler saldırıya geçerler ve bir türlü ele 
geçirilemeyen kale “Bacalı Seccade” sayesinde fethedilir.

Eskişehir Rehberi / El Sanatları

BEŞ BACALI KİLİM

Son yıllarda gün ışığına çıkarılan Alpu 
ilçesindeki bu önemli el sanatı evlerde aileler 
arasında sürdürülmektedir. İşlemelerde 
geleneksel Türk ve Osmanlı desenlerinin 
yanı sıra Osmanlı Padişahlarına ait tuğra ve 
mühürlerin illüstrasyonları da kullanılmaktadır.

Gümüşten yapılan eşyalar arasında kama, 
tütün tabakası, kamçı, enfiye kutusu, at 
koşum takımları süsleri, ağızlık, bilezik, muskalık, kemer, kolye, yüzük, küpe, 
kravat iğnesi, tabanca kabzası, yaka iğnesi, kol düğmeleri, çeşitli rozetler 
bulunmaktadır. Bu eşyalar üzerinde işlenen desenleri oluşturma işine 
“SAVAT” adı verilir. Savat kurşun, gümüş, bakır ve kükürt karışımından oluşan 
bir çamurdur. Cilalanarak parlatılan gümüş eşya üzerine oyma kalemleriyle 
işlenerek oyulan desenlerin üzerine savat çamuru doldurularak eşya ateşe 
tutulur. Soğuduktan sonra eğe ve zımpara ile tesviyesi yapılıp keçe cilası ile 
parlatılarak satışa sunulur.
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1940’lı yıllarda gelişmeye başlayan 
lületaşı işlemeciliği 1950’li yıllardan 
başlayarak bir el sanatı olarak kendini 
göstermeye başlar. Önceleri yalnızca 
pipo yapımı konusunda gelişme 
kaydeden lületaşı; kolye, bilezik, 
küpe ve biblo gibi süs eşyalarında da 
aranılan bir taş olmaya başlamıştır.

Lületaşı ustalarının lületaşının 
bulunuşu ve ilk kuyunun açılışı 
ile ilgili anlattıkları bir hikâyeye 
göre bir gün çobanın biri koyunlarını otlatırken dinlenmek için bir 
ağacın altına oturur. O sırada bir köstebeğin topraktan beyaz taş 
parçalarını çıkarmaya çalıştığını görür. Çoban taş parçasını eline alır, 

çakısıyla yontmaya başlar ve bir peri kızı çıkar ortaya. Kız dile gelir “Yaktın beni 
insanoğlu!” diye bağırarak delikten içeri girip kaybolur. Çoban da arkasından 
gider ve kızı ararken derin bir çukurun içinde ölür. Böylece ilk kuyu açılmış 
olur. Bu hikâyeye göre lületaşı ustaları da kendi pirlerinin “köstebek” 
olduğuna inanırlar.

Toprağın 1metre altından başlayarak 140-150 metre altına inen kuyulardan 
oldukça güç koşullarda çıkarılan lületaşı, diğer adıyla Eskişehir taşı beyaz 
renktedir. Gözeneksiz ve hafif olması aranan özellikleridir. İyi nitelikte taşlar 
“Boz” ve “Devetüyü” adı verilen topraktan çıkarılır.

Eskişehir’in Sarısu, Yenişehir, Türkmentokat, Gökçeoğlu, Karaçay, Söğütçük, 
Margı, Sepetçi, Nemli, Kümbet, Yeniköy, Kepeztepe, Karahöyük ve Başören 
köylerinden çıkarılan lületaşı; büyüklüğüne göre sıralanarak yapılacak 
eşyanın türü seçilir. Yalnızca kolye ve tespih yapılabilen en küçük boy 
lületaşına “Dökme” denir. Küçük boy pipo yapımında “Orta”, orta boy pipo 
yapımında ise “Daneli” kullanılır. Büyük boy pipolar “Pamuklu” dan yapılır. 
Taşın büyüklüğü on pamuklu boyuna eriştiğinde “Birimbirlik” adını alır. En 
büyük boy taşa ise “Sıramalı” adı verilir. Ancak nadiren bulunan ve 30 ile 80 
pamuklu boyları arasında değişen taşlara da rastlanır. Bunlara ise “Omuzlama” 
ve “Budama” denir.

Pipolar üzerindeki desenler ve figürler çok çeşitlidir. Baş figürlü pipolardan 
Osmanlı başları (Sarıklı, Barbaros, Bektaşi, Sultan, Fesli, Efebaşı ve Mihrace...), 
Arslan Başı, Baküs Başı, Genç Kız Başı en çok kullanılanlardır. Bunların yanı 
sıra stilize hayvan figürleri, soyut şekiller üzerinde değişik desenler, Romalı 
Asker, Denizkızı, Fil, At, Kartaltırnağı ve El figürleri ile birlikte tanınmış kişilerin 
başlarına da rastlanır.

Lületaşı işlemeciliği alanında son yıllarda verilen önem doğrultusunda 1989 
yılında açılan Lületaşı Meslek Okulunun da bu sanata katkılarını unutmamak 
gerekir.

Eskişehir  Gezi Rehberi / El Sanatları
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Eskişehir’deki eski yerleşim bölgelerinde 
ve yüzyılın başındaki Yörük ve Türkmen 
yerleşiminin bulunduğu köylerin hemen 
hepsinde kadınların en çok uğraştıkları el 
sanatlarındandır.

Ancak Sivrihisar’da yapılan çorapların 
renk ve desen açısından diğerlerinden 
ayrı bir yeri vardır. “Ak Çoraplar” özelliği 
taşıyan bu çoraplar beyaz ya da krem renginde olup genellikle ajurların 
konçlarda yer aldığı çoraplardır. Bu çorapların ajurlu olmasının nedeni 
çorabı tekdüzelikten kurtarmak amacını taşır. Böylece çorap desenli 
ve dekoratif bir görünüme sahip olur. Üzerindeki desenlerde bulunan 
işlemelerin biçimlerine göre; Arpalı, Baklava Dilimi, Sığır Suyu, Sıçan 
Dişi, Sineli, Terleme, Elmas Eli, Düz Örgü, Kestane Kabuğu, İngiliz İğnesi, 
Süpürge Sapı, Bal Peteği, Fincan Göbeği, Sarhoş Yolu, Bıçak Burnu gibi 
adlarla anılırlar.

ÇORAP İŞLEMECİLİĞİ

Bu anlamlı sözler, gönül dileklerini oyalara yansıtan kızlarımızın dilinde 
bugün de dolaşmaktadır.

Anadolu’nun hemen her yöresinde genç kızlarımıza beceri kazandırmanın 
temeli olarak kullanılan oya yapımı, kullanılan malzemeye göre; Boncuk 
Oyaları, İplik Oyaları, Koza Oyaları, Bez Oyaları, Mum Oyaları gibi adlar alırlar. 
Kullanılan araçlara göre ise iğne oyaları, firkete oyaları, tığ oyaları ve mekik 
oyaları olarak adlandırılırlar.

Anadolu’da yalnızca Eskişehir-Seyitgazi ilçesi ve çevresinde görülen boncuk 
oyaları iğneyle, tığla ya da mekikle yapılabilmektedir. Bazen iplik üzerine 
dizilen boncuk sayılarının şaşırtıcı boyutlara vardığı bu sanat tülbentlerde, 
mendillerde, içliklerde, yaka ve kol ağızlarında gelinlik kızlarımızın çeyizlerini 
süslemektedir.

Oyalara yapılış biçimlerine ve desenlerine göre değişik adlar verilirken 
yörenin genç kızları yaptıkları oyalar için de maniler dizerler:

SEYİTGAZİ OYALARI
“Makinalar çıktı da oyalar oldu hep yalan
Oyalan deli gönül var git, sen de oyalan”
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Seyitgazi boncuk oyalarından bazılarının adları şöyle: Üç Güzel, Bahçe Güzeli, 
Kirpik, Dut Oyası, Piliç Ayağı, Yattı Kalktı, Atmış Akıl-Yetmiş Fikir, Hanım Teri, 
Saat Kordonu, Yasemin, Sincir, Çilek, Ay Yıldız, Kahve Çıtlağı, Zikzak, Gelin 
Tacı, Su Taşı, Kaynana Dili, Fincan Altı, Süpürge, Kiraz, Peri Bacaları, Yaprak, 
Raf Kertiği, Gece Lambası, İncir, Çark, Kuzu Dişi, Örüncekli, Portakal, Mini 
Etek, İncili Küpe, Dama, Halkalı Şeker, Bir Benli, Zeki Müren Göbeği, Hanım 
Çantası, Süpürgeler, Kanlı Kafa, Şemsiye, Dönme Dolap, Bebek Oyası, Saray 
Süpürgesi, Kuşgözü, Bülbül Yuvası, Hanım Göbeği ve Elti Eltiye Küstü...

“Oyalı tülbendimin ucuna
Lira bağlarım lira
Eğer seninki dalga ise
Benimki de numara”

“Yazmamın oyası kara
Etrafı şeker pare
Taze bir gelin sevdim
Kendisi güzel gözü kara”

“Yemenimin oyalı uçları
Ben çıkamam yokuşları
Yârime selam götürün
Yedi dağın kuşları”

“Oyalı tülbendimin katını
Katından ayırmayın
Vurun öldürün beni
Yârimden ayırmayın”

Mihalıççık’a bağlı Sorkun köyünde 
kadınlar, Neolitik dönemde 
uygulanan teknikle çamuru 
şekillendiriyor, kapkacak yapıyor 
ve aynı dönemin yöntemiyle 
çömleklerini açıkta pişiriyorlar. Ana 
Tanrıça kültürünün egemen olduğu 
dönemlerin tekniği günümüzde de 
kadınlar tarafından sürdürülüyor. 
Sakarya ve Porsuk nehirlerinin 
arasındaki Sorkun köyünde yapılan 
çömlekler, binlerce yıldır süregelen 
pişmiş toprak kültürünü yansıtıyor. 



SİVRİHİSAR CEBESİ VE İNCİLİ KÜPE İŞLEMECİLİĞİ

Gelinlik kızların hayalini kurduğu “Sivrihisar 
Cebesi ve İncili Küpesi”, 1800’lü yıllardan 
günümüze, Ermeni ustalardan (1917 yılına 
kadar Sivrihisar’da yaşamışlardır) devralınan 
geleneğin aktarılmasıyla taşınmıştır. 
Ermeni ustaların yanında yetişen Sivrihisarlı 
kalfa ve çıraklar bu geleneği devam 
ettirmişlerdir. Hıristiyan geleneklerine 
dayanan incili küpenin orijinali, İsa ve 12 
havarisine gönderme yapılarak 12 inciden 
üretilmektedir. Ancak küpenin şimdiki 
örnekleri daha ucuza mal etmek için on 
ikiden daha az inci ile yapılmaktadır.

Küpenin üst kısmındaki mavi taş nazarı, 
ortasındaki kırmızı taş ateşi, etrafındaki inciler 
de saflığı ve temizliği temsil ediyor. İncili 
küpe üç boydur, küpenin kenarlarındaki altın 
toplar 6, 8 ve 12 tane olarak sınıflandırılır. 
Bir çift küpe 300 parçanın tek bir parçada 
birleştirilmesiyle oluşturulur. Küpenin 
göbeği orijinalinde kırmızıdır. Bir çift küpenin 
yapımı 2 gün alır ve işçiliği çok zordur.

Sivrihisar cebesi ince, tel tel altınların halı 
gibi dokunmasıyla yapılmış ince ve geniş 
bir bileziktir. Sivrihisar cebesi, bileziğin yanı 
sıra kolye olarak da işlenebiliyor. Geleneksel 
üretim tekniklerine bağlı kalınarak bugün 
de el işçiliğiyle yapılıyor. Cebeler, 22 ayar 
altın örme tekniğiyle üretiliyor. Tamamen el 
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Yüzyıllardır 
süregelen bir 
geleneğin 
parçasıdır  
Sivrihisar cebesi. 
Sivrihisar’dan 
çıkmış, 
Sivrihisarlılara 
ait bir değerdir.
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Eskişehir’de geleneksel kadın giyimi “Ağır Esvap” olarak adlandırılır. Birbirini 
andıran giyim türleri içerisinde en çok seçileni ve en değerlisi ise “Sarka-
Pesent”tir.

Sarka genellikle vişne çürüğü, mor veya lacivert renk ipek kadife üzerine 
tamamen sim, boncuk, tel sırma ve pullarla işlenen uzun kollu, düğmesiz, 
önü açık bir cepken türüdür. Önü ve arkasında sim ve sırmadan yapılmış 
püsküller vardır. Sim sırma; altın veya gümüş rengindedir. Sarkanın boyu bel 
hizasına kadardır. Sarka yapıldığı yere ve üzerindeki motiflere göre Sivrihisar 
Sarkası, İzmir Sarkası ve İnönü Sarkası adlarıyla anılır.

Pesent; ipek ve benzeri kumaşlardan yapılan şalvara verilen addır. Genel 
olarak pembe, vişne çürüğü, bordo ve kırmızı renkler seçilir. 8–10 metre 
kumaştan yapılır. Pesent’in de üzeri tamamen altın veya gümüş renkli sim 
sırma tellerle, pul ve boncuklarla işlenir. Uygulanan motifler çiçekler ve bahar 
dalları biçiminde tüm şalvarı kaplar. Paça kısımları daha kalın işlenir. Giyim 
sırasında önünde bulunan fazlalık uçkurun içine toplanarak giyilir.

Sarka-Pesent dışında Eskişehir yerel giyiminde “Ağır Esvap” olarak adlandırılan 
kadın giysileri seçilen kumaş ve motife göre 
Canfez, Altıparmak, Cezi, Hint Kumaşı, Sevai, 
Kıron, Elmasiye, Meydani, Tamaşa, Dizbağlı 
ve Bindallı adlarıyla anılır.

Yukarıda saydığımız el sanatlarının 
dışında yörede geçmiş yıllarda uğraşı 
alanı bulan ipekçilik, pamuk ipliği 
boyacılığı ve bez dokumacılığı 
gibi bazı el sanatları da işlerliğini 
yitiren el sanatlarındandır. Bu 
sanatların varlığına ise ancak 
bazı yazılı kaynaklarda, 
eski salnamelerde 
rastlayabiliyoruz.

SARKA – PESENT İŞLEMECİLİĞİ

işçiliğiyle örülen cebenin, Trabzon cebesine göre telleri mikron olarak daha 
kalındır ve bu da kullanış açısından daha avantajlı olmasını sağlar.

Sivrihisar düğünlerinde erkek tarafının gelin için hazırlayacağı bohçaya 
“olmazsa olmaz” bir çift cebe ve bir çift incili küpe konur. Her ne kadar bir 
ziynet eşyası ise de, temkinli ve tutumlu olan Sivrihisarlı için cebe dar 
günlerinde bir güvencedir.
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Mekikli dokuma atkı ve çözgü ipliklerinin dikey açı yapacak şekilde, birbirinin 
altından ve üstünden geçirilmesiyle ortaya çıkan düz yüzeyli bir üründür. 
Sarıcakaya ilçesi Dağküplü köyünde sadece kadınlar tarafından yaklaşık 
40 cm eninde bez dokunabilen el tezgâhlarında yapılan bu dokumada, 
pamuk ya da ipek ip kullanılmaktadır. Pamuk ip boyanmadan, ipek ip ise 
ipek böceğinin dışkısından elde edilen bir sıvı ile yeşil renge boyanarak 
kullanılmaktadır. 

İpek iple örtme denilen, kadınların evlerinin dışına çıktıklarında yazmalarının 
üstüne örttükleri, bele inecek kadar uzun ve geniş başörtüsü yapılır. 
Pamuklu iple hem pamuklu örtme, hem de peşkir, çarşaf ve göynek denen 
iç giysi yapılır. Renkli çözgü pamuk iple yapılan sofra bezi için hazırlanır. 
Bunun dışında renkli ipler sadece atkı amaçlı kullanılır. Bu nedenle özellikle 
peşkirlere konan desenler atkı ip ile çözgülük ipler sayılarak yapılır. Köyde, 
mikroklima iklim özelliği dolayısıyla bir dönem pamuk da yetiştirilmiş 
ve dokumalık ipi ailelerin kendisi ekip eğirmiştir. Ancak yaklaşık 50 yıldır 
çözgülük ip satın alınmaktadır. Renkli ipler ise kişiler tarafından kimyasal 
nitelikteki boyalarla boyanmakta ya da satın alınmış orlon kullanılmaktadır.

Dokumaların uçları ya da üzerleri farklı şekillerde süslenmektedir. Bu 
sayede birden fazla el sanatı ya da süsleme tekniği de dokuma sayesinde 
yaşamaktadır:

-Peşkirlerin uçları dokuma sırasında yapılan renkli iplerle desenlenmektedir. 
-Çarşaf, peşkir ve tokalı denen örtmelerin uçlarına pamuk iple bağlama 
tekniğinde dantel yapılmaktadır. 
-Peşkir ve pamuklu genç kız örtmelerinin ucu toka denilen, renkli iplerden 
yapılmış püsküllerle süslenir.
-Kadın göyneklerinin göğüs kısmı kanaviçe işlenerek ve boncuk oyası ile 
süslenir. 
-İpekli ve yetişkinlerin pamuklu beyaz örtmelerinin ucu; bükme denilen, 
bükülmüş ince ip gruplarından oluşan sade püsküllerle süslenir.

Köyde, dağ köyü olmasının da etkisiyle geçim kaynağı sorunu yaşanmaktadır. 
Bu nedenle tarım ya da hayvancılıkla uğraşan ve geniş mera ya da sulu 
tarımın yapılabildiği ova arazisi olan komşu köyler arasından Dağküplü, 
dokumasıyla öne çıkabilmiştir.

DAĞKÜPLÜ DOKUMASI
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Eskişehir’de 
Yeşil Alan ve 
Parklar

Uluslararası boyutta eğitim, kültür, 
sanat etkinlikleri ile örnek şehirler 

arasında yer alan Eskişehir’de kentten 
doğal ortama geçmek isterseniz de 
karşınıza birçok seçenek çıkacaktır. 
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ŞELALE PARK
Çankaya Mahallesi’nde  Odunpazarı bölgesi ve  
şehre hâkim  bir noktada bulunan Park, 38 bin 
m2 alanda muhteşem bir Eskişehir manzarası 
eşliğinde  vakit geçirilebilecek bir alandır. Şehir 
manzarasının dışında parkta bulunan 1.400 m2lik 
yapay şelale, yel  değirmeni, Don Kişot ve  Sanço 
Panço heykelleri  Eskişehir’i gezmeye gelenler 
tarafından da, mutlaka fotoğraflanan mekânlar 
arasındadır. Parkta ayrıca çocuk oyun alanları, 
mini amfi tiyatro, restoran, kafe, çay bahçesi , 
yürüme yolları, seyir terası bulunmaktadır.

Şehrin en güzel 
manzaralarına şahit olun!

Eskişehir Rehberi / Yeşil Alanlar ve Parklar
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ŞEHRİ DERYA PARKI
2010-2012 yılları arasında yapılan çalışmalar ile Kanlıpınar Mevkii Ankara-
Eskişehir Karayolu üzerinde bulunan ağaçlık alan ve gölet çevresi yeniden 
düzenlenerek kullanılabilir bir piknik alanına dönüştürülmüştür. Tamamı 
1 milyon m2 olan bölgede yaklaşık 150 bin m2 alanda düzenleme yapılarak 
ziyaretçilerin kullanımına sunulan park içinde 120 bin m2 yüzeyde bir gölet, 
küçük kanallar, yapay şelale, piknik alanları, mangal için bacalar, çocuk oyun 
alanları, oyun grupları, kamelyalar, yürüyüş alanları mevcuttur. Yürüyüş 
alanlarında Devlet Demiryollarından alınan eski travestler ile oluşturulan 
yürüyüş ve bağlantı merdivenleri Şehri Derya Parkı’nda küçük bir detay olarak 
karşınıza çıkmaktadır. Gölet üzerinde küçük gezinti teknesi ile doğayla iç içe 
vakit geçirebilir, pikniğinizi yapabilir, oyun alanlarında stres atabilirsiniz.
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Kent Park, Yeni Otogar ile Gökmeydan Mahallesi arasındaki yaklaşık 300 bin 
metrekarelik alanda yer almaktadır. Kent Park içinde açık ve kapalı yüzme 
havuzları, Türkiye’de bir ilk olan yapay plaj, restoranlar, at binme alanları, 
oyun grupları bulunmaktadır.

Eskişehir, Kent Park projesi ile Türkiye’nin denizi olmayan bir kentinde 
plaja sahip olma ayrıcalığını kazanmıştır. Kent Park’ın Porsuk Çayı’na bakan 
kısmında oluşturulan özel alanda Türkiye’nin ilk yapay plajı inşa edilmiştir. 
Gerçek deniz kumu ile donatılan plaj, özellikle yaz aylarında denize 
gidemeyen kent halkının deniz keyfini yaşamalarına olanak sağlamaktadır. 
350 metre uzunluğunda olan yapay plajın yanı başında biri çocuklara olmak 
üzere iki de açık yüzme havuzu bulunmaktadır.

KENT PARK
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Park, yaklaşık 400 bin metrekarelik 
alanı ile Eskişehir’in en büyük parkı 
olma özelliğini taşımaktadır. Park alanı 
içinde çeşitli su sporları da yapılabilen 
büyük bir gölet, restoranlar, 1200 
kişilik açık hava konser alanı, amfi 
tiyatro, bire bir ölçülerde müze gemi, 
masal kahramanlarından oluşan 
oyun grupları, çocukların su ile ilgili 
çeşitli aktiviteleri yapabilecekleri 
oyun alanı, engelli çocuklar için 
oyun alanı, yanı başında Türkiye’nin 
en büyük uzay evinin de yer aldığı 
Bilim Deney Merkezi, Türkiye’de bir ilk 
olma özelliğini taşıyan Masal Dünyası, 
2010 Türkiye’de Japon yılı etkinlikleri 
çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi 
ve Türkiye’nin Japonya Büyükelçiliği 
iş birliğiyle yapılan Japon Bahçesi 
bulunmaktadır. Park alanı içinde özel 
gezi trenleri hizmet vermektedir. 
Büyükşehir Belediyesi Bilim Sanat 
ve Kültür Parkı içinde ayrıca büyük 
bir Sualtı dünyası bulunmakta   ve 
hayvanat bahçesi çalışmalarına da 
devam edilmektedir. 

BİLİM SANAT ve 
KÜLTÜR PARKI
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Eskişehir’in En Büyük Parkı
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Park alanı içinde birçok 
bölgede çeşitli sevimli 
karakterler ve masal 
kahramanları ile bezenmiş 
oyun alanlarını engelli 
çocuklar da kullanabiliyor. 
Ayrıca çocuklara yönelik 
suyun kaldırma kuvveti 
ve döngüsel hareketleri 
ile ilgili deneyler 
yapmalarına imkân 
tanıyan özel düzenekler 
de oluşturulmuş.

OYUN GRUPLARI

Büyükşehir Belediyesinin çocuklar 
için hayata geçirdiği projelerden 
olan Bilim-Deney Merkezi, ilköğretim 
çağındaki öğrencilerin bilim ile 
tanışmalarını sağlıyor. Çocuklara 
bilimi sevdiren ve ezberci eğitim 
anlayışını yıkan Merkez, uygulamalı 
bilim eğitimiyle bilimin sonsuz 
dünyasının kapılarını çocuklarımıza 
açıyor. Bilim Deney Merkezi, 
Eskişehir’deki ilköğretim ve lise 
çağındaki çocukların çeşitli bilimsel 
deneyleri gerçek ortamlarında yapabilmelerine imkân sunarak, öğrencilerin 
derslerine de katkı sağlıyor. Merkezde ayrıca, yetişkinler için de düzenlenen 
tur programlarıyla bilimin heyecanlı dünyası çocukların olduğu kadar 
büyüklerin de eğlenceli ve öğretici zaman geçirmeleri sağlanıyor.
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“2010 Türkiye’de Japonya Yılı” 
etkinlikleri kapsamında Japon peyzaj 
mimarları tarafından tasarlanan ve 
Türkiye’nin en büyük Japon Bahçesi 
olan bu Park; Bilim Kültür ve Sanat 
Parkı’nın dikkat çeken köşelerinden 
biridir. 

SABANCI UZAY EVİ

JAPON BAHÇESİ

Bilim Deney Merkezi ile eş zamanlı olarak 
Eskişehir’e kazandırılan Sabancı Uzay Evi, 
Eskişehirlilere ve Eskişehir’e gelen turist 
gruplarına, uzayın büyülü dünyasını izleme 
ve öğrenme fırsatı veriyor. İleri teknolojik 
donanımı Sabancı Vakfı ve ÇİMSA’nın katkılarıyla 
sağlanan Uzay Evi NASA, Avrupa Uzay Ajansı gibi 
uluslararası kurumlardan eş zamanlı olarak aldığı 
görüntü ve bilgileri son teknoloji ürünü görüntülü sistemler aracılığıyla 
ziyaretçilere sunuyor. Uzay Evi’nin 360 derecelik kubbesi evrene, uzaya, 
galaksilere, yıldızlara, dünya ve gezegenlere canlı bir seyahat deneyimi 
yaşatıyor. İnteraktif sunumlar ve gösterimlerin yapıldığı Sabancı Uzay Evi’nde 
balıkgözü lensler ile donatılan ve 16 megapiksellik görüntü elde edilebilen 
yüksek çözünürlükte projeksiyonlar bulunuyor.
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Büyük Park Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde yer almaktadır. Yaklaşık 70 bin 
metrekarelik alana yayılan park, Eskişehir’in en önemli değerlerinin başında 
gelen Yunus Emre’nin temsili makamı ile büyük bir heykeline ev sahipliği 
yapmaktadır.  

Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Eskişehir 
Pişmiş Toprak Sempozyumları kapsamında 2001, 2002 
ve 2003 yıllarında katılan sanatçılara ait 18 heykel, bu 
park içinde bulunmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü girişi 
karşısındaki park içinde yer alan heykeller, ülkemiz 
sanatçılarının yanı sıra ABD, Güney Afrika, İsveç, İngiltere, 
İtalya, Küba, Litvanya, Polonya, Yunanistan gibi ülkelerin 
sanatçılarının da ürünlerini barındırıyor.

HEYKEL PARK
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ENGELSİZ PARK
Büyükdere Mahallesi’nde yaklaşık 5000 
m2 alanda bulunan parkta özellikle 
engelli vatandaşlar için engelsiz bir 
şekilde spor yapıp vakit geçirebilecekleri 
bir alan oluşturulmuştur.

Park; içerisinde engelsiz fitness aletleri, 
oturma birimleri, engelsiz çocuk 
oyun alanları, görme engelliler için 
hissedilebilir yürüme ve yönlendirme 
şeritleri, engelli rampaları, otistik 
çocuklar için bili küpleri, tüm çocuklar için rüzgâr flütü, abaküs ve park 
içerisinde dinlenebilecekleri oturma birimleri ile özel olarak tasarlanmıştır.
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TOPRAK DEDE HAYRETTİN KARACA PARKI

ŞEHR-İ AŞK ADASI

Tepebaşı Belediyesi tarafından Çamlıca Mahallesi’nde hizmete açılan “Toprak 
Dede Hayrettin Karaca Parkı” 20 dekarlık alan üzerine kuruldu ve 2011 yılında 
hizmete girdi. Parkın yapımında tamamen doğal malzemeler kullanılırken, 
150 tür bitki özenle parka yerleştirildi. Müziğin ritmine göre çalışan fıskiyeler, 
birbirine küçük derelerle bağlanan üç adet gölet, kafeler ve restoranlar, 
parka ayrı bir estetik katarken, parka yerleştirilen bitkiler ve ağaçlar ise özenle 
seçilen türlerden. 

Bu park ayrıca, V. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu sırasından yapılan 
bazı heykellere de ev sahipliği yapıyor.

Şehrimizin sevgi ve aşk şehri olduğunu simgelemek için Porsuk çayı 
üzerinde oluşturulan “ada”ya konulan kütüklere plakalarda sevdiğiniz kişinin 
ismini çakabilir ve sevginizi ölümsüzleştirmek için nikâh tazeleyebilirsiniz.
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ODUNPAZARI BOTANİK PARKI

Orhangazi Mahallesi Regülatör Mevkiinde 43.000 m²lik alanda yer alan 
Botanik Parkta, Türk bahçesi, Japon bahçesi, çiçek bahçesi, topiory bahçesi, 
soğanlı bitkiler bahçesi, yer 
örtücü bitkiler bahçesi ve 
kaya bahçeleri gibi birçok 
farklı bahçelerin yanı sıra 
sarmaşık tüneli, çocuklar 
için bitki labirenti, bahçıvan 
çocuklar eğitim alanı, süs 
havuzları, tropik bitkiler serası 
ve kafeteryalar yer almaktadır.
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Odunpazarı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Seramik Bölümü hocalarının danışmanlığında BEBKA ile iş birliği ile ilk etabı 
tamamlanan park, ikinici ve üçüncü etapları ile  özgün bir park olarak kent 
halkına hizmet vermeye hazırlanıyor. Amfi tiyatrodan yürüyüş yollarına 
ve oturma birimlerine kadar geleneksel motiflerle tasarlanmış mozaik 
çalışmaları ile görsel bir zenginlik kazandırılan park   18 bin metrekarelik 
alanda çalışmalar yapılıyor. Sanatsal aktivitelerin yapılacağı müze ve kafenin 
yanı sıra çağdaş seramik heykelleriyle donatılacak olan parkın kültürel 
bir miras olarak gelecek nesillere bırakılması hedefleniyor. Türkiye’de ilk, 
dünyada da ikinci büyük seramik park olma özelliğini taşıyor.

ÇAĞDAŞ SERAMİK PARK 



REGÜLATÖR PARK

BADEMLİK

HASIRCA

KALBURCU

KARATAŞ

SAKARYA BAŞI (SAKARIBAŞI)

Orhangazi Mahallesi Regülatör Mevkiinde 
bulunan mesire yeri Odunpazarı 
Belediyesi tarafından 2012 yılından 
itibaren yenilenerek piknik ve mesire 
merkezine dönüştürülmüştür. Yaklaşık 30 
bin m2 piknik alanında oturma alanları, 
çocuklara özel piknik üniteleri, oyun 
grupları, çocuk oyun bahçeleri ve diğer 
birimleriyle ziyaretçilerinin özellikle hafta 
sonu, şehrin gürültüsünden uzaklaşarak 
keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktadır.

Odunpazarı semtinin üst kısımlarında yer alan Bademlik piknik alanı, kent 
merkezine yakınlığı dolayısıyla özellikle gençler tarafından tercih edilir. Bölge 
badem ağaçlarıyla kaplı olduğu için bu adla anılır. Bademlik’te çay bahçeleri, 
yemek servisi de yapılan bir restoran bulunmaktadır. Eskişehir’e hâkim bir 
noktada kurulmuş olan Bademlik piknik alanı aynı zamanda iyi bir seyir 
terasıdır.

Eskişehir’e 30 km uzaklıkta bulunan piknik alanı, aynı zamanda Hasırca Çiftliği 
olarak da bilinir. Porsuk Barajı yakınlarındaki bu piknik  alanında Kızılay’ın bir 
gençlik kampı bulunur. Çam ormanı içerisinde cilt hastalıklarına iyi gelen biri 
açık, diğeri kapalı iki kaplıcası vardır

Atatürk’ün sanatoryum yaptırmayı düşündüğü Kalburcu, orman mesire 
yeridir. Mihalıççık’ın kuzeyinde, 5 km uzaklıktadır. Temiz havası ve bol oksijeni 
ile güzel bir dinlenme yeridir. Her yıl haziranın 2. pazar günü Mihalıççıklılar 
Günü burada yapılmaktadır.

Şehir merkezine 20 km uzaklıktaki mesire alanı, Eskişehir-Sarıcakaya yolu 
üzerindedir. Boylu meşe ağaçlarıyla kaplıdır.

Sakarıbaşı, Sakarya Nehri’nin çıkış 
noktasıdır. Çifteler’de “Sakarıbaşı” olarak 
adlandırılan bölgede beş ayrı kaynak 
bulunur. Ana kaynak olarak Sakarıbaşı 
kaynağı; Gökgöz kaynağı, Kırkkız 
kaynağı, Ilıksu kaynağı, Göztaşı kaynağı 
birleşerek Türkiye’nin üçüncü büyük 
akarsuyunu oluşturur. 824 kilometrelik 
uzunluğu ile Sakarya Nehri, ilin kuzey 
ve doğu sınırlarını da çizer. Suları dört 
mevsim 19-20 ˚C sıcaklığa sahiptir. 
Sakarya Başı, balık yetiştirme istasyonları 
ve piknik alanları ile büyük ilgi görür. 
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Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde merkeze 21 km uzaklıkta bir piknik 
alanıdır. DSİ Sulama Göleti’nin çevresinde oluşturulan dinlenme alanından 
günübirlik yararlanılabilir. Karaçam, meşe, söğüt ve ardıç türlerinden oluşan 
yeşil örtüsü ve olta balıkçılığın yapılabildiği  gölet, dinlenme yerinin doğal 
değerleridir. Bir gölette sandal sefası sürmek isterseniz, bulunmaz bir yer...

Kalabak köyü yakınlarındaki orman içi dinlenme 
yeri, adını aldığı şelalesi ve karaçam, ardıç, çınar, 
akçaağaç, fındık, söğüt, alıç, kızılcık, böğürtlen, 
yabani gül, meşe, sarmaşık türlerinden oluşan 
zengin florasıyla güzel bir doğal görünüme 
sahiptir. İl merkezine 35 km uzaklıktadır.
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Sündiken Dağları’nın arasındaki bir yaylada, Mihalıççık-Eskişehir 
yolunda merkeze 93 km uzaklıkta yer alan  Çatacık Ormanları’nda yeşilin 
her tonunu görebilirsiniz. Oksijen deposu olan burada geyik üretme 
çiftliği bulunuyor. Geyikleri görebilir, hatta görüntüleyebilirsiniz. 
Çatacık Ormanları, sarıçam zenginliğinin yanında birçok ağaç ve 
yabançiçeği türünü barındırıyor. 
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Eskişehir’de Doğa ve Spor
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Nazlarda dilek vardı, edalarda sihir;
Sevdim seni her şeyinle ey Eskişehir.
Gül gibi tüten akşamla ne şahaneydi

Ufkunda duman dağları, koynunda nehir!

Arif Nihat ASYA
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Eskişehir, gerek tarihinden gelen havacılık 
birikimi ve geçmişi, gerek sahip olduğu 
uygun hava koşulları ile ülkemizin en 
önemli sportif havacılık merkezlerinden 
birisidir. Atatürk’ün emri ile 1936 
yılında kurulan THK İnönü Uçuş Eğitim 
Merkezi ülkemizde birçok dalda sportif havacılık eğitiminin verildiği en 
önemli merkezlerden biridir. Türk Hava Kurumu Uçuş Eğitim Merkezinin 
bulunduğu bu kampta dünya standartlarında eğitmenlerin eşliğinde çeşitli 
havacılık sporlarının eğitimi verilmekte ve bu sporların yapılmasına imkân 
sunulmaktadır. Bu sporlar başlıca planör, paraşüt, yamaç paraşütü, mikrolayt, 
balon ve yelkenkanat olarak sıralanabilir. Eğitimler her yıl hava koşullarının en 
uygun olduğu Mayıs-Eylül ayları arasında belirli dönemlerde yapılmaktadır. 
Toplam 1200 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan İnönü Eğitim Merkezi 
iki adet toprak-çim piste sahiptir. Bunlar 900 m uzunluğunda Kuzey-Güney 
(34-16) ve 1100 m Doğu-Batı (29-11) pistleridir. Rus mimari tasarımı ile 1937 
yılında konaklama amacı ile yapılan taş binalar günümüzde de kullanılmakta 
olup artan kapasite oranında ek binalar yapılmıştır. İnönü Uçuş 
Eğitim Merkezi yaklaşık 390 yatak kapasiteli öğrenci 
yatakhaneleri, yemekhanesi, kantini, 2-5 yatak 
kapasiteli 120 kişilik lojmanları, hava araçlarının 
bakım ve onarımlarının yapıldığı hangarı ve 
yüzme havuzu ile Türkiye’nin ilk, Dünya’nın ise 
sayılı sportif havacılık merkezlerinden biridir. 
Havacılık sporları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi THK 
İnönü Uçuş Eğitim Merkezinden alabilirsiniz.

THK İnönü Meydan 
İşletme Müdürlüğü
      0222 591 21 12-13
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“Belki de dünyada ilk askerî kadın pilot olacaksın. 
Bir Türk kızının dünyadaki ilk askerî kadın pilot 
olması ne iftihar edici bir olaydır, tahmin edersin 
değil mi? Şimdi derhal harekete geçerek seni 
Eskişehir’deki Tayyare Mektebi’ne göndereceğim. 
Orada özel bir eğitim göreceksin.” 

Gazi M. Kemal ATATÜRK

SABİHA GÖKÇEN 
1913-2001

Eskişehir’de aldığı eğitimden sonra dünyanın ilk 
kadın savaş pilotu oldu. “Dünya tarihine adını 
yazdıran 20 havacıdan biri” dir. Bu ödüle layık 

görülen ilk ve tek kadın havacı oldu.
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Yamaç paraşütü Türkiye’de ve dünyada sportif havacılığın en gözde 
dallarından birisidir. Yaşanan adrenalin duygusu ve hava ile aranızda 
hiçbir sınır olmadan yapılan yamaç paraşütü uçuşları insanlara kuşlar gibi 
uçmanın özgürlüğünü tattırıyor. Bu husus belki de yamaç paraşütünün bu 
kadar öne çıkmasının en temel sebebi. Yamaç paraşütünün diğer dallara 
göre donanım ve lojistik konularındaki avantajları da bu sporun öne 
çıkmasındaki diğer etkenlerden sayılabilir.

Eskişehir, askerî ve sivil havacılık dallarında olduğu gibi sportif havacılıkta 
da gözde bir mekân. Türkiye’de yamaç paraşütü eğitimi ve uçuşlarının 
gerçekleştirildiği en önemli merkezlerden birisi olan Türk Hava Kurumu 
İnönü Uçuş Eğitim Merkezi Eskişehir’de bulunmakta. THK İnönü Eğitim 
Merkezi’nde her türlü konaklama, beslenme ve yamaç paraşütü sporuna 
uygun lojistik imkânlar mevcut. Yine coğrafi konum olarak avantajlı bir 
bölgede olan THK İnönü Eğitim Merkezi gerek uçuşa ve atlayışa uygun 
tepelere yakınlığı gerekse de sahip olduğu uygun hava koşulları ile yamaç 
paraşütü eğitimi ve uçuşları için önemli bir mekân. Mayıs-Eylül ayları 
arasında verilen ücretli/ücretsiz kurslarda, havacılığa meraklı insanlara 
yamaç paraşütü eğitimi ve uçuşu imkânı sunulmakta, her yıl yüzlerce 
gencin yamaç paraşütü sporunu öğrenmesi ve havacılığa ilk adımı 
atması sağlanmaktadır. Yine birçok havacılık kulübü ve topluluğunun bu 
merkezde eğitim ve uçuş imkânı tanınmaktadır. 
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Havacılık, Wright Kardeşlerin ilk uçuşundan bugüne kadar hiçbir dalda 
görülmeyecek şekilde gelişmiş ve uzayın sınırlarını zorlamaya başlamıştır.  
Havacılık teknolojisindeki bu gelişmeye paralel olarak sivil ve sportif havacılık 
da bu teknolojiye ayak uydurmuş, bu dallarda her geçen gün yeni buluşlar 
ortaya çıkmıştır. Sportif havacılığın en çok gelişme gösteren dallarından biri 
de planörcülük olmuştur. Aslında en başından beri planörcülük, havacılığa 
uzak insanların hafızalarında ilginç ve akla sığmayan bir havacılık dalı olarak 
yer edinmiştir. Çünkü planörcülük denildiğinde akla gelen ilk soru şudur: 
“Bir tayyare nasıl olur da motorsuz olarak saatlerce hatta yüzlerce kilometre 
durmadan uçabilir?” İşte bu soruyu soranlar artık ülkemizde günden güne 
azalmakta. Eskişehir’de bulunan THK İnönü Uçuş Eğitim Merkezi birçok 
sportif havacılık dalında olduğu gibi planörcülük adına da ülkemizin en 
gözde eğitim ve uçuş merkezlerinden biri. 

1936 yılından bu yana, ülkemiz havacılarının birçoğunun havacılığa ilk 
adımı attığı yer olan İnönü THK Eğitim Merkezinde binlerce gence planör 
eğitimi verilmiş ve uçuş yapmaları sağlanmıştır. Merkezde bulunan hangar, 

yatakhane, yemekhane, planör filosu, havaalanı ve diğer tüm imkânlar 
ile planör sporunun yapılması için tüm lojistik destek sağlanmış 

ve ülkemizde de planörcülüğün hayli yaygın duruma gelip, 
gelişmesinde en etkin rolü Türk Hava Kurumu üstlenmiştir. Türkiye’de 

planörcülüğün tek adresi olan İnönü THK Eğitim Merkezi her yıl 
yaz döneminde yüzlerce kişiye ev sahipliği yapmakta 

ve Eskişehir semalarında uçuş eğitimine 
olanak sağlamaktadır.
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İlk Türk Yapımı Planörler
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Planör ve yamaç paraşütünün birleşimi olan bir hava aracında uçmaya 
ne dersiniz? Yelken kanat size sabit kanat ile uçuşun vereceği güven 
hissinde yamaç paraşütünün adrenalin ve özgürlük duygusunu yaşatan 
eğlenceli bir hava aracıdır.  Yelken kanat ile biraz yüksekçe bir tepeden 
koşarak kalkış yapıp saatlerce havada kalabilir, uzun mesafeler boyunca 
uçabilirsiniz. Yelken kanat planörler gibi motorsuz uçmasına rağmen 
yerden yükselen sıcak hava akımlarını ve tepeye çarparak yükselen hava 
akımlarını yakalayarak binlerce metre yükselebilir. Yine yelken kanadın 
aerodinamik yapısına sahip mikrolayt ise basitçe tanımlamak gerekirse; 
yelken kanadın motorlu hâlidir, ek olarak yolcu ve pilot için bir uçuş 
platformuna sahiptir. Mikrolaytın avantajı sahip olduğu motor sayesinde 
uçuş süresinin daha uzun ve uçuş yapabileceği yerlerin daha fazla 
olmasıdır. Peki, bu sporları Eskişehir’de yapmaya ne dersiniz? İnönü’de 
bulunan THK İnönü Uçuş Eğitim Merkezi yelken kanat ve mikrolayt 
uçuşları için Türkiye’deki sayılı merkezlerden biri. Merkezde bulunan 
hava araçları ile bu sporun eğitimini almak ve bu sporda uzmanlaşmak 
mümkün. Yine isteyenler için tek seferlik misafir uçuşları havacılık 
tutkunları için ayrı bir seçenek.  

YELKEN KANAT-MİKROLAYT
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Havadan ağır, motorlu veya motorsuz, insan 
taşıma yeteneği olmayan, sınırlı boyutlarda imal 
edilmiş hava aracıdır model uçak. Birçok insan 
için taa çocukluktan gelen,  büyük heyecan verici 
dayanılmaz bir tutkudur, hayalleri küçük kanatlara 
yükleyip uçurmak… Ayrıca model uçak eğitimi için 
pilotaj eğitiminin ilk adımıdır da diyebiliriz. 

İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Başkanlığı Model Uçak 
Okulu her yıl gerek İnönü’de gerekse de bölgesel olarak 
verdiği model uçak kursları ile çok sayıda insanı model 
uçak ile tanıştırmakta, bu tutkunun hızla yayılmasına ev 
sahipliği etmektedir. Ayrıca her yıl yaklaşık 900 civarında MEB’e 
bağlı öğretmene eğitimler verilmektedir. Söz konusu öğretmenler 
bulundukları okullarda, havacılık kol/kulüplerindeki öğrencilere ücretsiz 
model uçak eğitimi vermektedir. Bu kurslarda kullanılan model uçak 
malzemeleri de yine Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Başkanlığı 
tarafından okullara ücretsiz olarak gönderilmektedir. Türkkuşu İnönü 
Havacılık Eğitim Merkezi Başkanlığı’nda model uçak kurslarına katılmak 
için 16 ve üstü yaşlarda olmak yeterlidir.
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MODEL UÇAK
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Paraşütle havada kuşlar gibi süzülmek ve 
süratle uçmanın tadına varmak... Nasıl, eğlenceli 
gelmiyor mu size de? Ya da bir balonun içinde 
saatlerce gökyüzünde asılı kalmak ve eşsiz 
manzaranın tadına varmak... Güneş ve bulutlar, 
masmavi bir gökyüzü... Havacılık tutkunları için 
paha biçilmez değerler olan bu bahsettiklerimizi 
Eskişehir’de yapmak mümkün. Sportif 
havacılığın her dalında olduğu gibi balon ve 
paraşüt konusunda da THK İnönü Uçuş Eğitim 
Merkezinde gerekli eğitimleri alabilir ya da tek 
seferlik misafir uçuşları gerçekleştirebilirsiniz.     
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Eskişehir

Geçmişten gelir “Eski”li adın,                  
Sinende yenilik çok Eskişehir. 
Bilirim kabından taşmak muradın,           
Gelecek aydınlık, pak Eskişehir.              

Ağırbaşlı halkın, mazbuttur huyu,             
Oğuz’a dayanır, asildir soyu,                    
Keyifle içilir Kalabak Suyu,                    
Bulunmaz emsali, tek Eskişehir,               

Bir sevdadır Yunus, kalplerden taşar,       
Nasreddin’in ünü Ülke’yi aşar,                
Kurşunlu Cami’de duygular coşar,         
Gönüller sevgiye tok Eskişehir.               
--
Alınca elime lületaşını,
İşlerim pipoya insan başını,
Kabristanlar bilir asıl yaşını,  
Beş bin yıla iner kök Eskişehir.
--                    
Güzeldir hayat yaşanan her demde,
Kalmasın insanın tasada, gamda,
Guruptaki bakır rengi akşamda,
Günün batışına bak Eskişehir.

Halil GÜRKAN
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Merak, gizem, ürperti ve heyecan duygularını kamçılayan karanlık 
cennetlerin cazibesine her geçen gün daha fazla insan kapılıyor. Binlerce, 
belki de milyonlarca yıl öncesine dokunabilmenin hazzına erişmeniz, dikit 
ve sarkıtların beslediği ihtişamın büyüsüne kapılmanız için Eskişehir’de 
birçok mağara bulunuyor. Tarih boyunca birçok canlının sığınağı olan 
mağaralar Eskişehir’de de meraklılarını bekliyor. Yatay ve dikey olmak üzere 
iki şekilde yapılan mağaracılık için şehirdeki derneklerle irtibat kurarak 
hareket etmeniz en doğrusu. 

Kireç taşının suyun etkisiyle oluşturduğu,  alışkanlıklarımızın çok ötesinde 
bambaşka bir yaşam alanı mağaralar...  Bir mağaranın ortaya çıkması 
için milyonlarca yıl geçmesi düşünüldüğünde  sarkıt, dikit ve fil kulakları 
gibi benzersiz mimarisinin paha biçilemez değerini hissetmemek 
büyük haksızlık. Mağaralar taşıdıkları bu eşsiz yapısıyla gerçek bir hazine, 
korunması zorunlu eşsiz değerler.  

Ziyarete açılan mağaralar dışında tüm yer altı açıklıkları uzman sporcular 
ve araştırmacılar tarafından ziyaret edilebilir. Yapılarına dikkat edildiğinde 
yatay ve dikey özellikleri ile Eskişehir mağaraları birçok mağaracıya sonsuz 
tecrübeler yaşatacaktır.  

Han’a bağlı Kayı köyü yakınında Değirmen Deresi’nin sol yamacında yer 
almaktadır. Eskişehir-Çifteler-Han-Kayı köyü veya Eskişehir-Seyitgazi-
Bardakçı-Karağaç-Kayı köyü yollarıyla gidilir. Kayı köyünün 1.5 km 
güneyindeki mağaranın önüne kadar yol vardır. Düden konumunda yatay 
olarak gelişmiş bir mağaradır. Girişi vadi tabanından 20 m yukarıda; -3 m’lik 
dik bir kuyu şeklindedir. 

Yarımkaya

Sivrihisar Dağları’nın güneydoğusunda yer almaktadır. Mağara Kayakent 
Beldesinin hemen yakınındadır.

Mağara, giriş bölümünden sağ tarafa ayrılan küçük inişler içeren dar bir 
galeri ile ikinci bölüme bağlanmaktadır. Bu salonun tabanı iri bloklarla kaplı, 
duvarları değişik damlataşlarla örtülüdür. Bu salon, aynı oluşumlara sahip 
diğer iki farklı salona açılmaktadır. Antik dönemlerde tavandan damlayan 
suları toplamak amaçlı sarnıç ve havuzlar yapılmıştır. Mağara içerisinde antik 
dönemlerde insanlar tarafından kullanıldığına işaret eden kültür toprağı ve 
arkeolojik kalıntılar olduğu belirtilmektedir. 

Yelinüstü
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Mihalıççık’ın 7 km batısında bulunan Dağcı köyünün 2 km kuzeyindeki Kale 
Tepe’nin (1490 m) kuzeybatısında yer almaktadır. Porsuk Nehri’nin büyük 
bir kolu olan Koca Çay’a bağlanan Pazar Çayı’nın sağ yamacında bulunan 
mağaraya, Mihalıçcık-Eskişehir yolunun 5. km’sinden ayrılarak Dağcı köyüne 
varan yolla gidilir. Köyden de 3 km stabilize bir yol, mağaranın önüne kadar 
girmektedir. 

Çalpınar

İnönü’nün yaklaşık 12 km doğusundaki Ballık Mahallesi’nin hemen yakınında 
yer alır. Porsuk Nehri’nin kolu olan Sarısu Çayı’na karışan Ballık ve Kayala 
derelerinin yardığı karstik bir plato üzerinde gelişen mağaraya Eskişehir-İnönü-
Kütahya kara yolu veya Ankara-Eskişehir-İstanbul demir yoluyla gidilmektedir. 
Ballık Mahallesi’nden yarım saatlik yürüyüşle mağaraya ulaşılır. İnönü Ovası’nın 
hemen güneyinde dik bir yamaçla yükselen, plato karakterli bir bölgede 
bulunur. Girişi -35 m kuyu şeklindedir; bundan sonra eğimli bir taban ile devam 
eder ve son noktası girişe göre -45 m’de sona erer.

