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SUNUŞ

ل ل - 14  Mayıs 1994 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma 
Merkezi olarak İstanbul'da "Türk kültüründe at ve çağdaş atçılık" konulu bir sempozyum düzenledik. 
Türkiye Jokey Kulübü, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ile birlikte • Toplantının maddi manevi ev 
sahiplisini ve sponsorluğunu yaptılar. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi de ev sahiplemenden biri 
oldu. Elinizdeki kitap, bu toplantıda sunulan veya toplantı için hazırlanmışolan tebliğlerden meydana 
geldi. Toplantıda sunulmamasına karşılık kitaba bir yazı daha alındı. Rahmetli Emel Esin'in " Türk 
Sanatında At" başlıklı yazısı. Bu yazının Türk sanatında at üzerine yazılmış en ayrıntılı çalışmalardan 
biri olması, aslının İngilizce olup Türkiye Türkçesine çevrilmemiş olması sebebiyle ve rahmetlinin 
uzun yıllar uluslararası toplantılarda bizi temsil etmesini yadetmek arzusuyla bu yazı İngilizce aslından 
Türkçeye çevrilerek kitaba alındı. Nezihe Seyhan’ ın nefis dialarla sunduğu tebliğinin dialarını kitapta 
maalesef veremedik.

Tebliğleerin Türkiye Türkçesine çevrilmesinde，tashihlerin yapılmasında bir çok kimsenin emeği 
geçti : Yard. Doç. Dr. Gulden Sağol, öğr. Gör. Göksel öztürk, Ar. Gör. (؛)zlem Deniz，öğr. Gör. 
Fahmnnisa Bilecik, Ogr. Gör. Arzu Erdoğan, Ar. Gör. Meral Gölgeci, Ar• Gör. Mahur Tulum, Yard. 
Doc. Dr. Sebahat Deniz, Afak Memedova, Teleman Guliyev, Derya Dalkara, Şenay Şişman, Bılgıner 
Onan, Cumageldi Bayramov. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Kitabın yazılımı ve baskı 
hazırlıkları, her zamanki gibi eski grencim iz Yücel Dağlı ve kardeşi İsrafil Dağlı tarafından yapıldı. 
Yeni temin ettikleri scanner ile siyah beyaz resimleri görüntüleyip yerlerine yerleştirdiler.

Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık kitabı Türkiye Jokey Kulübü tarafından bastırılmıştır. 
Türkiye Jokey Kulübü başkanlığına ve yönetim kumluna sonsuz teşekkürlerimi ve ilim  camiasının 
şükranlarını sunarım. Bu vesile ile hem kendi adıma hem tebliğ sahipleri adına，bu kitabın ortaya 
çıkmasına emeği geçenlere candan teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Emine Gürsoy - Naskali 
M arm ara  Ü n ivers ites i
Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü 
1995 tstanhııl
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AÇILIŞ KONUŞMASI

Ö M E R FA R U K B A TIR E L*

Sayın Konuklar,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nm himayesinde，üniversitem iz Türkiyat Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Türkiye Jokey Klübü ve t. ü . Veteriner Fakültesi işb irliğ i ile düzenlenen "Türk Kültüründe 
A t ve Çağdaş A tç ılık " konulu toplantıyı ağmaktan onur duyuyorum. Kazakistan, Kırgızistan, Türk- 
menistan, Özbekistan，Azerbaycan, K .K.T.C ., Rusya, Yakutistan, A ltay Cumhuriyeti ve Macaris- 
tan'dan katılan misafir b ilim  adamı ve temsilcilere hoş geldiniz diyorum.

Toplantının Türk kültüründe, dilinde ve tarihinde at ve atçılığın değerlendirilmesi，ülkeler ara- 
sındaki iletişim in saflanması olarak ifade edilecek b irincil amacının yanısıra, çağdaş atçılığın sorunla- 
rmın ele alınışı ve Ülkelerarası işb irliğ in in kurulması olarak ifade edilebilecek ik inc il b ir amacı da bu- 
Ilınmaktadır.

Pek b irlikte yaşayamadığımız müstesna b ir varlık olan at için bilinen bazı b ilg ileri sunmak istiyo- 
rum. Önce Kaşgarlı Mahmut’un Dîvanû Lûgati't-Türk'te at ile  ilg il i olarak tesbit ettıgı 180 kadar ad, 
deyim, atasözü vardır. Kuş kanatın, er atın (Kuş kanadıyla, er atıyla) deyim inin anlamını dikkate alır- 
sak, geçmişte Türk'ün ve atın b irb irin i tamamlayıcı ıkı unsur olduğunu görürüz. Kafesoğlu, islâmda 
da atın övülaugıinü söylemektedir. A tların alnında hayır vardır. Bereket atların almlarındadır denmiş. 
Abbasiler döneminde ilk  atla i lg i l i  eserler yayınlanmış, ilk  dönemlerde ihracı dahi yasaklanmıştır 
(Halaçoğlu). Türklerde at yetiştirme geleneği Osmanli döneminde de devam etmiştir. OsmanlI'da, tı- 
marlı sipahiler, akıncılar ve kapıkulu süvarileri at Üzerine kurulmuş askeri b irlik lerd ir. Haberleşme ve 
taşımacılıkta da temel araç at olmuştur. A ta bakanlar, teka lifi örfiyeden muaf tutulmuştur. A tın  eyer， 
Üzengi，gem, yular ve kamçıdan oluşan biniş takımı ve nal sistemi de Türklerin at kültürünün dünya 
çapında olduğunun kanıtlandır.

Cumhuriyet döneminde at binek hayvanı ve spor için kullanılm ıştır, u ır ıt ve cevgan gibi eski 
Türk oyunları hâlâ oynanmaktadır. A t yetiştirilmesinde eski haralar, şimdiki tarım işletmeleri, at-aygır 
depolan işlevini belli ölçüde yitirm iş görünmekte ve at sayısı azalmaktadir.

A t ve atçılığın özü şudur: at toplumlara sûr،at kavramım temsil eder; özel maharet ve cesaret iste- 
yen ata binme işi, at üstünde olanın yayaya kıyasla üstünlüğünü ve egemenliğini simgeler. A t, kıtalara 
yayılmayı sağlayan b ir ulaşım ve iletişim in gerçekleşmesini sağlamıştır; üstelik bugünün soğuk maki- 
neleri gibi değil, insana yakın b ir dost, hassas bir canlı, sevgiyi öğreten, doğayla bütünleştiren b ir var- 
İlk  olarak.

