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OSMANLI’DAN CUMHUR�YET’E ESK��EH�R Ç�FTELER HARASI YAPILARI 

ESK��EH�R Ç�FTELER STUD FARM BUILDINGSFROM OTTOMANS TO THE REPUBLIC 

Zeynep ERTU�RUL* 

 
Öz  
Osmanlı �mparatorlu�unda Lale devrinden itibaren ba�layan batılıla�ma hareketi sadece devlet kurumları, 

sosyal hayat ve e�itimdeki de�i�ikliklerle sınırlı kalmamı� toplumun her kesimini ve her alanını etkilemi�tir. Özellikle 
mimaride pek çok yeni yapı tipi ortaya çıkmı�tır. Çalı�mamızda bu yapılardan biri olan Çifteler Harası tarihsel 
geli�imi ve üslupsal özellikleri açısından incelenecektir.  

Yapı Çiftlikat-ı Hümayun (Saltanat Çiftli�i) olarak kurulu�undan, günümüzde Anadolu Tarım ��letmesine 
dönü�ene kadar atların yeti�tirilmesi ve tohum ıslahında önemli bir merkez olarak öne çıkmaktadır. Son derece geni� 
bir arazi içinde yer alan, çok sayıda farklı i�levlere sahip yapılardan olu�an bu kompleksinbugüne kadar detaylı bir 
çalı�ması yapılmamı�tır. Son Dönem Osmanlı mimarisinin Eski�ehir’de bulunan en önemli örneklerinden bir olan 
Anadolu Tarım ��letmesi merkez yapıları, Avrupa’da aynı dönemde in�a edilen Hara binalarına oldukça benzerdir. 
Plan ve cephe düzenlemelerindeki bu benzerlik, bu yapıların Avrupa çıkı�lı bir tip proje olabilece�ini 
dü�ündürmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Eski�ehir, Çifteler, Hara, Mimari.  
 
Abstract 
Westernization movement that began after the Tulip era had affected and changed not only the official 

institutions, social lives, education but also every part and area of the society. Especially, a lots of new building types 
had appeared. In this study we examine the Çifteler stud farm (Çifteler  Harası), which is one of the example of these 
buildings, in the view of historical developments and styles. 

This building complex has been a very important center for breeding horses and developing plants, grains 
since the foundation as a royal farm (Çiftlikat-I Hümayun – Saltanat Çiftli�i) to currently a state owned agricultural 
enterprise-Anadolu Tarım ��letmesi. As far as we know there has been no detailed study on this complex, which 
spans a very large area and includes many buildings with different, special functions. The main buildings of this 
complex is one of the very important example of the last era of the Ottoman Empire in Eski�ehir and resembles the 
European counterpart buildings of the same period. The similarities on the plans and faces suggest that the plans of 
the buildings had been taken originally from a European project. 
 Keywords:  Ottoman, Eski�ehir, Çifteler, Stud Farm, Architecture. 

 
Giri� 
Dilimize Fransızcadan geçmi� bir sözcük olan Hara1 günümüzde at, sı�ır, koyun vb. evcil 

hayvanların üretilmeleri amaçlı olarak kurulmu� olan çiftlikleri tanımlamak için kullanılmaktadır. �lk 
örnekleri devlete ait olan bu çiftliklerin yeti�tirdi�i türler içinde atın ayrı bir yeri vardır. Haraların bilinen ilk 
örnekleri Fransa’da 16. Louis döneminde kar�ımıza çıkmaktadır.  Dönemin bakanlarından biri olan 
Colbert’in öncülü�ünde Le Pin, Pompadour ve önemli bir at yeti�tirici bilinen Rosières-aux-Salinesilk ilk 
devlet harasını kurmu�lardır.Fransız ihtilali sırasında kapanan bu yapı Avrupa’yı fethetmeyi ancak iyi 
atlarla yapabilece�ini dü�ünen Napolyon tarafından tekrar açılmı� ve yenilerinin kurulması için çalı�ılmı�tır. 
Habsburg Hanedanlı�ı pek ço�u günümüze de gelebilmi� Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, 
Hırvatistan, Romanya ve Slovenya’da hara yapıları kurdurmu�tur. (Lotz, 2011: 6). Almanya’da binicilik 
atları ve çe�itli ırkların �ekillendirilmesinde oldukça etkili olmu�tur. Özellikle Prusyalılar 1786’da o zaman 
aktif olan 6 harayı içeren bir Prusya Hara Yöneticili�ini kurarak daha organize bir sistem olu�turmu�lardır. 
Ba�langıçta devlet tarafından idare edilen haralar zamanla yerini, yarı� atlarının yeti�tirilmesi için kurulan 
özel haralara bırakmı�tır (Lotz, 2011: 7). 

