Öz
Modernleşme sürecinin rasyonelleşme,
sekülerleşme, sanayi-teknoloji merkezli olma
gibi temel nosyonlarının devlet eliyle
etkinleştirildiği Cumhuriyet Türkiyesi’nde
bu nosyonlar, yerel gerçekliklerle
karşılaşarak boyutlanır ve yeni mekânsal
modeller ile yaşama geçirilir. Cumhuriyet’in
kırsal yaşam alanında modernleşmeyi
hedefleyen mekânsal modellerinin başında
tarım-hayvancılık yerleşkeleri gelir. Bir
bölümü Osmanlı Dönemi’nde kurulan ancak
asıl gelişimleri Cumhuriyet Dönemi’nde
gerçekleşen, üretim, idare, sosyalleşme,
ikamet mekânlarını aynı anda içeren ve kır
ile kent aradalığına ilişkin yeni arayışlar
sunan tarım-hayvancılık yerleşkeleri içinde
de “Eskişehir Çifteler Harası” özellikli bir
konuma sahiptir. Bu çalışma da Osmanlı’dan
devreden az sayıdaki işletmelerden biri olan,
çevresine köy enstitüsü gibi başka kırsal
modelleri de çeken ve günümüzde halen
devlet mülkiyetinde etkinliklerini sürdüren
Eskişehir Çifteler Harası’na odaklanacaktır.
Çalışma Eskişehir Harası üzerinden
geliştirilen irdelemelerle, tarım-hayvancılık
yerleşkelerinin Cumhuriyet Modernleşmesi
ve kırsal kalkınma/iletişim eksenleri
bağlamında yarattığı dönüşümleri deşifre
etmeyi amaçlamaktadır. Hara’ya ilişkin alan
araştırması ve literatür tarama yoluyla elde
edilen veriler üzerinden yürütülecek
tartışmayla, az araştırılmış özgün bir alanı
işaret eden tarım-hayvancılık yerleşkelerinin,
erken Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze
taşıdığı zengin mekân bilgisinin görünür
kılınacağı umulmaktadır.
Abstract
In the Turkish Republic where the basic
notions of modernization process such as
rationalization, secularization, being
industry-technology centered, were activated
by the state, these notions became multifaceted by encountering local realities and
were brought to life within the new spatial
models. The agro-livestock settlements are
the primer ones of ‘the spatial models of the
Republic’, aiming modernization in rural
life. This study will concentrate on Eskişehir
Stud Farm which is one of the few
settlements inherited from Ottoman,
attracted some other rural models like “köy
enstitüsü” to its own environment and
continues its activities as a state-owned
property present day. Eskişehir Çifteler
Farm has a special place in the agrolivestock settlements some of which were
founded in Ottoman Empire but whose main
development was realized in Republican
Period and which contain production,
administration, socialization, residential
spaces and present a new search between
rural and urban. Within the investigations
developed on Eskişehir Stud Farm, the study
aims to desipher the transformations created
by agro-livestock settlements in the context
of the axes of “modernization of the
Republic” and “rural development/
communication”. With the discussion on the
data, obtained through the field survey and
literature search on Eskişehir Stud Farm, it
is hoped that the rich spatial knowledge
which has been carried from the early
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1.

Giriş

Cumhuriyet rejimi, Osmanlı Devleti’nin
son dönemlerinde başlayan modernleşme
sürecini çok daha etkin biçimde ve her
düzeyde geliştirmeye yönelir. Bu çerçevede devlet, Harvey’in “pozitivist, teknoloji merkezli ve rasyonalist bir karakter
taşıdığını” belirttiği (2006, 50) 20. yüzyılın
keskinleşmiş modernleşme anlayışıyla
benzer bir biçimde rasyonel düşünceyi/
yöntemleri benimseme, sekülerleşme, toplu
yaşamı önemseme ve modern teknikleri
başat kılma gibi temel bazı nosyonlar üzerinde yoğunlaşır. Öte yandan merkezindeki
ülkelerde bile hızlı, radikal dönüşümler
yaratan Modernleşme, Cumhuriyet Türkiyesi’nde yerel gerçekliklerle karşılaşarak
çok daha katmanlı bir görünüm kazanır
ve birçok alanda olduğu gibi kırsal yaşam
alanında da yeni bazı modeller üzerinden
devlet eliyle yaşama geçirilir (Arıtan 2008,
49-56; Bozdoğan 2002, 114-121). Sözü edilen
modellerin başında gelen tarım-hayvancılık
yerleşkeleri, Cumhuriyet’in rasyonel, seküler, kolektif, sanayi-teknoloji merkezli ve
devlet odaklı özellikler gösteren modernleşme sürecini, kırsal üretim/yaşam/mekân
bağlamında somutlamaya yönelir. Bu
yerleşkeler sanayi ve kent kavramlarıyla
çelişiyor görünen doğal yaşamla doğrudan
etkileşim içinde bulunduklarından, Cumhuriyet Modernleşmesi’nin zaten katmanlı

olan yapısını daha da zenginleştirir. Başka
bir deyişle, kırsalı kalkındırmayı hedefleyen, onu modernize ederek kır ile kent
arasında bir ara bölge arayışına giren tarım/hayvancılık yerleşkeleri, Rapoport’un
(2004, 19-21 ve 29-31) mekânın kültürel etki
alanı olarak tanımladığı olguyu örnekleyen
yeni kırsal gerçeklikler ve iletişim biçimleri geliştirir.
Cumhuriyet Modernleşmesi ve kırsal
iletişim/kalkınma eksenlerini melezlemeye
yönelen ve modernlik/yerellik/kırsallık
kavramlar bağlamında anlamlı bilgiler
ortaya koydukları halde mimari literatürde yeterince araştırılmadığı gözlenen
tarım-hayvancılık yerleşkeleri içinde de
“Eskişehir Çifteler Harası” öne çıkan
bir işletmedir. Çifteler Harası’nın uzun
tarihsel süreci, etki alanı ve günümüzde de
faaliyetlerini devlet mülkiyetinde sürdürüyor olması onun temsil yeteneğini güçlendirmektedir. Bu nedenle çalışmada, ülke
atçılığına katkıları ya da tek tek bazı binaları incelenen ancak yerleşke bütününde
ve modernleşme, kırsallık gibi kavramlar
eşliğinde ele alınmayan Eskişehir Çifteler
Harası örneklem olarak irdelenecektir.
Hara üzerinden geliştirilecek irdelemelerle, Cumhuriyet Dönemi tarım-hayvancılık yerleşkelerini, kırsal mekânsallığını
ve kır/kent ayırımını aşmaya odaklanan
yaklaşımları anlama yönünde veriler elde
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edileceği düşünülmektedir. Çalışmada kuramsal çerçeve kapsamında temel eksenler
ve tarım-hayvancılık yerleşkeleri ile ilgili
açılımlar sunulacak, ardından örnekleme
bölümünde Eskişehir Çifteler Harası’nın
Yerleşke bütünü ve öne çıkan mekân grupları üzerinden analiz ve değerlendirmeler
geliştirilecektir.
2.