Bu düşüncelerle toplantıyı düzenleyen kuruluşlara, başta Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali olmak 
üzere şükranlarımızı arz ediyorum.

* Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel, Marmara Universitesi Rektörü



AÇILIŞ KONUŞMASI

FERDİ SABİT SOYERH

Sayın Başkan,

Türk Cumhuriyetlerinden gelen değerli konuklar,

Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığının öncülüğünde Marmara Üniversitesi Türkiyat Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, İstanbul üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Türkiye Jokey Kulübünün birlikte 
düzenlediği bu güzide toplantıya davet edildiğimizden ötürü ilg ili tüm kuruluş ve kişilere teşekkür et- 
meyi b ir görev bilmekteyim.

Değerli Konuklar，

İnsanlığın gelişmesinde araç kullanımı kadar etkili olan b ir unsur da atın evcilleştirilmesi ve kul- 
lanılmasıdır. A t insanlığın her yönü ile gelişmesini sağlamıştır, insanlık at sayesinde yer yüzü yuvar- 
lağının her yerinde üretugı b ilg iy i, beceriyi birbirine taşımıştır. A t ile insanlık ürettiklerini değiştirme 
ve sosyal alış verişi geliştirme noktasını yakalamıştır. İnsanlık tarihi askeri ve siyasi şekillenişin ge- 
üşmesini de atla sağlamıştır.

Bu yüzden at ve insan ilişkileri çok önemli olmuştur. A t ve insanın ilişkileri her topluma bil* kül- 
tiire l zenginlik kazandırmıştır, insanlık tarihinde çok büyük b ir yeri olan atın Türk kültüründe, yaşan- 
tısında ve tarihinde etkin ve önemli bir yeri vardır. Orta Asyadan ta Balkanlara kadar yayılan Türk dili 
at sayesinde bu genişlemesini sağlamıştır. Türk toplumlarının tarihsel süreç içerisinde gerçekleştirdik- 
Ieri çeşitli devlet ve imparatorluklar hep atın askeri açıdan olsun, ulaşım ve üretim açısından olsun en 
iy i şekilde değerlendirilmelerine dayanmıştır. Bu yüzden Türk tarihinde at ve atçılığın çok önemli bir 
yeri vardır. A t kültürümüze her yönü ile girmiştir. Sevda ve aşk şiirlerinden tutalım günümüze taşınmış 
ve bizlere devredilen kültürel mirasımızda at çok belirleyici bir unsur olmuştur.

Kıbrıs'ta da Kıbns Türklerinin tarihsel geçmişinde de at çok önemli b ir yer tutmuştur. 20• yiizyı- 
lın ortalarına doğru özellikle mekanizasyondaki gelişmeler yanısıra Kıbrıs'ta yaşadığımız acı sonuçlar 
doğuran toplumlar arası çatışmalar, savaşlar, göçler nedeniyle at ve atçılık sürekli gerilemiştir.

Geçmiş yıllarda Kıbrıs'tan Orta Doğu ülkelerine at ve katır ihracatı ile önemli b ir gelir sağlandığı 
gerçeği bugün at ve diğer kaynakların azlığı ile  birleşmektedir. 1. Dünya ve 2• Dünya savaşları dö- 
neminde İng iliz  sömürge yönetiminin Orta Doğudaki askeri b irliklerin in ihtiyacı olan at ve katınn Kıb- 
rıs'tan sağlanması atın tarihsel süreç içerisinde insanımıza olan yakın ilg is in i göstermektedir. Hatta 2. 
Dünya harbinde İng iliz  sömürge yönetiminin İng iliz  ordusuna aldığı Kıbrıslılara "Katırcılar" denmesi 
de konu ile ilg ili önemli bil• ipucu olmaktadır. 1974 öncesine kadar Kıbrıslı Türkler Lefkoşa Koşu ve 
Jokey kıılııplerinde hissedilir derecede varlık göstermekte idiler, öze llik le  yarış atı yetiştiric iliğ i bakı- 
mından gurur verici b ir rekabet ortamı içerisinde bulunuyorduk. Ancak 1974 sonrasında alt yapıların

Ferdi Sabit Soyer, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Tarım Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanı
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büyük bir kısmının güneyde kalması, göçler, ekononıik sorunların yanısıra yeniden yapılanmamızın 
da etkisi ile bugün bu konuda oldukça geriledik. Şimdi önümüzde bu alanda yeni b ir atılım yapma ar- 
zusu durmaktadır. Müteşebbis Kıbrıs Türk Jokey Kıılubü bu eksikliğim izi gidermek ve yarış atı yetiş- 
tir ic iliğ in i geliştirmek için fırsat beklemektedir. Her konuda olduğu gibi bu alanda da Türkiye'deki ilg ili 
kuruluşlardan destek ve ilg i göreceğimizden hiç kuşkumuz yoktur.

Bu vesile ile bir araya gelen bütün b ilim  adamları, bu toplantıda gerçekleştirecekleri b ilg i alış-ve- 
rişi ile çok yararlı sonuçların üretilmesine katkı sağlayacaklardır. B izler de bu zenginlikten yararlanaca- 
ğız. Türk Cumhuriyetlerinin değerli temsilcileri yalnız b irb irle rin i tanıma fırsatı değil aynı zamanda 
Türk Kültüründe atın rolü yanı sıra çağdaş atçılıkla ilg il i b irbirlerine aktaracakları ile çok yararlı 
sonuçlar ortaya çıkaracaklarına inanıyorum. Bu inançla hepinize çalışmalarınızda başarılar diler, 
sîzlerle bir arada bulunmaktan duyaugum memnuniyeti ifade eder, saygılar sunanm.
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H A Z IM  R. GÖZLÜKÇÜ*

Sayın Başkan,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının değerli mensupları，

Medyanın sayın temsilcileri,

Sayın M isafirler，

Türk kültüründe at ve çağdaş atçılık toplantısında emeği gegen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
Marmara Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fa- 
kültesi mensuplarına ve uzak (ökelerden gelerek bu toplantıya katılan sayın temsilcilere huzurunuzda 
teşekkür ederim.

Toplantının devam edeceği 4 gün zarfında arkadaşlarım, Türkiye Jokey Klübü, yarışlar, haralar 
ve oyunlar hakkındaki b ilg iy i sizlere verecekler. Ben burada Türklerde at hakkında，sizlere kısa b ir 
b ilg i vermeye çalışacağım. Atın evcilleştirilmesiyle beraber, atı kullanan toplumlar, kapalı toplum olma 
hüviye tle rin i bırakmış maddi kalkınmanın sac ayağından ik is i olan ulaşım ve haberleşmede ait 
oldukları devrin ölçülerine göre sürat çağma geçmişlerdir.