Dumanlıkaya
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Eskişehir’in kuzeyinde, Beyyayla köyünün 1.5 km kuzeybatısında yer alır. 
Mağaraya Sarıcakaya-Beyyayla yolundan gidilir, yol köye kadar düzgündür. 
Buradan sonra 1.5 km dar bir yol mağara ağzına kadar ulaşır. Köy deresi 
düdene girerek diğer ucundan 8 m’lik şelale yaparak yeniden açığa çıkar ve 
Düden Deresi’nin başlangıcını oluşturur. Düden Deresi mağaradan hemen 
sonra dar ve derin bir kanyon vadi içinden akar. Mağara içerisinde küçük sığ 
göller ve damla taş oluşumları vardır. Gelişimi devam eden aktif bir mağaradır.

Beyyayla

Eşekini

Mihalıççık’ın 15 km kuzeybatısında bulunan Sorkun köyünün 2 km 
kuzeyinde, Çayboğazı Deresi’nin sağ yamacında yer alır. Mihalıçcık-Nallıhan 
kara yolu ile Sorkun köyü çıkışından sonra Çayboğazı Deresi’nin kenarından 
giden bu yol 1.5 km sonra mağaranın hemen üstüne gelir. Buradan 10 
dakikalık yürüyüşle mağaraya ulaşılır. Gelişimini tamamlamış fosil bir 
mağaradır. İki girişi vardır.

Sarıcakaya’nın 10 km kuzeyindeki Sarıcakaya Yaylası’nda yer alır. Sakarya 
Nehri tarafından kesilerek derince yarılan plato karakterinde geniş bir düzlük 
üzerinde gelişen mağaraya Sarıcakaya-Yenipazar kara yoluyla gidilmektedir. 
Stabilize olan bu yol 5-6 km sonra yaylaya ulaşmakta ve mağaranın hemen 
yanından Yenipazar köyüne gitmektedir. Kuyu şeklinde bir girişi vardır.

Afarın Düdeni
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Sarıcakaya’ya bağlı Beyyayla köyüne yakın Düdensuyu Deresi ile bağlantılıdır. 
Düdensuyu Deresi, mağaranın güneydoğuya bakan ağzından girip 
kuzeybatıya bakan ağzından çıkmaktadır. Düdensuyu Deresi’nin kaya 
kütlesi içinde açmış olduğu galeri oldukça geniştir. Dere, mağara içinde 
yer yer gölcükler oluşturmuştur. Bu gölleri geçmek için suyun çok olduğu 
mevsimlerde bot kullanmak gerekmektedir.

Düdensuyu/Düdenönü
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Mihallıçcık’ın 2 km güneyinde Kayalıboğaz Deresi’nin sağ yamacında yer alır. 
Mihalıçcık-Nallıhan kara yolundan gidilir. Bu yolun üzerinde bulunan Dinek 
kasabasından 45 dakikalık yürüyüşle ulaşılmaktadır.  Gelişimini tamamlayarak 
askıda kalmış fosil bir mağaradır. İçerisinde yoğun şekilde oluşumlar (sarkıt, 
dikit, sütun, duvar ve perde damlataşları ile makarnalar) gelişmiştir.

Gürleyik 1/ Gürleyik 2

Afarın Düdeni ve Sarıkız Subatanı ile birlikte Sarıcakaya Yaylası’nda yer 
almaktadır. Afarın Düdeni’nin 1.5 km kuzeydoğusundadır. Üst Jura Alt 
Kretase yaşlı Bilecik kireçtaşları içinde dikey olarak gelişmiştir. Mağaranın 
girişi 9x5 m boyutlarında; kuyu gibidir. Ayrıca -25 ve -15 m olmak üzere iki 
girişi daha vardır.

Güvercin İni

İnönü’nün hemen doğu kenarında su depolarının yakınında yer alır. 
Mağaranın önüne kadar yol vardır. Ulaşım için Eskişehir-İnönü-Kütahya kara 
yolu veya Ankara-Eskişehir-İstanbul demir yolu kullanılabilir. 

Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan ve mermerlerin doğrultusu ve 
eğimine bağlı olarak dirsekler çizen mağara; yatay olarak gelişmiştir. İçeride 
çok sayıda blok, çakıl ve yer yer duvar damlataşları bulunan mağaranın girişi 
uçlardan değil; ortaya yakın bir noktadandır.

Hacıhüsrevin

Gürleyik Mağarası’nın 1 km doğusunda Dinek kasabasından geçen Heybeci 
(Çat) Deresi’nin iki kola ayrıldığı bölgenin üstünde yer alır. Mihalıççık-Nallıhan 
kara yolu üzerinde bulunan Dinek kasabasından gidilir. Buradan 15 dakikalık 
yürüyüşle mağaraya varılır. Kuyu şeklinde dikey olarak gelişmiştir. Son 
bölümünde duvar damlataşları gelişen mağara; molozlarla dolmuş küçük 
bir odayla sona ermektedir.

Heybeci
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İnönü’nün yaslandığı büyük dikliğin orta bölümünde gelişmiştir. Eskişehir-
İnönü-Kütahya kara yolu veya Ankara-Eskişehir-İstanbul demir yoluyla 
gidilebilir. Giriş ağzı büyük olan mağara çok uzaktan görülmektedir. İnönü 
(Sarısu) Ovası’nın güney kenarında yer alır.
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Alpu’ya bağlı Karacaören köyünün 2 km kuzeyindeki Sulununkıran 
Tepesi’nin Sakarya Nehri’ne bakan kuzey yamacının başlangıcında yer alır. 
Alpu-Gökçekaya Barajı yoluyla gidilir. Buradan ayrılan stabilize yol Kuzavya 
ve Gümele köylerinden geçerek Karacaören’e varır. Bu yol daha sonra Otluk 
ve Kandamlış köylerinden geçerek Eskişehir-Alpu-Mihalıççık-Nallıhan yoluna 
bağlanır. Karacaören köyünden yarım saatlik yürüyüşle mağaraya ulaşılır. 
Mağara Sakarya Nehri ve Gökçekaya Barajı’nın hemen önündedir. Biri kuzeye 
diğeri güneye bakan iki girişi vardır. Mağaradaki oluşumların birçoğu; insan 
yerleşimi olduğundan dolayı yakılan ateş sonucu isle kaplanmıştır. Tarih 
öncesi çağlarda kullanıldığı sanılan mağaranın tabanında kalın bir kültür 
toprağı vardır.

Kara

Sivrihisar Dağları’nın güneydoğu ucunda Arayit Dağı’nın (1819 m) 
kuzeybatısında bulunan Karlıkkale Tepe (1737 m) üzerinde yer alır. Yelini 
ve Yelüstü mağaralarına yakın olan düden Sivrihisar’a bağlı Karacaören 
köyünün kuzeydoğusunda yer alır. Mağaraya Sivrihisar-Ballıhisar-Çaykoz 
veya Günyüzü-Kayakent-Karacaören-Çaykoz yolları ile gidilir. Köyden sonra 
2 saatlik yürüyüşle mağaraya ulaşılır. İlk giriş -13 m dikey iniştir. Anahtar deliği 
şekilli profili olan mağara çok dönemli gelişim özelliği gösterir.

Karlık Düdeni

Mihalıççık’ın kuzeybatısındaki Yalımkaya (Domya) köyünün 1 km 
doğusunda Sakarya Nehri’nin kolu olan Domya Deresi’nin sağ yamacında 
yer almaktadır. Yüksek dağlar arasında batıdan doğuya doğru derin gömülü 
vadi içinde akan Domya (Gürleyik) Deresi bölgeyi yararak parçalamıştır. 
Mağaraya Eskişehir-Mihalıççık yolundan ayrılan Büğdüz-Sasa-Yalımkaya 
veya Mihalıççık-Gürleyik-Yalımkaya yollarından biriyle gidilebilir. Yalımkaya 
köyüne kadar araçla; buradan da bir saatlik yürüyüşle mağaraya ulaşılır. 
Kayabaşı Tepe’nin 1263 m kuzeyindeki dik yamaçta bulunan mağaraya çoğu 
yerde ip kullanılarak inilmektedir. Sarıkaya Mağarası’nın 1.5 km batısında yer 
almaktadır. Mağaraya Gürleyik köyünden Domya Deresi’nin derin kanyonu 
içinde 1 saatlik yürüyüşle de gidilebilir. 

Kuzeydoğu-güneybatı yönlü bir fay üzerinde Sömdiken mermerleri içinde 
gelişmiştir. Tek bir galeriden oluşmaktadır. Mağara oluşum açısından (Sarkıt, 
dikit, sütun, duvar ve perde damlataşları, havuzlar) oldukça zengindir. 
Özellikle dikit; sütun ve duvar damlataşların üzeri gri veya kurşuni beyaz ve 
siyah renklerde sıvanmıştır.

İnönü Mağaraları

Karakaya
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Süleler köyünün Kokarkuyu Mevkii’nde ormanlık bir arazide yer alır. 
Mağaranın giriş ağzı kuzeybatı yönüne bakmaktadır. Mağara, ortalarına 
yakın bir bölümünde daralmakta ve bir insanın ancak sürünerek sığabileceği 
küçük bir delik hâline gelmektedir. “Darboğaz” olarak adlandırılan bu delikten 
mağaranın ikinci kısmına geçilmektedir. Buradan sonra tek bir ana kol 
şeklinde devam eden mağara büyük bir çöküntü salonla sona ermektedir.

Sarıkaya

Yalımkaya (Domya) köyünün 1 km doğusunda, Domya Deresi’nin kolu olan 
Çatalkaya Deresi’nin sol yamacında yer alır. Mağaraya Eskişehir-Mihalıççık 
yolundan ayrılan Büydüz-Sasa-Yalımkaya veya Mihalıççık-Gürleyik-Yalımkaya 
yollarından biriyle gidilir. Yalımkaya köyünden bir saatlik yürüyüşle mağaraya 
varılır. 

Dar geçitlerle birbirine bağlanan üç galeri ve üç kattan oluşmuştur. Farklı 
yükseklikte iki girişi vardır. Oluşum açısından zengin olan mağarada sarkıt ve 
dikitler genelde siyah ve kahverengidir. Mağara içerisinde çok sayıda yarasa 
yaşamaktadır. Dere yatağına yakın ve korunaklı bir bölgede girişleri bulunan 
mağara, tarih öncesi ve tarih çağlarında insanlar tarafından kullanıldığını 
gösterir buluntu ve şekillere sahiptir. Özellikle üst katta ve girişin önünde 
yoğunlaşan kalıntılar arasında çakmak taşı yongalar, seramik ve tuğla 
parçaları ile insan kemikleri çoğunluktadır.

Kızılçukur

Kara Mağara’nın 3 km doğusunda yer alır. İki mağara arasında kanyon şekilli 
ve derin bir vadi içinde Girdap Dere akar. Giriş ağzı Sakarya Nehri’ne bakan 
mağaraya Alpu-Karacaören-Otluk veya Alpu-Bozan-Büğdüz-Ağaçhisar 
-Kandamlamış-Otluk yoluyla gidilebilir. Otluk köyünün Atçım Mahallesi’nden 
yaya olarak bir saatlik yürüyüşle mağaraya varılır. Mağaranın üç ayrı girişi 
vardır. Gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır.

Kötüfatma

Kötüfatma; Karamıkini ve Kara Mağara’nın çok yakınında bulunur. Otluk 
köyünün Açtım Mahallesi’nin yakınındaki Koçakkıran Tepe’nin (1358 m) 1 km 
kuzeyinde yer alır. Açtım Mahallesi’nden dik bir yamaç üzerinde bir saatlik 
yürüyüşle mağaraya varılır.
 
Giriş ağzı Sakarya Nehri’ne bakan birbirine bağlı fakat farklı dönemlerde 
oluşmuş iki bölümden meydana gelir. Birinci bölümde yoğun damla taşlar 
ile kaplıdır. Batıya doğru dönen bu bölüm çok dar bir geçitle ikinci bölüme 
bağlanmaktadır. Burada içeriden dışarıya doğru çok kuvvetli bir rüzgâr 
esmektedir.

Koçakkıran
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Mihalıççık’ın kuzeybatısında Manasır Platosu üzerindedir. Mihalıççık-Nallıhan 
kara yolu üzerinde bulunan mağara, Sorkun köyü veya Dinek kasabasından 
1.5-2 saatlik yürüyüş mesafesindedir. Büyük bir çöküntü dolininin tabanında 
yer alan düdenin derinliği, kireç taşlarının kalınlığına bağlı olarak -368 m’yi 
bulmaktadır. Düden; -130 m’de dirsek yaparak yaklaşık 240 m’lik dikey bir 
inişle bitmektedir.

Külçeini

Eskişehir’in yaklaşık 30 km kuzeybatısındaki Çalkara köyünün 2 km 
kuzeybatısında bulunan Kocaçal Tepe (983 m) ile Küçükbursa Tepe’nin 
arasında akan Kurudere’nin sol yamacında yer alır. Girişi Sakarya Nehri’ne 
bakan mağaraya; Eskişehir-İnhisar yoluyla gidilir. Köyden bir saatlik yürüyüşle 
mağaraya ulaşılır. Genişliği yer yer 18 m’yi, tavan yüksekliği 5 m’yi bulan ana 
galerinin tabanı toprak; moloz ve iri çöküntü blokları ile kaplıdır. Mağaranın 
en derin yeri olan (-35 m) bu girinti şeklindeki galerilerde sarkıt, dikit, sütun 
ve duvar damlataşları gelişmiştir.

236

Mayıslar köyünün 4.5 km doğusunda, Gacani Tepe’nin (660 m) Sakarya 
Nehri’ne bakan kuzey yamacında yer alır. Vadi tabanından 440 m yukarıdadır. 
Ulaşım Sarıcakaya-Nallıhan yolu ile yapılır. Mayıslar’dan geçen bu yolun 4. 
km’sinden ayrılan stabilize yol ile Gacani Tepe’nin doğusuna kadar gelinir ve 
buradan dik bir yamaçta yarım saatlik yürüyüşle mağaraya varılır. Birbirine 
yakın iki girişi vardır, biri -5 m’lik kuyu şeklindedir. 2-12 m arasında değişen 
toplam 5 dik inişi vardır. Mağara dar fakat yüksek tavanlı ve eğimli galerilerden 
oluşmaktadır. 

Mayıslar

Manasır

Alpu’nun yaklaşık 30 km kuzeybatısında Alapınar köyünün 2 km güneyindeki 
Ulubük Yaylası’nda yer almaktadır. Mağaranın bulunduğu alan Sakarya 
Nehri ve Porsuk Nehri akarsu havzalarını birbirinden ayıran yüksek bir sırt 
hâlindedir. Sakarya’ya bakan mağaraya Eskişehir-Alpu-Gökçekaya Barajı yolu 
ile gidilir. Baraja giden yolun 20. km’sinden sola ayrılan 10 km’lik stabilize yol 
önce Ulubük Yaylası’ndan daha sonra da Alapınar köyünden geçer ve Sakarı 
Karacaören’e gider. Yol mağaranın önüne kadar gitmektedir. Mağaranın girişi 
-4 m’lik dar bir kuyu şeklindedir. Daha sonra insanlar tarafından genişletilen 
bu giriş; belirgin bir çatlak üzerinde gelişmiştir. Yüzeye oldukça yakındır (2-5 
m). Birbirine bağlı üç salondan oluşur. Tabanında kalın fosilleşmiş toprak 
ve kum deposu olan bu salondan, içinde yoğun bir şekilde damlataşların 
(sarkıt, dikit, sütun, duvar ve örtü damlataşları, makarnalar ve havuzlar) 
geliştiği ikinci bölüme geçilmektedir. Tavan yüksekliği 1-3 m olan bu bölüm 
dar bir galeriyle büyük salona bağlanmaktadır. Oluşum açısından zengin bir 
mağaradır. Mağaranın son bölümüne doğru insan kemiklerine ve seramik 
parçalarına rastlanmıştır.

Ulubük
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Küçük Sasa köyünün 3 km güneyinde Şabanpınarı Çeşmesi’nin hemen 
yanındadır. Domya Deresi ile Porsuk Nehri akarsu havzalarını birbirinden 
ayıran sırt üzerindeki bir çukurluğun tabanında gelişen mağaraya; Eskişehir 
Mihalıççık kara yolunda bulunan, Bozan kasabasında ayrılan Çırçır-Ağaçhisar-
Sasa-Yalımkaya (Domya) köylerini birbirine bağlayan yol ile gidilir. Girişi -6 
m’lik kuyu şeklindedir. Daha sonra eğimli bir tabanla girişe göre -46 m’de sona 
erer. Bu bölümde yer yer küçük gölcükler oluşmuştur. Yarı aktif bir düdendir.

Şaban’ın Düdeni

Mihalgazi’nin yaklaşık 15 km kuzeybatısında bulunan Tozman Yaylası’nın 
Yenipazar’a bakan kuzey sınırında yer almaktadır. Sakarya Nehri tarafından 
derince yarılan yüksek platoluk bölgede bulunan mağaraya Eskişehir-
Sarıcakaya-Mihalgazi-Çayköy-İnhisar veya Eskişehir-Söğüt-İnhisar-Çayköy-
Mihalgazi yollarından gidilebilir. Çayköy’den ayrılan ve Tozman köyünden 
geçen yol sonra Tozman Yaylası’nda bulunan mağaranın hemen kenarından 
geçerek Yenipazar ilçesine ulaşır. 

Tozman Düdeni

Eskişehir-Sarıcakaya-Mihalgazi-Alpagut ve İnhisar-Söğüt kara yoluyla 
gidilir. Mihalgazi’den Alpagut ve İnhisar’a giden yol mağaranın hemen 
önünden geçer. Alpagut ile mağara arası 2 km’dir. Kuzeybatı-güneydoğu 
doğrultusunda uzanır ve çok katlı gelişim özelliği gösterir. Sakarya Nehri’nin 
hemen kenarında; gelişimini tamamlamış fosil üç katlı, kuru bir mağaradır. 
Birbirine bağlı iki girişi vardır. Damlataş oluşumuna pek rastlanmaz.

Yarasa İni

Sivrihisar Dağları’nın güneydoğusunda yer alır. Mağaraya Ankara-Eskişehir 
veya Ankara-Polatlı-Yunak kara yollarından gidilebilir. Yelinüstü Mağarası’nın 
güneyinde yer alır. Mağara “Yılanlı” ismiyle de anılmaktadır. Damlataş 
ve tavandan düşen iri bloklarla birçok salon ve odaya bölünen mağara 
görünümleri son derece güzel damlataşlar ile kaplıdır.

Yelinüstü Mağarası ile benzer özellikler gösteren bu mağarada uzun 
dönemler insanlar tarafından kullanıldığını gösteren şekil ve kalıntılar 
mevcuttur. Mağara önünde yamaç ve tarlalarda çakmak taşı, yonga, balta, 
mızrak uçları bulunmuştur. Girişteki toprakta değişik alet, kemik, çanak 
çömlek parçaları bulunmuştur. Salonda tuğladan yapılmış derinliği 2 m’yi 
geçen havuzlar ve sarnıçlar ve tavanda kırmızı renkli yazılar vardır. İnsanların 
kolay giremediği oda ve yan girintilerde yarasalar yaşar.

Yelini
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Merkeze 15 km uzaklıktaki Kızılinler köyü içinde bulunan tarihî hamamın sağ 
ve sol tarafında yer alır. Bu kayalıklar özellikle yeni başlayanlar için ideal bir 
tırmanış alanıdır.

Koordinatlar: 39o 30’ 45.50” N    31o 14’ 43.60” E

Denge, estetik, esneklik ve gücü bir araya getiren bu sporu Eskişehir’de 
yapmak için temel eğitimlerde en çok kullanılan bölgeler; Sündiken 
Dağları’nın Bozdağ, Sakarılıca Hamamları’nın Kızıltepe ve Mayıslar 
köyünün Taştepe bölgesi. Kaya tırmanışı çalışmaları için ise Kızılinler ve 
Sivrihisar kayalıkları kullanılıyor.
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İlçenin hemen kuzeyinde yer alan bu bölge önemli 
bir tırmanış bahçesidir.  Burada yakın zamanda 
uluslararası yarışmaların yapılması bekleniyor. 
Kamp yerinde su olmadığından tırmanışçılar 
yanlarına yeterince su almalıdır. Rotalar uzun 
yıllardır kullanıldığı için oldukça temiz. Ancak yer yer 
parçalanan kayalar da var. Önemli rotalar Sineklikaya, 
Balkaya ve Kuleler topluluğunda bulunuyor. 

Koordinatlar: 39o 30’ 45.50” N    31o 14’ 43.60” E

Eskişehir-Ankara kara yolunun 60. 
km’sinde Kaymaz beldesinden hemen 
sonra sola doğru  4 km’lik bir yolla 
ulaşılan, güzel bir köy olan Karakaya; 
kaya tırmanışı için çok uygun granit kaya 
yapılarıyla büyük ilgi görüyor. Tırmanış 
için en uygun mevsim ilkbahar,  yaz 
ve sonbahar. Rotaların çoğu, kayaların 
kuzey yüzünde olduğundan  yazın erken 
saatler dışında bütün gün gölgelidir. Kış 
ise çok soğuk geçtiği için hava kuru bile 
olsa tırmanmak zordur. 

Koordinatlar: 39o 30’ 51.76” N     
31o 14’ 29.12”  E
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Kalabak Köyü, Türkmen Dağı,  
Çoban Yayla ve Çevresi

Tandır Köyü Orman Bölgesi

Eskişehir’e 35 km uzaklıkta olan ve birçok doğa sporu yapılabilen bir rotayı 
bisiklet tutkunları denge geliştirme amaçlı kullanıyor. Teknik gerektiren ve 
zorlayıcı bir parkur Avlakkaya. Hafta sonu planınızı yapabileceğiniz güzel bir 
rota.  Buz gibi ve tertemiz suyu, el değmemiş tabiatı insanı büyülüyor. Sık 
bir ormanlık alan  olduğundan ulaşım bisikletle ve yürüyerek sağlanmakta. 
Adrenalin düşkünlerinin tercihi motorsiklet.  Avlakkaya’ya Bozdağ Köyü, 
Yarımca köyü ve Sakarılıcaları yolu üzerinden ulaşmak mümkün. 

Eskişehir’e 50 km uzaklıkta yer alan ve Kütahya yolu üzerinden Kızılinler 
tarafına dönüldükten sonra devam ettiğinizde sizi Yukarı Kalabak köyüne 
varıncaya kadar birçok köy bekliyor. Aşağı Kalabak köyünden sonra Yukarı 
Kalabak köyüne ulaşıyorsunuz. Burası Eskişehir’in meşhur içme suyu olan 
Kalabak Suyu’nun kaynağı. Derelerden dahi Kalabak Suyu akmakta. Türkmen 
Dağı eteklerinde çeşmelerden suyunuzu içebilirsiniz. İlkbahar mevsiminde 
rengarenk kelebekleri görebilirsiniz. 

Eskişehir’e 40 km uzaklıkta 
olan Sarıcakaya yolu 
üzerinden Tandır köyüne 
ulaşabilirsiniz. 

Avlakkaya

Şehrin merkezinde bisiklet yolları bulunsa da bisiklet meraklıları daha 
çok dağ bisikletini tercih eder. Yerel lezzetleri, kültürel mirası, halkı ve 
doğayı bambaşka bir yolculuk deneyimi ile keşfetmek için pedala basın. 
Bisiklet selesinden keyifli keşifler için birçok rota yer alıyor. 

Sarısungur Göleti Parkuru
Eskişehir-Seyitgazi yolu üzerinde Sarısungur tabelasına kadar 18 km bir 
mesafe gidilir. Döndüğünüzde iniş sizi Sarısungur Göleti’ne götürür. Gölet 
çevresinde bir dizi parkur bulunmaktadır. Burada Dağ Bisikleti Kriteryum ve 
Crosscountry Yarışları yapılıyor.
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Sarıcakaya-Mihalgazi-Sakarıılıcaları Yol 
Antrenman Parkuru

Eskişehir Muttalip Mevkiinin içine girmeden Sarıcakaya yolu takip edilir. 
Önce bir tırmanış yapar ve Bozdağ’ı aşarsınız. Daha sonra uzun bir iniş bizi 
bekliyor. Sarıcakaya içine kadar inersiniz. Mihalgazi-Sakarıılıcaları arası düz 
hafif engebeli bir yol... Sakarya Vadisi’nden sonra Sakarıılıcaları’ndan çıkarken 
büyük ve zorlu bir tırmanış sizi bekliyor; yaklaşık 16 km tırmanış bittikten 
sonra zirvede sizi Taşköprü köyü karşılar. 1200 m rakımda Eskişehir’i kuş bakışı 
izleyerek aşağı, Muttalip’in içine inersiniz. Bu parkurun toplam uzunluğu 120 
km ve yetkin bir sporcu 4.5 saat gibi bir sürede zorlanmadan bu parkuru 
tamamlayabiliyor. 