Kuramsal Çerçeve

2.1. Kuramsal Eksenler
Modernleşme olgusuna bugün algıladığımız anlamını kazandıran akıl merkezli,
neden-sonuç ilişkilerine dayalı, genelleyici
düşünme pratiğinin çeşitli versiyonlarıyla
sanayileşme sonrası süreçte güçlendiği
söylenebilir. 18. yüzyıldan 20. yüzyıla
uzanan süreçte büyük altüst oluşlara yol
açan ve Harvey’in (2006, 50) deyişiyle “pozitivist, teknoloji merkezli ve rasyonalist
bir karakter taşıyan” modernleşme süreci,
evrensel, rasyonel paradigmalarıyla radikal
gelişmelerin tetikleyicisi olur. Sürekli
teknoloji merkezli, evrensel gelişmelerin
peşinde olma hali sanayileşmeye özgü
üretim-kar süreçlerinin ve modernleşmenin
yenilenerek güçlenmesi için şart hale gelir
(Harvey 2010, 98-99). Ancak böylesi bir süreç
ilk andan başlayarak yerellik üzerinden
geliştirilen bazı eleştirilerle de yüzleşir.
Özellikle sanayi-sermaye odaklı, rasyonel
ve evrensel paradigmalarıyla merkez dışı
birçok ülkeye çoğunlukla devlet eliyle taşınan modernleşme, bu ülkelerde farklı yerel
gerçekliklerle karşılaşarak çatışır, dönüşür
ya da kuvvetlenir (Berman 2013, 223-232).
Modernleşmenin bir bakıma çevirisinin
yapıldığı bu ülkelerde yerellik/modernlik
ikileminin yoğrulduğu yeni melezlikler
ortaya çıkar (Akcan 2009, 30). Merkez ülkelerde ise 20. yüzyılın başlarında giderek
geliştiği, kurumsallaştığı gözlenen modernleşme olgusu, yüzyılın ortalarına gelindiğinde yeni tepkilerle karşılaşır. Harvey’in
verdiği örnekle 19. yüzyıl rasyonelliğinin
temsilcisi Hausmann’ın Paris’teki uygulamalarının sosyal eşitlik arayışındaki Paris
Komünü’nü etkilemesine benzer biçimde
20. yüzyıldaki rasyonelliğin aşkın hali,
homojen kentler de sonrasında geliştirilen
eleştirilere kaynaklık eder (Harvey 2010, 178).
Böylelikle giderek katmanlaşan modern-
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leşme, merkez dışı ülkelerde de rasyonellik
ana izleği içindeki farklı melezlik arayışlarını geliştirir.
Osmanlı Devleti ve devamında Cumhuriyet Türkiyesi de modernleşme sürecini
ağırlıklı olarak devlet eliyle geliştiren
ülkelerden biri olur. Osmanlı’nın 19.
yüzyılda etkinleşen, ilk olarak orduda,
kurumlarda yapılan düzenlemelerle ve
ülkenin ekonomik bağımlılıklarını da besleyen ticaret anlaşmaları eşliğinde Levanten, gayri-Müslim nüfus eliyle geliştirilen
uluslararası ticaret faaliyetleriyle kendini
gösteren modernleşme çabaları, çeşitli
kentsel, mekânsal yansımalar yaratır. Belediye teşkilatının kurulması, İstanbul için
ilk kısmi kent planlarının hazırlatılması,
özellikle liman kentlerinde dünya pazarlarına eklemlenen yeni ticaret bölgelerinin,
yapı türlerinin, konut alanlarının oluşturulması ve genellikle rasyonel parselasyon
düzeninin benimsenmesi gibi gelişmeler
sözü edilen yansımalardandır (Sey 1998, 25;
Tekeli 2010, 47-62). Burada Kıray’ın modernleşmenin erken dönemde çevre ülkelerde
köy-kasaba-kent hiyerarşisini bir ölçüde
sarstığı ve Batılı sermaye ile bağlantılı
belli şehirleri, o şehirlerde de geleneksel/
modern ikiliğine dayalı bir yapıyı hâkim
konuma getirdiği saptamasını hatırlatmak
olasıdır (Kıray 1998, 100-102). Bu saptama,
Osmanlı’da da yukarıda vurgulanan büyük
liman kentlerinde yaşanan dönüşümlerle
somutlanır. Liman kentlerinde mekânsal
ölçekte görünür hale gelen ve Tanyeli’nin
(1998, 247) “tüm toplumlar eşyanın doğası
gereği, ‘kendileri olarak’ kalıp modernleşmek isterler. Bunu başarmaksa modernleşmenin içselleştirilmesi demektir” sözleriyle
vurguladığı geleneksel/modern ikiliği,
Osmanlı son döneminden başlayarak modernleşmenin zaten katmanlı olan yapısını
daha da boyutlandırır.
Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte ise
modernleşme süreci çok daha yoğun
bir evreye sıçrama yapar. Cumhuriyet,
süreklilik içinde sıçramayı ifade eden ve
“inkılap” olarak adlandırılan modernleşme
sürecini her alanda etkinleştirmeye yönelir
(Bozdoğan 2002, 71-75; Tekeli 2009, 95). Artık
modernleşmenin, merkez ülkeler ile benzer
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bir biçimde rasyonel düşünceyi/yöntemleri
benimseme, sekülerleşme, toplu yaşamı ve
modern teknikleri başat kılma gibi temel
bazı izlekleri üzerinde etkinlikle yoğunlaşılır. Tekeli’nin (1998, 1) Cumhuriyet Modernleşmesi bağlamında belirlediği “bilgiye,
sanata akılcı, evrensel bir aydınlanma
geleneği çerçevesinde yaklaşma”, “ekonomik boyutta sanayileşme”, “ulus-devleti,
temsili demokrasiyi kurumsallaştırma” ve
“eşit, özgür yurttaş yaratma” yaklaşımları
da rasyonel, seküler, kolektivist, sanayi-teknoloji merkezli olma kavramlarıyla
ilişkili görünür. Cumhuriyet Türkiyesi’nde yerel olgularla teması sürdüren ancak
yine de varlığını yoğunlukla hissettiren bu
modernleşme kavramları, pek çok kentsel,
mekânsal modelle gerçeklenir. Osmanlı’nın ilk planlı örgütlenmelerini aşan ve
tüm kentlere yayılan bütünsel bir planlama
yaklaşımını benimseyen Cumhuriyet, yeni
kamusal mekân pratikleri ve Halkevleri,
Köy Enstitüleri, sanayi yerleşkeleri gibi
mekânsal modellerle modernleşmeyi inşa
etmeyi hedefler (Arıtan 2008, 49-56; Bozdoğan
2002, 114-121).
Kırsal yaşam alanında da Cumhuriyet,
devlet eliyle çeşitli mekânsal örgütlenmeler
ortaya koyar. Aslında kentleşme, sanayileşme ile özdeşleştirilen ve kırsal yaşamdan
kente geçişi önceleyen modernleşme süreci
bu yönleriyle Cumhuriyet Türkiyesi’nde
de benimsenir ve 1930’lardan başlayarak
Sümerbank, Etibank, Kömür İşletmeleri,
Demir-Çelik İşletmeleri gibi “kamu iktisadi
teşekkülleri” aracılığıyla ülkenin birçok bölgesinde sanayi yerleşkeleri kurulur. Ancak
mikro yerleşim modelleri sunan sanayi yerleşkelerinin ardarda açılmasına karşın (Arıtan
2009, 177-213) kalkınma için kırsalın modernleşmesi de acil ve gerekli görünmektedir.
Üstelik Boratav’ın (2015) belirttiği gibi kırsal
yaşamın modernizasyonu, makineleşmesi,
kentlere nüfus, emek göçünü yaratarak
sanayi alanını da besleyecektir, başka bir
deyişle çelişik gibi görünse de kırsal/tarımsal gelişme ile kentleşme bazı noktalarda
parelel bir seyir izleyebilecektir. Uygulamada bunun karşılığını bulup bulmadığı tartışılabilir olsa da Cumhuriyet’in kırsal yaşamı
modernleştirici modeller geliştirdiği açıktır.

Bu kapsamda kimi zaman tipleştirici bir
düzeyde de olsa akılcı mantığı ve toplumcu,
kalkınmacı yaklaşımı yansıtan örnek köy
projeleri, köy okulları, köy konutları, Köy
Enstitüleri ve tarım-hayvancılık yerleşkeleri
sözü edilen kırsal modeller olarak öne çıkar.
Rasyonel, seküler, kolektif, teknik odaklı
yaklaşımı kırsal ölçekte yaşama geçirmeye yönelen, bu bağlamda anlamlı açılım
ve gerilimleri beraberinde getiren kırsal
örgütlenmeler içinde de tarım-hayvancılık
yerleşkeleri başı çeker.
Çok sayıda uygulaması gerçekleştirilen, günümüzde de varlığını sürdüren ve
kapsayıcı faaliyetleriyle diğer köy çalışmaları içinden sıyrılan tarım-hayvancılık
yerleşkeleri, Cumhuriyet’in modernleşme
sürecini kırsal üretim bağlamında sanayi
yerleşkelerine benzer çok fonksiyonlu
yaşam alanlarıyla somutlamayı amaçlar.
Kırsalın yoksunluklarını azaltarak kır ile
kent arasında bir ara bölge arayışına giren
yerleşkeler, rasyonel/organik, kentsel/
kırsal ikilemleriyle yüzleşir. Kır/kent
ikilemini Bilgin (1998, 261) Anadolu’nun
kırsal sathı içindeki modernist hattın varlığıyla açıklar, bu çerçevede Cumhuriyet’in
tarım-hayvancılık yerleşkelerinin de satıh
ile hattı birbirine yaklaştırmaya yöneldiği
söylenebilir. Ancak hattı oluşturduğu varsayılan kentlerin de kendi iç ikilemlerini
barındırdığı düşünülürse, satıh ile hattın
sınırlarının keskin olmayan, geçişimli bir
morfoloji ortaya koyduğu saptanabilir.
Böylesi bir morfoloji içinde tarım-hayvancılık yerleşkeleri, yer-insan ilişkilerinin
çok boyutlu içeriğini ve mekânın kültürel
etki alanı olarak ifade edilen olguyu örnekleyecek biçimde yeni kırsal gerçeklikler
geliştirir. Rapoport’un (2004, 19-21, 31-39)
çevrenin, mekân/zaman/anlam/iletişim
örgütlenmesi, ortamlar sistemi, kültürel
manzara, sabit/yarı sabit/sabit olmayan
elemanlar bileşimi olduğu saptamasının,
kırsal çevreyle etkileşen tarım-hayvancılık
yerleşkelerinde de karşılığını bulduğu belirtilebilir. Yerleşkelerde de kırsal üretime,
bu üretimde rol alan topluluğun yaşamına
odaklanan modern mekânlarla, tümüyle
geleneksel olmayan ancak ondan beslenen
yeni bir kırsal mekânsallık/zamansallık
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geliştirildiği ve üretimin öznesi hayvanların hareketliliğiyle sabit mekânsallığın iç
içe geçtiği doğal ama kültürel (insan yapımı)
bir manzara yaratıldığı gözlenir. Böylelikle devletin modernize edilmiş tarımsal
bir yaşam tasarımı sunduğu, bu yaşamın
fonksiyonel parçalarının niteliği etkilediği, çalışanların bölge nüfusuyla bağlantılı
ama yine de özerkleşen pratikler sunduğu
tarım-hayvancılık yerleşkeleri, Cumhuriyet
Modernleşmesi’ni kırsallık düzeyinde farklı katmanlarla yeniden yorumlar (Rapoport
2004, 85). Başka bir deyişle, tarım-hayvancılık yerleşkelerinin Cumhuriyet modernleşmesi ve kırsal iletişim/kalkınma şeklinde
netleştirilebilecek iki temel eksen üzerinden irdelenmesi mümkündür.
2.2. Tarım-Hayvancılık Yerleşkeleri
Tarım-hayvancılık yerleşkelerinin tarihsel
süreçte nüvesinin Osmanlı Devleti döneminde oluşturulduğu, bu bağlamda devletin
ilk çiftliklerinin Osmanlı’nın orduya ve
saraya yönelik at ihtiyacını gidermek
amacıyla kurulduğu söylenebilir. Ancak
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devredilen
çiftlikler (Bursa Karacabey, Eskişehir Çifteler,
Malatya Sultansuyu Haraları) asal gelişimlerini
Cumhuriyet Dönemi’nde yaşar ve Cumhuriyet yönetimi 1940’larda hızla çok sayıda
yeni yerleşke geliştirir. Devlet tarım-hayvancılık yerleşkeleri kapsamında da
kurucu güçtür. Burada devletçi yaklaşımın
modernleşmeyi yaşama geçiren merkez
dışı ülkelerin çoğunda kendini gösterdiği
ve merkez ülkelerde de korumacı devlet
politikalarının 1929 dünya ekonomik krizi
nedeniyle güçlendiği söylenebilir. Boratav
(2015, 64) ‘29 krizinin, çevre ülkelerinin
çoğunda koruma duvarları arkasında ilk
yerel sanayileşme atılımlarını yaratmasının
rastlantı olmadığını belirtmektedir. Bu
bağlamda kırsalın sanayileşmesini, modernleşmesini hedefleyen Cumhuriyet’in
tarım-hayvancılık yerleşkelerinin de devlet
eliyle ekonomik kriz sonrası süreçte hızla
çoğaltılması anlamlıdır. 1950’li yıllara
gelindiğinde sayıları 40’a yaklaşan ve
Anadolu’nun tarımsal potansiyel taşıyan
birçok bölgesinde kurulan bu yerleşkeler, tarım makineleştikçe kentsel sanayi
alanlarına doğru yaşanan nüfus kayışının
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adeta hem tanığı hem de
önleyicisi olmaya çalışır. Kırsal modernleşmenin bir parçası olarak kente, sanayi
sektörüne kayışı dolaylı yoldan desteklediği söylenebilen yerleşkeler, bir yandan
da kırsal nüfusun kendi toprağında daha
nitelikli, verimli bir üretim, yaşam ortamı
kurmasına katkı sağlamak ister. Böylelikle
yerleşkeler modernleşme/yerellik, kent/kır
ikilemi kapsamında, “topraktan kopma” ile
“geleneksel tarım” arasında hem önemli
kazanımlar hem de bazı zorlanmalar içeren
bir ara form önerir gibidir.