������������������������������������������������������������
*Ögretim Görevlisi Doktor, Anadolu Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Eski�ehir.  
** Yapıda çalı�mamız için izin veren,  her türlü yardımı esirgemeyen Tarım ��letmeleri Genel Müdürlü�ü’ne ve Anadolu Tarım 
��letmesi Müdürlü�ü çalı�anlarına, arazi çalı�mamda yardım eden AliihsanKedik’e, çizimlerime yardım eden Gürol Tali’ye te�ekkür 
ederim.  
1Hara kelimesinin kar�ılı�ı �ngilizce studfarm ya da breed of horses, Almanca gestüd, Fransızca haras’dır.  
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Kaynaklarda ilk Türk veterineri olarak geçen �hsan Abidin 19. Yüzyıldaki hara yapılarının 
Avrupa’dan ö�renildi�ini bundan önceki dönemde ise bu te�kilata kar�ılık olabilecek hayvanat ocakları 
te�kilatları olu�undan bahseder. Osmanlı Atları adlı eserinde Edirne, Dimetoka, Filibe, Eski�ehir ve 
havarisinde on dokuz oca�ın bilindi�ini belirtir (Abidin, 1917:6).   Hara kelimesi dilimize oldukça geç 
tarihlerde yerle�mi� olsa da at yeti�tiricili�i Türklerin tarihi ile birlikte ba�layan önemli bir olgudur. 
Temelleri atlı kuvvetlerle atılan Osmanlı devletinde, padi�ahların tahta çıkma törenlerinden, ticarete, 
sava�lara ve haberle�meye varıncaya kadar tüm alanlarda a�ırlıklı olarak at kullanılmı�tır. 15. ve 16. 
yüzyıllarda Osmanlı’da at yeti�tiricili�i ister do�rudan ister dolaylı olsun devlet eliyle desteklenmi�tir. 
Hayvanat ocakları (Yund Ocakları), saray ahırlarının yanı sıra tımarlı sipahi sistemi at yeti�tiricili�indeki en 
önemli sistemlerdir. Orta Anadolu, Selçuklulardan itibaren hayvancılık için önemli bir bölgedir. Konya, 
Eski�ehir, Ankara ve Aksaray arasında kalan bölge göçebe Türk oymaklar tarafından hayvancılık için uygun 
bulunmu�, burada büyük ve küçükba� hayvancılı�ın yanı sıra at üretimi de yapılmı�tır (Do�ru, 1990: 
144).Uzun zaman Anadolu’daki en de�erli atlarEski�ehir, Kütahya ve Karaman arasında üretilmi�lerdir. 
Dönemin tarihçileri bu bölgede üretilen atların Arap atlarından bile daha de�erli olduklarını belirtmi�tir. 
Anadolu Selçuklularından itibaren ordu dı�ında atın en çok ihtiyaç duyuldu�u yerler ticaret ve 
haberle�medir. Bu dönemde tımarlı sipahilerin ihtiyaç duydu�u atlar belirli merkezlerden alınan yavruların, 
sipahiler tarafından büyütülmesi ile sa�lanıyordu. Atların üretim kayıtları tüm detaylarıyla, düzenli olarak 
tutulmu�tur Özellikle Eski�ehir’de günümüzdeki �nönü mevkiinde bulunan Cemaat-ı Taycıyan binek 
hayvanı olarak kullanılacak tayların bakımı ve yeti�tirilmesinde en önemli merkezdir. Bu te�kilat 
Germiyano�lu Beyli�i ve Osmanlı Devleti zamanında da kar�ımıza çıkmaktadır (Do�ru, 1990: 145). II. 
Beyazıt zamanında yeniden düzenlenen taycı ocaklarının yine �nönü bölgesi civarında toplanması için 
u�ra�ılmı�tır. Sultanların ve padi�ahların törenleri için gerekli olan atların üretimi ise Büyük Selçuklulardan 
itibaren sarayda bulunan has ahır te�kilatı tarafından yapılmı�tır.  

Osmanlı devletinde has ahır Emir-i Ahur ya da Mir Ahur denilen ki�iler tarafından yönetiliyordu. 
Buralarda saray hayvanları ve onların ko�um takımları korunuyordu. Has Ahır dairesinin memurları 
Topkapı Sarayında kendilerine ayrılan yapıda kalıyorlardı.�mparatorluk sınırları içindeki hayvan yeti�tirme 
te�kilatlarıTopkapı Sarayı te�kilatı içinde yer alan Emir-i Ahura ba�lıydılar(Eldem-Akozan, 1982: 
17).Ayrıca�stanbul’un çe�itli semtlerinde ve ta�rada da saray için özel üretim yapan ahırlar bulunuyordu 
(Do�ru, 1990: 147).III. Selim’in �stanbul yakınlarında kurdurdu�u Göksu, Kandilli, Hekimpa�a ve Çavu�ba�ı 
çiftlikleri de bu uygulamanın 19. Yüzyıl ba�ına kadar devam etti�ini göstermektedir. Osmanlı da at 
üretimini sa�layan bu yapıla�maII. Mahmud’un Yeniçeri Oca�ını kaldırması ile de�i�ime u�ramı� ve 
ordunun at ihtiyacını kar�ılamak için yeni “haralar” kurulması gerekmi�tir. II. Abdülhamit döneminde de 
hayvan üretim çiftliklerine önem verilmi� ve buraların ba�lı oldu�u bir Haray-ı Hümayunlar Nezareti 
kurulmu�tur(Köksal, 2009: 333). 