Eskişehir-Kütahya Frig Vadisi Parkuru

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Kent Ormanı

Bozdağ Karadere 
TRT Vericisi 

Parkuru

Dağ Bisikleti Rotaları

Eskişehir-Kütahya çevre yolunu takiben Porsuk Barajı’nı geçtikten sonra 
Sabuncupınar köyüne dönülür. Bu şirin istasyon köyü geçildikten sonra 
Fındık köyüne varılır.  Bu vadi bisiklet severler için Kapadokya imkânlarını 
tadabilecekleri, benzer özelliklere sahip bir parkur... Güzergâhta bulunan 
İncik köyünün meşhur suyunu içmeyi unutmayın.  Demiryolu hattına paralel 
Kızılinler köyüne kadar gelinir ve oradan Kütahya-Eskişehir çevre yoluna 
çıkılarak Eskişehir’e geri dönülür.  Yaklaşık 135 kilometrelik parkur 5 saatte 
tamamlanabilir. Antrenman olarak çok faydalı bir parkur olmasının yanında 
tarih ve doğa iç içedir. 

1. Eskişehir > Bozaniç > Sarıcakaya > Eskişehir 85,40 km
2. Eskişehir >Bozaniç > Sarıcakaya 44,70 km
3. Eskişehir > Ilıca 33,00 km
4. Eskişehir >İdrisyayla 138,00 km
5. Eskişehir > Karabayır > Kızılinler > Eskişehir 33,60 km
6. Eskişehir >Kızılinler 12,20 km
7. Eskişehir > Mayıslar 45,30 km
8. Eskişehir > Mayıslar II 56,90 km
9. Eskişehir >Musaözü 22,00 km
10. Eskişehir >Tandır > Kozlu > Dağküplü 38,00 km
11. Eskişehir >Tandır > Taştepe Zirve 45,80 km
12. Karaören > Yazılıkaya 23,10 km
13. Kavacık Yayla >Eskişehir 92,70 km
14. Kuyucak > Eskişehir 92,30 km
15. Porsuk Barajı > Eskişehir 67,60 km
16. Seklice > Eskişehir 82,70 km
17. Seyircek Kale Kaya Mezarları > Doğanlı Kale 32,70 km
18. Yenisofça > Eskişehir 55,60 km

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi arkasında yer alan ormanlarda 
oryantring ve cross Türkiye Şampiyonaları yapılmakta.  Oryantring için en 
uygun parkurlardan biri Osmangazi ormanlarında yer almakta. Atletleri gün 
içerisinde antrenman yaparken burada görebilirsiniz.  Şehre yakın bu parkur 
100 km’yi aşıyor.

2005 yılında Eskişehir’de 
ilk dağ bisikleti yarışının 
yapıldığı parkura Muttalip’in 
içerisinden geçerek Bozdağ 
köyüne tırmanılarak varılır.  
Bozdağ köyünden başlanılır, 
Karadere köyü TRT vericisi 
arasında daire çizilir. Toplam 
25 km civarında bol bol 
rampa çıkışı ve inişlerin yer 
aldığı güzel bir antrenman 
parkurudur. Kışın adrenalin ve 
heyecan yaşamak istiyorsanız 
zirveye kamp kurabilirsiniz. 
Ayrıca 15 km uzunluğundaki 
iniş sizi heyecanlandırmaya 
yeter.
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Akçeşme Bölgesi 

Yazılıkaya Köyü-Han İlçesi1
Avlakkaya Bölgesi 

Mihalgazi İlçesi2
Taştepe Bölgesi

Tandır Köyü Tepebaşı İlçesi3

Yapıldak Göleti Çevresi 

Yapıldak Köyü-Seyitgazi İlçesi 5
Gökçekaya Barajı ile Porsuk 

ve Gürleyik Akarsuları Çevresi 

Mihalıççık İlçesi 
6

Sündiken Dağı Çevresi 

Mihalıççık İlçesi7

Musaözü Barajı

Musaözü Köyü

 Tepebaşı İlçesi
9

Karaören Göleti Çevresi 

Büyükyayla Köyü-Kırka-

Seyitgazi İlçesi
4

Türkmen Baba Dağı ve Çevresi

Yukarı Kalabak Köyü

Odunpazarı İlçesi
8
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Doğa Sporları için aşağıdaki 
adreslerle irtibata geçebilirsiniz.

ANADOSK Anadolu Üniversitesi Doğa 
Sporları Kulübü
www.suak.anadolu.edu.tr
ESBIKE – Eskişehir Dağ Bisikleti Takımı
www.esbike.org
ESDAK – Eskişehir Dağcılık ve Doğa Sporları 
Kulübü Derneği
www.esdak.org
ESDİT – Eskişehir Dağcılık İl Temsilciliği
www.esdit.com
ESDURO - Eskişehir Enduro Grubu
www.esduro.com
Eskişehir Havacılık Gençlik ve Spor Kulübü
www.eshavk.org
EFSAD – Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği
www.efsad.org.tr
ESMAG - Eskişehir Mağara Araştırma Derneği 
www.esmad.org.tr
GÜZEY Doğa Sporları ve Arama Kurtarma 
Kulübü 
www.guzeydoga.com
ODAK – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Dağcılık Kulübü 
www.ogu.edu.tr
Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü – 
Eskişehir Temsilciliği
www.zirvedagcilik.org
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SÜNDİKEN DAĞLARI BOZDAĞ BÖLGESİ 

Avlakkaya - Muttalip Rotası 19,00 km 

Bozaniç - Dağküplü Rotası 14,20 km

Sündiken Dağları Eskişehir ilinin kuzeyinde batıdan doğuya doğru yaklaşık 
120 km uzunluğundadır. Dağın en yüksek noktaları Kızıltepe 1811 m, 
Uzunyatak Tepe 1789 m ve Sündiken Tepe 1769 m Mihalıççık ilçesinde 
bulunur. Ulaşım kolaylığı nedeniyle Sündiken Dağları’nın Bozdağ bölgesi; 
Muttalip–Hekimdağ (Taşköprü)–Bozaniç–Mayıslar–Laçin–Tandır–Yarımca–
Karadere köyleri arasındaki alan en çok kullanılan bölümüdür. 

Rotalara Ulaşım 
Sarıcakaya Otobüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
Sarıcakaya: 0222 661 2111 - Eskişehir: 0222 237 2989 - GSM: 0532 485 3000

Mihalgazi Otobüsleri (Sakarılıca Kaplıcaları)
Eskişehir: 0222 217 6925 - Mihalgazi: 0222 621 2774

Eskişehir’ e 25 km uzaklıktaki Beylik Köprü’ de iniyoruz ve kuzey yönde 
bulunan vadiye giriyoruz, rotaya girildiği gibi yeşillikler içinde Avlağı Deresi 
ile yol almaya başlıyoruz. Çok keyifli doğa harikası bir parkurdan sonra 
yaklaşık 1,30 km ilerleyerek varacağımız şelaleye kadar Avlağı Deresi’ni iki 
yerde geçiyoruz. Daha sonra güney yönde meşe ağaçları içinde devam 
eden rotamızda Gök Tepe’nin altına geldiğimizde, 3,30. kilometrede yine 
Avlağı Deresi’ni geçiyoruz. Dere boyunca yine meşe ağaçları arasında 
ilerleyen rota 1245 m kotundaki Bozdağ köyü yolunu 9,50. kilometrede 
kesiyor ve sonrasında güneybatı istikametinde yükselmeye devam ederek 
tarlaların arasından 3,20 km ilerleyince de Sündiken Dağları’nın 1423 m 
yüksekliğindeki Boztepe zirvesine (Anten kulelerinin bulunduğu tepe) 
varıyoruz. Buradan tüm Eşkişehir’ i kuşbakışı izleme keyfinden sonra dağın 
güney yüzündeki sırtlardan inişe geçip Muttalip’ te rotayı tamamlıyoruz.

Rotaya ulaşım:
Gidiş: Eskişehir İlçeler Terminali’nden Mihalgazi Kaplıca Araçları
Dönüş: Muttalip - Büyükşehir Belediye Otobüsleri ya da Yıldız Minibüsleri

Bozaniç köyü 221 m kotundan başlayan rota her açısı farklı güzellikte olan 
Bozaniç Kayası’nın etrafından dolaşarak devam eder ve yükseklik arttıkça 
Sakarya Vadisi’nin eşsiz güzellikleri ortaya çıkar. Yaklaşık 5 kilometre sonra ve 
650 m kotunda bulunan yemyeşil çayırda mola verilir. Devamında orman 
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Bozaniç Yayla Yolu – Dağküplü Rotası 14,30 km

Bozdağ – Dağküplü Rotası 20,90 km

yollarından Çukurca Mevkii’ne çıkılır. İhtiyaç varsa Bulur Pınarı’ndan su 
takviyesi yapıldıktan sonra 881 m kotunda bulunan dere geçişi ile görüş 
alanımıza giren ağılın yanından devam ederek yaklaşık 1100 m’ye kadar 
yükseldikten sonra doğuya dönüyor ve katır yolundan Dağküplü köyüne 
inişe geçiyoruz.

Rotaya ulaşım:
Gidiş: Eskişehir İlçeler Terminali’ nden Mihalgazi Kaplıca Araçları
Dönüş: Muttalip - Büyükşehir Belediye Otobüsleri ya da Yıldız Minibüsleri

Eskişehir Sarıcakaya yolunun (26-01 kodlu yol) 24. km’den batı istikametine 
doğru başlayan rota 3 km sonra Bozaniç Yayla’ya varıyor. Yayladan yeşillikler 
içinde Yukarıelmaçukuru ve Aşağıelmaçukuru geçildikten sonra Çukurca 
Mevkii’ne iniliyor. 881 m kotunda bulunan dere geçişinden sonra görüş 
alanımıza giren ağılın yanından devam ederek yaklaşık 1100 m’ye kadar 
yükseldikten sonra doğuya dönüyor ve katır yolundan Dağküplü köyüne 
inişe geçiyoruz.

Rotaya ulaşım:
Gidiş: Eskişehir İlçeler Terminali - Sarıcakaya Kooperatifi
Dönüş: Dağküplü Köyü - Sarıcakaya Kooperatifi

Muttalip köyünün 2,50 km kuzeyinde Bozdağ eteklerinden (917 m) başlayan 
rota 4 km sonra Boztepe zirveye (1423 m) ulaşır. Buradan kuzey yönde 
Bozdağ köyüne ulaşılıp, köyün doğusundaki meşe ağaçları ile süslü vadi 
takip edilir ve Gök Tepe’ye gelmeden önce 1060 m kotunda ve rotanın 12,30. 
kilometresinde Avlağı Deresi geçilerek kuzeydoğu yönünde 1156 m kotunda 
ve 13,20. kilometredeki pınarda mola verilir. Moladan sonra sırasıyla 1190 m 
kotundaki Yukarıelmaçukuru ile 1194 kotundaki Bozaniç Yaylası geçilerek 
devamında 16,50. kilometrede 1250 m ortalama yüksekliğe sahip Küplü 
(Mayıslar) Yaylası’na gelinir. Kuzey yönünde orman yoluyla devam eden 
rota 1067 m kotunda ve 18,70. kilometrede doğuya dönerek meşe ağaçları 
arasından kıvrıla kıvrıla Dağküplü köyüne iner.

Rotaya ulaşım:
Gidiş: Muttalip - Büyükşehir Belediye Otobüsleri ya da Yıldız Minibüsleri
Dönüş: Dağküplü köyü - Sarıcakaya Kooperatifi
Not: Gidişte Yıldız Minibüslerine söylenirse sizi Bozdağ eteklerine, rota başına 
kadar götürebilir.

244 Eskişehir Rehberi / Eskişehir’de Doğa ve Spor



Bozdağ Tırmanışı Rotası 8,00 km

Hamamdere – Sivri Yolu Sırtı - Dağküplü Rotası 14,40 km

Tandır –  Taştepe - Laçin Rotası 25,40 km

Tandır köyünün 2,30 km doğusunda Maden yolu girişinden 1321 m kotundan 
başlayan rota; Kuzeydoğu istikametinde maden yolu üzerinde devam eder. 
7,60 km sonrasında yol üzerinde bulunan 1292 m kotundaki mezara gelinir. 
Buradan kuzey yönde 1200 m sonra, 1312 m kotunda mola için uygun yeşil 
alanlar vardır. Moladan sora kuzeybatı istikametinde devam eden rotada 3 
km sonra Taş Tepe’nin eteklerinden geçerek 1512 m kotuna çıkılır. Hemen 
200 m ilerimizde bulunan anıt ağaç niteliğindeki çam ağacından sonra 
inişe geçen rota; kıvrıla kıvrıla kimi zaman Doğu Karadeniz’i andıran nefis 
manzaralar eşliğinde Laçin köyüne ulaşır. 

Rotaya ulaşım:
Gidiş: Eskişehir İlçeler Terminali - Sarıcakaya Kooperatifi
Dönüş: Dağküplü köyü - Sarıcakaya Kooperatifi

Muttalip köyünün 2,50 km kuzeyinde Bozdağ eteklerinden (917 m) başlayan 
rota sırt hatları takip edilerek 4 km sonra Boz Tepe zirveye (1423 m) ulaşır. 
Zirvede Televizyon Verici İstasyonu ve yüksek kuleleri vardır. Mola için zirve 
altında rüzgâr almayan kuytu düzlükler kullanılır. Buradan aynı rota ile geri 
dönülür.

Rotaya ulaşım:
Gidiş: Muttalip  - Büyükşehir Belediye Otobüsleri ya da Yıldız Minibüsleri
Dönüş: Muttalip - Büyük Şehir Belediye Otobüsleri ya da Yıldız Minibüsleri
Not: Gidişte ve Yıldız Minibüslerine söylenirse sizi Bozdağ eteklerine rota 
başına kadar götürebilir ve dönüşte de alabilir.

Eskişehir Sarıcakaya yolunun Dağküplü köyünün 3,50 km güneyinden 
başlayan rotaya Küplü deresi üzerindeki köprüden (522 m) geçilerek girilir. 
Ana yoldan da heybetli gözüken, oldukça dik olan Hamamdere çıkışı başlar 
ve 1055 m kotundaki doyumsuz manzaralı mola yerine kadar devam eder. 
Moladan sonra kuzey yönünde 1297 m kotuna kadar yükseldikten sonra batı 
yönünde Sivriyolu sırtına girilir ve iniş başlar. Burası da dik bir eğime sahiptir, 
yol yine doyumsuz manzara eşliğinde devam eder ve Karanlık Vadi rotası ile 
kesişir. Karadere ve Yandere üzerindeki köprüler geçilip Dağküplü köyüne 
çıkılır. 

Rotaya ulaşım:
Gidiş: Eskişehir İlçeler Terminali - Sarıcakaya Kooperatifi
Dönüş: Dağküplü köyü - Sarıcakaya Kooperatifi
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Büyükyayla  –  Yazılıkaya Rotası 23,40 km

DAĞLIK FRİGYA BÖLGESİ ROTALARI

Kent Ormanı Rotası 8,5 km

Eskişehir Afyon Karayolu 81. km’deki Büyükyayla köyü sapağında inilir 
(özel araçla gidilirse 3 km daha Büyükyayla yönünde devam edilebilir). Bu 
noktanın 3 km güneybatısında bulunan çam ağaçları içinde, doğa harikası 
Karaören göletinden başlayan rota; Büyükyayla köyüne devamında önce 
güneybatı yönünde 3,75 km boyunca Gökbahçe köyüne kadar devam 
eder. Eskişehir Afyon ana yolu üzerindeki Gökbahçe köyünden doğu 
yönünde, orman yollarından 7,13 km sonra 1144 m kotundaki Yapıldak 
Göleti’ne varılır. Yapıldak Göleti’nden yine doğu yönde hareketle önce 
3 km sonra Yapıldak köyüne, devamında da 7,20 km sonra Yazılıkaya’nın 
hemen güneyinde yer alan 1308 m kotundaki Akçeşme’ ye varılır.

Rotaya ulaşım:
Gidiş: Eskişehir Terminali – Afyon otobüsleri
Dönüş: Yazılıkaya veya Çukurca köyü otobüsleri

Şehir dışına gitme imkânı bulamadığımız zamanlarda ya da yazın sıcak 
günlerinde akşamları kullanılan bu rotanın en büyük özelliği ulaşımının 
kolay oluşudur. Rotanın girişi Gençlik Bulvarı üzerindedir. Ana kapıdan 847 
m kotundan başlayan rota 879 m sonra 913 m kotunda güneybatıya döner, 
devamında önce 928 m kotunda güneydoğu, 931 m kotunda güneybatı 
ve 1007 m kotunda da zirve yaparak doğuya döner. Buradan yaklaşık 2 
km sonra Yangın Kulesi’ne varılır. Burada özellikle gün batımı manzarası 
muhteşemdir. Aynı yoldan geri dönülür. Ayrıca ara patika yollar da vardır.

Rotaya ulaşım:
Gidiş: 34 nolu Minibüs (Şehitlik – Üniversite Evleri)
Dönüş: 34 nolu Minibüs (Üniversite Evleri – Şehitlik)

ŞEHİR MERKEZİ ROTASI
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FRİG VADİLERİNDE YÜRÜYÜŞ ROTALARI
1. SALİHLER – FETİYE  15 km
Türkmen Dağları’nın eşsiz güzelliğinde Saklı Vadi,  Kaya oluşumları Tabanca Kaya, 
Asma inler ve Bizans yerleşimleri ön plana çıkmaktadır.

2. FETİYE – KÜMBET  14 km
Kızıl Çam ormanlarının yoğun olduğu bölge Bizans yerleşimine ev sahipliği 
yapmaktadır. Parkur sonunda bulunan Kümbet köyü adını aldığı Himmet Baba 
Türbesi (kümbet) Aslanlı Mabet de denilen Solon Mezarı’na ulaşılır, bu noktadan 
Kümbet Vadisi’nin ve gün batımının eşsiz manzarasını seyretme imkânı bulabilirsiniz.

3. GÖKBAHÇE – OYNAŞ – GÖKCEGÜNEY – YAZILIKAYA  15.5 km
Friglerin tarım alanları, doğal oluşumlar ve parkur sonu Yazılıkaya’da  Friglerin dinî 
metropolü Midas Kenti. Midas Anıtı tüm ihtişamıyla karşınızda olacaktır. 

4. ÇUKURCA – KÜMBET  13 km
Doğanlıkale, Gerdekkaya’dan sonra Antik yollar ve doğal oluşumlar karşısında 
nefeslerinizi tutacaksınız; vadiden çıkarken Berberini Kaya Kilisesi, Frig Fasadı, 
Sütunlu Mezar ve Delik Kaya gibi önemli objeler sizleri büyüleyecek.

5. YAZILIKAYA – KÜMBET  14 km
Peribacaları, Ayın Mevkii Kaya Mezarlar, Könistanlar Nekropolü, Solon Mezarı 
bulunmaktadır.

6. YAPILDAK – GÖKCE YAYLA  14 km
Harika doğasıyla Frig yerleşimine ev sahipliği yapmakta olan bölgede Kaya 
oluşumları, Ayterek Kale, antik yol ve Dübecik Kale bulunmaktadır.

7. YAZILIKAYA – YAPILDAK 14 km
Yazılıkaya’nın güneydoğusundan rotaya girecek, Ardıç ormanlarının hâkim olduğu 
tepeyi aştıktan sonra İnli Yaylaya Mevkii ve buradan sık meşe ağaçlarıyla kaplı 
parkurdan geçerek Bizans mezarları ve Kaya mekânlara ulaşacaksınız. Burada ana 
mola verdikten sonra çam ağaçları ile kaplı parkurdan geçerek Yapıldak köyünün 1 
km. güneybatısında bulunan Roma ve Bizans dönemlerine ait kabartma bezemeli 
anıtsal cephelere sahip oda mezarları gördükten sonra köy kahvesinde çayınız hazır 
olacak.  

8.AĞLARCA – HAN – BAŞARA  17 km
Göl Yayla’da panoramik manzara... Frig yolunun en yüksek noktasında yürüyerek 
Han’da bulunan yer altı şehri ve tarihî camiye ulaşacaksınız, buraları fotoğrafladıktan 
sonra Han Köftesi’ni tadacak, üzerine meydanda güzel bir çay içtikten sonra açık 
hava müzesi konumunda olan Başara köyündeki eserlere ulaşacaksınız.

9. BEYÖREN – DOĞANAY  12 km
Sakarya Nehri’nin çıktığı kaynak başında mola verip suyun bir kanal içerisinde, 
etkinliğin biteceği Doğanay köyüne kadar size refakat ettiğini görecek; köy 
meydanına vardığınızda yorgunluk çayını meydan kahvesinde yudumlayacaksınız.

10. KURTŞEYH – Fettahoğlu M. – DÜDEN  10 km
Parkurdaki görseller: Fotoğraf makinenizi almayı unutmayın, bu parkurda sizleri 
bekleyen pek çok sürprizler var. Balık Damı Sulak Alanı, Göksu, Eski Değirmen 
kalıntıları ve Düden keşfedilmeyi bekliyor; foto safari, kuş gözetleme, balıkçılık ve 
kampçılığa kadar birçok etkinliğin de yapılabileceği bu bölgede fotoğraf çekmeye 
de doyamayacaksınız.  

Frig Yolu ile ilgili detaylı rota bilgileri, Doç. Dr. Hüseyin SARI’nın “Frig Yolu” kitabında yer almaktadır.
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Şehrimiz, motosiklet sürüşleri için de âdeta biçilmiş kaftandır. Her türlü yol 
ortamından uzakta yapılan bu motosiklet sporunda kendinizi kimi zaman 
Çatacık ormanlarının derinliklerinde, kimi zaman da Frig vadisinin tarihî 
dokusunda bulabilirsiniz.

Kent hayatının stresinden uzaklaşmak istiyorsanız, alternatif bir spor dalı 
arıyorsanız, doğada vakit geçirmek ve yeni yerler keşfetmek istiyorsanız tam 
da size göre bir hobiyle tanıştınız demektir.

Bozdağlar, Sakarya Vadisi, Musaözü Göleti ve çevresi, Frig Vadisi, Beşikderesi 
Mevkii, Sakarıbaşı Mevkii,  şehrimizdeki belli başlı doğal Enduro-cross 
parkurlarıdır.  

Motosikletin ve Enduro-cross motosikletin bu kadar popüler olmasının 
başlıca sebebi; diğer birçok motor sporuna göre çok daha az maliyetli 
dolayısıyla daha çok insana ulaşabilir olmasıdır. Motosikletin kendisi, gerekli 
güvenlik ekipmanları ve kişisel aksesuarlarla birlikte düşünüldüğünde 
bile toplam maliyet; her zaman sıradan bir arazi aracına göre çok daha az 
olacaktır.
Elbette bu sporu yapmak için sadece bu ekipmanlar yeterli değildir. O 
motosikleti; gerekli eğitimleri almış, tecrübeli bir sürücü kullanmalıdır. Tüm 
bunların yanı sıra güvenlik ekipmanları ve kıyafetler de olmazsa olmazlardır.
Şehrimizde ise bu sporun ve genel olarak da motosikletin her dalında 
faaliyet gösteren Eskişehir Motosiklet ve Spor Kulübü Derneği eğitimler, 
organizasyonlar ve yarışçı/sporcular yetiştirmektedir. Kulüp bünyesindeki 
birçok sporcu, şehrimizi ulusal yarışlarda başarıyla temsil etmektedir.   
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Mayıslar Klasik Rota

Türkmen Dağı Yangın Gözetleme Kulesi Rotası

Beyyayla Rotası

Asfaltta viraj, temiz hava ve manzara seven endurocular için Eskişehir’in 
klasik rotasıdır. Birkaç saatlik kısa bir rota yapmak isteyenler için idealdir.

Muttalip yolu üzerinden Hekimdağ Geçidi, Dağküplü, Mayıslar, 
Sarıcakaya, Sakarılıca, Muttalip ve tekrar Eskişehir... Yaklaşık 70 km’lik 
bir rotadır. Mayıslar’da Ahmet’in Kahvesi’nde soda–çay ikilisi ile yol 
sohbeti yapılabilir.

Orman içi yollarda doğal yaşamı özleyenler ve yaban hayattan bir 
şeyler görmek isteyenler için en iyi rotalardan biridir. Geyik, akbaba, 
tavşan, sincap gibi sadece hayvanat bahçesinde görmeye alıştığınız 
hayvanların doğal yaşamlarına tanıklık etme şansı bulunabilir. Tek 
yapılması gereken gözünüzü dört açmanız.

Rota; Kızılinler, Gökçekısık, Aşağı Kalabak, Yukarı Kalabak ve Bozkuş 
Yangın Gözetleme Kulesi. Orman içi yollarda birçok sapak bulunuyor, 
bu yüzden kaybolma riski vardır. GPS ile seyahat, bu bölgede önemlidir.

Yine viraj, manzara ve biraz da off-road seven endurocular için uygun 
bir rotadır. 

Muttalip yolu üzerinden Hekimdağ Geçidi, Dağküplü, Mayıslar, 
Sarıcakaya, Beyyayla ve Mağara... Yaklaşık 150 km’lik bir rotadır. 
Beyyayla köyünden mağara için tarif almakta fayda var.  Birkaç km 
uzaklıkta olan bu mağaranın serinliğinde mola vermek her şeye değer. 
Bir gecelik çadır konaklaması yapmak da mümkündür.
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Eskişehir’i çevreleyen tepelerde ve ormanlık 
bölgelerde avcılık oldukça revaçtadır. Av 
açısından zengin olan birçok alan vardır. 
Bıldırcın, üveyik, orman çulluğu, saksağan, 
kınalı keklik, kaya kekliği, ekinkargası, yaban 
domuzu, sansar, yabani tavşan, geyik yaygın 
olarak bulunmaktadır. Sarıyer, Gökçekaya, 
Kunduzlar, Çatören, Porsuk, Aşağı Kartal, 
Yukarı Kartal, Mercan, Özden, Eryen gibi 
birçok barajda balık avcılığı yapılmaktadır. 