(Tekeli 2010, 152)

Kuruluş aşamasında Orta, Doğu Avrupa
örneklerinden uzmanlık, örgütlenme ve
mekânsallık bağlamında bazı izler taşıdığı
gözlenebilen tarım-hayvancılık yerleşkeleri
ve atçılık kolu öne çıkan haralar, 1980’li
yıllara kadar farklı devlet birimlerine bağlı
olarak çalışır, 1984’te Tarım Bakanlığı
içinde kurulan Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlanır. Tarım-hayvancılık yerleşkeleri, 2000’li yıllarla birlikte küresel ekonomik politikalar çerçevesinde sanayi yerleşkeleri kadar olmasa
da özelleştirme sürecinden etkilenir ve özel
sektöre kiralanmaya başlanır (URL-1, 2019).
Yine de çoğunluğu halen devlet mülkiyetinde bulunan haralar, Cumhuriyet’in
diğer alanlardaki yerleşkeleri gibi üretim,
sosyalleşme, ikamet gibi fonksiyonları aynı
anda içeren, büyük ölçüde kendi kendine
yeten yapılanmalardır (Arıtan 2012, 59-65).
Tarım-hayvancılık bazlı üretimin yapıldığı
kapalı, yarı açık, açık mekânları, sosyal
ihtiyaçlara dönük yemekhane, lokal, misafirhane, okul, rekreasyon/ spor alanları gibi
mekânları ve memurlarla kıdemli işçilerin
ikametine yönelik lojman yapılarını barındıran haralar, hedeflenen yeni, modern
kırsal yaşamın mikro yerleşim örneklerini
sunar. Sanayi yerleşkelerindeki gibi bu
yerleşkelerde de üretimle konutun bir arada
bulunması, mikro yerleşim modeli olma
vasıflarını güçlendirir. Burada 1944’te
yürürlüğe giren Memur Mesken Yasası’nın
da dönemin konut ihtiyacı kapsamında
yerleşke lojmanlarının yapımını ivmelendirdiği düşünülebilir (Sey 1998, 33).
Çok yönlü bu işletmelerin yeni rejimin modernleşme projesinin kırsal ölçekte öncüsü

Arı a

k

r

l r ara ı

haline geldiği yinelenmelidir. “Tarım ve
tarıma dayalı sanayi için kaliteli tohumluk,
damızlık hayvan, hammadde üretmek, gen
kaynaklarını korumak” şeklinde ifade edilen temel amaçlarının da ortaya koyduğu
üzere, Cumhuriyet’in rasyonel, seküler,
kolektif, devletçi yaklaşımlarını gerçeklemeye yönelen haralar, kırsal nüfus ile bölgenin olanaklarını geliştirme, çalışanlarını
bölge halkından istihdam etme, onlara yeni
üretim, yaşam pratikleri sunma gibi olgular
üzerinden görece rasyonel bir düzlemde
etkileşir (URL-2, 2019). Yine de kırsala özgü
doğal, organik yapılanmanın sözü edilen
rasyonelliği bir ölçüde esneten kültürel
görünümler yarattığı anımsatılmalıdır.
Türkiye’nin en büyük haralarından biri
olan, Osmanlı Dönemi’nden gelen ve halen
devlet mülkiyetinde bulunan Eskişehir Çifteler Harası da tüm bu süreçleri yansıtan
önemli bir yerleşkedir. Çalışmada daha
önce yerleşke bütününde ve modernleşme, kırsallık gibi kavramlar eşliğinde ele
alınmayan Eskişehir Çifteler Harası, alan
analizleri ve literatür taramaları aracılığıyla
irdelenecektir.
3.

Eskişehir Çifteler Harası

3.1. Tarihsel Gelişim
Eskişehir Çifteler Harası, Osmanlı Devleti
tarafından Çifteler bölgesine yerleştirilen,
burada geniş araziler edinerek Sultanönü ayanı seçilen, ancak bir zaman sonra
ordunun istediği yiyecek payını vermemesi, yönetime isyan etmesi nedeniyle idam
edilen Kumarcı lakaplı kimi kaynaklara
göre Mustafa, kimi kaynaklara göre de
Abdullah isimli şahsın ölümünden sonra devlete geçen arazileri üzerinde 1815
yılında “Çifteler Hara-i Hümayunu” adıyla
kurulur (Tigem’in Atları 2015, 25). Bölgeye
ve Hara’ya ismini veren Çifteler kelimesi
yörede yer alan çiftliklerden gelmektedir.
Ordunun safkan at ihtiyacını karşılamaya
yönelen, bu kapsamda Macaristan, Fransa
ve Rusya’dan damızlık atlar getirilen, bir
yandan da sığır, koyun yetiştiriciliğine ve
tarımsal ekime başlanan Çifteler Harası,
zamanla bölgede nüfusun artması, Rumeli,
Kırım ve Kafkasya’dan gelen göçmenlerin bölgeye yerleşmesi sonucu gelişir
(Emiroğlu ve Yüksel 2009, 426; Köksal 2009, 359).

1910’larda eski yapıların terk edilmesi ve
Çifteler yerleşimi ile komşu Mahmudiye
yerleşiminin girişine yakın bir noktaya inşa
edilen yeni yapılara geçilmesiyle, Hara’nın
bugünkü merkez yerleşkesi oluşur (Köksal
2009, 337-345). Çeşitli aralıklarla Cumhuriyet
Dönemi’ne kadar üretimini sürdüren Hara
1925’te yine kapatılır, 1930’da Aziziye ve
Dokuz Oluk bölgesinde bir numune ağılı,
1931’de bir inekhane kurulur, artan ihtiyaç
üzerine 1934’te var olan tüm tesisler tek
bir çatı altında toplanarak Hara yeniden
açılır ve Çifteler Harası adını alır. Hara
1934’ten sonra yeni yapılanmalarıyla hızla
gelişir; Emiroğlu ve Yüksel (2009, 431),
1938 tarihli bir bakanlık raporunda Cumhuriyet’in atçılık ve tarım politikalarının
uygulama alanı olarak Çifteler’in seçildiğini ve bazı yazarların Çifteler Harası için
‘bölge halkıyla etkin biçimde bir arada
çalışan bir hara’ saptaması yaptıklarını
belirtir. 1984’te devletin diğer hara ve
tarım işletmeleriyle birlikte TİGEM’e
bağlanan ve 1986’da adı “Anadolu Tarım
İşletmesi” olarak değiştirilen Hara, günümüzde 45.100 dönümlük arazisi ile Bursa
Karacabey Harası’nın ardından Malatya
Sultansuyu Harası ile birlikte ülkenin en
büyük haralarından biri olarak faaliyetlerini sürdürür (Ertuğrul 2015,503; Tigem’in Atları
2015, 13).
3.2. Yerleşke Ölçeğinde Yapılanma
Alan çalışmaları, literatür araştırmaları ve
görüşmeler sonucunda, yapılarının bazıları
Osmanlı’dan devreden (idari bina, cami, v.b),
ancak çoğunluğu 1934’deki son açılıştan
sonra Erken Cumhuriyet Dönemi’nde
üretilen Çifteler Harası’nın bazı binalarının
da 1970-80 sonrası dönemde inşa edildiği
ya da yıkıldığı saptanır. Burada yerli özel
sermayenin eksikliğinin ve dünya ekonomik krizinin beslediği korumacı politikaların etkisiyle 1930’lu yıllardan sonra devlet
merkezli yaklaşımı benimseyen Cumhuriyet Türkiyesi’nde yatırımların çoğaldığı
hatırlatılmalıdır. Bu kapsamda Boratav’ın
(2015) dünya krizinin dönemin merkez dışı
ülkelerinde yerli sanayileşmeyi hızlandırdığı saptamasının Cumhuriyet’te de
karşılığını bulduğu ve bu hızlanmanın tüm
yerleşkelerde olduğu gibi Çifteler HaraSayı 28, Aralık 2019
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sı’nda da özellikle ‘40’larda yeni, modern
yapı üretimini arttırdığı söylenebilir. Böylesi bir tarihsel süreç ortaya koyan Çifteler
Harası, Eskişehir-Mahmudiye-Çifteler
karayolu üzerinde Mahmudiye çıkışına
yakın bir noktada konumlanır. Yolun bir
tarafında Hara’ya ait Merkez Yerleşke’nin
idare (idari bina), üretim (eski tavlalar, artık
var olmayan eski tavukçuluk mekânları, atölyeler,
ambarlar),

sosyalleşme (yemekhane, lokal, bekâr
ve ikamet (lojmanlar) yapılarını
içeren bölümü; diğer tarafında ise yine
sosyalleşme (misafirhaneler, cami), üretim (yeni
tavlalar, sığırcılık mekânları, zirai araziler) ve ikamet (lojmanlar) fonksiyonlarının yer aldığı
ikinci bölümü bulunur. Her iki bölgede de
yapı grupları ana artere yakın mesafede,
çevreyle doğrudan ilişki kuracak biçimde
yer almaktadır (Resim 1–4).
misafirhanesi)