Anadolu’da atların üreme ve ıslahını sa�lamak amacıyla 19. Yüzyıl ba�ında kurulan çiftliklerin ilk 
örne�i Çifteler Hara-yı Hümayunu ’dur. Sultan II. Mahmud döneminde kurulan çiftlik zamanla büyüyerek 
çok amaçlı bir i�letmeye dönü�mü�tür. Yerli ve yabancı atlardan saf kan ya da melez at üretiminin yapıldı�ı 
i�letme sarayın ve özellikle ordunun at ihtiyacını kar�ılamak amacıyla açılmı�tır. Osman Köksal’ın 
vurguladı�ı gibi “ilk olu�u, devlet merkezi �stanbul’a yakınlı�ı vb. sebeplerle aslında i�letme bir prestij i�letmesi 
konumundadır”2(Köksal, 2009: 335).Çifteler Hara-yı Hümayunu kadar büyük boyutlu olarak daha sonra 
Malatya’da Sultan Suyu, Ba�dat’ta Veziriyye Çiftli�i ve Adana’da Çukurova Çiftli�i Hamra Haraları 
kurulmu�tur (Anonim, 1984: 49).  

Eski�ehir Çifteler Harası Tarihçe 
Çifteler Harasının ilk olu�umu 18. yüzyılın ikinci yarısında bu bölgede ya�ayan ve halk tarafından 

Çifteler Ayanı seçilen Kumarcı3 Abdullah’ın Çiftli�i ile ba�lamı�tır (Anonim, 1990: 11-Do�ru, 1989: 188). 18. 
Yüzyıl sonunda Erzurum’da oldukça güçlenmi� olan Zorba Salih4’in otoritesini kırmak için o�ulları 
Abdullah5 ve Mustafa Eski�ehir’e gönderilmi�lerdir (Albek, 1991: 157-Do�ru, 1989: 190). Abdullah 
günümüzdeki �nönü ilçesinde, Mustafa ise Çifteler civarında ya�amı�tır. �ki milyon dönüm arazi sahibi olan 
Abdullah zamanla güçlenmi� ve Ayan seçilmi�tir. Ayanlı�ı zamanında halka yaptı�ı zorbalıklar ve ihti�amlı 
ya�antısı ile dikkati çekmi�tir. Abdullah, Sakarya nehrinin olu�turdu�u adına Kumarcı denen bir ada6 
üzerinde yaptırdı�ı büyük evde ya�amaktadır (Köksal, 2009: 336-��can, 2000: 30-Anonim, 1990: 11 Anonim, 

������������������������������������������������������������
2KÖKSAL Osman (2009). “Osmanlı Dönü�üm Sürecinde Bir Devlet Te�ebbüsü Olarak Çifteler Hâra-yı Hümayunu ve Türk Atçılı�ına 
Katkıları” Eski�ehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2) s. 333-363.  
3 Çe�itli Kaynaklarda Mustafa’ya yaygın olarak Kumarcı lakabı verilmi�tir. Ancak bazı kaynaklarda ya�adı�ı bölge den geçenlerden 
haraç aldı�ı için Haraççı lakabı ile de tanındı�ı belirtilmektedir. 
4 Halime Do�ru Zorba lakabı ile tanınan bu ki�inin adını Salim olarak vermektedir.  
5Suzan Albek’in eserinde Abdullah ismi “Abdüh” olarak geçmektedir. 
6 Sakarya nehri kıyısında bulunan bu ada günümüzde Yıldızören, Körhasan, Eminekin köyleri arasındaki bölgedir.  
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1984: 50).7Zamanla bölgede giderek güçlenen Abdullah’ın özellikle Rusya’dan damızlıklar getirerek 
ürettirdi�i “Kumarcı Hergelesi” olarak tanınan atları ününü daha da arttırmı�tır. (Güne�-Yakut, 2007: 
76).Ayanın II. Mahmud döneminde bölgeden geçen Osmanlı ordusuna istenilen ia�eyi vermedi�i için 
cezalandırıldı�ı bilinmektedir. Hüdâvendigar Sanca�ı mutasarrıfı Mustafa Pa�a Komutasındaki birliklerle 
yaptı�ı mücadeleden sonra malikânesi ate�e verilmi�, çiftli�ine el konulmu� ve yakalanan Kumarcı 1814 
yılında idam edilmi�tir (Köksal, 2009: 338-Güne�-Yakut, 2007: 76). 