A tı evcilleştirerek insanlığın hizmetine sunan Türklerdir. 5500 y ıllık  bu beraberlikte at Türk top- 
lumunun kültüründe müstesna bir yer tutmuştur. Saka Türklerinin b in ic iliğ i geliştirmeleri, atlı sporlann 
başlangıcı ve temeli olan avcılık, at yarışları, cirit, atlı top oyunları, at güreşi, cevgen ve buzkasi gibi 
eğence savaş hazırlığı oyunlannda atın kullanılması ata Türk toplumlarında çok ayrıcalıklı b ir konum 
kazandırmıştır.

A t kültürü ile ilg ili töreler, Gök Terklerden itibaren küçük fa rklılık larla  bütün Türk boylarında 
yer almıştır. Uygur Türklerin in 12 hayvanlı takviminde b ir ayın adı at manasına gelen yond'dur. Ay- 
rica Orta Asya Türk kavimlerinde yas belirtisi, ölen kişinin atının kuyruğunun kesilmesi veya örülüp 
bağlanması ile ifade edilmektedir.

Ünlü İslâm m üellifi Câhiz, bakın ne diyor:

"Türk'ün silahı, atı, koşum takımlan ile ilg ili herşeyi yanında bulunur. Türk hızla koşan at üze- 
rinde dört yana ok atar; Türk, atını kendisi terbiye eder, yetiştirir, adını söyleyince atı onu takip eder. 
Türk'ün ömrünün yansından fazlası atın Üzerinde geçer, Türk hem çoban, hem veteriner, hem süvari 
hem cengaverdir. Hulasa ”b ir Türk başlı başına b ir m ille ttir” diyen ünlü İslâm m üe llifi Câhiz, bu 
cümleleri ile  atın bizim toplumumuzdaki yerini çok veciz olarak ve başka b ir ilaveye gerek olmaksızın 
ifade etmiştir.

Türk kültüründe at ve çağdaş atçılık toplantısının başarılı geçmesini diliyorum.

* Hazım R. Gözlükçü, Türkiye Jokey Klübü Başkanı
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Sayın Rekötür,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar ve temsilcileri,

Dekanlar, Öğretim üyeleri, öğrenciler,

Basın Mensuplan,

Değerli Konuklar ve katılımcılar,

Marmara üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye Jokey Kulübü, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ve İstanbul üniversitesi Veteriner Faklütesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Türk 
Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık konulu uluslararası nitelikteki bu toplantıda birlikte olmanın mutluluğu 
içerisinde İstanbul Üniversitesi ve Veteneriner Fakültesi mensuplan adına hepinizi saygi ve sevgili lie se- 
lamlıyorum.

Özellikle Türk Kültürü ile büyümüş ya da çalışma alanı olarak Türk Kültürünü seçerek onunla 
bütünleşmiş, binlerce kilometreye varan uzaklıktan Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Türkmenistan'dan, Altay 
Cumhuriyetinden, Yakutistan'dan, Özbekistan’dan, Azerbaycan'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, 
Rusya’dan，Macaristan'dan, Almanya'dan Ülkemize İstanbul'a gelen konuklan ayrıca selamlıyorum. Hoş gel- 
diniz diyorum.

Beş gün sürecek birlikteliğimizde, aslında at simgesi altında Orta Asya'dan yayılarak birbirlerinden bin- 
lerce kilometre uzaklıkta yaşamlannı sürdüren kardeşlerin ortak ultürü Türk kültürünün geçmişte kalan ve 
güncelleşmiş şekli ile sergilenmesi, yaşanması ve kardeşlerin özlem gidermesi, birbirini kucaklaması 
sağlanacaktır.

Böyle bir fırsatı yaratma düşüncesinden dolayı Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştarıma ve Uy- 
gulama Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali'yi kutlamak istiyorum. Çok geniş bir coğrafi 
alana yayılmış Türk kültürüne sahip ülke ve toplulukların temsilcilerinin Ülkemize daveti ve bu toplantıya 
katılabilmelerine imkan sağlaması yönünden Türkiye Jokey Kulübünün Üstlendiği görev ve sorumluluk 
gerçekten takdire şayandır, özellikle Fakültemiz ile Türkiye Jokey Kulübü arasındaki çok sıkı ilişkilerden 
dolayı sık sık desteklerini aldığımız bu kurumun bilme yaptığı katkıları kamuya duyurmayı bir görev sa- 
yorum. Ülke atçılığı ve bilme yaptıkları，yapmakta oldukları ve yapacakları tüm katkılardan dolayı Sayın 
Başkan Hazım Gözlükçü'nün şahsında tüm Türkiye Jokey Kulübü mensuplarım kutluyorum. Hemen şunu da 
ilave etmek istiyorum ki eğer Türkiye Jokey Kulübü desteği olmasa idi içerisinde bulunduğumuz imkanlar ile 
Üniversitelerim izin bu boyutta b ir organizasyonu gerçekleştirmesi mümkün olmazdı. Bu or- 
ganizasyona katılımda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının başta

* Prof. Dr. M. Ercan Artan，İstanbul üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dekanı
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Bakan ve Müsteşarı olmak üzere yetkililerin yönlendirmelerinin de büyük rolü olmuştur. Gerek organi- 
zasyona gerekse oturumlara katılımlanndan dolayı Bakanlığımız mensuplarına da teşekkür ederiz.

Türk kültüründe at ele alınınca atın yaşamı, günümüz koşullarında yetiştirilmesi, sağımı ve eko- 
nomik önemi gibi konuların da ele alınması kaçınılmaz olmuştur, işte bu aşamada Veteriner Fakülte- 
si'nden de katkı istemiştir. Bu ؛stek üzerine büyük b ir onur ve zevk ile biz de organizasyonda yerimizi 
aldık.