Avcılık, avlanmaya açık ve kapalı 
alanlar ile ilgili bilgi için Eskişehir 

Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü ile 
önceden bağlantı kurun.

Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde 
bulunuyor. Hafta sonlarında at 
binmek için ideal bir ortamdır. 
1996 yılında 45 dönümlük alana 
kurulmuş 1 adet 50x80 açık 
müsabaka manej, 1 adet  20x45 
açık maneji ve 17x40 kapalı maneji 
bulunan ve 23 at ile hizmet veren 
binicilik tesisinde profesyonel 
çalıştırıcı eşliğinde eğitim de 
veriliyor.  Binicilik Federasyonuna 
bağlı bu feder kulüp yılda 4 
müsabaka gerçekleştiriyor. 
Kulüpteki diğer bir binicilik dalının 
Türkiye’deki tek sahası olan kros 
sahasının 4 km’lik bir parkuru 
bulunuyor.  

A Eskişehir-Kütahya Kara yolu 18. km 
Takmak köyü mevkii
0222 413 21 21

0222 231 01 95
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ESKİŞEHİR’İN BİNİCİLİK POTANSİYELİ
Türkiye’de safkan Arap atının 
yetiştirildiği bölgelerden en önemlisi 
olan Mahmudiye’de binek atları 
kiralanabilir, at gezileri yapılabilir. 
Mahmudiye’de 2020 m uzunluğunda, 
25 m genişliğinde çim pist ve 1800 
m uzunluğunda, 20 m genişliğinde 
kum pist ve 400 kişilik açık tribün 
vardır ve burada sonbahar mahalli at 
yarışları düzenlenmektedir. 

1996 yılında faaliyetlerine başlamış 
olan Eskişehir Atlı Spor Kulübünde 
28 adet at bulunmaktadır. Kulüpte 
hem yetişkin hem de çocuklara 
yönelik biniş eğitimleri verilmektedir. 
Eskişehir Atlı Spor Kulübü, Türkiye 
Binicilik Federasyonu 2012 Balkan 
Engel Atlama Şampiyonası’na ev 
sahipliği yapmıştır. Yine 2012 yılında 
Anadolu Süvarileri Projesi ile Anadolu’nun 
her bir köşesinden yetenekli gençler 
eğitime katılmıştır.  Atlı Spor Kulübü çeşitli 
okullarla iş birliği içinde at binişi ve bakımı 
eğitimleri yürütmektedir.

Eşkişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı 
Veteriner İşleri Müdürlüğü Doğal Yaşam 
Merkezi tarafından  Mayıs 2012 tarihinden 
bu yana ‘Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın’ sloganı ile yüzlerce çocuk atlarla 
tanıştırılmıştır. Aynı zamanda bir hayvan barınağı ve bakım evi olan Tepebaşı 
Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde yapılan adaptif binicilik 
etkinlikleri sayesinde hayatlarını engeller ile sürdüren kişilerin binicilik sporu 
ile kendilerine güven duygusu kazanmaları amaçlanmaktadır.

2008 yılında açılan, Eskişehir’in en önemli parklarından biri olan Kent Park 
bünyesinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı 42 adet atın bulunduğu 
bir at çiftliği bulunmaktadır. Bu çiftlikte çocuklar için özel eğitilen midilli 
atları ve  büyüklere uygun binek atları ile faytonlar için atlar yer almaktadır. 
Uzman antrenörler denetiminde tesiste binicilik çalışmaları verilmektedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde bulunan Mahmudiye Meslek 
Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Programı ülkemizde modern atçılığın 
gelişmesi için hizmet vermektedir. Mahmudiye’de bulunan Yüksekokulda 
bir hipoterapi projesi başlatılmış olup at binişleri yapılmaktadır.
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ATA SPORU ATÇILIK ve MAHMUDİYE HARASI

At, Türk tarihinin hemen her döneminde yaşamın bir parçası olmuştur. 
Osmanlı döneminde de bu konumunu korumuştur. Eskişehir bölgesinin 
ya da eski adıyla Sultanönü sancağının Anadolu atçılığında hep özel bir 
yeri olmuş ve tarih boyunca saray için seçilip gelen farklı cins atların ıslah 
ve depo merkezi olmuştur.

Mahmudiye’nin tarihi MÖ 3000’li yıllara kadar uzanmaktadır; onun bu 
uzun geçmişi ilçe sınırları içindeki höyük ve tümülüsler ile ilgili yapılan 
çalışmalarda elde edilen kalıntılardan anlaşılmaktadır. 

Mahmudiye, adını Osmanlı İmparatorluğunun ıslahatçı hükümdarı II. 
Mahmud (1784-1839)’dan almıştır. 1800’lü yılların başında bölgede 
ayan olan Abdullah’ın Mahmudiye’de yerleşimi başlattığı bilinmektedir. 
Osmanlı’ya başkaldırınca 
sahip olduğu çiftliği 
elinden alınmıştır. 
Daha sonra çiftlik 
II. Mahmud’a ait 
Mahmud Sâni Vakfı’na 
geçmiştir. Orduya 
at yetiştirmek için 
yeniden düzenlenerek 
Çiftlikat-ı Hümayun 
adını alarak 
Osmanlı’nın ilk modern 
harası olmuştur. 

Çiftlikat-ı Humayun içinde yer alan tesis ve kışlalara hizmet vermek için II. 

Abdülhamit tarafından yaptırılan camii iç mekân
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253

Çiftlikat-ı Hümayun’dan 
günümüze kalan Merkez 
binası hâlen Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğüne bağlı 
Anadolu Tarım İşletmesi 
adıyla hizmet vermektedir. 

İlçede bulunan Türkiye 
Jokey Kulübü Mahmudiye 
Pansiyon Harası; safkan 
Arap atı yetiştiriciliği ve 
pansiyonerlik hizmeti 
vermektedir. Mahmudiye 
Pansiyon harası 2001 yılında 
faaliyete geçmiştir.

Yüksekokulda Mahmudiye’nin var olan 
potansiyeli dikkate alınarak 2007’de 
kurulduğu andan itibaren atçılık ile 
ilgili ön lisans programları açılmıştır ve 
mezunlar vermektedir. Okul ülkemiz 
atçılığının, nitelikli insan kaynağı 
yetiştiren en etkili okuludur.

TİGEM 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ  ARAP ATI AŞIM İSTASYONU  
PANSİYON HARASI VE İDMAN PİSTİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
 MAHMUDİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
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Eskişehir’in kavurucu sıcaklarından kurtulmak için havuzlar iyi bir tercihtir. 
Kentpark içindeki yapay plaj size kumsal keyfi sunabilir. Anemon Otel’deki 
havuz Eskişehir’in en iyi havuzlarındandır. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi 
Yerleşkesi ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünde de havuz bulunmaktadır. 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde, kapalı yüzme havuzu tesisi Meşelik 
Kampüsünde  hizmet vermektedir. 6 kulvarlı, yarı olimpik ve 1.500 kişi 
kapasitelidir. 

Kent Park’ta 350 metre uzunluğunda olan yapay plaj biri çocuklara olmak 
üzere iki açık yüzme havuzunu da barındırmaktadır. Havuzlarda düzenlenen 
yaz okulu programlarıyla da Eskişehirli çocuklar profesyonel antrenörler 
eşliğinde yüzme öğrenmektedirler. Bilim Kültür ve Sanat Parkı’ndaki Coşkun 
Halıcı Su Sporları Merkezinde ise su kayağı, küçük yelkenli tekne olan optimist 
ile kano eğitimleri düzenlenmektedir. Sablon Wellness Club bünyesindeki 
Sablon Aqua yarı olimpik yüzme havuzu; hem şehir yaşamının stresinden 
uzaklaşarak hijyenik ortamda yüzmek isteyen hem hamile egzersizi, engellilik 
terapisi gibi uzmanlık gerektiren konuları talep eden hem de yüzme eğitimi 
almak isteyen bireyler için farklı bir alternatif sunuyor. 

Eskişehir’in ilk büyük aquaparkı 
Es Aqua Garden’da, 6500 m2lik bir 
alana sahiptir. Yüzme havuzları, 
çocuk havuzları, düşme havuzu, 
su kaydırağı bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi Sarısungur 
Göleti su sporlarının yapıldığı 
diğer bir merkezdir. Türkiye 
Kano ve Yelken Federasyonu 
ile ortak düzenlenen yarışlar bu 
gölette yapılıyor. Uluslararası 
müsabakalara ev sahipliği yapan gölet yaz aylarında spor organizasyonlarının 
beşiği hâline geliyor. Yılın belirli zamanlarında ise Porsuk Çayı’nda kano 
ve dragon boat yarışları, Eskişehir’in sportif ve sosyal yaşamına katkı 
sağlamaktadır.
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Eskişehir flora bakımından kıskanılacak bir zenginliğe sahiptir. İl sınırları 
içinde 2000’e yakın bitki türü doğal yayılış göstermektedir. Bu türlerden 
220’den fazlası ülkemize özgüdür. Özellikle Sündiken ve Türkmen 
Dağları başta olmak üzere tüm dağ, step, ova, yayla ve ormanlarda 
yetişen bu türlerden 14’ü dünyada sadece Eskişehir’de yetişmektedir: 
Jülyen (Hesperis turkmendaghensis), Peygamber Çiçeği (Centaurea 
sericea), Kahkaha Çiçeği (Convolvulus pulvinatus), Alis (Alyssum niveum), 
Çan Çiçeği (Campanula pamphylica subsp. tokurii), Beyaz Civan Perçemi 
(Achillea ketenoglui), Sığır Kuyruğu (Verbascum gypsicola), Sığır Kuyruğu 
(Verbascum eskisehirensis), Sığır Kuyruğu (Verbascum arayitdaghense), Dağ 
Çayı (Sideritis gulendamiae), Taşçanta (Aethionema dumanii), Çöven Otu 
(Gypsophila osmangaziensis), Kantoron (Hypericum sechmenii), Peygamber 
Çiçeği (Centaurea nivea)’dir.

Eskişehir’in sahip olduğu bitki türleri, İngiltere’nin sahip 
olduğu bitki türlerinin toplamından bile daha fazladır.

ESKİŞEHİR’İN ÇİÇEKLERİ
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Sivrihisar’ın 40 km kadar güneyinde bulunan Balıkdamı Kuş Cenneti  
Türkiye’nin en büyük sulak alanlarının başında gelmektedir. Çok küçük 
gölet ve büyük sazlıklardan oluşan bu sulak alan yaklaşık 30 bin dönümdür. 
Balıkdamı Kuş Cenneti, Asya’da yaşayan yabanıl su kuşları için batıdaki 
son durak özelliği de taşıyor. Türkiye’nin sayılı sulak alanlarından olan bu 
bölge, kuzey ve güney ülkeleri arasında mevsimlik göç eden kuşlar için 
de en önemli konaklama noktalarından biridir. Bir sulak alanda göçmen 
kuşlar konaklıyorsa o alanda yeterli sayıda balık olduğu aşikârdır. Bu balık 
bolluğundan dolayı bu özel bölgeye de halk tarafından balıkların üreme 
ve yaşam alanı anlamında “Balıkdamı” ismi verilmiştir. Sakarya Nehri’nin 
bu zengin balık kompozisyonuna sahip olmasında en önemli faktör de 
Balıkdamı’dır. Çünkü bu bölge tatlı suda yaşayan bir balığın isteyeceği tüm 
koşulları fazlasıyla sağlamaktadır. Bugün hâlen diğer sulak alanlarımıza göre 
balıkdamı, hem su kalitesi hem de çevresel faktörler açısından çok daha iyi 
durumdadır.

Eskişehir Rehberi / Eskişehir’de Doğa ve Spor

Üç Kıtanın Kuşlarının Konaklama Mekânı:
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Boynunu çevreleyen geniş yakası ve vücudunu kaplayan uzun siyah 
tüyleriyle tıpkı orta çağ keşişlerini andıran ve bu nedenle de Latince olarak 
Aegypius monachus yani “keşiş akbabası” olarak isimlendirilen kara akbaba, 
Türkiye’de dağılım gösteren 4 akbaba türünden biridir. Boyu 100-110 cm 
arasında değişmekte olan kara akbaba bireylerinin asıl ünü ise kanat açıklığı 
ile ilgilidir. Bir kara akbaba kanatlarını açtığı zaman bir kanadının ucu ile diğeri 
arasındaki mesafe 295 cm’ye kadar ulaşmaktadır. Bu rakamlar ile Avrupa’nın 
en büyük yırtıcı kuşu olma özelliğine sahiptir.
 
Kara akbaba türünü dergilerde görebilir, televizyonda belgesellerde 
izleyebilir ya da hayvanat bahçelerinde ziyaret edebilirsiniz. Oysa Eskişehir’in 
kırsalında üzerinizden geçen dev gölge, bir kara akbabaya ait olabilir. Eğer iyi 
bir gözlemciyseniz ve biraz da şansınız varsa kara akbabayı dev kanatlarını 
açmış hâlde süzülürken görmeniz mümkündür. Çünkü bu türün Avrupa’ da 
en büyük varlığı İspanya’dan sonra Türkiye’de, Türkiye’deki en büyük varlığı 
ise eldeki verilere göre Eskişehir’in kuzeybatı bölgesinde yer alan Türkmen 
Dağı’nda bulunmaktadır. 

Türkmen Dağı’nın Nadide Değeri:



260 Eskişehir Rehberi / Eskişehir’in Suyu Kudretten Hamamları



261Eskişehir Rehberi / Eskişehir’in Suyu Kudretten Hamamları

Yer altı suları açısından son derece zengin olan 
Eskişehir’de termal su, tarih boyunca birçok 
uygarlık tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. 
Hatta, Dorlaion kentinin kuruluş yeri olarak, 
Eskişehir merkezindeki sıcak sular bölgesi 
gösteriliyor. 

Eskişehir, tarih boyunca Şifalı Frigya (Phreygia 
Salutaris) olarak bilinen bölgenin önemli 
yerleşimlerinden biri olmuştur. Eski Yunanlı 
yazar Athenaus, MÖ 200 yıllarında yazdığı 
kitabında, içilebilen sıcak sulardan söz eder. 
Roma döneminde Köprübaşı ve Sıcak Sular 
bölgelerinde bulunan hamam ve kaplıcalar 
nedeniyle Eskişehir, tercih edilen bir yerleşim yeri 
olur. Bizans döneminde ise Eskişehir, şifalı sıcak 
suları nedeniyle, Bizans imparatorlarının dinlenme 
merkezlerinden birisidir.

Şehrin merkezinde ve birçok ilçesinde termal 
seçenekler bulunuyor. Sıcaksular bölgesinde 
bulunan oldukça yüksek debili sıcak su kaynağı, 
yerinde veya taşınarak fizyoterapi türünde tedavi 
amaçlı olarak kullanılmaya uygundur. 

Porsuk Nehri ve kolları yanında soğuk ve sıcak 
yer altı suları ile bir su kenti olan Eskişehir termal 
kaynaklar yönünden oldukça zengindir. Sıcak 
sular, kent merkezini de içine alacak biçimde 
Eskişehir il yüzeyinin tamamına yayılmış hâldedir. 
Günyüzü Çardak Kaplıcası’nın termal suyu, 
Türkiye’nin birinci derecede önemli ve öncelikli 
maden suları arasındadır. Yine Hasırca termal 
kaynağı ve Sakarıılıca termal kaynağı ülkenin 
üçüncü derece önem ve öncelikli kaynakları 
arasında sayılmaktadır. 

ESKİŞEHİR’İN 
“SUYU KUDRETTEN” 

HAMAMLARI
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Tarih incelendiğinde, eski medeniyetlerin yaşadığı bir il olmasının etkisi 
ile de; Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan hamam 
ve kaplıcaları olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki listeden Eskişehir’de bulunan termal kaynakların zenginliği 
hakkında fikir sahibi olunabilir. Bu listede yer alan Kızılinler ve Sakarıılıca 
Bölgesi, Bakanlar Kurulu kararıyla Termal Turizm Merkezi olarak ilan 
edilmiştir. Ayrıca 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nde belirlendiği üzere 
Eskişehir “Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi”nin içinde yer 
almaktadır. Bu durum bölgenin yakın gelecekte termal turizm alanında 
planlı bir şekilde sıçrama yapacağının da bir göstergesidir. Nitekim 
hâlen Eskişehir’de devam eden ve 5 yıldız niteliğinde olan termal turizm 
yatırımları hızlı bir şekilde ilerlemektedir. 

Merkez 

Mihalgazi-
Gümele

Kızılinler

Hasırca

•Sıcak  Sular, 
•Hamam

Sarıcakaya 
Sakarıılıca 
Kaplıcası

Kaplıca

Kaplıca

•Romatizma,
•Sinir sistemi rahatsızlıkları,
•Hastalık ve ameliyat sonrası 
rahatsızlıklar,
•Metabolizma bozuklukları.

•Romatizma,
•İç salgı sistemi hastalıkları,
•Sinir sistemi rahatsızlıkları,
•Böbrek ve idrar yolu 
rahatsızlıkları,
•Kadın hastalıkları,
•Hastalık ve ameliyat sonrası 
rahatsızlıklar,
•Metabolizma bozuklukları.

• Romatizma,
•Siyatik,
•Nevralji,
•Kadın hastalıkları.

•Romatizma,
• Kalp-damar hastalıkları,
•Dolaşım hastalıkları,
•Sinir sistemi rahatsızlıkları,
•Metabolizma bozuklukları.

Yer

Yer

Yer

Yer

Özelliği

Özelliği

Özelliği

Özelliği

Faydaları ve Özelliği

Faydaları ve Özelliği

Faydaları ve Özelliği

Faydaları ve Özelliği
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Günyüzü 
Hamamkarahisar 
(Çardak)

İnönü 

Sivrihisar 
Gümüşkonak

Ilıcaköy

Çifteler 
İhsaniye 
(Ilıcabaşı)

Çifteler

Sivrihisar 
Kumacık

Sivrihisar 
Seyyide

Mihalıççık 
Yarıkçı

Alpu 
Uyuzhamam

Kaplıca

Kaplıca,
Ilıca

Ilıca

Ilıca

Ilıca

Hamam

Hamam

Hamam

Kaplıca

Kaplıca

•Romatizma,
•Kalp-damar hastalıkları,
•Böbrek ve idrar yolu 
rahatsızlıkları,
•Metabolizma bozuklukları.

•Sayfiye yeri

•Ağrılı hastalıklar

•Romatizma
•Deri hastalıkları.

•Romatizma
•Deri hastalıkları.

•Ağrılı hastalıklar

•Yıkanma amaçlı,
•Osmanlı Mimarisi.

•Yıkanma amaçlı

•Romatizma,
•Kalp-damar hastalıkları,
•Böbrek ve idrar yolu 
rahatsızlıkları,
•Metabolizma bozuklukları.

•Deri hastalıkları

Yer

Yer

Yer

Yer

Yer

Yer

Yer

Yer

Yer

Yer

Özelliği

Özelliği

Özelliği

Özelliği

Özelliği

Özelliği

Özelliği

Özelliği

Özelliği

Özelliği

Faydaları ve Özelliği

Faydaları ve Özelliği

Faydaları ve Özelliği

Faydaları ve Özelliği

Faydaları ve Özelliği

Faydaları ve Özelliği

Faydaları ve Özelliği

Faydaları ve Özelliği

Sivrihisar 
Küçük

Hamam •Yıkanma amaçlı

Yer Özelliği Faydaları ve Özelliği

Faydaları ve Özelliği

Faydaları ve Özelliği
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Bahçeli Sengül Kaplıcası 
1930 yılından beri sadece kadınlara hizmet veren hamam 06.00 – 20.30 arası 
açık.

0222 221 72 42A

Demirkazık Termal
2006 yılında açılan hamam cuma günleri kadınlara, diğer günler erkeklere 
05.30 – 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 

Değirmen Sok. No: 3

Hamamyolu Cad. No: 9

0222 231 20 99A

Erler Kaplıcası
Bizans dönemine uzanan geçmişiyle pazartesi günleri kadınlara, diğer günler 
erkeklere 05.30 – 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 

Saatçiler Sok. No: 1 0222 231 15 29A

1

2

3

Eskişehir Hamamları
Bahçeli Şengül Hamamı1

Keçeciler Hamamı9

Önkal Banyo10

11 Şiraze Termal
Vakıf Yeni Kaplıca
Yeni Alçık Hamamı
Yıldız Termal

12

13
14

Has Termal7

Işık Kaplıcası8

Erler Kaplıcası3

Ferah Hamamı4

Güneş Termal5

Ünsal Hamamı6

Demirkazık Termal2

2
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Şair Nabi 1679’da, Tuhfetü’l Haremeyn adlı kitabında şöyle der: 

“Eskişehir nam kasabada; âşıkların gözyaşının sıcaklığının bir 
örneği olan ve ateşsiz olarak Cenabı Hak tarafından ısıtılan 
hamamda, yolun pislikleri, tozu, toprağı temizlendi; vücutların 
yorgunluğu atıldı. O kevser gibi tatlı suda, nilüfer gibi hayat 
bularak, ertesi gün Seyitgazi’ye doğru yola çıkıldı.”
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9
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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Ferah Hamamı
Her gün 08.30 - 20.30 arası kadınlara açıktır.

Köprübaşı Cad. Tekiz Sok. No: 10 0222 233 23 86

Ünsal Hamamı
Yarım asırlık geçmişe sahip Ünsal Hamamı her gün 06.30 – 23.00 arası 
erkeklere açık.

Hamamyolu Cad. Savtekin Sok. No: 14 0222 230 10 28A

Keçeciler Hamamı 
1971 yılından beri hizmet veren hamam 06.00 –  22.00 arası erkeklere açık.

Deliklitaş Mah. Değirmen Sok. No: 28 0222 221 71 85

Önkal Banyo
1969’dan beri hizmet veren banyo, 06.00 - 21.30 arası erkeklere açık.

Köprübaşı Cad. No: 62 0222 231 26 12

Vakıf Yeni Kaplıca
Bir asırdan bu yana açık olan hamam perşembe 05.30 –  19.00 saatleri 
arasında kadınlara, diğer günler 04.30 – 21.30 saatleri arasında erkeklere 
hizmet veriyor.

Hamamyolu Cad. No: 5 0222 231 15 01

Güneş Termal
1986 yılından beri faaliyet gösteren hamam her gün 05.00- 23.00 arası erkeklere 
açık.

Deliklitaş Mah. Savtekin Cad. No: 2/C 0222 234 16 60

Has Termal
Tarihi Romalılara dayanan hamam salı günleri kadınlara 06.00 – 19.00 saatleri 
arasında, diğer günler erkeklere 05.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet 
veriyor.

Hamamyolu Cad. No: 7 0222 221 40 30

Yıldız Termal
1986’dan beri hizmet veren hamam her gün 05.30 – 21.00 arası erkeklere açık. 

Köprübaşı Altınsarayı Bitişiği No: 30 0222 234 15 63

Vakıfla Yeni Alçık Hamamı
05.30-22.00 saatleri arası her gün kadınlara açıktır.

Hamamyolu Cad. No: 11 0222 232 03 27

Işık Kaplıcası
1951yılından beri hizmet veren hamam 07.00 –  17.00 saatleri arasında 
sadece kadınlara için. 

Değirmen Sok. No: 18 0222 231 18 16

Şiraze Termal
10 yıl süreyle “Beyaz Saray”, 10 yıl süreyle “Şiraze Hamam” adı altında 
faaliyet gösteren hamam, cuma günleri kadınlara 07.00 – 21.00 saatleri 
arasında, diğer günler erkeklere 06.00 – 23.00 saat arasında hizmet veriyor.

Deliklitaş Mah. Asarcıklı Cad. No:1 0222 220 54 15
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Eskişehir’in kuzeyinde yer alır. Eskişehir’e uzaklığı 32 km’dir. Orman 
içerisinde turistik belgeli tesisin yanı sıra çadır alanları da vardır. Doğa ile 
iç içe olunabilecek bir kaplıca merkezidir. Eskişehir-Muttalip yolu üzerinde, 
Anadolu Üniversitesi İki Eylül Yerleşkesi yolundan gidilen ve dağların 
arasında bir vadiye sıkışmış bu yer; kaplıcaların sıcak sularına ihtiyaç 
duyanların, mangal seven piknikçilerin, çam ağaçları arasında yürümek 
isteyenlerin gitmesi gereken bir yer. Burada kalmak için oda kiralayabilir 
veya mevcut az sayıda otelde kalabilirsiniz. Fiyatlar oldukça uygun. 