Kumarcının ya�adı�ı arazi bataklık oldu�u için 1815 yılında Mahmudiye’de Çifteler Çiftlikat-ı 
Hümayunu (Saltanat Çiftli�i) adında büyük bir hara kurulmu�tur. Çiftlik 1830 yılına kadar kâhya denilen 
yerel yöneticiler tarafından idare edilmi�tir. 1834 yılından itibaren daha verimli, olması için merkezden 
müdürler atanmı�tır.1834-1910 yılları arasında 15 müdür burada görev yapmı�, cins at, inek ve koyun 
yeti�tirilmeye devam edilmi�tir.  (��can, 2000: 30).Bu sayede bölgenin nüfusu giderek artmı� ve yerle�imleri 
geni�lemi�tir. Çiftlikat-ı Humayun arazisinde 1850 yılına kadar 11 köy bulunuyorken Rumeli, Kırım ve 
Kafkaslardan gelen göçmenlerle bu sayı 34 olmu�tur (Do�ru, 1989: 189). 1863 yılında haranın çe�itli 
görevlerde bulunan kırk kadrolu çalı�anı mevcuttur. 1877-1878 Osmanlı-Rus Sava�ı sırasında cephelerdeki 
askerler için hayvan yetersizli�i iyice ortaya çıkınca II. Abdülhamit devlete ait bu tür i�letmeleri Hara-yı 
Hümayunlar Nezareti adlı bir yönetime ba�lamı� ve 1886 yılında Çifteler Çiftli�i, Çifteler Hara-yı 
Hümayunu olarak yeniden yapılandırılmı�tır. Bu tarihlerde haranın Mahmudiye, Aziziye, Tatarhöyük, 
Mandıra, Eminekini, Agılıdere, �hsaniye ve Kütahya’da birer �ubesi kurulmu�tur. (Köksal, 2009: 342) 
Ba�langıçta yönetim yeri Çifteler iken 1914 yılında daha iyi bir konumda bulunan Mahmudiye giri�ine in�a 
edilen yapılara ta�ınmı�tır (Anonim, 1990: 12).Böylece burada idare binası, ahırlar, ko�u�lar, atölye binası, 
cami, hamam, hastane binası, vb. yapılarla büyük bir kompleks olu�turulmu�tur (Köksal, 2009: 342). 

II. Abdülhamit Dönemi Anadolu’da çok sayıda yapının in�a edildi�i bir dönemdir. Batılıla�ma ile 
ortaya çıkan yeni ideolojinin göstergesi olarak kullanılan bu yapılardan en önemlilerinden birisi de �üphesiz 
Çifteler Harası ve onun camisi olmu�tur (Aydın, 2009: 699).81910 yılında Çifteler Harasının kapatılması 
kararla�tırılmı�tır. Vilayet Umum Meclisi ve Maliye Nezareti arasındaki anla�mazlıklar yüzünden bu 
kesinle�ememi�, 1910 yılında Aziziye Harası adı ile yeniden kurulmu�tur. Kurtulu� Sava�ı sırasında burada 
bulunan hayvanlar daha güvenli olan Kır�ehir, Çankırı gibi bölgelere gönderilmi�tir. 1925 yılında hara 
yeniden la�vedilmi� kalan hayvanlar Karacabey harasına gönderilmi� ve arazisi Ziraat Vekaletine 
verilmi�tir. 1934 yılında ise yeniden açılarak Çifteler Harası adını almı�tır. 1986 yılına kadar Çifteler Tarım 
i�letme Müdürlü�ü olarak kullanılmı�, bu tarihten sonra Anadolu Tarım ��letmesi Müdürlü�ü adını almı�tır 
(��can, 2000: 31-32). 

Çifteler Harası Yapıları 
Geni� bir arazi üzerinde bulunan Anadolu Tarım ��letmesi, Mahmudiye ilçesinin çıkı�ı ile Çifteler 

ilçesinin giri�i arasındaki bölgede bulunmaktadır. Bu merkezde in�a edildi�i dönemde i�letme müdürlü�ü 
olarak kullanılan ana bina, cami, ahırlar, depolar, tavlalar, hastane yapısı, çe�itli askeri binalar gibi çok farklı 
i�levlerdeki yapılardan olu�maktayken günümüze bunların ancak bir kısmı ula�abilmi�tir.

             
Foto. 1: Çifteler Harası merkez yapıları (1950’lerdeki durumu)              Foto.2. Çifteler Harası merkez yapıları günümüz 
            (Google Earth eri�im tarihi 9.02.2015) 
 

Anadolu Tarım ��letmesi Müdürlü�ü Binası: Çifteler harası yapıları içinde ��letme Müdürlü�ü 
olarak kullanılan bina, plan ve cephe özellikleri açısından di�er yapılardan öne çıkmaktadır. Bu yapının 

������������������������������������������������������������
7 Bu yapı ile ilgili olarak kaynaklarda �ato, kule, mazgallı ev gibi farklı tanımlamalar kullanılmaktadır. Böylece yapının ta�tan, oldukça 
yüksek ve korunaklı oldu�u vurgulanmaktadır. �hsan Abidin Adanın bir asma köprü ile kıyıya ba�landı�ını geceleri köprünün 
kaldırılarak güvenli�in sa�landı�ını, adada ayrıca de�irmenlerin bulundu�unu belirtmektedir. 
8 Yapı kitabesine göre 1897 (H. 1315) yılında in�a edilmi�tir. Yapıda Osmanlı tek mekânla cami anlayı�ı kar�ımıza çıkarken, cephelerde 
barok, oryantalist ve ampir üslupta bezemeler kullanılmı�tır.   
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Foto.4: ��letme Binası zemin kat i

a dikine yerle�tirilmi� iki ahır binası ve bu ahırların arasına yatay eklenmi� üçüncü bir 
ahır ile olu�turulmu� dikdörtgen alan