Hara’nın Merkez Yerleşkesi, Cumhuriyet’in sanayi yerleşkelerinin arazi
yerleşimi ile benzerlik gösterir. Sanayi
yerleşkelerinin çoğunda var olan ‘yerleşim
merkezine giden ana yolun hemen üzerinde karşılıklı iki araziye yerleşme’ ve ‘çok
fonksiyonlu yeni yaşam/üretim modelini
yakın mesafeden yöreyle paylaşma’ halinin
Eskişehir Yerleşkesi’nde de yinelendiği
söylenebilir (Resim 2). Öte yandan Cumhuriyet’in tarım-hayvancılık yerleşkelerinin ancak bir bölümünün ana aks üzerine yerleştiği, Bursa Karacabey Harası gibi önemli
bazı örneklerinin aksın gerisinde konumlandığı ve Çifteler Harası’nın bu bağlamda
daha potansiyelli olduğu belirtilmelidir. Bu
arada Hara’nın sanayi yerleşkeleri ile arazi
yerleşimi açısından benzerlik gösterse de
yerleşim şeması kapsamında bir ölçüde
farklılaştığı, rasyonel bir kurgu içerdiği halde çok net bir ortogonal ağ içine
oturmadığı ve görece daha serbest dağılan
fonksiyon lekeleri barındırdığı gözlenir;
bunun tarımsal yerleşkelerin organik doğasından kaynaklandığı saptanabilir.
Merkez Yerleşke’nin birinci bölümde ana
girişi doğrudan yoldan alan idari bina, yeşil
meydan, arkadaki eski tavla yapıları ve manejin özellikle tavlaların kullanıldığı, manejin kentlilerin katıldığı çeşitli gösterilere ev
sahipliği yaptığı erken dönemde temel idari/
üretimsel/mekânsal odak olduğu, tavlaların
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güneydeki yeni binalara taşınmasıyla bu
alanın odak niteliğinin bir ölçüde zayıfladığı ama hala etkin bir görünüm sergilediği
söylenebilir (Resim 5, 6). Yerleşke’nin aksın
karşısındaki ikinci bölümünde ise ana girişe
bakan noktada yer alan misafirhane ve
cami yapılarının bu kez sosyal fonksiyonlara hizmet veren mekânsal bir odaklaşma
yarattığı, ancak bu odağın da bir ölçüde
canlandırılmayı beklediği belirtilmelidir.
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ise Yerleşke ikinci bölümünde güneyde
konumlanan yeni tavlalar ve sığırcılık
tesisleri bölgesi olmaktadır. Görece yakın
bir geçmişte batı yönünde açılan yeni yola
Mahmudiye-Çifteler aksının bir noktada
bağlanmasından sonra atçılık, sığırcılık
faaliyet ve mekânları daha uzak bir noktadan izlenebilir hale gelse de hala çevresiyle
belirli bir düzeyde iletişim kuruyor görünür.
Hayvancılık mekânlarının da güneyinde
yer alan zirai alanlar ise Hara’nın birincil
üretim kolu olmasa da ülke ekonomisine
tarımsal düzeyde katkıda bulunur (Resim 1).
Daha uzak bir noktada Esenbel mevkiindeki Yerleşke’de de ekili arazileri bulunan
ancak asal mekânları burada irdelenen
Merkez Yerleşke’de konumlanan Çifteler
Harası, çok yönlü yapı gruplarıyla, rasyonel, seküler, kolektif, devlet odaklı yeni
kırsal modernleşme ve iletişim modelini
farklı düzeylerde yaşama geçirir.
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Çalışanlar kadar yöre halkı da bu odakta ya
da Yerleşke’nin başka bölgelerinde bulunan
sosyal mekânların bazılarından uzun yıllar
yararlanmıştır. Ayrıca Yerleşke’nin kuzeyinde çalışanlara uygun koşullarda konut
olanağı sağlayan ve yakındaki Mahmudiye
yerleşimine döneminin yeni sosyal konut
anlayışını doğrudan sunan ikamet bölgesi/
odağı yer almaktadır (Resim 3). 1940’larda
çıkarılan memur ikameti yasasının burada
da lojman yapımını hızlandırdığı düşünülebilir. Günümüz üretim mekânsallığı odağı

Kırsal modernleşme paradigması süreç
içinde, tarım-hayvancılık yerleşkelerinin
kuruluş hedeflerinde ortaya konan, bu
bağlamda Çifteler Harası’nın da üstlendiği nitelikli ürün elde etme, bu ürünleri
çiftçiye tanıtma/yayma gibi nosyonlarla
da kendini gerçekler. Günümüzde ülkenin
bütününe hayvan, tarımsal ürün satışı ile
sağlanan ekonomik girdi dışında Hara,
doğrudan yöredeki şahıslara nitelikli tay,
tohum satışlarını sürdürür ve düzenli programlar dahilinde olmasa da yöre çiftçilerine bilgilendirmeler gerçekleştirir. Ancak
Hara’nın, kırsalın modernizasyonu, geleneksel kır ile kent arasındaki bir noktaya
evrilme hali ve yoksunluklarının azaltılması bağlamında yöreyle kurduğu iletişimin
geçmişten günümüze bir miktar gevşediği
düşünülmektedir. Aslında kırsalın modernizasyonunun nüfusun kentlere, sanayi
alanına belirli bir ölçüde kaymasına neden
olduğu ve bu kayışın Hara’nın gelişim
gösterdiği erken Cumhuriyet döneminde
başladığı söylenebilir, ama kente göçlerin
çoğalması tarımı koruyucu politikaların
giderek azaldığı 1980’lerden sonra artmış
görünmektedir. Öte yandan Çifteler Harası’nın yöre halkıyla kurduğu ilişki, kırsal
modernleşmenin tarım nüfusunu kendi
toprağında daha verimli bir yaşam, üretim
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oluşturma konusunda desteklediğini de
gösterir ve bu destek kente göçü dengeleyen bir unsur olarak yorumlanabilir. Ancak
yakın dönemde göçlerin artması Hara’nın
dengeleyici rolünü gevşetmiş gibidir.
Aslında Yerleşke alt odaklarının ve bütününün yakın çevreyle kurduğu kırsal iletişim erken dönemde üst ölçekte de önemli
bazı yansımalar yaratır. Geçmişten itibaren
bazı çiftliklerin bulunduğu bölgeye Çifteler
Harası’nın yeni özel çiftlikleri, haraları
çektiği, Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK)
Hara ile komşu alana yerleştiği, böylelikle
Mahmudiye-Çifteler hattının önemli bir
tarımsal kalkınma merkezi haline geldiği
gözlenmektedir. Yine erken Cumhuriyet
Dönemi’nde Yerleşke’nin kuzeyindeki
bazı arazilerin satın alınmasıyla, bu araziler
üzerinde kurulan Çifteler Köy Enstitüsü de
sözü edilen kırsal merkezi besleyen önemli
bir yapılanma olmaktadır. Cumhuriyet’in
bir başka kırsal modernleşme projesi olan,
1930’lardan 1940’lara uzanan kısa süreçte
kolektif, rasyonel eğitim modeli ve mekânsallığı ile kırsal modernleşmeye önemli
destekler veren Köy Enstitüleri, modernleşmenin İngiltere, ABD gibi merkez ve
Tayland gibi görece merkez dışı ülkeleri
tarafından da incelenerek değerli bulunan
ve UNESCO tarafından tavsiye edilen
özgün bir oluşumdur (Keskin 1998, 8-15). Öte
yandan bu modelin çekirdeğini oluşturan köy öğretmen kurslarının Çifteler’de
verilmesi, kursların yöneticiliğine dönemin
Hara müdürünün getirilmesi, kursların
devamında kurulan ilk enstitülerden birinin
Çifteler Köy Enstitüsü olması, Çifteler