Sıcaklığı 43-48˚C arasında değişen ve debisi 3 lt/sn olan kaplıca suyu, yörede 
bulunan hamamlara tümüyle örtülü bir kaptaj kuyusundan üstü kapalı bir 
kanalla geliyor. Akan suyun sıcaklığı 53˚C nevrit, nevralji, kronik romatizmel 
hastalıklar, kırık-çıkık sekelleri, kadın hastalıkları, lumbago, diabet, şişmanlık 
ve böbrek hastalıklarına iyi geliyor. Aynı yörede 25.5˚C sıcaklıkta ve maden 
suyu niteliğinde bir su kaynağı daha bulunuyor.  1993’te Termal Turizm 
Merkezi ilan edilen bölgenin sınırları 2006 yılında genişletilmiştir.
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2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile termal turizm merkezi olarak ilan 
edilmiştir. Eskişehir’e 13 km uzaklıkta Kızılinler köyündedir. Köyde bitişik 
nizamda pansiyon tipinde 4 odada kaplıca hizmeti veriliyor. 38˚C sıcaklığa 
sahip su mide, böbrek, bağırsak, romatizma, kadın hastalıkları ve cilt 
hastalıkları tedavisinde yararlıdır. Kızılinler köyü ve çevresi, bir rekreasyon alanı 
olarak değerlendirilmeye son derece uygundur; ayrıca yeni araştırmalarla 
suyun debi ve kalitesinin artırılması söz konusudur.

Mihalıççık ilçesine 15 km uzaklıkta olan Yarıkçı köyündedir. Selçuklular 
döneminden kaldığı bilinmektedir. Zaman içinde harap olan binalar yıkılıp 
yeniden yapılmıştır. Yeşillikler içinde sessiz, sakin bir dinlenme ve şifa yeri 
olarak bilinegelmiştir. Suları kükürtlü olup sıcaklığı 35 derecedir. Hamam 
binası suyun kaynağının üzerine yapılmıştır. Suları kalsiyum karbonat 
biriktiriyor ve bunların örnekleri vadide taşlaşmış çağlayanlar şeklinde 
görülüyor.

İl merkezinin 30 km güneyinde, Kalabak Deresi’ne karışan Ilıca Suyu 
kenarındadır. Seyitgazi ilçesine yakın bir konumdadır. Kaynaklar basit duvarlar 
içindedir. Suları sıcak, doğal lezzette hafif kükürtlüdür. Ağrılı hastalıklar için 
kullanılıyor.  

Alpu’nun 16 km güneydoğusunda aynı isimli köyden çıkan su, üzeri 1.5 
m derinliğinde ve 5x4 m boyutlarında duvarla çevrili iki havuzun birinden 
kaynayıp diğerinden taşıyor. 29 ˚C sıcaklığındaki kaplıca suyu özellikle deri 
hastalıklarında olumlu etki yapıyor. Ayrıca suyun yatağındaki çamur da bu 
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Kaplıcada tesis bulunmamaktadır. 

Çifteler’e bağlı Kırkızbaşı köyünün yakınında Sakarya başındadır. Basit bir 
hamamı vardır. Sular dere oluşturacak kadar boldur. Sıcak doğal tatta, kükürt 
kokuludur. Ağrılı hastalıklara iyi gelir. 

Sivrihisar Polatlı yolundan Günyüzü’ne ayrılan yolun 15. km’sinde 
Hamamkarahisar adlı köyün yakınında bulunan kaplıcanın suyu hafif eğimli 
bir tepenin yamacındaki tek bir kaynaktan çıkıyor. 35 ˚C sıcaklıktaki suyun 
debisi 45 lt/sn Kaplıcada yer alan ve tarihsel değeri de olan iki hamamın 
içinde 1.5 m derinliğinde ve 6x6 m boyutlarında biri erkeklere, biri kadınlara 
ayrılmış iki havuz var. 

Türkiye’nin 3. derece önemli ve öncelikli kaplıcaları arasında yer alıyor. 
İl merkezine 30 km, Kızılinler köyüne 15 km uzaklıkta çiftlik içerisinde 
bulunan yuvarlak bir havuzun içinden kaynaklanıyor. Dışarıda büyük bir 
yüzme havuzunda toplanan su sonradan toprağa bırakılıyor.  Romatizmal 
hastalıklara, dolaşım ve kalp hastalıklarına, sinir sisteminin uyarılmasına ve 
metobalizma bozukluklarına iyi geldiği belirtiliyor. 
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Yer Altı Zenginlikleri
Bor, lületaşı, kalsedon... 

En büyük rezervler Eskişehir’de bulunuyor.

Bor madeni ilk bakışta beyaz bir kayayı andırıyor. 
Çok sert ve ısıya dayanıklı. Doğada serbest bir 
element olarak değil, tuz şeklinde bulunuyor. 
Dünya toplam bor rezervi sıralamasında Türkiye % 
72’lik pay ile ilk sıradadır.  Ülkemizdeki bor rezervinin 
büyük bölümü ise Kırka’da bulunuyor.

Türkiye, dünyanın en büyük ve en iyi kalitede bor 
rezervlerine sahip olan ve buna paralel olarak 
dünyada en yüksek bor üretimi gerçekleştiren 
ülkedir. Türkiye’de rezerv açısından en çok bulunan 
bor cevherleri tinkal ve kolemanit’tir. Türkiye’de 
önemli tinkal yatakları Seyitgazi’ye bağlı Kırka’da 
bulunuyor. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 
tarafından işleniyor.

Bor oksitler (borat) doğal yaşamın ayrılmaz 
parçalarından biridir. Bitkiler gibi insanlar da 
gelişimlerini sağlamak için bor oksitlere ihtiyaç 
duyarlar. Beslenme zincirleri içerisindeki besin 
kaynağı işlevi dışında bor oksitlerini günlük hayatta 
yaşamımız için oldukça önemli kılan, belki de her 
gün kullandığımız birçok ürün içindeki şaşırtıcı 
katkısıdır. Bor ürünleri; uzay ve hava araçları, nükleer 
uygulamalar, askerî araçlar, yakıtlar, elektronik 
ve iletişim sektörü, tarım, cam sanayi, kimya ve 
deterjan sektörü, seramik ve polimerik malzemeler, 
nanoteknolojiler, otomotiv ve enerji sektörü, 
metalürji ve inşaat gibi pek çok alanda kullanılıyor. 

BOR



Üç yüz yıllık ağır bir tarihe tanıklık eden 
lületaşı ilginç bir tarihî gerçeği de içinde 
saklıyor. Lületaşı Viyana kuşatmasında 
yeniçeriler tarafından Avusturyalılara 
tanıtılmış. O tarihten günümüze hızla 
geldiğinizde “Beyaz Altın” sözü sizi 
karşılıyor. Lületaşına neden ‘beyaz altın’ 
demişler? Böyle bir tabirin bir taşa değil 
de gümüşi bir maddeye söylendiğini 
düşünüyorsunuz. Bu sorunun cevabı 
için birçok biçimsel yanıt var. Ama onu 
diğer taşlardan ayıran bariz bir özelliği 
var. Tebeşiri andıran bu madde bildiğimiz 
taştan çok daha hafif ve yumuşak. 
Bu özellik onu kolay işlenilebilir ve 
biçimlendirilebilir yapıyor. Eskişehir’in 
beyaz hazinesi yer altından çıkarıldığında 
yumuşak ve işlemesi kolayken hava 
ile teması sonucu sertleşiyor. Beyaz 
altın ismini veren beyaz rengi dışında 
sarımtırak, gri ya da kırmızımsı renkleri 
de var. 

Lüle  taşları Eskişehir  merkezine 35 
kilometre uzaklıktaki 8 köyden çıkarılıyor. 
Bu taşlar kulaç olarak adlandırılan ölçü 
birimiyle ölçülen kuyulardan çıkarılıyor. 
Yerden dik bir şekilde, 5 kulaçtan başlayıp 
33 kulaca kadar derinliğe inen kuyular 
var. En kaliteli taşlar ise yirmi kulacın 
üstündeki derinlikten çıkıyor. Lületaşını 
çıkarma tekniği modern bir teknik değil. 
Kuyulara halatlardan yapılmış merdivenle 
iniliyor ve bu taşlar derinlerde olduğu için 
bol suyun içinden zorluklarla çıkarılıyor.
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Eskişehir’de kalsedon yataklarından binlerce yıldır taş çıkarılmaktadır. 
Kalsedon Hitit ve Urartu dönemleri boyunca buradan çıkarılıp kullanılmıştır. 
Daha sonra Romalılar döneminde ise taşın ihracı çok yüksek seviyelere 
ulaşmıştır. Romalılar döneminde taşın bugünkü İstanbul Kadıköy’deki 
limandan ihracat için sevkiyatı yapılmaya başlanmıştır. O dönemlerde 
Kadıköy küçük bir Antik Yunan kasabasıdır ve adı da Chalkedon’dur. Kalsedon 
taşı, adını bu küçük liman kasabasından almıştır.

Eskişehir “süs taşı” ve “mavi altın” olarak bilinen Kalsedon madeni bakımından 
da çok zengindir. Eskişehir’in ve yöresinde özellikle Sakarya Nehri’nin 
oluşturduğu Sakarya Vadisi ve çevresinde kalsedon, süt opal, dentiritli 
opal, krisopras, japer, yeşil opal, agat ve benzeri süs taşları bol miktarda 
bulunmaktadır. Sarıcakaya, Seyitgazi ve Bolu sınırında mavi kalsedon, 
Sarıcakaya ilçesinde mor kalsedon ile pembe kalsedon, bantlı kalsedon 
ve gröna taşı bulunmaktadır. Yine Sivrihisar ilçesinde süt opal, krizopas, 
Porsuk Barajı civarında agat, Dereyalak köyü yakınlarında da dendiritli 
opal taş madenini görmek mümkündür. Eskişehir’de en çok Mayıslar 
köyündeki Mayıslar Dağı’ndan çıkarılmaktadır. Dozer yardımı ile kazılan 
ocaktan çıkarılan kalsedon taşı, işçiler tarafından toprağın içinden toplanıp 
kalitesine göre ambarlanmaktadır. Ardından işlenmek üzere Uzak Doğu’ya 
gönderilmektedir.
 
Huzur verici mavi rengiyle tanınan bir taştır. Tansiyon düzenleyici etkisi 
çok meşhurdur. Eski kültürlerde kalsedonun ruhu ve inancı olumlu şekilde 
etkilediğine, uyku sorunlarını tedavi ettiğine inanılırdı. Bunun dışında her 
kalsedon çeşidine farklı bir tedavi edici güç ve önem atfedilmiştir.

Dünyanın en kaliteli manyezit madeni Eskişehir-
Kütahya arasındaki fay hattında bulunuyor. 
Eskişehir’e 35 km uzaklıkta Nemli köyünün 
kuzeybatısındaki bölgede kazanılabilir tüm 
manyezit rezervi 5-10 milyon ton civarındadır. 



5. BÖLÜM 
Eskişehir’de Mekân
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5. BÖLÜM 
Eskişehir’de Mekân Eskişehir’de zor beğenenlerin bile kalbini çalmaya yetecek 

çekiciliğe sahip birçok mekân bulunuyor.
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W

ARSLAN OTEL

A Yunusemre Cad. No: 101

0222 231 09 09 www.arslanotel.com

2

W

W

www.altinesotel.com

www.adalifeotel.com

3ALTINES OTEL

A Bursa Yolu Karayolları Fidanlığı Karşısı 7. km

0222 315 06 06

W

ANEMON OTEL

A Çevre yolu üzeri, Tepebaşı

0222 340 66 66 www.anemonhotels.com

ADA LIFE OTEL

A Porsuk Bul. Adalar,  No: 2

0222 233 77 11

3

Şehirlerarası otobüs terminaline ve tren garına 5 dk. 
mesafede bulunuyor.

Otel yüzme olanakları ile öne çıkıyor. Altın Es Otel 
Eskişehir’de deniz ve tatil keyfini yaşatıyor.

Eskişehir’in en büyük, en lüks oteli. Bu beş yıldızlı 
tek oteli. Otelin 160 standart, 2 bedensel engelli, 11 
junior süit,  1 presidental süit olmak üzere 174 odası 
bulunuyor. Açık ve kapalı havuz, masaj ve buhar odaları, 
spor salonu, restoran ve barlar, Sanitas Spa bulunuyor. 

Porsuk Bulvarı üzerinde bulunmaktadır. Şehrin en 
önemli merkezlerinden İki Eylül Caddesi, Doktorlar 
Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi’ne 100 m 
uzaklıkta ve merkezî bir konumdadır.

4

Odunpazarı’nda tarihî evlerin arasında 7 farklı konakta 
konforlu ve ayrıcalıklı bir butik otel hizmeti veriyor.

A

W

Akarbaşı Mah. Türkmenhoca Sok. No: 29

0222 333 03 33 www.abaciotel.com

5ABACI KONAK OTEL

Nerede Kalınır?

Eskişehir Rehberi / Eskişehir’de Mekân



275

Ö
ZE

L 
O

TO
PA

RK

O
D

A
 Ö

ZE
LL

İK
LE

Rİ

YÜ
ZM

E 
H

A
V

U
ZU

BA
H

ÇE
 V

EY
A

 T
ER

A
S

SP
O

R 
SA

LO
N

U

75 TL’den Az

75- 100 TL

100- 150 TL

150- 200 TL

200 TL’den Çok

1

2

3

4

5

Standart çift kişilik bir odanın kahvaltı, servis 
ve KDV dahil bir geceliği için

TU
Rİ

ZM
 İŞ

LE
TM

E 
BE

LG
ES

İ

W

ARSLANLI KONAK OTEL

A Paşa Mah. Kemal Zeytinoğlu Cad. No: 35

0222 222 01 66 www.arslanlikonak.com

5

Tarihin dokusu her bir köşesinde işlenmiş Arslanlı 
Konağı’nda, Türk hamamı, yüzme havuzu ve 
saunasıyla tarihin içinde konforlu konaklama imkânı 
sunuyor.

ATIŞKAN OTEL

BELLO BUTİK OTEL

A

W

Yunusemre Cad. No: 87

0222 232 45 45 www. atiskanotel.com.tr

A

W

İhsaniye Mah. Gazi Yakup Satar Cad.  No: 1/B

0222 232 22 12 www.bellobutikotel.com

3

3

Eski otogar binasının karşısında yer alan otel, konforlu 
bir konaklama seçeneği.

Eskişehir şehir merkezindedir. Havaalanı ve otobüs 
terminaline 5 dk.; şehrin kültür, eğlence merkezlerine 
ise yürüme mesafesindedir.

W www.arwenresidence.com

ARWEN PREMİUM RESİDENCE

A Yenibağlar Mah. Hacı Hüsnü Sok No: 11

0222 320 02 42

5

Arwen Premium Residence; alışveriş, kültür, sanat, spor 
ve eğlencenin kalbinin attığı benzersiz lokasyonuyla 
Eskişehir’e renk katıyor. Ulaşım noktalarına ve Anadolu 
Üniversitesine yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Geniş ve konforlu odaları, zengin açık büfe kahvaltısı, 
tam donanımlı toplantı salonları ve kaliteli hizmeti ile ev 
sahipliği yapıyor.

A

W

BÜYÜK OTEL

Sivrihisar Cad. No: 40

0222 230 68 00 www.buyukotel.com

3

Engelliler için Özel İmkânlar

Klima

Kablosuz Internet

Banyo veya Duş

Televizyon
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Hesaplı bir konaklama seçeneği.

Eskişehir kent merkezinde yer alan En Hotel, 
ücretsiz Wi-Fi erişimi ile donatılmış klimalı odalar 
sunmaktadır. Konuklar boş vakitlerini fitness 
merkezinde egzersiz yaparak ya da günlük gazeteleri 
okuyarak geçirebilirler.

EMRE PALAS

EN HOTEL

A Sivrihisar Cad. No: 18 

A Kurtuluş Mah. Yunus Emre Cad. No: 88

0222 231 18 41

0222 222 11 66

1

Minimalist ve zarif dekorasyonu, farklı konumlardaki 
odaları, yaşam alanlarıyla dinlenme ve çalışma için sıra 
dışı keyif sunuyor.

4

3

4

A

W

İsmet İnönü Cad. No: 132

0222 330 45 45 www.dedepark.com 

DEDEPARK HOTEL

ÇINAS OTEL

DİVAN OTEL

Cinas Hotel, Odunpazarı’ndaki Osmanlı tarzı tarihî 
evlere arabayla yaklaşık 6 dakika mesafededir.

1940’tan  günümüze  kalite ve hizmet seviyesini 
Eskisehir’de mümkün oldugunca en üst seviyeye 
taşımıştır. 

A

W

Büyükdere Mah. Sevdik Sok. No: 16

0222 222 11 11 www.otelcinas.com

A

W

Sivrihisar Cad. No: 3 Köprübaşı 

0222 232 00 31 www.divanotel.com.tr

1

Nerede Kalınır?

Eskişehir Rehberi / Eskişehir’de Mekân
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A

W

Muttalip Cad. No: 2

0222 230 43 43 www.gurgenci.com

A

W

Dede Mah. Kalender Sok. No: 5

0222 220 23 56 www.hanroyalhotels.com/eskisehir

4

3

GÜRGENCİ APART OTEL

HAN ROYAL KONAK EVİ

Şehir merkezinde uzun ve kısa süreli konaklamaların 
yapilabileceği bir adres.

Han Royal Hotel, Eskişehir’in ilk yerleşim yeri olan 
Odunpazarı’nda, tarihî doku ile uyumlu ve konforlu 
iç dizaynı ile kişiye özel hizmet anlayışını sunan bir 
tesis.

ES ALBATROS HOTEL

A

W

Yenibağlar Mah. Üniversite Cad. Gün Sok. No: 1

0222 322 35 35 www.esalbatroshotel.com                   

4

Misafir memnuniyetini sadakate dönüştürmeyi 
hedefleyen otel, merkezî bir konumda bulunuyor.

A

W

GRAND NAMLI OTEL

Eskibağlar Mah. Üniversite Cad. No: 14

0222 322 15 15 www.namliotel.com.tr

3

Eskişehir’in en enerjik semtinde hizmet veren otel, 
Türk mutfağından seçkin lezzetler sunan restoranı ile 
öne çıkıyor.

A

W

Hamamyolu Cad. No: 7

0222 221 40 30 www.hashotel.com

3HAS OTEL TERMAL

Hamamyolu Caddesi’ndeki kurukahvecilerin tam 
karşısındaki otelin tüm odalarında 24 saat sıcak şifalı 
kaplıca suyu bulunuyor.

Eskişehir Rehberi / Eskişehir’de Mekân
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2

A

W

OTEL SAR

Kütahya Yolu Üzeri Sarar Fabrikası İçi

0222 226 29 29 www.otelsar.com

Eskişehir’de faaliyet gösteren butik otel niteliğinde 
olan Otel Sar, Kütahya yolu üzerinde, Sarar 
Fabrikası’nın içerisinde geniş bir bahçe ve yüzlerce 
ağacın içerisinde yer almaktadır.

OTEL SULTAN

A

W

Hamam Yolu Cad. No: 1

0222 231 83 71 www.eskisehirsultanotel.com

Otel, büyük alışveriş merkezlerine, cafelere, 
restaurantlara, umumi havuzlu hamamlara, Porsuk 
Çayı’na ve (Adalar gibi) gezinme yerlerine yakın olup 
şehir merkezindedir.

3

HEYKEL PARK OTEL

Şehir merkezine 20 km uzaklıkta, Musaözü tabiat 
parkı içerisinde, göl manzaralı butik otel.

A Kütahya Yolu 15. km Musaözü Göleti

0222 425 70 01

A

A

W

W

İBİS HOTEL

MADAME TADİA OTEL

Hoşnudiye Mah. Siloönü Sok. No: 5

 Hoşnudiye Mah. Safiyet Sok No: 55

0222 211 77 00

0222 222 21 22 

www.ibishotel.com

www.madametadia.com

Uluslararası oteller zincirinin Eskişehir şubesi merkezî 
bir noktada; tren garına ve eğlence merkezlerine çok 
yakın.

Bir kentin geçmişine dünden bugününe tanıklık 
eden pek çok yer vardır. Madame Tadia Oteli de bu 
yerlerden biri. 

3

3

Nerede Kalınır?
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1

A

PORSUK OTEL

Deliklitaş Mah. Yunus Emre Cad. No: 83 0222 230 04 98

Merkezî bir noktada mütevazı bir adres.

A

W

W

ROOF GARDEN HOTEL

Büyükdere Mah. Sarılar Sok. No: 4

0222 239 40 50 www.roofgardenhotel.com  

www.yildiztermalotel.com

Ferah mimarisi, konforlu odaları ve güler yüzlü 
personeliyle, kaliteli konumuyla sakin bir alternatif. 
Havaalanı ve otogardan ücretsiz ulaşım sağlıyor.

4

2

3

3

A

W

SOYİÇ OTEL

Yunusemre Cad. No: 95 

0222 230 71 90 www.soyicotel.com  

A

SAFFRON OTEL

SAKARIILICA YILDIZ TERMAL OTEL

Ilıca  Mevkii Sakarıılıca Mihalgazi

0222 621 22 52

A

W

Sivrihisar Cad. No: 155

0222 220 35 70 www.saffronhotels.com

Her türlü konforu, eksiksiz sunumu vadeden otel 
huzurlu atmosferiyle konuklarını bekliyor.

Şehirlerarası otobüs terminaline 5 dk., havaalanına 
15 dk. uzaklıkta bulunan otel rahat ve huzurlu 
konaklama olanağı sunuyor.

İç Anadolu’da Ege, Marmara Bölgelerinin kesiştiği 
bir noktada bulunmaktadır. Kaplıca alanı, Mihalgazi 
ilçesine 5 km, Eskişehir’e 28 km uzaklıktadır. Kaplıca 
alanı çam ormanlarıyla kaplı iki dağ arasındaki vadide 
konumlanmıştır. Termal suyun sıcaklığı 57 derecedir.

Eskişehir Rehberi / Eskişehir’de Mekân
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Nerede Kalınır?

TEKİNOĞULLARI OTEL

A

W

İstasyon Cad. No: 19

0222 230 22 99 www.oteltekinogullari.com

2

ŞALE OTEL

A İsmet İnönü Cad. No: 9 0222 220 73 20

A

W

Yenibağlar Mah. Üniversite Cad. No : 77

0222 320 10 20  http://sorotel.net/

A

W

İstiklal Mah. Reşadiye Esnafı Sok. No: 39

0222 231 5 333 http://www.srfhotel.com/

A

W

Asarcıklı Cad. No: 80

0222 202 01 01 www.sahinpark.com.tr

3

Eskişehir Tren Garı’nın karşısında bulunuyor.

Eskişehir’in tam kalbinde yer alan otelin odalarının 
birçoğu porsuk nehrine bakıyor. Yaz kış güzel seyirler 
eşliğinde konuklarını ağırlıyor.

Sör Otel, her biri birbirinden konforlu ve ferah 30’ar 
m2lik 48 standart odasıyla hizmet vermektedir. 

SFR Hotel, müşterisinin lüks beklentisinin ötesinde, 
‘evden uzaktaki ev’ duygusunu yansıtacak hizmet 
sunmayı amaçlar.

Şehir merkezinde bulunan Şahin Park Otel tren 
garına 10 dakika, Eskişehir havalimanına 20 dakika, 
otogara 15 dakika uzaklıkta bulunmaktadır.

4

3

3

SÖR OTEL

SRF HOTEL

ŞAHİN PARK OTEL

Eskişehir Rehberi / Eskişehir’de Mekân
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A

W

Eski Bağlar Mah. Üniversite Cad. No: 34

0222 321 01 61 http://26twentysix.somee.com/Otel.html

21 farklı oda, 21 farklı ruha hitap eden, değişik 
konsept oda tasarımları ile müşterilerimize hizmet 
vermektedir.

A

A

YUNUSEMRE OTEL

ZİN HOTEL

Deliklitaş Mah. Kaftan Sok. No: 21

Sivrihisar Cad. No: 102

0222 231 00 94

0222 220 24 05

A

A

A

W

W

W

W

UYSAL OTEL

YENİ SAĞLAM OTEL

VERMAN OTEL

Arifiye Mah. Asarcıklı Cad. No: 7

Sivrihisar Cad. No: 69

Yenibağlar Mah. Uludağ Sok. No: 2

0222 221 43 53

0222 220 99 50

0222 335 45 45

www.uysalotel.com

www.yenisaglamotel.com

www.zinhotel.com

www.vermanotel.com.tr

3

4

2

3

1
Eskişehir’de mütevazı bir otel seçeneği.

Şehir merkezindeki otelin termal olanakları 
bulunuyor.

Şehirlerarası otobüs terminaline 1 km uzaklıkta 
bulunuyor.

Şehrin merkezinde bulunan Verman Otelin, aynı 
zamanda  tramvay hattının önünde bulunması  şehrin 
her yerine kolaylıkla ulaşabilmenizi sağlıyor.