Türkiye'de Veteriner Hekim liğ i eğitim inin başlangıcında temel öğe at olmuştur. B ilind iğ i gibi at 
çeki, ulaşım, spoı•，kısıtlı olmak kaydıyla gıda amacıyla yetiştirilmesi yapılan bir canlıdır, insanoğlu- 
nun i lk  evcilleştirtiği, b irlik te  yaşadığı ve günümüzde karşılaştırıldığında uzun yıllar motorize güç ola- 
rak topluma hizmet veren çok önemli b ir vaHıktır. Türk kültürünün Orta Asya’dan Viyana kapılarına 
kadar uzanmasında en büyük güç kaynağı olmuştur. Orduların • ' …… ■ zafer kazanılmasında 
zaman zaman insan unsuru ile  başa baş gelecek önemde değer kazanmıştır, işte böyle ordunun en 
önemli güç kaynağı olan atın, hastalıklardan korunması ve tedavisi için gerekli veteriner hekimlerin ye- 
tiştiıilmesi konusu gündeme gelmiş ve 1842*с1е ordunun ihtiyacını karşılamak üzere veteriner hekim lik 
eğitim ine başlanmıştır. Uzun yıllar eğitime askeri bünyede devam edilmiş, İhtiyaç duyuldukça askeri 
veterinerler sivillere de hizmet vermiştir. 1889 yılından İtibaren ise toplumda at dışındaki hayvanların 
da kazanmasına parelel olarak sivil veteriner hekim lik eğitimine geçilmiştir. Bu nedenle veteriner 
h e k im le r açısından atın ta r ih i Dır önem i ve özel b ir  değeri vardır.

Değerli konuklar, atın Türk kültürü içerisinde çok önemli b ir yeri vardır. Destanlara, ağıtlara, ata 
sözlerine, parti amblemlerine, aile ferdi gibi yuvalarımıza kadar girmiştir, öze llik le  Marmara Universi- 
tesindeki toplantılarda konuşnıacılar sunacakları tebliğlerle bu hususları dile getireceklerdir. Aslında 
konu birkaç güne sığabilecek boyutta aegıldir. Atın Türk kültüründeki yeri ancak ana hatları ile özet- 
lenebilecektir. Bu konuda konuşmacılarımıza daha fazla fırsat yaratabilmek için konuşmamı kısa kese- 
rek Türk ailesindeki yerini vurgulamak için kullanılan çok önemli bir ifadeyle kapatmak istiyorum. Bİ- 
lind iğ i gibi Türk kültüründe bireyler için namus çok önemli b ir anlam ifade eder. Her şeye hoşgörü ile 
b a k a b ilir  ancak nam usa asla. Bu anlayış içe ris inde  D ireyin , a ile  re is in in  yanından h iç  ay ırm ad ığ ı, en 
yakınına dahi emanet edemediği üç şey vardır: at, avrat，silah, işte at Türk aile yapısında bireylerin 
içerisinde bu denli girmiş ve önem kazanmıştır.

Değerli katılım cılar ve konuklar, Türk Kültüründe A t ve Çağdaş A tç ılık  konulu toplantı ve or- 
ganizasyonumuzun gelecek yıllar için daha büyük katılım ve daha çoşkulu b ir organizasyonun gerçek- 
leştirilmesi açısından Dır başlangıç oirnası, başarı ile tamamlanması ve Türk dünyasına yeni ufuklar 
açması dileğiyle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
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Sayın Başkan, Sayın Konuklar，

Dünyanın dört b ir tarafında yaşayan Türk kökenli insanların, ortak b ir çok örf, adet ve gelenek- 
1er؛ vardır. Fakat şüphesiz bunlar içerisinde en önemlisi at sevgisi ve tutkusudur. Esasında Türk ulusıı- 
nun doğuşu, yaşayışı ve ilerleyişi at üzerinde olmuştur. Bu bakımdan, "Türk Kültüründe A t ve Çağdaş 
Atçılık Toplantısını düzenleyecek bizleri b ir araya getiren bütün ilg ili kuruluşları içtenlikle kutlarım ve 
Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ni de bu toplantıya davet ettikleri için kendilerine gönülden teşekkür 
ederim. Ayrıca bu toplantıda bulunmaktan, kardeş ülke heyetler؛ ile b ir arada olmaktan son derece mut- 
luluk duyduğumuzu belirtmeyi görev bilmekteyim.

Sayın Başkan Sayın Konuklar，Sizlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım sektöründen özet 
olarak bahsetmek istiyorum. Tanırı sektörü, bitkisel ve hayvansal üretimi ile sağladığı istihdam ile，İh- 
racatı ile, diğer sektörlere sağladığı imkânlar ile Ülkenin sosyo-ekonomik yapısında önemli b ir yer tut- 
maktadır. Çalışan nüfusun % 28fi tarım sektöründe istihdam edilmektedir; ihracat gelirlerin in % 70'i 
tanm o rijin li ürünlerden saklanmaktadır ve G.S.Y.İ.H.'nin % 12'si bu sektörden temin edilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2,465,552 dönümlük toplam alanının % 56.7'sine tekabül 
eden 1,398,123 dönümü tarım arazisinden, % 19.5'sine tekabül eden 480,740 dönümlük orman ara- 
zisinden oluşmaktadır.

1,398,123 dönüm olan toplam tarım arazisinin % 64'ü, yani yaklaşık 900,000 dönümü ek ileb ilir 
arizidir. Bu 900,000 dönümün önemli b ir kısmında, yaklaşık 750,000 dönümünde tahıl ziraatı yapıl- 
gaktadır. Geriye kalan arazilerde ise, başta narenciye olmak üzere, patates, üzüm ve çeşitli sebzeler ye- 
tiştirilmektedir. Ayrıca ülkenin her tarafına yayılmış yaklaşık 500,000 adet zeytin ağacı ile  500,000 
adet harup ağacı mevcuttur. Narenciye, patates, üzüm ve harup be lli başlı ihraç ürünlerin i 
oluşturmaktadır.

Hayvancılık ile başta mesarya ovası ile  Karpuz yöresinde olmak üzere ülkenin her tarafında ya- 
pılmaktadır. Ü lkemizde yaklaşık; 16,000 adet sığır, 200,000 adet koyun ve 50,000 adet keçi varlığı 
mevcuttur. Ayrıca yılda yaklaşık 3 m ilyon adet ızgaralık-sofrahk p iliç  üretilmektedir. Bazı istismalar 
dışında, üretim ülkemiz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. îç tüketim fazlası ürünler de ihraç edilmek- 
tedir. Ü lkem iz tarımı konusundaki bu özet bilgiden sonra, şimdi de Kıbns Türk halkında at ve atçılı- 
ğm durumu konusunda özet b ir b ilg i sunmak istiyorum.