186

Sayı 28, Aralık 2019

Enstitüsü’nün ilk binalarının Hara’dan
alınan arazi üzerinde inşa edilmesi, hatta
bazı Hara yapılarının geçici olarak Enstitü
tarafından kullanılması, 1940 tarihli proje
yarışmasını kazanan mimar Emin Onat ve
Leman Tomsu’nun imzasını taşıyan yeni
enstitü binalarının kurulması ve Köy Enstitüleri’nin kapatılmasının ardından buradaki
binalardan birinin günümüze uzanacak
biçimde atçılık eğitimi verilen meslek yüksek okulu olarak kullanılmaya başlanması,
Çifteler Enstitüsü ile Çifteler Harası arasındaki yoğun etkileşimi somutlamaktadır
(Çorakbaş ve Sümertaş 2014; Hızlı 2011). Böylesi
bir etkileşimin, Mahmudiye-Çifteler yerleşiminin “kırsal ortamlar sistemi kurma” ve
kırsal kalkınma merkezi olma durumunu
beslediği düşünülebilir (Abazoğlu vd, 2016,
146; Rapoport 2004, 31). Çifteler Harası, erken
dönemde yaratılan bu merkezin izlerini
günümüzde Enstitü’nün kapatılması ve
Mahmudiye’nin genç nüfusunun kentlere
göç etmesi gibi nedenlerle etkileri zayıflasa da sürdürmeye çalışmaktadır. Makro
ölçekli tarım politikalarındaki yetersizliklerden beslenen bölgedeki genç nüfus
kaybı, geçmişte 500-600 kişinin çalıştığı
Hara’da çalışan miktarının giderek azalmasına neden olmuştur. Yine de Hara’nın
geçmişteki odaklaşma haline ilişkin bazı
ipuçlarını halen içerdiği ve yeni olanaklara
açık göründüğü belirtilmelidir.
3.3. Mekânsal Ölçekte Yapılanma
İdari Bina
Yerleşke ana girişini, meydan, eski tavla
yapıları ve manej alanı ile birlikte görsel
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ve bir ölçüde mekânsal bir odak haline
getiren, nitelikli biçimlenişiyle yerleşkenin vitrini olma işlevini gören idari bina,
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde
yapılan yerleşke yapılarının en önemlilerinden biridir (Resim 3, 4). Ana yola bakan
Atatürk büstlü yeşil alan/meydan, Erken
Cumhuriyet yerleşkelerinin çoğunda var
olan ve devlet merkezli yaklaşımı ilk adımda somutlayan karşılayıcı bir mekândır;
yine de tarımsal yerleşkelere özgü esnekliğin verdiği ivmeyle sanayi yerleşkelerinin
giriş meydanlarına oranla daha az keskin
bir biçimlenişe ve daha yoğun bir yeşil
dokuya sahiptir (Resim 7, 8). Günümüzde bu
alanda büyük törenler yapılmamakta, daha
çok küçük anma törenleri düzenlenmektedir, ancak kolay erişilebilirliği nedeniyle
idari bina fonunda meydan halen yaratmak
istediği etkiyi çevresine verebilecek bir
potansiyele sahiptir.
Meydana bakan idari bina 19. yüzyıl sonu
20. yüzyıl başı modernleşme süreci ile
ülkeye giren Batılı neo-klasik biçimlenişle,
Batılı üsluplardan etkilenen ancak onlara
alternatif yeni ve milli bir mimarlık dili
öneren, Tanyeli’nin de (1997, 63-71) vurguladığı gibi zihniyette modern Birinci Ulusal
Mimarlık yaklaşımının harmanlandığı bir
yapı görünümü vermektedir. Bu yönüyle Batılılaşma ile başlayan ikilemleri,
henüz biçimlenişte modernist olmayan
iki yaklaşımı sentezleyerek somutladığı
söylenebilen idari yapı, simetrik düzeni,
kemerli pencere dizilimi, kırma/beşik çatısı, kolonlu/balkonlu giriş vurgusu, kütle

dış konturlarında kullanılan köşe taşları,
pencere/kapı silmelerinde, kolon başlıklarında gözlenen işlemeleri ile öne çıkar.
Yığma taş konstrüksiyonlu bina, merkezde
yer alan ve girişin alındığı iki katlı bölümle, bu bölümün iki yanında konumlanan
tek katlı kolların bütünleşmesinden oluşur
(Resim 7), zaman içinde girişin batısında
kalan kola hemen yanında yer alan yine tek
katlı taş kütle kapalı bir geçitle bağlanır.
Ertuğrul’un (2015, 506) yaptığı saptamaya
göre özgün durumda tüm cepheleri sıvalı
olan binanın zaman içinde giriş cephesi
taş malzemeyle kaplanmış ve arka cephe
sıvalı, özgün halinde kalmıştır.
İdari binanın zemin katında geniş bir giriş
holü, ışıklı bir merdiven ve iki yandaki
kollarda rasyonel bir düzen içinde geniş
koridorlara açılan müdür, müdür yardımcısı, atçılık şefi/servisi, hayvancılık şefi,
tarımsal yapı ve sulama şefi birimleri yer
alır. Merkezdeki bölümün kare planlı üst
katında ise tek kollu başlayıp çift kollu
devam eden merdivenle ulaşılan bir hol ve
bu hole açılan ticaret, muhasebe mekânları
konumlanır (Resim 9); holün uzantısındaki
birimden ulaşılan balkon, girişi üst kotta
tanımlayan ve törenlerde çalışanlara hitap
etmek için de kullanıldığı düşünülen karakteristik bir yapı elemanıdır. Genellikle
işletmenin prestij unsuru olarak algılanan
ve üst katlarda konumlandırılan yönetici
mekânlarının yapının özgün halinde üst
katta yer aldığı ancak zamanla mekân
yetersizliği nedeniyle zemin kata çekildiği
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varsayılabilir. Ayrıca özgün durumda üst
katta köşelerde eşit dört mekânın bulunduğu ve holden balkona doğrudan çıkılabildiği ancak süreç içinde mekânlar arasındaki
boşlukların yarı şeffaf bölücü elemanlarla
kapatıldığı ve bu değişimin mekânsal
şemayı bir ölçüde zedelediği söylenebilir
(Ertuğrul 2015, 505). Çalışma mekânsallığı
açısından zemin katta rasyonel/standart/
odalaşmış bir düzenin bulunduğu ancak
bu mekânların ve holün geniş boyutlarıyla
ferahlama etkisi yarattığı, üst katta ise özgün şema belirli bir bozulmaya uğrasa da
günümüzde görece esnek, toplu bir çalışma
düzeninin var olduğu saptanabilir. İdari
binaya sonradan bağlanan tek katlı kütlede
de tarımsal mekanizasyon şubesi, personel
şefliği, bitki üretim şefliği, hayvancılık
servisi gibi diğer birimler konumlanır.
İdari binanın arka cephesinin baktığı
manej ve tavlalar yukarıda belirtildiği
gibi erken dönemde halka açık yapılan
atçılık gösterileri ve atçılık faaliyetlerini
yakın mesafeden yöreye sunma eğilimi
bağlamında etkili bir kırsal odaktır (Resim 6,
10). Günümüzde ise tavlaların bu alandan
taşınması, fonksiyonel değişimlere uğraması, idareden maneje doğrudan çıkışın
kapatılması vurgulanan etkiyi azaltmış
görünmektedir (Ertuğrul 2015, 506). Eski
tavlaların sosyal fonksiyonlarla donatılmış
olması olumlu olmakla birlikte, merkezde
konumlanan manejin görece tanımsız bir
boşluk yarattığı ancak bir yandan da yeni
kullanım, iletişim potansiyellerine açık
olduğu söylenebilir.
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- Üretim/Hayvancılık Mekânları
Osmanlı Dönemi’nde at çiftliği olarak yaşamına başlayan Çifteler Harası’nın Cumhuriyet Dönemi’nde de en önemli üretim kolu
at yetiştiriciliğidir ancak diğer türlerde de
nitelikli damızlık hayvan yetiştirmek ve
zirai bağlamda nitelikli tohum elde etmek
işletme faaliyetleri içine girmiştir. Erken
dönemde at yetiştiriciliğine hizmet veren
mekânsal yapılanma, idari bina ile aynı zamanlarda onun arkasında inşa edilen tavla
yapıları ve manej alanı olmaktadır. Üreme,
soy ıslahı, genetik özelliklerin korunması,
beslenme bağlamında modern tekniklere
odaklanan tavlalar, maneji çevreleyen uzun,
lineer üç yapıdan oluşur (Resim 3, 4, 10). Yığma konstrüksiyonlu, tek katlı, beşik çatılı,
kırsal mimariye özgü sade dili barındıran
bu yapıların mekân içinden algılanan nitelikli büyük ahşap çatı makasları bulunur.
Atların barındığı tavlalarda iç mekâna ışığı
üst kotlardan alan küçük pencere dizilimleri
vardır. Erken dönemde manejde ve tavlaların gerisindeki dairesel manej padoksunda
açık havada dolaştırılan atların düzenlenen
gösterilerle doğrudan, gündelik eğitimleri
sırasında da ana arter üzerinden görsel
düzeyde yöre halkıyla kırsal bir iletişim
geliştirdiği ve “hareketli imgeleriyle sabit
üretim mekânsallığının etki alanını genişlettiği” söylenebilir. Görsel ve deneyimsel hafızada yer edinen bu imgeler, Hara
atçılığının üretim girdileri dışında sosyal,
kültürel, mekânsal düzeyde de korunmaya
değer izler yarattığını ortaya koyar. Bu izler
doğanın organik bir parçasına yakından
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temas etme ve bu doğal parçanın rasyonel
eğitimler, mekânlar, iyileştirmeler eşliğinde
gelişimine tanıklık etme pratiklerini aynı
anda içerir. Geçmişten gelen başka bazı
binalar ve tavlalara yakın mesafede 1970
sonrasında açılan atölye binaları ile ambar
mekânları da atçılığı, üretimi destekleyici birimler olmaktadır (Resim 11, 18). Bu
birimlerden, Yerleşke içine doğru uzanan
kısa aksın bitiminde yer alan, erken döneme
tarihlenen ve bir bölümü zamanında ilk
işçi yemekhanesi olarak kullanılan tek katlı
yığma taş atölye binasının da nitelikli biçim
diliyle dikkat çekici olduğu söylenmelidir
(Resim 17).
Zamanla eski tavlaların yetersiz kalması,
ana girişin yaklaşık 1,5-10 km. güneyinde
ve yolun karşı yönünde yer alan alanda
aralıklı olarak lineer bir düzen içinde
yeni tavlaların kurulmasını gerekli kılar.
Sırasıyla süt tay, genç tay, kısrak ve aygır