4TWENTYSİX 26 RESİDENCE HOTEL
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ALİ GÜVEN ANADOLU OTELCİLİK VE TUR. MES. LİS. UYGULAMA OTELİ

A Uluönder Mah. Ş. Rüstem Demirbaş Sok. No: 8 0222 330 03 26

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MİSAFİRHANESİ

A Meşelik Kampüsü Yerleşkesi 0222 239 37 50

ASTSUBAY ORDUEVİ

A Şair Fuzuli Cad. 0222 230 15 07

ÖĞRETMENEVİ

A Atatürk Bulvarı Remzi Korkut Sok. No: 1 0222 230 68 38

W www.eskisehirogretmenevi.com.tr                                                                               

ESKİŞEHİR BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ KONUKEVİ

A Cunudiye Mah. Kocatepe Sok. sonu No: 50 0222 221 66 04

POLİSEVİ

A Çevreyolu Üzeri, Esentepe 0222 322 36 36 W www.eskisehir.pol.tr/polisevi 

TÜLOMSAŞ MİSAFİRHANESİ

A Ahmet Kanatlı Cad. 0222 224 00 00

A Taşköprü Cad. No: 2 0222 226 23 10

DSİ MİSAFİRHANESİ

A Cengiz Topel Cad. No: 2 0222 231 37 02

SUBAY ORDUEVİ

A Yunusemre Yerleşkesi 0222 335 05 80 / 1286

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MİSAFİRHANESİ

A

A

Yunusemre Yerleşkesi

Odunpazarı Konukevi, Odunpazarı

0222 335 31 03

0222 335 05 80 / 3155

ANADOLU KONUKEVİ

ODUNPAZARI KONUKEVİ

Nerede Kalınır?

Eskişehir Rehberi / Eskişehir’de Mekân
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Nerede Yenir?

283Eskişehir Rehberi / Eskişehir’de Mekân

Cana can katar iyi pişse çibörek
Rahat uyunur derler mide dolsa çibörek

Başın ağrırsa veya gelirse bir sancı
Dakikasında keser çibörektir ilacı

Olsa eğer sofrada birkaç tane çibörek
Her bir derde devadır, başka ilaç ne gerek

Çibörek Destanı’ndan

Hamur işi temelli yerel mutfak, Balkan ve Kafkas 
göçmenlerinin yemek kültürüyle daha da zenginleşmiştir..



284

A

W

222 PARK

LIVE

SISH RESTAURANT

ÇOK AMAÇLI SALON

ŞARAP EVİ

NIGHT ROOM@BAR

MAJHA

Eski bir kereste fabrikasından Türkiye’nin en büyük eğlence komplekslerinden birine 
dönüştürülen 222 Park, otoparkıyla birlikte 11.000 metrekarelik alana sahip. 222 
Park’ta altı birim bulunuyor.

Bir ofis ortamında ya da toplantı salonunda olması gereken tüm ekipmanlarla donatılan çok 
amaçlı salon davet, toplantı ve kutlamalar için kullanılıyor.

Her zevke, tarza ve yaşa uygun bir atmosfer.

Oturma düzeninde 600 kişiyi ağırlayabilen Live; ünlü sanatçıların, birçok ulusal ve uluslararası 
dj’lerin konuk edildiği, konserlerin yanında balo, düğün, toplantı gibi etkinliklerin de 
düzenlendiği bir mekân.

50 kişilik küçük ve sıcak ortamıyla kış aylarında şömine ateşi ve kuzine sıcaklığında şarabınızı 
yudumlayıp aperatif sunumlar eşliğinde eşsiz zaman geçirebilirsiniz. Yaz aylarında ise bahçede 
dünya mutfağının  tüm lezzetlerini şarap eşliğinde tadabilir, nargile keyfi yaşayabilirsiniz.

19.00’dan itibaren aperatif sunumlar eşliğinde içkinizi yudumlarken DJ eşliğinde müziğin 
keyfine varabilirsiniz.

Şık ve sıcak dekoru ile dünya mutfağının farklı sunumunu konuklarıyla paylaşan Majha, yaz 
aylarında bahçede nargile keyfi yaşatıyor.

İsmet İnönü Cad. No: 103

0222 320 11 11 www.222park.com

ABDÜSSELAM KEBAP SALONU

ACAR KARAVAN GÖZLEME

A WArifiye Mah. Belediye Sok. No: 11 0222 231 14 44 http://balabankebap.com.tr

A W

W

 Eskibağlar Mah. Üniversite cad. 76/A 0222 321 28 88 www.karavangozleme.com

www.aciktimkafedeyiz.com

1938’den bu yana kalitesini devam ettiren Abdüsselam, en güzel balaban yapan adreslerden.

A

ACIKTIM KAFEDEYİZ

İsmet İnönü Cad. Güneş Apt. No: 5361/A 0222 231 99 33

A W

ADA RESTAURANT

Kent Park içi Yeni Otogar Karşısı 0222 217 72 73 www.adacaferestaurant.com

Kent Park’ın güzel manzarası eşliğinde lezzetli yemekler yiyebilirsiniz.

AKADEMİ CAFE VE RESTAURANT

A Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü No: 25/A 0222 400 0 4 37     

Nerede Yenir?
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AMCAOĞLU KÖFTECİSİ

A Hoşnudiye Mah. İstasyon Cad.  No: 35/A 0222 222 09 90

ASUMANİ LOKANTASI

A

A

Paşa Mah. Çürükhoca Sok. No: 6 

Vişnelik Mah. Atatürk Bul. 124/B

0222 231 0280

0222 224 22 11

AR KEBAP
Yarım asırlık tecrübesiyle Eskişehir’in ilk kebapçısı, Ulusal basında Türkiye’nin ilk 10’u arasında 
gösteriliyor.

ARZU’NUN YERİ

A Paşa Mah. Ortaç Sok. No: 1 0222 221 78 38 W www.arzununyeri.com

Odunpazarı’nda ev yemekleri yiyebileceğiniz küçük ve sıcak bir mekân.

A  Bursa Yolu 5. km (Opet) 0222 315 15 05 W

W

www.aytenusta.com.tr

www.baronbaroness.com.tr

AYTEN USTA GÜRME

BABÜSSAADE KONAK CEZVE SOFRA RESTAURANT

A Akarbaşı Mah. Türkmen Hoca Sok. No: 29 0222 233 78 77

Osmanlı Saray Mutfağı’nın seçkin tatlarını sunuyor. Yöresel yemeklerden Akdeniz mutfağına uzanan 
geniş menünün yanında kahvaltı için de ideal bir mekân.

A

BARON BARONES

Haller Gençlik Merkezi No: 10 0222 320 99 98

A

BEĞENDİK OCAKBAŞI

Vişnelik Mah. Keskin Sok. No: 4A 0222 225 35 32

W www.www.birsenkebap.com.tr

Şehrin değişik semtlerinde şubeleri bulunuyor. 

BİRSEN KEBAP BAKSAN

BİRSEN KEBAP BAHÇELİEVLER

A

A

BİRSEN KEBAP – PİDE - YEMEK

Çevreyolu Üzeri 535/B Baksan Önü 

Prof. Dr. Orhan Oğuz Cad. No: 113

0222 340 14 44

0222 322 40 05

BEYZADE YEMEK

A Paşa Mah. Beyler Sok. No: 1/A 0222 222 04 03

Odunpazarı semtinde iyi bir adres.

Nerede Yenir?
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A

Dr. BEYAZ PASTANESİ

 Atatürk Bul. No: 86/A 0222 226 27 15

A Şair Fuzili Cad. No: 6/A 0222 444 33 67 W www.donas.com.tr

DONAS

A

DENİZ PİDE

Öğretmenler Cad. No: 58/B 0222 226 60 34

1971’den bu yana pide, kebap ve lahmacun yapıyor.

A W

DOY DOY’S
Hamamyolu Cad. No: 78/C 0222 234 29 29 www.doydoys.com

A

DOYURAN KAHVALTI SALONU

İstiklal Mah. Demirciler Sok. No: 7/C 0222 230 51 64

A W
DÖRTEL ET MANGAL

Teksan San. Sit. 1. Cad. No: 61 0222 228 16 73 www.dorteletmangal.com

BUDA CLUB
Eski bir jant fabrikanın restorasyonuyla oluşturulan Buda Club Eskişehir’in gözde bir eğlence mekânı. 
Birbirinden farklı kapalı ve açık mekânlara sahip olan Buda eğlence merkezinde, 300 kişilik bir 
restoran, 200 kişilik meyhane, 100 kişilik yazlık teras, 1200 kişilik bir bahçe -bar- diskotek bulunuyor.

A İsmet İnönü Cad. No: 151 0222 330 88 88

BIÇAK KEBAP
Vişnelik Mah. Vali Ali Fuat Güven Cad. No: 24/C

Yenibağlar Mah. Uludağ Sok.  No: 3/A

Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü Cad. 70/A

A

A

A

0222 226 56 74

0222 320 20 31

0222 233 30 90  

BOMANTİ İSMAİL

BOOL KÖFTE

Yunusemre Cad.  93/B

Üniversite Cad. 146/A

A

A

0222 221 99 98

0222 322 22 75

CİĞERCİ SEDAT

A

ÇİBÖREK
Üniversite Cad. No: 16/B 0222 323 10 01

W www.cigercisedat.com

Nerede Yenir?
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A

ESKİŞEHİR ÇİĞ BÖREK EVİ 

Hasan Polatkan Cad. Atatürk Bul. No: 97A

A

EFSANE RESTAURANT

Bursa Yolu 4. Km.  0222 315 04 77

A

A

DÜNYA KÖFTE
Yenibağlar Mah. Üniversite Cad. No: 84/A

Yenibağlar Mah. Üniversite Cad. No: 110/B

0222 322 44 00

0222 322 67 00
W www.dunyakofte.com.tr

W www.esbalaban.com

W www.esbahce.com

A

A

ES BALABAN KEBAP

ESBAHÇE 

Balaban Kebabın 1979’dan beri özgün bir adresi.

Kurtuluş Mah. Ziyapaşa Cad. No: 35  

Karabayır Bağları 11. DurakA

0222 221 14 06

0222 324 33 33

0222 233 16 16

A W

ESKİŞEHİR HAYAL
Bir şarap fabrikasının restore edilmesiyle Eskişehir’in ünlü bir eğlence mekânına dönüştürülen 
Hayal, bünyesindeki Hayal Mutfak’ta eşsiz lezzetteki yemeklerine eşlik eden müzik dinletileri; 
Hayal Performans’ta müzik, parti, konser ve şovları; Hayal Şarap Evi’nde romantizmi yaşamak 
isteyen konuklarına özel hazırlanmış ortamı ve canlı performans müziği; Hayal Pub’da pop müzik 
ile konuklarını ağırlıyor. Hayal Salon’da seminer, sergi, düğün, kokteyl, mezuniyet partileri, dans 
geceleri düzenleniyor. Hayal Bahçe ise Brunch keyfi yaşamak için ideal. 

İsmet İnönü Cad. No: 115/A 0222 320 82 20 www.eskisehirhayal.com.tr

W www.gagaeskisehir.com

40 yıllık tecrübesiyle benzerlerinden ayrı bir yeri var.
FAHRETTİN USTA KEBAP SALONU

FİDANLIK 4 MEVSİM RESTAURANT

A

A

Kurtuluş Mah. Ziyapaşa  Cad. Yolveren Sok. No: 46

Odunpazarı Kütahya Yolu 6. km

0222 220 27 99

0222 324 17 07

A

A

GAZİANTEP UMUT PİDE KEBAP SALONU

GAGA RESTAURANT

Kırmızı Toprak Mah. Ercan Sok. No: 5/A  

Orhangazi Mah. Özleyiş Sok. No: 1 

0222 226 47 21

0222 222 03 33

A

GURU FASÜLYE
Eti Cad.Yenibağlar No: 15/B 0222 320 01 18

GAZİANTEPLİ KARDEŞLER

A Cumhuriyet Bul. No: 72 0222 220 11 33

Nerede Yenir?
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A

HACER HALA EV YEMEKLERİ

Paşa Mah. Pazaroğlu Sok. Atlıhan İş Hanı No: 6   0222 221 32 33A

A

GÜVEN LOKANTASI
Köprübaşı Değirmen Sok. 35/13   0222 231 31 40

A

A

A

A

A

M. Kemal Paşa Mah. Atalar Cad. No: 20

Büyükdere Mah. Gençlik Bul. 

Vişnelik mah. Atatürk Bulvarı 74/A Migros Önü

Hoşnudiye Mah. Cengiz Toper Cad. 21

Batıkent Mah. Civanmert Cad. No: 56/A 

0222 234 99 71

0222 233 01 03

0222 425 70 01 

0222 239 48 00

0222 224 19 70

0222 230 19 70

0222 315 00 88

A

HÜSNÜNİYET LOKANTASI

Cumhuriye Mah. Dinçel Sok. No: 14/B    0222 233 63 31

A

A

İstiklal Mah. Konuk Sok. No: 13    

Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad.  No: 9    

0222 234 29 93

0222 233 72 72

1940’tan beri hizmet veren Hüsnüniyet, Eskişehir’in köklü lokantalarından.

HEYKEL PASTANESİ

HEYKEL PARK RESTAURANT

A

A

Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. No: 14/B

Küyahya Yolu 15. km Musaözü Göleti

W

W

www.hacihasanogullari.com

www.hatirkahvesi.org

A

A

A

A

A

HAS KIRIM ÇİBÖREKÇİSİ

HATIR KAHVESİ

HACI HASAN OĞULLARI  BAKLAVA BÖREK

W www.kasr-inur.com

A

KAFEPİ BOMONTİ

Fabrikalar Sok. No: 1/A 0222 333 0433

KASR-I NUR

A Paşa Mah. Kocamüftü Sok. No: 6  0222 230 57 03

A

KANATLI PİDE PASTA

Kırmızı Toprak Mah. Taşköprü Cad.  No: 36 0222 225 56 00

Nerede Yenir?
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KEBABİSTAN

A Yenibağlar Mah. Eti Cad.  No: 15/A 0222 325 04 54

A

KIRINTI LATİFE HANIM EV YEMEKLERİ

Hoşnudiye Mah.  İsmet İnönü 1 Cad. 65/A 0222 233 84 66

KİRAZ KAHVALTI EVİ

KIRÇİÇEĞİ

A

A

Vişnelik Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 4

İsmet İnönü Cad. No: 102

0222 224 09 70

0222 330 5070

KIRIM ÇİBÖREK

KIRIM ÇİBÖREK (KENTPARK)

A

A

Vakıflar Müdürlüğü Karşısı No: 15/1 Odunpazarı  

Sivrihisar 2 Cad. Kentpark  

0222 220 65 10

0222 217 26 26

W www.kircicegi.com.tr

0222 234 51 79

KORATEŞ PİDE KEBAP

A M.Kemal Atatürk Cad. No: 170/A 0222 230 66 03

A

A

KÖFTECİ ALİ

Hoşnudiye Mah. İstasyon Cad. No: 45/A

Eskibağlar Mah. Üniversite  Cad. No: 36

0222 233 51 01

0222 323 65 75

1974’ten beri hizmet veriyor, Eskişehir’in en meşhur köftecilerinden.

A

KÖFTECİ AHMET

Paşa Mah. Pazaroğlu Sok. No: 3 (Odunpazarı Meydanı)

1974’te kurulan Köfteci Ahmet, Odunpazarı’nda lezzetli köfteleriyle hizmet veriyor

A

KÖFTECİ KOCA USTA

İstasyon Cad. No: 25/A 0222 231 25 26

Meşhur istasyon köftecilerinden biri.

A İki Eylül Cad. No: 29 0222 231 60 11

KÖR KAMİL
Eskişehir’in meşhur meyhanesi Kör Kamil, 1936’dan beri hizmet veriyor. Bir zamanlar 
Eskişehirspor’un kurulma kararının verildiği Kör Kamil’in Arnavut ciğeri, pilakisi, kuzu kellesi 
müdavimlerinin başlıca önerileri.

A

KÖFTEHOR
İstasyon Cad. No: 190/A 0222 234 05 13

A İsmet İnönü Cad. 1. Cad. No: 109/ B 0222 335 38 38

KÖZDE KEYF RESTAURANT

Nerede Yenir?
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A

LEMAN KÜLTÜR

Yenibağlar Mah. No: 102 0222 235 43 03 W

W

www.lmk.com.tr

http://lokmakebap.net

A

MASA BALIK

Silo önü Sok. Oturanel Apt. No: 14/B 0222 230 99 99

LOKMA KEBAP
A

A

Köprübaşı Yalbı Sok. No: 9

İsmet İnönü Cad. No: 41/B

0222 221 35 34

0222 221 19 91

A

MAMIDAY’S PATİSSERİA&CAFE
Birbirinden lezzeti pasta ve tatlıları, taze sıkılmış meyve suları büyük ilgi görüyor.

Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. No: 17/A   0222 231 42 42

MAVİGÖL MANTI

MAYA ET LOKANTASI

A

A

Tutal Sok. No: 3/C

75. Yıl Mah. Teksan Sanayi Sitesi 1. Cad.  No: 64/1

0222 230 14 99       

0222 228 06 64

MERKEZ LOKANTASI

A Sanayi Çarşısı 1. Dökümcüler Sok. No: 52 0222 217 19 68

MAZLUMLAR MUHALLEBİCİSİ

A Haller Gençlik Merkezi No: 23 0222 320 71 18 W www.mazlumlarmuhallebicisi.com

1927 yılında kurulan Mazlumlar Muhallebicisi, Eskişehir’in yerel lezzet 
markalarından. Türkiye’nin en iyi 10 muhallebicisi arasında gösteriliyor.

MEZZE BALIK RESTAURANTI

A

A

Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. Nazım Hikmet Sok. No: 2

Haller Gençlik Merkezi Bağlar Kapısı

0222 230 30 09

0222 230 39 99

MÜZEDE KAFE

A Akarbaşı Mah. Atatürk Bul.  No: 64 0222 230 88 83

W www.namliotel.com.tr

NAM-I KEBAP
A Eski Bağlar Mah. Üniversite Cad. No: 14 0222 322 15 15

Nerede Yenir?
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NAZAR KEBAP

A İki Eylül Cad. Başan Sok. No: 6 0222 231 93 94 

1967’den beri hizmet vermektedir. Yoğurtlu döneri meşhur olup Eskişehir’in en eski 
kebapçılarındandır.

W www.neyzenmeyhanesi.com

NEYZEN
A Hoşnudiye Mah. Neyzen Tevfik Sok.  No: 59 0222 233 65 14

NOSTALJİ GÖZLEME EVİ

A W

ODUNPAZARI KÖFTECİSİ AYHAN

ONUR İŞKEMBE

OSMANLI KEBAP & CAFFĖ LATTE

Büyükdere Mah. Millet Cad. No: 12/F 0222 239 84 83 http://nostaljigozlemeevi.com/

Paşa Mah.Sahabettin Cad .No: 52

Cengiz Topel Cad No: 49/A

Yenibağlar Mah. Üniversite Cad. No: 59/A  

A

A

A

0222 230 94 76

0222 233 21 26

0222 320 57 57  

Arifiye Mah. Korkmaz Sok. No: 14/A

1980’den beri hizmet veriyor.
ÖMÜR KÖFTE

A 0222 231 51 20

W www.parkkumpir.com.tr

PARK KUMPİR

A Porsuk Bul. No: 35/B Adalar 0222 231 35 08

PAPAĞAN ÇİBÖREK

A Köprübaşı Yalbı Sok. No: 5 0222 231 43 62

Eskişehir’in en iyi çibörek yapan yerlerinden biri ve oldukça meşhur.

Şık dekorasyonu ile güzel bir alternatif

0222 221 14 14A

PASSAGE

Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. No: 15/B W www.eskisehirpassage.com

PİLAVCI
A Eskibağlar Mah. Sakman Sok. No: 4 0222 322 71 27     

PİNO
PİNO İSTASYON PİNO ESPARK

PİNO BULVAR

PİNO TIP FAKÜLTESİ

PİNO İKİEYLÜL

0222 231 75 32 0222 233 01 09

0222 220 75 75

0222 239 39 69

0222 233 15 81

Nerede Yenir?
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Bistro 1928 yılında yapılan, Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından tahıl ambarı olarak kullanılan binada 
hizmet veriyor.   

0222 221 59 09A

POOL& BİSTRO

Hoşnudiye Mah. Silo Sok. No: 5 İbis Otel Bahçesi W www.poolbistro.com.tr

RODOP KÖFTECİSİ

A Yenidoğan Mah. Güzelyayla Sok. No: 3 0222 237 21 36

Eskişehir’in ünlü köftecilerinden.

A Karacaşehir köyü DSİ Regülatörü 0222 324 12 24

REGÜLATÖR RESTAURANT

W www.regulateurrestaurant.com.tr

POSTA PİDE

A Köprübaşı Yandaş Sok. No: 7 0222 230 63 56

A

ROSA LUNA CAFE
Kent Park içinde yapay göl manzaralı Rosa Luna kahvaltıdan akşam yemeğine, ızgara çeşitlerinden 
dünya mutfağına, geniş bir yelpazede hizmet veriyor. 220 kişi kapasiteli güzel bir bahçesi bulunuyor.

Yeni otopark Karşısı Kentpark içi, gölet yanı 0222 217 10 45

RÜYA ÇİBÖREK
A İstiklal Mah. Ertuğrul Bey Sok. No: 15/A

A

RUMELİ BAHARI
Rumeli ve Anadolu mutfaklarından seçilmiş  lezzetler, kendine özgü Rumeli konseptiyle eskiyi ve 
yeniyi sentez ederek kültürler arası bir köprü oluşturmaktadır.

Doktorlar Cad. Bayrak Sok. No: 6/4 0222 222 00 66

0222 232 02 88

SAĞLIK PİDE
A

A

A

WÜniversite Cad. No: 132

İstiklal Mah. Başarılı Sok. No: 35 (Migros Arkası)

Hamamyolu Cad. No:81

0222 322 23 24

0222 230 11 99

0222 231 62 62

www.saglikpide.com

SEÇKİN RESTAURANT

A Porsuk Bul. No: 2 0222 231 51 14

0222 233 51 52

0222 221 04 31

SEDA ÇİĞBÖREK
A İstasyon Cad. No: 37/A  

SEMPRE & CHINATOWN

A Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. No: 11 W www.eskisehirsempre.com

Nerede Yenir?
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Nerede Yenir?
SHAKESPEARE PUB

A Haller Gençlik Merkezi No: 2/C 0222 320 25 25

English Pub konseptini tarihî hal binasında 2001 yılından bu yana konuklarıyla buluşturuyor. 
Dünya mutfağından Combo Fajita ve Texas usulü bonfile önerilir.

SÖĞÜTÖNÜ ALABALIK TESİSLERİ
A Bursa Karayolu 3. km 0222 313 03 03

ŞELALE PARK RESTAURANT

A

A

Çankaya Mah. Şehit Mustafa Yıldız Sok. Şelale Park

İki Eylül Cad. No: 30/C

0222 219 19 11

0222 234 95 96

A

ŞÖMİNE KEBAP

İki Eylül Cad. No: 31/A 0222 230 54 55

ŞENGÖZ BAKLAVALARI

TADIM TANTUNİ

A Sivrihisar Cad. No: 10 0222 221 50 42 W www.tadimtantuni.com.tr

A

A W

TARİHî ŞEHZADE KONAĞI

TAŞAN DÖNER

Hoşnudiye Mah. Tacin Sok.  No: 8

Arifiye Mah. Belediye Sok. No: 2-65

0222 233 30 03

0222 231 17 07 www.tasandoner.net

A Arifiye Mah. Çarşı Yandaş Sok. No: 19 0222 234 75 24

TATLIDİL KÖFTECİSİ
1932’de kurulan ve günümüzde 3. kuşak tarafından işletilen Tatlıdil Köftecisi, Eskişehir’in en iyi 
köftecilerindendir. Eskişehir’de günlük üretilen şıranın içilebileceği yegâne yer.

1974’ten beri hizmet veriyor.

A Arifiye Mah. İkieylül Cad. No: 41 0222 233 01 43

TEMEL ÇİBÖREK

A

TRAKYA LOKANTASI 

Köprübaşı Değirmen Sok. No: 10 0222 231 17 32

1946’dan beri hizmet veren Trakya Lokantası Eskişehir’in klasiklerinden.
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Nerede Yenir?
TRAVELER’S CAFE

A İstiklal Mah. Porsuk Bul. No: 7 0222 230 3011

TWENTY SIX
Twenty Six Cafe-Bar’da her akşam 21.00-00.30 arasında canlı müzik dinlenebilir. Dünya mutfağı 
da sunan mekânın favori yemeği “Staracetti di fieto” . 

A Porsuk Bulvarı No: 50 0222 221 74 94 W www.twentysixcafebar.com

URFALI CİĞERCİ AHMET

URFALI KARDEŞLER 

A

A

A W

Yunus Emre Cad. M. Kemalpaşa Mah.