Yapının geçmi� dönemlerdeki foto�rafları ile günümüzdeki hali kar�ıla�tırıldı�ında bölgenin 
i�letmenin farklı tarihlerde yapılan 

görülmektedir (Foto. 2). 
Anadolu Tarım ��letmeleri

Yapının bodrum ve zemin katı d
sadece yapının orta bölümü boy

mekâna dönü�türülmü�tür. 
girilmektedir. Alt kat planı giri�in ardından ula�ılan bir koridorun iki yanına yerle�tirilmi� farklı büyüklükte 
odalar olarak düzenlenmi�tir. Giri�in kar�

ınuzun dikdörtgen koridoru
pencere günümüzde bu bölüme eklenen yapıya geçilen bir kapıya 

Giri� kapısının kar�ısında yer alan 
sonra iki kola ayrılmı�tır. Odalar ve koridorun tavanları sıvalı ve kiri�lemesi üstten olarak düzenlenmi�tir. 
Yapının alt ve üst kat zeminlerinde yakın tarihlerde dö�enmi� karolar kullanılmı�tır

4: ��letme Binası zemin kat i

a dikine yerle�tirilmi� iki ahır binası ve bu ahırların arasına yatay eklenmi� üçüncü bir 
ahır ile olu�turulmu� dikdörtgen alan etrafında
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Yapının üst katı kare olarak planlanmı�tır. Özgününde karenin kö�elerine gelecek �ekilde 

yerle�tirilmi� birbirine e�it dört odadan olu�an bu kat, daha sonra yapılan eklemeler ve bu odaların arasında 
kalan bölümlerin kapatılması ile yeniden biçimlendirilmi�tir (Foto: 6-7). Bu kattaki odalarda,yapının 
dı�kö�elerinin kar�ısına gelen kö�eler pahlanarak,giri� kapıları buralara yerle�tirilmi�tir. Bu mekânlar 
birbirine e� büyüklükte iki�erbasık kemerli pencere ile aydınlatılmı�tır. Üst kata iki kollu olarak çıkan 
merdiven sahanlı�ında ortada, yapının di�er pencerelerinden daha geni� tutulmu� basık kemerli bir pencere 
yer almaktadır. Bu pencerenin oldu�u bölümün üzerinde ikinci katta ortadaki alttaki pencere ile aynı 
ölçülerde, basık kemerli üç pencere bulunmaktadır. Merdivenlerin kar�ısında günümüzde ofise 
dönü�türülmü� bölümden alt katta ki revaklı giri�in üstüne yerle�tirilen balkona çıkılmaktadır (Çizim 2).  

 
 

Çizim 2: Çifteler Harası ��letme Binası üst kat plan 
 

                 
Foto. 6: ��letme Binası üst kat                               Foto. 7: ��letme Binası üst kat  
 

Yapının anagiri�i güney cephe ekseninde, iki yandan altı basamak ile çıkılan dört sütunun ta�ıdı�ı 
bir revak biçiminde düzenlenmi�tir. Burada yer alan dev�irme sütun ve kompozit sütun ba�lıkları dikkat 
çekici ö�elerdir. Yapı cephesinde her katı birbirinden katların zemin seviyelerinden geçen silmeler 
ayırmaktadır. Bodrum katta küçük dikdörtgen panolar içine yerle�tirilmi� yuvarlak pencereler, alt ve üst 
katta basık kemerli pencereler kullanılmı�tır. Giri�in üzeri üst katta balkon olarak düzenlenmi�tir(Foto: 3-
Çizim 3). Dikdörtgen bir kapı ile açılan balkonun iki yanında basık kemerli üçer pencere bulunmaktadır. 
Yapının oldukça geni� çift kapılı, basık kemerli giri� kapısının etrafı kare modüllerden olu�an kalın bir silme 
ile çevrilmi�tir. Bu silmelerin dı�ında iki yanda yer alan gömme sütunlarında reva�ı ta�ıyan sütunlarda 
oldu�u gibi iki sıra bitkisel bezemenin üzerinde yer alan iyon ba�lık etkisi verecek basit volüdlerle 
sonlandı�ı görülmektedir(Foto: 8-9).  
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 Çizim 3. Çifteler Harası ��letme binası güney cephe 

 

 
Foto. 8: Çifteler Harası ��letme Binası ana giri�                  Foto. 9: Ana giri� detay 

 
Güney cephede dikdörtgen giri� kapısının sövelerinde, alt kat ve üst kat kö�elerinde ve üst kat 

kö�elerinin alt katta kar�ılı�ı olan hatlarda oldukça kalın profilli silmeler kullanılmı�tır. Bu silmeler yapı 
kö�elerinde ta� izlenimi verecek biçiminde düzenlenmi�ken, giri�in iki yanındaki ve üst kat hattını 
belirleyenlerde yivli olarak kar�ımıza çıkmaktadır. Cephedeki tüm dikey silmeler altta sütün kaidesi üstte 
sütun ba�lı�ı görünümü verecek biçimde profillendirilmi�lerdir. Yapı pencerelerinde kemer e�rilerini 
çevreleyen kalın silmelerin kemer ba�langıçları kademeli silmeli dı�a ta�kın ba�lıklarla, kilit ta�ı ise 
dikdörtgen bir forma yaslandırılan, yivli,alta do�ru daralan formlarda düzenlenmi�tir (Foto: 3). 