tavlalarının sıralandığı arazide özellikle
batı aksında yeni karayolunun açılması ve
tavlalar önünden geçen arterin yeni yola
bağlanması sonucu yöre halkıyla kurulan
görsel iletişimin azaldığı ancak yeni karayolundan da atçılık faaliyetlerinin uzaktan
izlenebildiği saptanır. Özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde dayanıklılığı, gücü,
yarış yeteneği öne çıkan safkan Arap atı
yetiştiriciliğine odaklanan, soy ıslahı yapan, düzenli olarak atların fenotip (dış yapı)
ve kalıtımlarını inceleyen, nitelikli tayları
çiftliklere, şahıslara işletme merkezinde
ve İstanbul’da büyük açık arttırmalarda
satarak gelir elde eden ve bilgiyi, niteliği
kırsal ölçekte yaygınlaştırmaya yönelen
Haralar içinde yine Arap atı yetiştiriciliği
yapan Çifteler İşletmesi, yöneticilerinin
verdiği bilgiye göre 2018’de yapılan
elit tay satışlarında ülke rekoru kırmıştır
(Tigem’in Atları 2015, 20-22, 26-28). Arap atları
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dışında 1960’larda Avrupa’dan getirilen
haflinger türü yük atlarını ve günümüzün
pony cinsi süs atlarını da yetiştiren Hara’nın komşusu TJK ile at satışı anlamında
doğrudan bir ilişkisinin olmadığı, ancak
TJK’nın Hara’nın yarattığı atçılık merkezli
kırsal odağın enerjisinden yararlanarak bu
alana yerleştiği ve bugün pansiyonculuk
anlamında bazı Hara atlarının TJK’da barındırıldığı, ayrıca Hara ile TJK yetkilileri
arasında çeşitli bilgi paylaşımları yapıldığı
gözlenmektedir.
İdareden güneye doğru ilk sırada yer alan
ve bugün tay tavlaları olarak kullanılan
yapılar erken Cumhuriyet Dönemi’ne, güneye doğru aralıklarla inen kısrak ve aygır
tavlaları ise 2000’ler sonrasına tarihlenir
(Resim 1). Erken dönemde inşa edilenlerde
ilk tavlalardaki ahşap çatı makaslarının
yerini betonarme makasların aldığı, 2000
sonrası yapılan tavlalarda ise iç mekân
genişlik ve yüksekliklerinin daha fazla tutulduğu, bunun hayvanlar için daha sağlıklı
bir ortam yarattığı ve mahya hattındaki çatı
yırtıklarından da içeri ışık alındığı görülür.
Bu tür farklılaşmalara karşın tavlaların
iç mekân şemalarında önemli bir değişiklik olmadığı, lineer iç mekânın girişi
karşılayan bölümünde sağlı sollu nitelikli
atlara özel bölmelerin bulunduğu, mekânın
devamında ise büyük total hacmin yine iki
yönlü olarak yemlenme, barınma amaçlı
kullanıldığı ve bu hacimden geniş gezinti,
manej alanlarına çıkıldığı gözlenir (Resim
12–14). Ancak özellikle biçimlenişte 2000
sonrası yeni tavla yapılarının eski tavlalara
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oranla daha eklektik bir malzeme anlayışı
ve daha az rafine bir dil sunduğu düşünülmektedir (Resim 13).
Çifteler Harası’nın atçılıktan sonraki en
önemli üretim kolu sığırcılığa ait mekânlar
ise yeni tavlalar gibi Merkez Yerleşke’nin
ana artere bağlanan ikinci bölümünde idari
binanın 8 km. güneyinde konumlanır (Resim
1). Cumhuriyet Dönemi’nde sığırcılığı
da önemseyen ve montafon ineklerinin
yetiştiriciliğine yoğunlaşan Hara’nın bu
bölümünde buzağı kulübeleri, sığır ahırları
ve süt sağım mekânları yer alır. Sığırcılıkta
da soy ıslahını hedefleyen, bu bağlamda
modern yöntemler kullanan, ayağa kalkmış
buzağıları taylarda olduğu gibi annelerinden hastalık, v.b. etkenlerden koruma
amacıyla ayırarak farklı bir bölgede besleyen Hara bu yönüyle, kırsalın rasyonalizasyonuna yönelik keskin tınılar da içeren
bir yaklaşım sunar. Tekil kulübelerde bir
süre tutularak beslenen buzağılar daha
sonra yetişkinlik yaşamına hazırlık amacı
güden dörderli kulübelere alınır, burada da
bir süre kalan hayvanlar genç yetişkinler
olarak sığır ahırlarına geçirilir (Resim 16).
Eskilerinin yerine yakın dönemde betonarme konstrüksiyon ve çelik çatı makaslarıyla inşa edilen, yan cepheleri saç panellerle
kaplanan ve bu cephelerden hayvanların
düzenli barların arasından geçirilerek içeri
alındığı beş adet sığır ahırı da rasyonel
üretim mekânsallığını yansıtır (Resim 15).
Ancak akılcı tekniklerin ve homojenleşmenin en etkin biçimde okunduğu sığırcılık
mekânı aynı bölgede yer alan ve maki-
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nelerle sağımın yapıldığı sağım tesisidir.
Sığırcılık mekânlarının bulunduğu alanda
metal yem siloları, yarı açık depolama
alanları ve kısa zaman önce kurulan biyogaz tesisi de konumlanmaktadır. Erken
dönemde sütten peynir üretimi de sırasıyla
eski tavlalar yakınındaki taş atölye yapısında ve bugünkü bekâr misafirhanesinde
gerçekleştirilir ancak zamanla bu üretim
sonlandırılır. Öte yandan sığırcılık mekânlarının buzağı kulübeleri ve sığır ahırları
bölgesinde homojen, rasyonel bir yerleşim
düzeni ortaya koysa da görece daha esnek,
spontan bir konumlanış sergilediği söylenebilir. Biçim dili anlamında sığırcılık
mekânlarının metal, betonarme gibi çağdaş
malzemeleri yine eklektik bir düzeyde
kullandığı görülmektedir.
Hara’nın tavukçuluk birimlerinin de
idare+eski tavlalar kompleksinin kuzeybatısında 1980’lere kadar faaliyetlerini
sürdürdüğü, bu dönemden sonra tüm
haralarda olduğu gibi Çifteler’de de tavukçuluk kolunun kaldırıldığı ve mekânlarının
yıkıldığı söylenebilir (Resim 4). Soyunun
korunması için sınırlı miktarda Ankara
Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin de yapıldığı
Hara’nın zirai faaliyetleri ise hayvancılığın
gerisinde kalsa da Merkez Yerleşke’nin
bugünkü hayvancılık mekânlarının güneyinde ve Esenbel Yerleşkesi’nde bulunan
arazilerde günün yenilenen teknikleriyle
buğday, mısır, yonca ekimi gerçekleştirilir
(Yerleşke Ürün Deseni Haritaları). Yerleşke’de
nitelikli buğday tohumu üretimi önemsenir,
yine de ülke çapındaki tohum üretimine

katkı yetkililerin verdiği bilgiye göre sınırlı
bir düzeydedir. Bu arada Yerleşke’nin tüm
üretim mekânlarında Cumhuriyet’in etkin
kılmaya yöneldiği örgütlü kolektif çalışma düzeninin büyük ölçüde benimsendiği
ancak işçi sayısının kentlere kayan nüfus
nedeniyle zaman içinde azaldığı, ağır işleri
daha çok erkeklerin üstlendiği, kadınların
ise özellikle idari kadroda ve günümüzde
uzman veterinerler olarak sahada görev
aldığı eklenmelidir.
- Sosyal Mekânlar
Çifteler Harası’nın çok fonksiyonlu yeni
kırsal yaşam modelini besleyen önemli
parçalardan biri de sosyal mekânlardır.
Hara’da yeni, rasyonel, seküler, kolektif,
devletin sınırlarını belirlediği kırsal yaşam
modelini ve kırsal nüfusun yoksunluklarını
azaltma hedefini sosyal düzeyde gerçekleyen mekânların, daha önce de belirtildiği
gibi ikili arazi yapılanmasının her iki yönde de konumlandığı gözlenir. Yemekhane,
lokal gibi çalışanların rahatça ulaşabilmelerinin amaçlandığı sosyal birimler,
idare+eski tavla yapılarının bulunduğu
birinci bölümde onlara yakın mesafede
konumlanır, güneydeki yeni hayvancılık
mekânlarına geçilmesinden sonra da aynı
bölgede varlığını sürdürür. İşçi yemekhanesi ilk olarak eski tavlaların yakınındaki taş atölye binasında, sonra sırasıyla
bugünkü Bekâr Misafirhanesi, ana arterin
karşı yönünde yer alan küçük misafirhane
(Albatur Konuk Evi) ve eski tavla yapısı içinde
hizmet verir. Kolektif, düzenli saatlerle
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çalışan Hara mensuplarının, toplu, seküler
bir düzen içinde kullandığı yemekhane
mekânının, sistemli yeni tarımsal yaşam
modelini sosyalleşme düzeyinde somutlayan bir birim olarak teoride güçlü bir
temsil yeteneğinin bulunduğu ancak sözü
edilen yer değiştirmelerin bu yeteneği bir
ölçüde zayıflattığı saptanmaktadır. Yine de
günümüzde memur ve işçilerin bir arada
yararlandığı yemekhanenin son mekânı
eski tavla binasının yenilenmiş ahşap çatı
makasları ve yeşil manej alanına açılan
manzarasıyla nitelikli bir mekânsallık ortaya koyduğu belirtilmelidir (Resim 19).
Hara çalışanlarının sosyalleşebildikleri
lokal mekânları ise günümüzde yine eski
tavlalardan idareye yakın olanın içinde
ve yolun karşısındaki büyük misafirhanenin (Satvet Misafirhanesi) zemin katında yer
almaktadır. Ayrıca idareye yakın eski tavla
yapısının bir bölümünde konumlanan, çevre halkını ilk kez bu fonksiyonla tanıştıran
ve 1980’lere kadar hizmet veren sinema
mekânı bölgede sinemaların çoğalması sonucu kapatılmış ve yenilemelerin ardından
spor salonu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yemekhane, lokal, spor salonu olarak
işlevlendirilen iki eski tavla yapısı bugün
yeni bir sosyal odak tanımlama potansiyeline sahiptir, ancak tavla işlevine uygun
dar pencere açıklıkları ve kullanılmayan
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eski manejin ferahlığına karşın yarattığı
tanımsız boşluk odaklaşmayı zorlaştırmaktadır. Ayrıca Yerleşke kuzeyinde yer
alan hamam yapısının günümüzde metruk
durumda bulunduğu, bekâr memurlar
için üretilen ve Cumhuriyet yerleşkelerinin tümünde var olan misafirhanenin de,
1970 sonrası kurulan atölyeler bölgesinde
konumlanan ve peynirhane, işçi yemekhanesi, depo gibi fonksiyonlara hizmet veren
binanın 2015’te yeniden düzenlenmesiyle
bugünkü halini aldığı söylenebilir.
Merkez Yerleşke’nin ikinci bölümünde ise
cami, çeşme ve iki misafirhane binasının
yarattığı sosyal odağın öne çıktığı anımsatılmalıdır (Resim 3, 4). Söz konusu odağın
ana arter üzerinden yöreyle en etkin ilişkiyi
kuran parçası büyük misafirhane binası,
erken döneme tarihlenen, üç katlı, kırma
çatılı, merkezi bir girişi olan, kuruluşta kat
silmeleri ve betonarme konstrüksiyonlu
sade biçimlenişiyle öne çıkan, günümüzde
ise cephesel revizyonlar nedeniyle daha eklektik bir biçim dili sergileyen bir yapıdır
(Resim 20). Yapının zemin katında dinlenme,
lokal, yemek salonları, üst katlarında ise
yatma birimleri yer alır. Daha geç dönemde bu yapının hemen yanında inşa edilen,
geçmişte hayvan hastanesi, işçi yemekhanesi olarak kullanılan ve uzun süredir
misafirhane olarak hizmet gören iki katlı
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bina da özgün halindeki nitelikli betonarme estetiği bugüne taşır. Modernleşmeyle
birlikte geleneksel konaklama mekânları
hanların yerini alan otel yapıları ile de
ilişkilendirilebilen, bu bağlamda dönemi
için yeni sayılabilecek bir başka tipolojiyi
ortaya koyan misafirhanelere günümüzde
Hara’nın önemli bazı atlarının isimlerinin
verildiği (Satvet, Albatur) gözlenir. Hara’nın
misafirhanelerinin sayıca çok olması da,
Yerleşke’nin başkent Ankara’ya yakın
bir konumda bulunması ve ziyaret edilme
olasılığının yüksekliği ile bağlantılı görünmektedir. Öte yandan bu yöndeki odağın
bir diğer parçasını oluşturan cami yapısının
da idare ile birlikte Osmanlı’dan devralınan az sayıdaki mekânlardan biri olduğu,
sonradan yapılan ahşap eklemeye karşın
insani ölçeği, incelikli taş işçiliği, ön bahçe
duvarında yer alan tarihi çeşmesi ile rafine
bir biçimleniş sergilediği ve Cumhuriyet
Modernleşmesi’ne özgü sekülerleşmeyi,
Osmanlı’dan gelen bir yapı olarak görece
esnettiği söylenebilir (Resim 21). Bir bölümü
(sinema, hamam, market, cami, fırın, v.b.) uzun
yıllar yöre halkına da hizmet veren sosyal
mekânlar dışında Yerleşke’de geniş yeşil
alanlar da bulunur ancak bazı spor sahaları
günümüzde kapatılmıştır. Yöre halkının