Sayın Başkan, Sayın Konuklar, Kıbrıs'ta ve Kıbrıs Türklerinin tarihsel geçmişinde at, sosyal ve 
ekonomik yaşamda çok önemli b ir yer tutmakta idi. B ilind iğ i gibi 1571-1878 döneminde Kıbns tama- 
men Osmanli idaresinde idi. o dönemlerde, bu gün •’Efendiler (Çiftliği” olarak bilinen bölgede, ordunun 
ihtiyacı olan atlar yetiştirilmekte idi. Bu atlar ordu ihtiyacı yanında，1940 ا1ا  yıllara kadar şehir iç i ve

* Veli Volkan, Kuzey. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Paneli Tanm, Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı
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şehirlerarası taşımacılıkta da kullanılmakta idi. Ancak özellikle kırsal bölgelerde, iş hayranı olarak ta- 
şımacılıkta genellikle ünlü Kjbrıs eşekleri kullanılmakta idi. Bu hayvanlar, diğer ülkelerdeki eşeklere 
nazaran, cidagoları yüksek, ir i cüsseli, kalın yapılı, adaleleri gelişmiş ve kuvvetli hayvanlardır. 
Donları ekseriyetle koyu siyahtır，burun kısım ları ile  gözlerinin etrafı ise halkavari beyazdır. Bu 
eşekler halk tarafından katır yetiştiriciliğ inde de büyük ölçüde kullanılmakta idi. ١ 878 yılında Kıbrıs'a 
gelen ing iliz le r bunu görerek, İng iliz  ordusunun katır ihtiyacını karşılamak için gerekli önlemleri 
aimışlar ve oluşturulan aygır depoları ile katır yetiştiric iliğ in i teşvik etmişlerdir. Bu üretim ile 1• ve II. 
Dünya savaşları döneminde İng iliz  sömürge yönetiminin orta doğudaki askeri b irliklerinin ihtiyacı olan 
at ve katırlar Kıbrıs'tan sağlamakta idi.

Kıbrıs'ta 20• yüzyıl başlarında hayli yaygın olan at, eşek ve katır varlığı, yaşam tarzının deği- 
şikııgı, mekanizasyon, ekonomik zorluklar, yer değişikliği, güçler ve toplumlararası çatışmalar nedeni 
ile  azalmış, at ve atçılık ile katır ye tiş tiric iliğ i de sürekli olarak gerilemiştir. 1936 yılında, Kıbrıs'ta， 
4536 at, 53888 eşek ve 8568 katır varken, bu rakamlar, 1956 yılında 2549 at, 42266 eşek ve 6920 ka- 
tır adetine düşmüştür. 1990 y ılı istatistiklerine göre bütün Kıbrıs'ta sadece 6961 adet at-eşek-katır 
varlığı kalmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ise halen yaklaşık 1500 adet at-eşek-katır varlığı 
mevcuttur. Bu hayvanlar da genellikle iş ve binek hayvanı olarak kullanılmaktadırlar. Esasında 1960'1آ 
yıllardan احم ，iş hayvanı olarak iktisadi önemini yerdiğ inden  dolayı, dünyadaki at mevcudu da % 20 
oranında azalmış durumdadır.

K ıbrıs 'ta, hastalık yönünden, nev،ine münhasır h içb ir  salgın hastalık mevcut değild ir. 
Uygulanan sıkı karantina ve hastalık kontrolu ile，ülkemiz diğer hayvan hastalıklarında olduğu gibi at 
hastalıkları bakımından da temiz b ir  ülke durumundadır. Bilinen en son salgın at hastalığı 1958-1959 
yıllarında görülen African  Horse Sickness hastalığıdır. Bu hastalık da uygulanan aşı kampanyası ile 
önlenmiştir.

1974 öncesine kadar Kıbrıslı Türkler, Lefkoşa Jokey Klübiinde  hissedar olup, bu kuruluşta 
önemli derecede varlık  göstermekte idiler. Ancak 1974, M utlu  Kıbrıs Türk  Barış Harekatından sonra 
alt yapılan büyük b ir kısmının güneyde kalması，göçler, ekonomik ve sosyal sorunlar ile bu gün at ve 
atçılık son derece gerilemiştir.

Ancak "soyundan çekmeyen soysuz olur” sözünü kanıtlarcasına, Kıbrıs Türk halkındaki at sev- 
gisi hala yaşıyor ve halkın sosyal yaşamında önemli olmaya devam ediyor, örneğin, erkek gocukların 
e rk e k lik  çağına başlam alarm ın b ir  s im gesi o la rak kabu l ed ilen sünnet tö ren le rinde , sünnet ed ilecek ÇO- 
cuğa atlı törenler düzenlemek, insanımızın vazgeçemediği ve vazgeçemeyeceği b ir  tutkudur.

Ayrıca, diğer yerli hayvanlar yanında meşhur Kıbrıs eşeğini yaşatmak, korumak ve muhafaza 
etmek iç in  Girne'de b ir  V ak ıf Ç ift liğ i kurulmuş ve bu ç iftlik te  Kıbrıs eşeğinin varlığını sürdürmesi 
sağlanmıştır. Yine  Karpaz )^resinde，oluşturulan b ir  tabii farkta, yaklaşık 300 adet Kıbrıs eşeğinin, 
tabii şartlarda yaşamaları ve nesillerin؛ idameleri sağlanmıştır.

Kıbrıs Türk  halkında, at ve atçılık alarunda yeni bir atılım  yapma arzusu daima var olmuştur ve 
müteşebbis Kıbrıs Türk  Jokey Kiübü, bu alandaki eksikliğ i gidermek ve yarış atı ye tiş tiric iliğ in i ge- 
liştirmek in fırsat beklemektedir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Anavatan Türkiye'nin؛،؛   ilg ili 
kuruluşlanndan saflanacak ilg i ve destek ile bunun gerçekleşeceğine gönülden inanıyorum.