Özgününde sıvalı olan giri�cephesi daha sonra yapılan bir tamir sırasında, derz içine yerle�tirilmi� 
moloz ta� görüntüsü verecek �ekilde ta� ile kaplanmı�tır. Bu de�i�iklik sırasında pencere kemerlerini 
çevreleyen silmelerin ve pencere sövelerinin alçı ile kaplandı�ı ve bu sırada kuzey cepheden daha farklı 
düzenlendikleri görülmektedir. Yapının giri� bölümü ve pencerelerin çerçeve ve kemerlerini olu�turan 
silmeler ve saçak altı beyaz ile boyanarak ayrıca vurgulanmı�tır.  

Çizim 4. Çifteler 
Harası ��letme binası kuzey cephe 

Yapının kuzey cephesi, güney cephe ile oldukça benzerdir. Ancak bu cephede pencere ve kemer 
e�rilerini izleyen silmeler ve cephesinin kö�elerinde bir kısa bir uzun yerle�tirilmi� ta� kaplama ile 
olu�turulmu� kö�e süslemesi özgündür ve sade tutulmu�tur. Bu cephedeki giri� kapısı altta dikdörtgen bir 
çerçeve üzerine yerle�tirilmi� basık kemerli olarak düzenlenmi�tir. Kapı daha sonraki dönemlerde alt kısmı 
kapatılarak pencereye dönü�türülmü�tür. Cephe sıvalı ve boyalıdır(Çizim 4-Foto. 10). 
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Foto. 10: Çifteler Harası ��letme Binası kuzey cephe 

 
Yapının do�u ve batı cephelerinde özgününde basık kemerli üç pencere yer almaktadır.Yapı kö�eleri 

kesme ta� izlenimi verecek biçimde silmelerle vurgulanmı�tır (Foto: 11-12). Giri� cephesinde alt ve üst kat 
zemin seviyeleri hizasından geçen silmeler bu cephelerde ilk pencerenin bitimine kadar devam ettirilmi�tir. 
Sıvalı cephelerde do�u cephede eksende altı basamak ile inilen bodrum kat giri�i,batı cephede ise ortadaki 
pencerenin oldu�u bölüme yandaki yapıya geçmek için olu�turulan dar bir koridor yer almaktadır. Yapıda 
bodrum katta kesme ta� üst katlarda ise tu�la kullanılmı�tır. Dar bir saçak ile sonlandırılan yapının üst 
katında kiremit kaplı kırma bir çatı, bunun iki yanında zemin katı örten, be�ik çatılar kullanılmı�tır.  

 

                         
                         Foto. 11: ��letme Binası do�u cephe                                   Foto. 12: ��letme Binası batı cephe 
 

Anadolu Tarım ��letmesi Müdürlü�ü Ahır ve Depo Yapıları: ��letme Binasının arkasındaki üç ahır 
yapısı birbirine benzer özellikler ta�ımaktadır. Aynı zamanda atların çalı�tırılması için bir alanı da sınırlayan 
bu yapılar tek katlı uzunlamasına dikdörtgen planlı, uzun cephelerde yatay yerle�tirilmi� dikdörtgen 
pencereleri bulunan üzeri be�ik çatı ile örtülü olarak kar�ımıza çıkmaktadır(Foto. 2). 

 
Foto. 13: ��letme Binası ve arkasında yer alan ahırlar 

Bu yapıların hemen arkasında uzunlamasına dikdörtgen planlı, yı�ma ta�tan büyük bir depo yapısı 
yer almaktadır. Depo A olarak adlandırabilece�imiz bu yapı,günümüze plan ve cepheleri oldukça de�i�mi� 
olarak gelebilmi�tir.Depo A’nın tek özgün kalabilmi� kısmı güney cephesidir. Bu cephedeki dikdörtgen 
pencereler sövelerinin oldu�u bölümler kesme ta�ların yatay ve dikey yerle�tirilerek vurgulanmı�tır. 
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farklı açılardan oturtulan çok sayıda ah�ap direk ile yükselen ve üzeri kiremitle örtülen bir çatı düzenlemesi 
kar�ımıza çıkmaktadır(Çizim 5-Foto 17-18). 