Atatürk Bul. 130-A                

Şair Fuzuli Cad. No: 18

0222 230 79 09

0222 226 99 94

0222 231 85 22 www.urfalikardesler.com

W www.yelkenmasa.com

YAPRAK KEBAP

A Büyükdere Mah. Atatürk Bul. No: 251/14 0222 229 18 88 

İsmet İnönü Cad. 27/B 
Şube: Atatürk Bul. No: 84 
Şube: Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mermer Salon

1964’ten beri hizmet veriyor.
VENEDİK PASTANELERİ

A 0222 230 75 76
0222 224 04 07
0222 239 60 01

YELKEN MASA

A Yenibağlar Mah. İsmet İnönü-1 Cad. Cihanpınar Sok. 0222 335 5222

YENİ İNEGÖL KÖFTECİSİ

A Cumhuriye Mah. Kırım Cad. No: 25/B 0222 233 26 25

YILDIZ 1-2-3 LOKANTALARI

YUMYUM NOODLE HOUSE

ZEYTİN KAHVALTI SALONU

A

A

A

İhsaniye Mah. Alanur Sok. No: 3/A  -  5/A – 7/A 

Hoşnudiye Mah. Siloönü Sok No: 1 

Batıkent Mah. Orgeneral Kıvrıkoğlu Cad.  No: 70/A

0222 221 17 05

0222 230 72 22

0222 315 26 44

W www.yum-yum.com.tr
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Çibörek, Eskişehir’le özdeşleşmiş bir börektir. 
Türkiye’de pek çok yerde yapılır ama 
Eskişehir’deki çiböreğin tadını başka yerde 
bulmanız kolay değildir. Eskişehir’e ilk yerleşen 
Kırım Tatar kültürünün eseri olan çibörek; kıyma, 
soğan ve baharat karışımının açılmış yufkaya 
konulup yağda kızartılmasıyla yapılan geleneksel 
bir börektir. Genellikle yarım ay şeklinde olur. 
Mantarlı, peynirli, patatesli vs. çeşitleri de 
mevcuttur. Ama geleneksel olarak kıyma ile 
yapılır. Soğuk ve köpüklü ayranla birlikte eşsiz bir 
tattır.

Adını çubuk (met) ve aşık kemiğiyle oynanan 
bir oyundan alan met helvası, Eskişehir’e özel 
lezzettir. Un, yağ, şeker, limon ve su kullanılarak 
yapılan, 2-3 cm çapında ve 6 cm uzunluğunda 
yuvarlak olarak hazırlanan, yatay kesilerek 
yapılan helvanın kakaolusu ve vanilyalısı vardır. 
Bu meşhur helva pişmaniye tadını andırır. Met 
helvası, met oyunu sonucunda yenilen tarafın 
uzun kış gecelerinde helva çekmesiyle oluşan 
bir geleneğin ürünüdür. Nuga helvası, cevizli yaz 
helvası, tahin helvası, tahin ve çövenden bir kürek 
yardımı ile yapılan kürek helvası Eskişehir’in diğer 
geleneksel tatlarındandır.

Eskiden söz kesildiğini ilan etmek üzere 
kahvelerde dağıtılırdı. Halkalı şeker, şekerin 
sıcak hamur hâlindeyken duvardaki kancaya 
elle atılıp yoğrularak beyazlatılması ve ardından 
renkli şeritlerle süslenip fitil hâlinde çekilmesiyle 
yapılırdı. 

Eski çağlardan beri Anadolu’nun buğday ambarı olarak bilinen Eskişehir, 
unla yapılan yemekleriyle ünlü. Haşhaşın kullanımı çok yaygın. Haşhaşlı, 

cevizli ekmek ve haşhaşlı bükme meşhur.  Balkan ve Kafkas göçmenlerinin 
mutfağı şehir mutfağını büyük ölçüde etkilemiştir.  Pırasalı Arnavut böreği, 

dızmana, kalakay, kıvırma böreği, ağzı açık, kelem sarma, ciğer sarması, 
kökrek dolma, düğü köfte çorbası, göceli tarhana çorbası, gözleme gibi 

birçok çeşide zengin Çerkez mutfağı da eşlik etmektedir. 

Eskişehir’de Yemek Kültürü

MET ve NUGA HELVASI
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Sivrihisar’da baklava yapımı çok köklü bir 
geçmişe sahiptir.

Kuzunun bel, kol ve but bölümlerindeki et, 
kemikli ve iri parçalar hâlinde parçalanır. Et, 
tencereden hafif ateşte kendi yağı ve suyu ile 
kavrulur. Sonra üzerine su eklenir, kaynatılır. İnce 
kıyılmış taze soğan, taze nane yaprakları, kıyılmış 
dereotu da eklenir. Etler pişince başka bir kapta 
hazırlanan un, yoğurt, yumurta sarısı karışımıyla 
terbiye edilir. Et ve sulu bölüm birlikte servis edilir.

Özellikle Sivrihisar’da yapılır. Özel günlerde ve 
düğün yemeklerinin sonunda içilir. Ağır bir 
yemeğin sindirimini kolaylaştırdığına inanılır.

Et suyu ile pirinç kaynatılır. Yumuşayınca ayrı 
bir kapta un, yumurta ve yoğurt suyla ezilerek 
çorbaya katılır. Kaynayınca tereyağ, kırmızı biber 
ve nane kızdırılarak dökülür. Aynı çorba göce 
kaynatılarak yapılırsa göce çorbası adını alır.

“Eskişehir unundan, Kalabak 
Suyu’ndan, yeni çıktı 

fırından” diye bahsedilen 
Eskişehir simidi 
kendine has gevrekliği, 
bol susamı ile oldukça 

meşhurdur. 
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Eskişehir’de halk, özellikle gece hayatı 
müdavimleri, gar çevresinde neredeyse sabaha 
kadar açık olan köftecileri bilirler. Eskişehir’deki 
köftenin Sultanahmet, Tekirdağ ve İnegöl 
köftelerinden en büyük farkı köftenin yumuşak 
yapısı nedeniyle ağızda hemencecik dağılmasıdır. 
Dengeli baharatı ve ızgarada pişirilmesi kesinlikle 
bu köfteyi daha lezzetli bir hâle getiriyor.

Tatarlara özgü bir börektir. “Kobete” olarak da 
bilinir. Patatesli, pirinçli, işkembeli göbeteler 
olabilir. Hoşaf, ayran veya cacıkla yenir.

Tatar mutfağının en önemli yemeklerinden 
olan tabak börek, Orta Asya’dan günümüze 
kadar yaygınlaşarak gelmiştir. Hamurun şekli ve 
büyüklüğü bölgelere göre değişebilir. Çorba gibi 
sulu olduğu zaman “kaşık börek”, haşlama suyu 
süzüldüğünde ise “tabak börek” adını almaktadır.

Küçük küçük doğranmış pideler sıcak et suyu ile 
ıslatılır, üzerlerine yoğurt ve salça sosu dökülür. 
Daha sonra ızgarada pişirilen balaban köfteler 
ve bonfile şişler ilave edilir. Maydanoz, domates 
ve ızgarada közlenmiş biberler konulur. Üzerine 
kızgın tereyağı dökülür. Porsiyonları dolu dolu 
olan Balaban Tatarca’da “çok büyük” anlamına 
gelmektedir.

Türkiye’de kiraz üretiminde en son ürün alınan 
bölge Mihalıççık ilçesidir. Birçok ülkeye ihraç 
edilen Mihalıççık kirazı, başta İngiltere Kraliyet 
ailesi olmak üzere yurt dışındaki birçok sofrayı 
süslemektedir.

Eskişehir Rehberi / Eskişehir’de Mekân
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KALABAK SUYU

BOZA

Cumhuriyet’in ilanından sonra, Eskişehir’den sık sık geçen Mustafa Kemal 
Atatürk, yine bir seyahatinde, aşağı mahallede bulunan tren garında mola 
verir. İşte bu mola, Eskişehir’in içme suyu ihtiyacında yeni bir dönemin 
başlamasına sebep olur. Bir bardak su isteyen Atatürk’e testide soğutulmuş 
termal suyu sunulur. Değişik bir tadı olan su, Atatürk’ün hoşuna gitmez, 
Eskişehir’in içme suyu ile ilgili bilgi ister. En kısa sürede içme suyu 
ihtiyacının karşılanması için orada bulunan dönemin Belediye Başkanı 
Kamil Kaplanlı’dan sorunun halledilmesini ister. Bunun üzerine Kamil 
Kaplanlı kaynak arayışına girer. Türkmen Dağı’nın kuzey yamacında Kalabak 
köyü yakınlarındaki kaynaklardan memba suyu bulunur. Şehre giren tahıl 
ürünleri, kesim hayvanları üzerinden alınan rüsum ile şehrin zenginlerinden 
toplanan bağışlarla isale hattı ve deponun finansmanı sağlanır. Hattın geçtiği 
bölgede yaşayan köy halkı ile birlikte çalışılır, kazılar elle yapılır, tamamen 
insan gücüyle orman geçilir, 45 kilometreye yakın bir hat inşa edilir. Uzun bir 
çaba ve zorlu bir çalışma sonucu 1936 yılında Kalabak Suyu 10 cm çapında 
pik döküm borularla Eskişehir’e ulaştırılır. 1936’dan günümüze uzanan eşsiz 
mineral yapısı ile Eskişehirlilerin vazgeçilmez içme suyudur.

Özellikle soğuk kış günlerinin 
en güzel içecek tercihidir. Hafif 
ekşili, tatlı ve yoğun kıvamlı 
boza, Eskişehir’de çay kaşıkları 
ile servis edilir. Kökeni Orta 
Asya’ya dayanan ve buğdayın 
fermantasyonu ile yapılan bu 
içecek Eskişehir’de mısırdan 
yapılıyor. 

Eskişehir’de Ne İçilir?
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Eskişehir’de Ne Alınır?

ALIŞVERİŞ YAPABİLECEĞİNİZ YERLER

Hediye olabilecek hoş takılar benzersiz el işçiliğine, eşsiz tasarımlara sahiptir. 
Kururken nem ve gazın içindeki artıkları bünyesinde tutma özelliği olan lüle 
taşı iyi bir pipo malzemesidir.

Met helvası ve nuga helvası iyi bir hediyelik alternatifi olabilir.

Sorkun çömlekleri, özgün bir hediye alternatifidir. Çömlekleri Sorkun 
köyünde ve Atlıhan El Sanatları Çarşısı’nda bulabilirsiniz.

Kurşunlu Cami ve Külliyesi içindeki Sıcak Cam Üfleme Atölyesi’nde yapılan 
cam süsler, sevdikleriniz için güzel bir hediye olabilir.

Hediyelik eşyaları Eskişehir’de birçok yerde bulabilirsiniz. Başta Atlıhan 
El Sanatları Çarşısı olmak üzere Kurşunlu Cami ve Külliyesi, Çukur Çarşı, 
Esnaf Sarayı, Taşbaşı ve Hamamyolu Caddesi’nde birçok hediye çeşidini 
görebilirsiniz. 

Bunun dışında Eskişehir’in ilk açılan alışveriş merkezi Esnaf Sarayı, Kanatlı AVM, 
en büyük ve en hareketli alışveriş merkezi Espark, Neoplus AVM ve  2011 yılı 
sonunda açılan Özdilek de şehirdeki en önemli alışveriş merkezlerindendir.

LÜLETAŞI

MET HELVASI, NUGA HELVASI

SORKUN ÇÖMLEĞİ

CAM SÜSLER

AKTAŞ LÜLETAŞI PİPO BEYAZ İNCİ LÜLETAŞI

CİHANGİR AKTAŞ 
LÜLETAŞI PİPO

ESKİŞEHİR LÜLETAŞI 
SANAT GALERİSİ

FATİH LÜLETAŞI KAVLAK LÜLETAŞI OSMANLI LÜLETAŞI 

YILMAZ LÜLETAŞI YUNAR LÜLETAŞI 

0222 220 66 52 0222 220 47 15

BURHAN YÜCEL
LÜLETAŞI PİPO

0222 234 59 48

0222 22148 65

ÇUKUR ÇARŞI LÜLETAŞI

0222 221 62 02 0222 221 72 02

BALKAN ŞEKERLEME 
ve HELVACISI

ERİŞ HELVA TANINMIŞ HELVACIİNAN MET HELVA

0222 231 14 130222 231 98 82 0222 230 80 56 0222 234 04 24

Çok uygun fiyatlara işçilik örneği lületaşı hediyeler alabilirsiniz.
Meşhur met veya nuga helvasını ise unutmamak gerekir.



Ankara-Eskişehir İstanbul-Eskişehir Bursa-Eskişehir İzmir-Eskişehir

232 km 330 km 148 km 412 km2.5 Saat 4.5 Saat 2 Saat 6,5 Saat

Ulaşım süresinde karayolu baz alınmıştır.

Eskişehir’de Ulaşım
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0222 225 55 55

Bir kavşak noktasında bulunan Eskişehir’e kara yolu 
ile ulaşım oldukça kolaydır. Otobüs firmalarının şirket, 
peron ve iletişim bilgilerine 227 88 00 numaralı otogar 
danışma telefonunu arayarak ulaşabilirsiniz.

Yılın belli dönemlerinde Eskişehir’e İstanbul ve Brüksel’den de uçak 
seferleri yapılıyor. Brüksel seferleri ile güncel bilet fiyatları ve uçuş 
bilgileri için www.thy.com.tr adresini ziyaret ediniz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVA ALANI İLETİŞİM BİLGİLERİ

THY BİLET SATIŞ OFİSİ NUMARALARI

BRUSSELS AIRLINES / TUR OPERATÖRLERİ

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Pala Turizm Zafer Turizm

0222 321 35 50 Dahili: 6801

0222 323 68 69

0272 441 26 61 0272 442 51 44

0222 322 20 70

0222 321 35 50 Dahili: 7009, 7012, 7013

HAVA YOLU

ESKİŞEHİR TREN GARI

Eskişehir’den Ankara, Konya ve İstanbul yönüne Yüksek Hızlı Tren seferleri 
yapılmaktadır.  Şehre İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir’den haftanın her 
günü, günde birkaç kez tren seferi vardır. TCDD’nin internet sitesini 
(www.tcdd.gov.tr) ziyaret ederek YHT ve diğer trenlerin hareket saatlerini 
öğrenebilir, biletinizi de internet üzerinden satın alabilirsiniz.

DEMİR YOLU

KARA YOLU

Şehirler Arası Ulaşım
Eskişehir, ulaşım açısından ideal bir noktadadır. Türkiye’nin hemen her 

yerine doğrudan otobüs seferleri ve demiryolları ile batıdan doğuya dek 
tren seferleri ile ulaşım oldukça kolaydır. Ayrıca hızlı trenin konforlu ve 

zaman tasarruflu yolculuğu ile en çağdaş ve güvenli demiryolu ulaşımına 
kavuşan ilk ildir.  
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Güncel otobüs sefer saatleri ve güzergâhları hakkında aşağıdaki web 
adresinden bilgi edinebilirsiniz.
http://www.eskisehir-bld.gov.tr/otobus_saatleri.php

Güncel tramvay sefer saatleri ve güzergâhları hakkında aşağıdaki web 
adresinden bilgi edinebilirsiniz.
http://www.estram.com.tr

Acıbadem Taksi 330 38 10

Feza Taksi 231 22 22

Anemon Taksi 340 40 50

Has Taksi 232 07 88

Cici Taksi 231 26 62

Erturulgazi Taksi 310 31 41

Şah Taksi 231 50 50

Şark Taksi 225 44 55

Özer Taksi 322 64 64

Şirin Taksi 335 35 00

Saray Taksi 233 70 71

Üniversite Taksi 239 16 37

Yılmaz Taksi 231 55 01

Yunus Kent Taksi 217 59 58

Yenikent Taksi 239 14 45

Zafer Taksi 226 15 50

Yıldıztepe Taksi 239 16 53

Arı Taksi 231 15 15

Kent Taksi 322 55 77

Nur Taksi 231 70 70

Çankaya Taksi 219 14 40

Mini Taksi 231 20 20

Organize Taksi 236 06 06

Es Taksi 237 47 45

Murat Taksi 231 38 38

Örnek Taksi 231 53 93

Gar Taksi 231 87 82

Rüyam Taksi 231 40 40

Adalet Taksi 240 56 53

Ayaz Taksi 231 65  55

Gökmeydan Taksi 

Kral Taksi

237 99 88

Odunpazarı Taksi 231 55 62

Çiçek  Taksi 226 77 77

231 11 11

Otogar Taksi 231 37 38

Eti Taksi 335 33 55

Moda Taksi 231 33 36

Nil Taksi 237 22 88

Akar Taksi 233 51 15

Şehir İçinde Ulaşım
OTOBÜS

TRAMVAY

TAKSİLER



TELEVİZYONLAR

ES TV 222 00 90 www.estv.com.tr

KANAL 3 226 30 30 www.eskisehirkanal3.com.tr

KANAL 26 323 65 26 www.kanal26.com.tr

YEREL BASIN

GAZETELER

İSTİKBAL GAZETESİ 236 20 55 www.istikbalgazetesi.com 

İKİ EYLÜL GAZETESİ 

MİLLİ İRADE GAZETESİ 

323 32 32 www.2eylül.com.tr  

ANADOLU GAZETESİ 222 00 90 www.eskisehiranadolu.net

220 04 00 www.milliirade.com 

SONHABER GAZETESİ 220 48 80 www.sonhaber.com.tr 

ŞEHİR GAZETESİ 230 53 53  www.sehirgazetesi.com

ESKİŞEHİR YENİ GÜN GAZETESİ 221 30 30 www.eskisehiryenigüngazetesi.com

SAKARYA GAZETESİ 221 60 60 www.sakaryagazetesi.com.tr 

ESKİŞEHİR SPORTİF GAZETESİ 2210230

ANADOLU HABER BÜLTENİ 335 05 80 /1790 www.ahaber.anadolu.edu.tr

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ HABER BÜLTENİ 239 37 50/5086

HÜRSES GAZETESİ 233 02 23

YENİGÜNDEM GAZETESİ 220 01 14

ESKİŞEHİR’DE SES GAZETESİ 230 3047 www.eskisehirdeses.com

ESKİŞEHİR PORSUK GAZETESİ 234 42 34

GÖZLEM MİHALIÇÇIK HABER GAZETESİ 631 25 65

BÖLGENİN SESİ GAZETESİ 244 03 77

AK HABER GAZETESİ 2210990

Alo Polis DDY Danışma

Jandarma Sağlık Danışma

Yangın Telefon Arıza

155 225 55 55

156 184

110 121

Acil Ambulans Çevre Bilg. Ser.

Doğalgaz Acil Elektrik Arıza

Orman Yangın Su Arıza

112 180

187 186

177 185

Alo Valilik

Alo Gıda Hattı

Bilinmeyen Numara

179

174

118

Alo Zabıta

Ankesör Arıza

Cenaze Hizmetleri

153

122

188

ACİL NUMARALAR

304

Önemli Adresler
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HASTANELER ÖZEL HASTANELER

Anadolu Üniversitesi Hastanesi
Mavi Hastane

Zübeyde Hanım Hastanesi

Mavi Ay Göz Merkezi

Veremle Savaş Dispanseri

Özel Eskişehir Aile Dnş. Merkezi

Çifteler Devlet Hastanesi

İl Sağlık Müdürlüğü

Özel Sakarya Hast.

Mahmudiye Gün Hastanesi

Sivrihisar Devlet Hastanesi

224 20 00

240 45 45

335 05 80 
 (1812)

230 27 75

220 25 25

541 40 97

230 27 81

322 50 50

611 30 25

711 35 21

Askerî Hava Hastanesi 

Medline Hastanesi

Ağız ve Diş Sağ. Pol.

Eskisehir Ümit Hastanesi

220 45 31

221 48 48

229 09 19

224 13 40Yunusemre Devlet Hastanesi

Acıbadem Hastanesi

Hastane Randevu

Özel Eskişehir Göz Merkezi

Alpu Gün Hastanesi

Reşadiye Sağlık Merkezi

Mihalıççık Gün Hastanesi

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

211 95 95

Eskişehir Devlet Hastanesi 237 48 00 214 44 44

182

220 17 19

511 22 71

220 07 18

631 35 65

239 29 79

Güncel nöbetçi eczane listesine internetten, www.eskisehir.gov.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK

305

Aile ve Sosyal Politikalar

Sağlık Md.

Büyükşehir Belediyesi

Tapu Kadastro Md.

Emniyet Müdürlüğü

Tepebaşı Kaymakamlığı

İl Jandarma Komutanlığı

Toprak Mah. Ofisi

Milli Piyango Md.

Türk Telekom Bş. Md. Tüketici Sorunları İl 
Hakem Heyeti

Odunpazarı Belediyesi

217 46 05

230 27 81

211 55 00

214 00 00

230 27 73

335 22 32

221 11 01

225 58 34

230 39 35 217 30 30

Valilik

Odunpazarı Kaymakamlığı

Adliye

Orman Bölge Md.

Çevre ve Şehircilik İl Md.

TCDD Santral

Defterdarlık

Tepebaşı Belediyesi

İş ve İşçi Bulma Kur.

Turizm Md.

Millî Eğitim Müdürlüğü

Türk Kızılayı 

221 90 00

220 21 81

240 72 22

230 37 80

335 35 73

225 80 80

230 39 42

211 40 00

231 04 86

230 13 68

220 04 20 230 05 15

239 72 00

221 99 00

Valilik Kriz Merkezi

Odunpazarı Tapu 
Sicil Md.

D. Su İşleri (DSİ)

Tedaş

Meteoroloji Böl. Md.

TÜLOMSAŞ

220 50 50

214 00 22

226 23 10

230 15 60

237 57 85

224 00 00

Botaş/Esgaz

SSK İl Md.

Gençlik Spor Md.

Tepebaşı Tapu Sicil Md.

Müftülük

330 00 00

231 54 80

230 27 51

214 00 52

230 13 49

RESMÎ DAİRELER
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Kümbet ve Çevresi, Yazılıkaya ve 
Çevresi
Prof. Dr. Taciser Sivas
Doç. Dr. Hakan Sivas

Karacahisar, Nasreddin Hoca’nın 
Mezarı
Prof. Dr. Erol Altınsapan

Han ve Çevresi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oğuz Alp

Sivrihisar ve Çevresi
Prof. Dr. Taciser Sivas
Doç. Dr. Hakan Sivas
Nizamettin Arslan
Orhan Keskin

Seyitgazi ve Çevresi
Prof. Dr. Taciser Sivas 
Doç. Dr. Hakan Sivas
Yrd. Doç. Dr. Yağmur Say
Mustafa Özçelik
İlyas Küçükcan

El Sanatları
M. Tekin Koçkar
Yrd. Doç. Dr. Adem Koç

Eskişehir’de Doğa ve Spor
Mehmet Öcal
Sedat Telçeken
Mesut Akgün 

Hava Sporları
Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi 
Başkanlığı

Eskişehir’in Çiçekleri 
Prof. Dr. Atila Ocak

Kara Akbaba 
Yrd. Doç. Dr. Elif Yamaç

Hamamlar
Doç. Dr. Mehmet Kaşlı
Doç. Dr. Yaşar Sarı

Nerede Yenir, Nerede Kalınır?
Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası, 

Eskişehir Valiliği, bu kitabın hazırlanmasında önemli katkıları bulunan 
aşağıda adı geçen kişi, kurum ve kuruluşlara değerli yardımlarından 
dolayı teşekkür etmeyi bir borç bilir.

Katkıda Bulunanlar
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Eskişehir Lokantacılar Odası,Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi 
(Doç. Dr. Mehmet Kaşlı, Doç. Dr. Yaşar 
Sarı ve öğrenci grubu)

Ne Alınır?
Eskişehir Ticaret Odası, 
İl Kültür Müdürlüğü

Eskişehir’i Yaşamadan Dönmeyin!
Burcu Coşgun

Fotoğraflar
Eskişehir Valiliği aşağıda adı geçen kişi, 
kurum, kuruluşlara rehberde yer alan 
fotoğrafların kullanılmasına izin verdikleri 
için teşekkür eder. 

Eskişehir Valiliği Arşivi
TDKB Ajansı Arşivi
İl Kültür Müdürlüğü Arşivi
Müze Müdürlüğü Arşivi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Arşivi
Odunpazarı Belediyesi Arşivi
Tepebaşı Belediyesi Arşivi
ESDAK Arşivi
ESDİT Arşivi
EFSAT Arşivi
Ahmet Fevzi Adar
Ali Fuat Altun
Alper Elitok 
Alper Meranezoğlu
Barış Baraz
Battal Gazi Barlas
Betül Demircioğlu
Birol Kayrak
Burak Karşıt
Bülent Yıldırım
Can Düz
Can Tezol
Emre Dal
Emre Koçak
Erdinç Kanallı
Erkin Kalaycı
Fatih Mehmet Aydın
Hakan Sivas
Mehmet Baysan
Murat Çamkoru

Mürüvvet Günay
Onur Uygur
Örsan Elitok
Pau Comes Del Mazo
Serhat Çatalorman
Sinan Bağ
Tamer Çevik
Umut Kılıç
Ümit Özcan
Vural Sayın 
Yalçın Koçer
Yılmaz Bolat

Resimler
Bahattin Atak: Seyyid Battal Gazi, Şeyh 
Edebali

Minyatür
Funda Yeşilyurt: Yunus Emre, Nasreddin 
Hoca

Çizimler
Hakan Doğukanlı: Kurşunlu Külliyesi
Mahir Altuntaş: Seyyid Battal Gazi

Haritalar
İl Merkezi ve İl Geneli: Anadolu 
Üniversitesi Uydu ve Uzay Bilimleri 
Enstitüsü 
Prof. Dr. Alper ÇABUK
Yard. Doç. Dr. Uğur AVDAN
Araş. Gör. Dr. Muammer TÜN

Özel Yardımlar
Aşağıdaki kişilere yardımlarından dolayı 
teşekkür ederiz.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Topal  
Yrd. Doç. Dr. Hakan Çalışkan
Öğretim  Gör. Pelin Altıntaş
Ali Osman Gül
Dursun Çağlar

Son Okuma
Prof. Dr. Erdoğan Boz
Feride Turan

Eskişehir Valiliği, müzeler, oteller, 
mağazalar, restoranlar ve diğer pek 
çok turistik yere yardımlarından 
dolayı teşekkür eder. 
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