Sayın Başkan, Sayın Konuklar, bu sunuş konuşmama son verirken bu toplantının at ve atçılık 
konusunda çok yararlı sonuçlar üreteceğine inanıyorum  ve bu inançla, bizleri müşterek tutku ve sev- 
gim izin  sembolü olan at konusunu ilm i olarak tartışmak amacı ؛le b ir  araya getiren bu toplantıyı dii- 
zenleyen bütün i lg ili kuruluşları ve şahısları; bu toplantıya kıymetli tebliğleri ile katkı sağlayan değerli 
b ilim  adamlarını ve bu toplantıya katılarak ilg ile rin i esirgemeyen herkesi gönülden kutlarım. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetine de bu toplantıya katılım  imkanı sağladığı için Sayın Tarım  ve Köy 
İşleri Bakanı'nın şahsında bütün İlg ilile re  teşekkür ederim. Bu toplantıya katilmaktan son derece 
mutluluk duyduğumu, gurur duyaugumu ifade eder lıepinize saygılarımı sunanm.
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Tarım  ve Köyiş leri Bakanlığı temsilcisi, müsteşar yardımcısı, Sayın Cengiz Aldem ir; Kuzey 
Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti，Tanm, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Ferdi Sabit Soyer; Kırğı- 
zistan Büyükelçisi, Sayın Tölömüş Okeyev; Marmara üniversitesi Rektörü, Sayın Prof. Dr. Ömer Fa- 
ruk Batırel; Türkiye  Jokey K lüb ii Başkanı, Sayın Hazım  Gözlükçü; İstanbul Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Dekanı, Sayın Prof. Dr. Ercan Artan; Türk  Cumhuriyetlerinden gelen Sayın temsilciler; Türk 
Dünyası Araştırmaları V akfı Başkanı, Sayın Prof. Dr. Turan Yazgan; A h ilik  Araştırma ve Kültür 
Vakfı Başkanı, Sayın Galip Demir; Sayın davetliler;

Türk  Kültüründe A t ve Çağdaş A tç ılık  toplantısına hoş geldiniz. Bu toplantıya bazılanmız bin- 
lerce kilometre  uzaktan: Altay'dan, Yakut’tan geldi. Bazılarımız biraz daha yakınlardan: Kazakis- 
tan*dan, Kırgızistan'dan，Özbekistan’dan, Türkmenistan'dan geldi. Bazılarım ız yine biraz daha 
yakından: Erzurum ’dan, Konya’dan, Kayseri'den, İzmir'den Ankara’dan ve İstanbul'dan geldi. Bu 
durumda, en yakından gelenler hep birlikte  ev sahibi oluyoruz. Ancak ev sahipliği konusunda Tanm  ve 
Köyiş leri Bakanlığına, Türkiye  Jokey Klübüne huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerim i arz etmek 
istiyorum. Ev sahipliği konusunda her türlü imkanım bu toplantının gerçekleşmesi için seferber ederek 
ev sahipliğ in i Üstlenen Türkiye  Jokey Klübü, bu toplantının maddi ve manevi ev sahibi olmuştur. 
Türkiye  Jokey Klübü  Başkanı Sayın Hazım  Gözliikçü'nün şahsına, Türkiye  Jokey Klübü  Genel 
Sekreteri Sayın Ömer Faruk Girgin'in  şahsına ve bu kongrenin tertiplenmesinde binbir çeşit ayrıntıya 
daima güler yüzle nezaret eden Türkiye  Jokey klübü mensubu Sayın Nur Saner'e huzurlarınızda 
Türkiyat Merkez؛ adına minnettarlığımı bildiririm .

Türk  Kültüründe A t ve Çağdaş A tçılık  toplantısını ik i amaçla düzenledik. Amaçlarımızdan biri- 
sini çağdaş atçılığın Türk  Cumhuriyetlerinde birib irine  tanıtılması şeklinde düşündük. Çünkü yaptı- 
ğımız görüşmelerde Türk  Cumhuriyetlerinde çağdaş atçılığın durumu ile  ilg ili fazla bir bilg im izin  ol- 
madiğim  fark  ettik  ve Türk  Cumhuriyetlerinde çağdaş atçılıkla  ilgilenen kurum lan，faaliyet alanlarını 
tanımak istedik. Bu tanımayı mektupla da yapabilirdik. Nitekim , bir bilg i b irik im i oluşturmak üzere 
davetli kuruluşlara bulundukları Cumhuriyetlerdeki çağdaş atçılıkla  i lg il i bir soru kitapçığı gönderdik. 
Bu soruların cevaplarını şimdi cümış bulunuyoruz ve en kısa zamanda buradan elde edilen netice Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığının değerlendirmesiyle birlikte  Türkiye  Jokey Klübü tarafından neşredilecektir. 
Ancak, kurumlan  yaşar ve işler hale getiren unsurun insan unsuru olduğunu çeşitli vesilelerle tekrar 
tekrar görüyoruz. Bu sebeple, atçılık toplantısının, bence，en arzulanan yönü: atçılıkla ilgilenen kimse- 
lerin b ir  araya gelmesi, tanışması ve yüz yüze görüşmesi olacak. Ve belki bundan sonra bir işb irliğ i 
zemini dolacak.

Türk  Kültüründe A t  ve Çağdaş A tç ılık  toplantısının diğer b ir  düşüncesi de Türk  d ili, edebiyatı, 
tarih i ve kültürü  üzerinde çalışanlara b ir  buluşma imkanı sağlamak, eski dostlukları tazelemek, eski

* Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü



dostluklara yenilerini eklemekti. Tabii, bu arada，salonda hazır bulunan öğrencilerimize isim lerini du- 
yup kitaplarını okudukları bilim  adamlarını şahsen görüp dinleme fırsatını da vermek istedik, i lk  ik i 
gün yer alacak kültür konulu tebliğler çok geniş b ir yelpaze sergiliyor. Doç. Dr• Osman Sertkaya'nın 
"Eski Türk kültüründe at” konulu tebliğinden günümüze uzanan ve Doç. Dr. Akile  Gürsoy'un sunacağı 
"Türkiye Siyasi Parti amblemlerinde at" başlıklı tebliğ ile  tarih içerisinde b ir  güzergah çizilecek. Dr. 
Nina Şatinova'nın "A ltay  Kültüründe at” konulu tebliği, Doç. Dr. Lina  Mihailovna  Sabaraykina'nın ve 
Doç. Dr. Yuri Vasilyev ivanoviç 'in  "Yakut kültüründe at” konulu tebliğ i ile  Türk  " 广 

aogusundan yola çıkılacak, Prof. Şekir Ibırayulı Ibırayev'i Kazakistan’dan alıp, Anadolu'daki rüya 
tabirnamelerinde at bahsi ve baytarnameler lie  at kültürü  batı hududuna gelecek. Edebi türler 
bakımından Sayın Prof. Dr. Bilge  Seyitoğlu m ito lo jik  dönemde at bahsini ele alacak, derken Sayın 
Prof. Dr. S aim  Sakaoğlu'nun ve Dr. brıka  Taube nın tebliğleri ile  destanlar ve masallarda at bahsi 
gelecek. Nihayet Türk  edebiyatında rahşiyelerıe Prof. Dr. Orhan B ilg in  bizi divan edebiyatı dönemine 
getirecek. Türk  tarinı iç in  fevkalade önemli bir kaynak olan Çin kaynaklarına Prof. D  Abdrakunov .*؛
Turdubayev inecek ve Çin  kaynaklarının bahsettiği gökten inen atları söz konusu edecek. D il 
konusunda eski ve yeni dönemlere ait f ilo lo jik  değerlendirmeler Prof• Aleksander Scerbak, Prof, istvan 
Vasary, Prof. Nizamettin  Mahmudov, Doç. Dr. Bakican Tohliyev, Dr• Claus Schönig, Dr. Gülden 
Sagol tarafından yapılacak. Değerlendirme ve kapanış konuşmasıı Sayın Prof. Dr. Şükrü Elçin  
yapacak.