 
Foto. 17-18: Çifteler harası i�letmesi depo B yapısı içten görünü� 

 
Foto. 19: Çifteler harası depo B binası çatı ta�ıma sistemi 

 
De�erlendirme  

 Türkler için tarihin her döneminde önemli olan at üreticili�i Selçuklu ve Osmanlı döneminde atın 
kullanıldı�ı alana göre Tımar sistemi içinde ya da Saray ahırları tarafından yapılmı�tır. Özellikle Has 
ahırlarda yeti�tirilen atların Sultanlar ve Padi�ahlar için birer prestij kayna�ı oldu�u bilinmektedir. Ancak 
bu sistem 18. Yüzyıldan itibaren batıdan kimi yeniliklerin alınmaya ba�laması ile de�i�ime u�ramı�tır.  O 
zamana dek ço�unlukla bir olu�um içinde tek yapı olarak kar�ımıza çıkan ahırlar, yerini daha kompleks 
olu�umlara bırakmı�tır. Bu de�i�imden önce geleneksel Osmanlı ahırı üzerine örnek gösterebilece�imiz 
bilinen tek yapı Topkapı Sarayı içinde bulunmaktadır. Sedad Hakkı Eldem ve Feridun Akozan’ın Topkapı 
Sarayı ile ilgili çalı�malarında Has ahır, mescidin kar�ısında uzun bir bina olarak gösterilmektedir. 
Çalı�mada yapıda hayvanların sulandı�ı yala�ın hala durdu�undan, kapısının üzerinde Seyid Vehbi’nin 22 
satırlık bir tarih kitabesi bulundu�undan ve kitabede Has Ahırın Sultan tarafından abad edildi�i bilgisinin 
verildi�inden bahsedilmektedir. (Eldem-Akozan, 1982: 17). 

 
Çizim. 6: Topkapı Sarayındaki Has Ahır 

(Eldem S.H.-Akozan F. Topkapı Sarayı Bir Mimari Ara�tırma, �stanbul 1982 s. 110) 
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Görüldü�ü gibi at ya da farklı hayvanların üretimi amacıyla yapılan kompleks yapıların Osmanlı 
Mimarisinde örnekleri bilinmemektedir. Çiftelerde gördü�ümüz Hara-yı Hümayun Osmanlı Devletinde 
batılıla�ma ile ba�layan, plan ve cephe özellikleri açısından Avrupa’dan bire bir alınan yapıların 
örneklerinden biridir. Avrupa’da günümüzdeki anlayı�ıyla at yeti�tirme çiftliklerinin kurulu�u 17. 
Yüzyıldan itibaren ba�latılmaktadır. Ço�unlukla i�levselli�in ön planda oldu�u bu yapılarda geleneksel 
olarak insanların ve yeti�tirilen atların iç içe ya�adıkları bir düzenleme kar�ımıza çıkmaktadır. Günümüzde 
Avrupa’da devlet ve özel sektör olmak üzere 60 tane hara bulundu�u bilinmektedir. Türkiye’de de 
haralarda devlet ve özel uygulamaları kar�ımıza çıkmaktadır. Bugünde Devlet haralarının en önemlileri 
Osmanlı devletinin son döneminde kurulan Eski�ehir’deki Çifteler, Malatya Sultansuyu ve Bursa Karacabey 
Haralarıdır. Çalı�mamıza konu olarak seçilen Çifteler Harasının uygulama olarak Avrupa’daki örneklere ne 
kadar benzedi�i �ngiltere Sussex’de bulunan bir hara i�letmesi kar�ıla�tırdı�ımızda daha iyi 
anla�ılabilmektedir. Her iki yapıda da merkezi kurulu� olarak aynı düzenleme kar�ımıza çıkmaktadır.    

                
Foto. 20: �ngiltere Sussex’in do�usunda bulunan bir           Foto. 21: Anadolu Tarım ��letmesi merkez binalar 
 Hara i�letmesihttp://www.geograph.org.uk/photo/548900 
(Eri�im tarihi 15 Aralık 2014)  
 

Osmanlı haraları içinde ilk örnek olan Çifteler Çiftlikat-ı Hümayunu’nun, Selçuklulardan itibaren 
Anadolu’nun en de�erli atlarının yeti�tirildi�i bir bölge olan Eski�ehir de kurulmu� olması �a�ırtıcı de�ildir. 
Ancak 1815 tarihli bu ilk yapı bulundu�u arazinin konumu ve bataklık olması dolayısıyla bırakılmı�tır(Foto 
22-23). Günümüzde oldukça harap halde bulunan bu yapı yerine neredeyse 100 yıl sonra1914 yılında 
günümüzde Anadolu Tarım ��letmesi olarak kullanılan yapı toplulu�u in�a edilmi�tir. Anadolu Tarım 
��letmeleri yapıları ilk hara binasıile kar�ıla�tırıldı�ında benzer cephe özellikleri dikkati çekmektedir. 
Cephelerde Son Dönem Osmanlı mimarisinde kar�ımıza çıkan batı mimarisi kökenli bir eklektizm 
görülmektedir. Hem ilk hara binasında hem de günümüzde Anadolu Tarım ��letmesi yapılarının cephe 
özelliklerinde 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı mimarisinde etkili olan neo klasik cephe anlayı�ının a�ırlıklı 
olarak kullanıldı�ı görülmektedir. Bu özellik ilk hara binasının basık kemerli giri�inin üçgen bir alınlıkla 
sonlandırılmasıyla daha da belirginle�tirilmi�tir. Aynı yapının cephelerinde ortak bezeme özelli�i olarak 
kullanılan pencerelerin etrafının kalın silmelerle süslenmesi, kemer e�rilerinin yatay silmeler ile birbirine 
ba�lanması ve cephe kö�elerinin ta�ların uzun ve kısa yerle�tirilerek vurgulanması gibi detaylar ise 
günümüzdeki i�letme binası yapılarında da kar�ımıza çıkan özelliklerdir. Ancak günümüzdeki i�letme 
müdürlü�ü yapıları içinde ilk yapıya en çok benzeyen yapı in�a tarihini kesin olarak bilemedi�imiz 
günümüzde depo olarak kullanılan ve sadece giri� bölümünün özgün kalabildi�i Depo Ayapısıdır.  