bazı sosyal mekânları (toplu yemek mekânı,
ilk olarak Yerleşke aracılığıyla tanıdığı eklenmelidir.
sinema, modern misafirhane gibi)

- Lojmanlar
Çok yönlü mikro kırsal yerleşim modeli
sunan Çifteler Harası’nın ikamet fonksiyonuna hizmet veren lojmanları ise Merkez
Yerleşke’de idari binanın kuzeyinde ana
arterin iki yönünde karşılıklı bir dizilim
oluşturacak biçimde konumlanır (Resim 3, 4).
Mahmudiye yerleşimi ile birleşen noktada
yer alan küçük bir mahalle dokusu oluşturan lojmanlar Yerleşke’nin günümüzde
de kullanılan ikamet birimleridir. Erken
dönemde cami ve misafirhane binalarının
arkasında kalan alanda da bazı lojmanların
bulunduğu ancak bunların günümüzde
var olmadığı belirtilmelidir. Memur ve
işçilerin karma bir biçimde kullandığı,
ancak Mahmudiye ile iç içe olmanın ve
konut ihtiyacının bu alandan da karşılanabilmesinin verdiği etkiyle tüm çalışanları
kapsayacak sayıda olmadığı saptanabilen
lojmanlar, yine de Yerleşke’nin sunduğu
önemli bir mekânsal olanaktır. Bu mekânsal olanak dönemin devletin kurduğu
sanayi ya da tarım odaklı tüm yerleşkelerinde mevcuttur, ‘44 tarihli memur mesken
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yasası da lojman yapımını desteklemektedir. Yasanın işçileri, Hara lojmanlarının
da tüm işçileri kapsamıyor oluşu belirli
bir düzeyde sınıfsal ayırım izlenimi verir,
ancak Cumhuriyet Türkiyesi’nde işçi
lojmanlarının yoğun olduğu yerleşkeler de
vardır ve Çifteler Harası konutlarının az
sayıdaki işçiye ev sahipliği yapması yukarıda belirtilen nedenle de ilintili görünmektedir. Bu anlamda sınırlı bir sınıfsallık
içerdiği söylenebilen Hara konutları, bir
yandan da Erken Cumhuriyet’in değişen,
geleneksel büyük aileye özgü görece
mahrem, içe kapalı, büyük konut yapılanmasından çekirdek aileye hizmet veren
görece dışa açık, seküler, küçük, sosyal
konut anlayışına doğru evrilen düzeninin
bir yansıması olmaktadır. Yine de erken
dönem Hara lojmanları geleneksel müstakil konut yaklaşımını sürdürmektedir, daha
geç dönemde, ‘80’lerde aynı alanda inşa
edilen konutlar ise artık tümüyle etkinleşen
“apartmanlaşma” olgusunu somutlaştıracak
biçimde çok katlı düzendedir. Hara’nın
çok katlı lojmanları günümüzde statik
açıdan dayanıksızlıkları tespit edildiğinden
boşaltılmış ve Ekim 2018 itibariyle yıkımı
bekler hale getirilmiştir.
Ana yolun iki yanında karşılıklı olarak
konumlanan ve erken döneme tarihlenen
müstakil lojmanlardan sadece iki adedi
apartman yapıları gibi daha geç bir dönemde, 1970’lerin sonunda ve öncekiler gibi
müstakil bir yapıda ama ikiz ev şeklinde
inşa edilir. İdari binaya en yakın noktada
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üretilen ikiz evlerden ilkinde müdür lojmanı
yer almaktadır. İkiz evlerin alt kotunda
bağımsız girişleri bulunan garaj, depolama
alanı, merdivenle çıkılan üst kotunda ise üç
odalı asıl yaşam bölümü konumlanır (Resim
22, 23). Ancak müdür lojmanının yer aldığı
ilk ikiz evin alt kotu tam bir kat, ikinci
ikiz evin alt kotu ise arazi eğiminin hafifçe
yükselmesinden dolayı bir bodrum kat
şeklinde kendini gösterir. Kaloriferli, kırma
çatılı, sade biçimlenişli ikiz evlerin kuzeyine doğru sıralanan ve daha erken dönemde
üretilen diğer müstakil lojmanlar ise tekil,
tek katlı, yine bodrumda depolama alanları
bulunan, iki/üç odalı, kırma çatılı, kemerli/
sakin balkon boşluklarından girişlerini
alan, arka cephelerinden bahçelere çıkış
veren, ölçekli birimler olmaktadır (Resim 24).
Lojmanlara sonradan yapılan bazı eklemeler özgün biçimlenişleri okumayı zorlaştırsa
da özellikle tekil konutlardaki dingin biçim
dili korunmaktadır. Rasyonel bir dizilime,
işlevsel bir yapılanmaya ve kırsala özgü
sadeliğin de etkisiyle yalın bir biçimlenişe
sahip bulunan Hara konutları, kırsal mekânsallığın esnek, doğal düzenini anımsatacak
şekilde geniş yeşil alanlara serbestçe açılır.
Yeşil dokunun yoğunluğu yeni bir kırsal
konut manzarası sunan konutların sakinlerinin bu bağlamdaki ihtiyaçlarını büyük
ölçüde gidermektedir, ancak yeşil alanların
bazı noktalarda atıl, tanımsız bir görünüm
de sergilediği gözlenmektedir. Rasyonel-organik aradalığının ikircikli yönlerinin de
konut alanı canlılığını bir parça azaltmış
olabileceği düşünülmektedir.
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Değerlendirmeler ve Sonuç

4.1. Yerleşke Ölçeğinde Değerlendirmeler
Sonuç olarak Eskişehir Çifteler Harası’nın
yerleşke ölçeğinde Cumhuriyet Modernleşmesi’ni tanımlayan rasyonelleşme,
sekülerleşme, kolektifleşme, modern
tekniklere yönelme, devlet merkezli olma
gibi temel kavramları ve bunların kırsal
ölçekteki yansımalarını büyük oranda
gerçeklediği söylenebilir. Çok fonksiyonlu, ikili arazi düzeni içinde ve ana arter
üzerinden çevreyle yakın mesafeli ilişki
kuran yapılanma, modernleşme kavramlarının çalışanlar ve yöre halkı bağlamında
farklı düzlemlerde tanıtılmaya ve yerleştirilmeye çalışıldığını düşündürür. Özellikle
idare, eski tavlalar, manej üçlüsüyle erken
dönemde yaratılan idari/üretimsel, misafirhaneler ve cami ile oluşturulan sosyal ve
lojmanlarla kurulan ikamet bazlı odakların,
yeni kırsal modeli ana arter aracılığıyla
doğrudan bölgeye aktardığı söylenebilir.
Temel fonksiyon gruplarının birbirleriyle
sistemli ilişkiler kurması rasyonelleşme,
hemen her yapı grubunun toplu, paylaşımlı, dışa açık, dönemi için yeni kullanımlar
ortaya koyması sekülerleşme, kolektif
yaşam ve Yerleşke yaşantısına ilişkin