D ileyeceğ in iz  dıger tebliğlerin  yanı sıra, bir de, maalesef bu sefer dinleyemiyecegıniz konular 
var. Sadece at kültürü konulu tebliğlere Dır hafta zaman ayırabilseydik belki o zaman konuların cüzi bir 
kısmına değinme fırsatı olurdu. Konuşmacı olarak bu sefer davet edemediğimiz çok değerli bilim  
adamlarını önümüzdeki toplantılarda dinleyeceğimiz ümidiyle diyorum.

Birazdan size Kırgızistan’dan gelen ik i manasçı Türk  edebiyatının bir şaheseri olan Manas desta- 
nından Dir at yarışı ta s v ir in i okuyacaklar. M anasçıla rdan b ir i ayn ı zam anda halk edebiyatı Profesörü 
olan Prof. Abdırakunov Turdubayev. ik inc i manasçı ise sırasını heyecanla beklemekte olan çok genç 
bir sanatçı: 11 yaşındaKi Sancar Mokeyev. Manasçıilga gocuk yaşta başlanıyor.... Sizlere sunacakları 
bölüm "Kanıkeydin Taytoru Çabışı" bölümü. Bu parça belki dünya edeoıyatınm en dramatik sahnele- 
rinden birin i canlandırıyor. Kahraman Manas, düşmanı Konkurbayev tarafından öldürüldükten sonra 
Manas'ın atalaşları, yani aynı babadan olan kardeşleri, isyan ederler ve idareyi ele geçirirler. Kardeş- 
lerden birisi Manas'ın karısı Kanıkey ile evlenmek ve Manas’ın bebek yaştaki oğlu Semetey'i mirasın- 
dan mahrum etmek ister. Kanıkey，Buhara hanı Temir Han’ın kızıdır• Oğlu Semetey’i ve kayınvali- 
desi Çıyırdı'yı da alarak zorlu maceralardan sonra babasının himayesine sığınır. Semetey'e 12 yaşına 
kadar kımlıgı açıklanmaz; bu，çocuğun selameti için gereklidir. Semetey, dayısı İsmail’i babası bilir.

Semetey tam 12 yasına basacağı sırada Kanıkey b ir  haber duyar: Buhara hanı ve komşu 
hanlıklar (1+7) büyük bir şölen tertipleyeceklerdir ve bu meyanda at yarışları yapılacaktır. Kanıkey bu 
yarışa artık yaşlanmış olan atı Taytor'u sokmaya karar verir. Taytor 60 yaşındadır. Taytor bu yarışı 
kazanacak olursa sanki Semetey'in bahtı da ağılacak, babasının in tikam ını alacaktır. Kanıkey'in 
babası olsun kardeşi İsmail olsun Kanıkey'in Taytor'u bu yarışa sokmasına karşı çıkarlar. Dul bir 
kadına bu yakışmaz derler. Fakat Kanıkey, Taytor'u yarışa sokmaya kararlıdır. Yarışa 000أ  yiirıik  
yani 1000 koşu atı katılacaktır. Ve atların hepsi de meşhur atlardır. (Parantez arasında belirteyim: bu 
atlara binecek olan jokeyler 7 ila  10 yaşları arasında çocuklar oluyor.) Yarjşın başlarında, Taytor en 
sondadır. Bunu gören Kanıkey çok kederlenir, çok göz yaşı döker. Derken Taytor, önde giden 360 
atın peşine yetişir. Yarışan atları cesaretlendirmek ve daha da hızlı koşmasını sağlamak için  "at 
sürömök" tabir edilen bir usul vardır: yarışan atların refakatinde，yarışa dahil olmayan başka atlar da 
koşabilir. Kanıkey, Taytor’u koşturmak iç in  at üstünden Manas'ın emektar türegıni ateşler. Tiiregın 
sesini duyan Taytor, Manas'ı hatırlar, bir hamle yapar ve i lk  30 at içine  girer. Ama Kanıkey yine 
mutsuzdur, niyetinin gerçekleşmesi'için Taytor'un birinci gelmesi şarttır. Derken Manas'ın savaşlarda
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Ölmüş olan 40 y iğ id in in  ruhları peyda olur ve Taytor'u hızlandırmak için  yanşa girerler. Kanıkey 
ruhları görür ve kederi daha da artar, göz yaşlarını hiç tutamaz. Bu sırada Semetey, Kanıkey'in 
Taytor'u yarışa soktuğunu fark  eder ve halası diye  b ild iğ i annesi Kamkey'e yardım  etmek için 
Manas'ın adını çağırarak Taytor'u hızlandırmaya çalışır. Semetey'i duyan at çobanları feryada 
katılırlar, onlar da Manas'ın adım çağırmaya başlarlar. A t çobanlarını duyan koyun çobanları onlara 
katılır. Kanıkey göz yaşlarını artık hiç tutamaz. Kanıkey'in ağladığını duyan herkes ağlar. Ağaçlar 
ağlar, b itk ile r ağlar, hayvanlar ağlar. Kırlardan ovalardan Manas’ın adı göklere yükselir. Böylesine bir 
bekleşiyle böylesine bir endişeyle karışık coşkuyla sürüklenen Taytor, yarışı birincilik le  bitirir.

Sayın davetliler, Türk Kültüründe At ve Çağdaş A tçılık  toplantısına hoş geldiniz diyorum. Top- 
lantının herkes için güzel geçmesini diliyorum.