        
Foto. 22: �lk Hara binası giri�                    Foto. 23: �lk Hara binası yan cephe 
 

Anadolu tarım i�letmecili�i merkez binası ise cephe özellikleri açısından aynı dönemde yapıldı�ını 
bildi�imiz Hara Camii ile benzer bir anlayı�a sahiptir. Pek çok onarım geçiren caminin bodrum kat 
pencereleri ve giri�lerde aynı süsleme detayları kullanılmı�tır.Hara’nın ana giri�inde kar�ımıza çıkan ��letme 
binasının etrafında olu�turulmu� merkez dı�ında, aynı alanda yer alan iki yapıda cephe özellikleri açısından 
Son dönem Osmanlı yapısı olduklarını gösteren detaylar kar�ımıza çıkmaktadır. Bu çalı�mada incelenen 
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��letme binası ve depo A ve B yapıları üslupsal olarak farklı detayları olmalarına ra�men aynı süsleme 
özelliklerinesahiplerdir. 

Günümüzde Mahmudiye ve Çifteler ilçeleri arasında bulunan bu yapı toplulu�u etrafında 
Mahmudiye Çar�ı Camii dı�ında bilinen aynı tarihli anıtsal yapı bulunmamaktadır.  Eski�ehir kent 
merkezindeki aynı dönem yapıları ile kar�ıla�tırdı�ımızda kent merkezininbu dönemde dı� ticaret ve 
yabancı sermayenin giri�i ile büyüyen bir ivme içinde oldu�u görülmektedir. Azınlıklar, ticaret ve 
demiryolunun in�ası için gelen nüfusla birlikte artan gayri Müslümler için bu dönemde 
Eski�ehirmerkezinde kilise, okul, bankalar, oteller gibi yeni yapılar in�a edildi�i bilinmektedir. Kentte hara 
yapıları ile aynı dönemde in�a edildi�ini bildi�imiz üç tanesi günümüze gelememi� altı yapı kar�ımıza 
çıkmaktadır9. Bu yapılardan ancak günümüze gelebilmi� foto�raflarından tanıdı�ımız Ermeni Okulu ve 
Günümüzde Anadolu Üniversitesi Ça�da� Sanatlar Müzesi olarak kullanılan yapının cephelerinde,neoklasik 
bezeme özellikleri a�ır basmakta ve bize Anadolu Tarım ��letmesi merkez binasını anımsatmaktadır.  

Sonuç 
Bugün Anadolu Tarım ��letmecili�i olarak kullanılan, Eski�ehir Çifteler Harası yer aldı�ı alanın 

büyüklü�ü ve yapıları açısından oldukça dikkat çekicidir. Klasik Dönem Osmanlı mimarisinde batılı 
anlamda hara yapılarının kar�ımıza çıkmaması, Çifteler Harasının ilk örnek olarak önemini arttırmaktadır. 
Yapıldı�ı dönemden itibaren bir prestij yapısı olarak dikkat çeken hara daha sonra yapılacak olan Malatya 
Sultansuyu ve Bursa Karacabey Haraları içinde ilk adım olmu�tur. Kendi içinde birkaç dönem içeren bu yapı 
kompleksi Avrupa’daki hara yapılarının oldukça benzer bir örne�idir. Bu yapının planının Avrupa’dan 
alınan bir tip proje oldu�unu göstermektedir. Yapı toplulu�u sadece planı de�il cephe özellikleri açısından 
da öne çıkmaktadır. Cephelerde kar�ımıza çıkan Avrupa mimarisi temelli neoklasik anlayı� Osmanlı 
mimarisinin son döneminde, �stanbul ba�ta olmak üzere Anadolu’nun pek çok kentinde kar�ımıza çıkan bir 
üsluptur. Eski�ehir kent merkezindeki birkaç yapıda da kar�ımıza çıkan bu üslubun Çifteler Harası 
yapılarının cephelerinde de etkili oldu�u görülmektedir.Yapı bulundu�u bölgeyi i�levi açısından hâlâ 
etkilemektedir. Günümüzde de Çifteler ve Mahmudiye ilçeleri Eski�ehir’deki çok sayıda özel haranın at 
yeti�tirmek ve Osmangazi Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun atçılıkla ilgili e�itim alanı olarak tercih 
ettikleri bir bölgedir.  
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