sınırların zaten mülk sahibi olan devlet
tarafından çizilmesi devlet merkezli olma
parametrelerini büyük ölçüde somutlaştırır.
Ancak Yerleşke’de var olan dolaşım ağının
çok net bir ortogonal düzen içermemesi
modernleşmeyi esneten kırsal ögelerin bir
yansıması olarak algılanmaktadır. Buradan
hareketle kırsal iletişim ve kalkınma ekseni
kapsamında da Yerleşke’nin yakın çevresine yeni çiftlikleri, TJK’yı ve erken dönemde Köy Enstitüsü’nü çekmesinin kentsel,
üretimsel ölçekte; ülke geneline, çevreye
nitelikli tay, tohum satışı yapmasının, yöre
halkına iş/yaşam olanakları yaratmasının
ve günümüzde azalsa da çiftçi eğitimlerini
sürdürmesinin ise üretimsel ölçekte kırsal
odak olma halini ve kırsal kültüre ilişkin
etki alanını vurguladığı saptanır.
Öte yandan modernleşme üzerinde temellenen böylesi bir kentsel, üretimsel kırsal
odak olma halinin, ilk günden başlayarak
Mahmudiye-Çifteler bölgesinden kente, görece sanayi alanlarına kayışları da
dolaylı yoldan desteklediği söylenebilir.
Ancak çelişik gibi görünse de bu alanda
tarımsal, kırsal üretim ve eğitim mekânlarındaki yoğunlaşmanın yarattığı enerjinin
bir yandan da yöre halkını toprağında yeni
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bir kırsal yaşam kurma bağlamında güçlendirdiği varsayılmaktadır. Cumhuriyet’in
atçılık ve tarım politikalarının uygulama
alanı olarak Çifteler’in seçilmesi, geçmişte dönemi için yüksek bir rakam olduğu
söylenebilen 500-600 kişinin Yerleşke’de
çalışması, çalışanların aile bireyleriyle
birlikte bu sayının etki alanının büyümesi,
yeterliliği tartışılsa da eğitim verilen, satış
yapılan çiftçilerin varlığı, çevre köylerden
gelen ve eğittiği çocukları yine köylerde
görev almaya gönderen Köy Enstitüsü ile
kurulan yakın ilişkiler ve zamanla TJK ile
de oluşturulan bağlantılar, Eskişehir Çifteler Harası’nın yöre halkını kırsalda yeni
bir yaşam kurma konusunda desteklediğini
gösteren olgular olarak yorumlanabilir.
Ancak günümüzde tarım politikalarındaki
yetersizliklerin, genç nüfusun artan göçlerinin ve Hara’nın kent-kır aradalığına özgü
rasyonelliğinin yoğunlaşmış halinin kırsal
iletişimi, yöre insanıyla ilişkileri belirli
bir oranda azalttığı gözlenebilir. Yine de
kentsel/rasyonel-kırsal/organik aradalığının
kapsayıcı bir potansiyelinin de bulunduğu
ve bu potansiyelin etkinleştirilebileceği
belirtilmelidir.
4.2. Mekânsal Ölçekte Değerlendirmeler
Çifteler Harası’nın mekânsal ölçekte ise
Cumhuriyet Modernleşmesi’ne özgü değerleri farklı fonksiyon gruplarında yaşama
geçirdiği; bu kapsamda idari binanın ardışık çalışma düzeninin, eski tavlaları yakın
mesafeden kontrol etme isteğinin, meydan
ve tavlalarla oluşturduğu kuvvetli vurgunun; üretim yapılarının atları ve sığırları
hastalıklardan koruma, eğitme amacıyla
farklı yaşam evrelerinde ayıran, onların
soy ıslahına, beslenme, barınma ihtiyaçlarına, sağımına yönelik modern teknikleri
kullanan, kimi zaman homojenleşen mekân
çözümlerinin; sosyalleşme mekânlarının
düzenli, kolektif kullanımının, dönemi için
yeni, toplu kullanımlı bazı fonksiyonlarla
halkı tanıştırmasının; lojman birimlerinin
sıralı/karşılıklı diziliminin, geleneksel
büyük aile yerine çekirdek, çalışan aileyi
baz alan görece dışa açık, az m2’li biçimlenişinin, modernleşmenin rasyonel, seküler,
kolektif yaklaşımını yansıttığı söylenebilir.
Rasyonellik biçim dili anlamında da erken
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döneme tarihlenen tavlalarda, misafirhane
gibi sosyal mekânlarda ve tekil, müstakil
konut birimlerinde, sonradan yapılan bazı
eklektik müdahalelere karşın halen okunabilen yalın, dingin, incelikli çizgilerle
kendini gösterir. Ancak özellikle daha geç
dönemde kurulan üretim mekânlarından
bazılarının baştan eklektik malzeme tercihleriyle inşa edildiği, bunun da bir oranda
nitelik kaybına yol açtığı anımsatılmalıdır.
Öte yandan idare, cami ve bazı atölye
yapılarının biçimleniş bağlamında püriten
moderni yansıtmasalar da temsili tarihsel
dilleriyle düşünsel düzlemde modernleşmeyi somutladıkları ve Osmanlı’dan
devreden mirasa dönüşüm içinde süreklilik
vurgusu yaptıkları; ayrıca cami fonksiyonunun diğer mekânlarda netleşen sekülerleşmeyi bir ölçüde esnettiği saptanmalıdır.
Hara mekânlarının modernleşmeyi kırsal
iletişim/kalkınma ekseni ile birleştirme
bağlamında da anlamlı bazı veriler sunduğu, bu çerçevede üretim mekânlarının
doğrudan kırsal kalkınmayı desteklemeye
yöneldiği, kırsal nüfusla, çevreyle, günümüze doğru gelindikçe zayıflasa da çeşitli
iletişim biçimleri geliştirdiği, yerel hafızayı
eski tavlalarda yakın yeni tavlalarda görece
daha uzak bir mesafeden sunduğu doğa/
hayvan imgeleri ile beslediği ve rasyonel
teknikler kullansa da fonksiyonu gereği
kırsalın getirisi bol yeşil alanla, katı olmayan yerleşim düzeniyle, sığırcılık tesislerinde gözlenen daha az kararlı yerleşim
tercihleri ile kendini ifadelendirdiği görülür. Dönemin diğer devlet yerleşkelerinde
de görülen ve burada da yinelenen sosyal
mekânların ve konutların ise doğrudan
çalışanların hatta kimi zaman yöre halkının
ihtiyaçlarını gidererek, yoksunluklarını
azaltarak kırsal kalkınmaya ve iletişime
destek olduğu, halen kullanılan konutların
sayıca çok olmasalar da doğadan kopmayan, yeşil alana serbestçe açılan yapılanmalarıyla kırsal peyzajla yakın ilişkiler
kurduğu belirtilmelidir.
4.3. Sonuç
Tüm bu saptamalar Çifteler Harası’nın
Osmanlı son dönemindeki kuruluşundan
Cumhuriyet’e ve günümüze uzanan süreçte
modernleşme ve kırsallık eksenleri bağla-

Arı a

k

r

l r ara ı

mında korunması ve geliştirilmesi gereken
çok miktarda bilgiyi somutlaştırdığını
gösterir. Osmanlı son döneminde başlayan
modernleşme sürecini yeni atçılık mekânları ve Batılı neo-klasik üsluba referans
veren yapılarıyla hissettiren Çifteler Harası, Cumhuriyet Dönemi’nde ise modernleşmede yaşanan sıçramaya ve gelişen bütüncül planlama anlayışına uygun biçimde
rasyonel tarım-hayvancılık mekânsallığını
çok fonksiyonlu yerleşke mantığı içinde
gerçeklemeye yönelir. Hara’nın çok fonksiyonlu ve sistemli yerleşke bütününün
süreç içinde ortaya koyduğu ve yukarıda
irdelenen bilgiler, modernleşmenin sanayi
ve kent yerine kırsalla harmanlanmasının katmanlaşmayı arttırdığını gösterir.
Modernlik/yerellik, kır/kent ikilemlerini iç
içe geçiren, kırda kalan ama onu rasyonalize eden bir ara yaşantı formu geliştiren,
bunun olanaklarını sınayan ve uzun bir
süreçte önemli katkılar ortaya koyan Çifteler Harası’nın günümüze doğru gelindikçe
Köy Enstitüsü gibi bazı destekleyici kırsal
oluşumların bölgeden eksilmesi ve giderek
artan göçler nedeniyle yakın çevresindeki
etkinliğini bir miktar yitirdiği söylenebilir.
Ayrıca Yerleşke’nin Mahmudiye-Çifteler
ana yolu üzerindeki idari, sosyal odaklarının, eski tavla yapılarında şekillenmeye
başlayan yeni sosyal mekânlarının ve
lojmanlarla bütünleşen yeşil alan kullanımının canlandırılması gerektiği de yapılan
saptamalar arasındadır. Kimi noktalarda
canlılığın azalmasının, modernlik/yerellik
gerilimleri ve yaratılan kırsal odakta kırsal-kentsel aradalığından beslenen rasyonel
yaklaşımın zaman zaman fazla mekanik
bir düzeye erişmesi ile de bağlantılı olduğu
düşünülmektedir. Bu çerçevede rasyonel,
teknik yaklaşımı kırsala özgü organik
tercihlerle daha fazla beslemek, aradalığın
getirdiği kapsayıcılığı öne çıkararak Yerleşke’yi kırsal, hatta kentsel nüfusla daha
ilişkili hale getirmek, Yerleşke mekânlarının bazılarını atçılık, tarım, organik tarım,
eğitim, geçici konaklama gibi etkinlikler
üzerinden halka belirli bir düzeyde açmak,
Hara’nın kırsal yaşamla kurduğu iletişim
zeminini günümüzün ihtiyaçları ışığında
geliştirmek, yeşil dokuyu daha etkin kullanıma kavuşturmak ve belki de en önemlisi

yöredeki genç nüfusun göçünü engelleyecek yeni bazı tarım politikaları üretmek
canlılığı çoğaltmada yol gösterici olabilir.
Böylelikle Eskişehir Çifteler Harası’nın
ve aslında tüm haraların modernleşme/
kırsallık eksenleri üzerinden sunduğu ve
üretmeye devam ettiği bilgileri bugünün
gerçekleri ışığında, gerilimlerini azaltıp potansiyellerini geliştirerek yarınlara aktarabilmek çok daha olası hale gelebilecektir

•
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