("Türk  Kültüründe A t  ve Çağdaş A tç ılık "  toplantısında üç b ilim  adamına - Prof. Dr. Şükrü 
Elçin'e, Prof. Dr. Faruk Sümer'e ve Prof• Dr. Aleksandr Şçerbak'a - Türk  kültürüne hizmetlerinden 
dolayı Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından birer plaket verilmiştir).
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FSKÝ T Ü R K  K Ü L T Ü R Ü N D E  A T

OSMAN  FİKR Î SERTKAYA*

"Eski Türk  Kültüründe A t” is im li b ild irim  üç bölümden müteşekkildir. "A t ve Eski Türkler" ve 
"Hunlarda A t” başlıklı i lk  bölümdeki b ilg ile ri merhum hocamız Prof. Dr. İbrahim  Kafesoğlu'nıın Türk 
M illî  K ü ltü rü1 adlı âbidevî eserinin "A ltay lı nazariyesi"2 ile  "Düşünce ve ahlak"3 bölümlerinden  
özetledim. Bu temel görüşlere dayanarak，b ild irim in  ik inc i bölümünde at cinslerinin  ÇincedeKi ve 
Hintçedeki yayılımını işlemeye, üçüncü bölümünde ise Göktürk metinlerinde ata verilen değeri ortaya 
koymaya çalıştım.

Ia . A t  ve Eski T ü rk le r

Kafesoğlu Türk  maddî kültürünün temelini atın Türkler tarafından ehlileştirilm esi ile  demirin 
Türkler tarafından işlenmesine bağlamaktadır. Etnolog-tarihçilere  göre yer yüzündeki 2 آ  kültür 
çevresinden (kulturkreise) b ir is i Avrasya bozkırları kü ltü r çevresidir. Bozkırda  doğup gelişen 
kültürün sahipleri savaşçı insanlar olan Ural-A ltay  kavim leridir. A t bunlar tarafından ehlileştirilm iş ve 
demir bunlar tarafından işlenmiştir. Bozkır kültürünün temelinin  b ir  A ltay lı kavim  olan Tiirklere  
mahsus olduğu da Andronovo kültürüne ait son kazılarının sonullarıyla ispat edilmiştir.

O. Menghin atı ehlîleştirmek ve genellikle hayvan yetiştirmek gib i medeniyet ta r ih indeK i çok 
mühim  b ir safhanın Türk le rin  ataları ile  yakından i lg i l i  bulunduğunu  söylem işti. Bozkırla r 
nazariyesinde kem ik  kültürü, hayvan besleme kültürü ve at yetiştirme kültürü  gibi üç kültür devresi 
tespit eden o . Menghin'e göre, son merhale olarak, merkezinde atın yer aldığı savaşçı çobanlar 
(Hirtenkrieger) kültürü  doğmuştur k i，bu, bozkır sahası kültürlerinde  özellik le  Proto-Türkleı* için 
karekteristik olan en yüksek dereceyi göstermektedir4.

A tın  ehlileştirilmesi konusunda w. Koppers şöyle demektedir: Atın ehlileştirilmesi ve atlı çoban 
kültürünün ortaya konması i lk  Türklere ballanabilir, insanlık tarihinde ulaşılan bu başarı, kavimlerin 
ve diğer kültürlerin  gelişmesinde fevkalade sonuçlar doğurmuştur. Tarihî bağlantılann gösterdiği gibi, 
büyük devlet esası için gerekli şartlar ancak bu sayede belirebilmiştır.^

A tın  binek hayvanı olarak kullanılm asını, dünya tarihinde  pek m ühim , ve tarıma bağlı 
hayvancılığın çok üstünde bir kültür merhalesi olarak belirten F. Flor'a göre, hayvan terbiyesinde önce

* Doç. Dr. Osman F ikri Sertkaya，İstanbul üniversitesi, İstanbul.
1 Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk M il lî  Kültürü, Düzeltilm iş ve genişletilmiş 3• baskı, İstanbul 1984.
2 s. 207-209•
3 s. 331-333•
4 し Rasonyi, Tarihte TürkLiik, Ankara 1971，s. 4•
5 W• Koppers，"Cihan tarihinin ışığında ilk  Türklük ve ilk  İndo-Germenlik", Belleten, sayı: 20，1941, s. 471, Almanca 

aslı, s. 522.
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Sam oyeďler tarafından ren geyıgı, sonra da T iirk le rin  ataları (P ro to-T iirk ie r) tarafından at 
ehlileştirilerek insanlık hizmetine sokulmuştur.6

W. Schmidt de Araştırmalarında aynı sonuçlara varmıştjr. "Orta Asya'da oturan ve çok eski bir 
zamanda avcılık  hayatından hayvanlan ehliJeştirme hayatına geçen i lk  kavim  T iirk le r olmuştur. At 
Türkler tarafından ehlileştirilm iştir. Türkler ata binen ilk  insanlar olarak görünmektedir"7.

Moğollarda geç zamanlarda yer aldığı bilinen atın en eski çağlardan beri Tiirklerin  siyasî, dinî, 
iktisad i ve sosya] hayatında oynadığı merkezî rol şöyle özetlenebilir: Türkler, sürüler halinde 
y e tiş t ird ik le r i a tın  e tin i ye rle r, onu kurban  o la rak  sunarla r ve her y ıl - özellikle  savaş a tlarından - 
binlercesini yabancı ülkelere ihraç ederek gelirlerini sağlarlardı, öze llik le  Çin hükümetleri M . ö . 4. 
yüzyıldan itibaren ordularında Türk  sistemini uygulayarak okçu süvari binlikleri teşkil ettikten sonra 
muhtaç oldukları atı Türk  ülkelerinden temin etmek zorunda idiler. Savaş atlarının daha ،؛ ok ؛pekle 
mübadele edildiğini belirten Çin kaynaklan, yalnız Gök-Tiirk  çağında ayrı adlar altında zikredilen ١ ] 
cins Türk  atından bahsetmişlerdir.8 Hülasa hem doğu, hem de batı kaynakları bu bakımlardan aynı 
şeyleri tekrarlamaktadırlar.

Ib . H u n la rd a  at

Çin vesikalarına göre, Hunlardan önceki Çin'in  kuzey kavim leri atlı muharebe usullerini 
bilm iyorlardı. Ç in lile r de atı tanıdıktan sonra onu yalnız savaş arabalarında kuUamyorlardı. L. Ligeti 
bu konuda şu tespiti yapmıştır: "Anlaşıldığına  göre M. ö . 4. yüzyıla  kadar Çin'de tip ik  Hun atlı 
kültürü  bütünüyle meçhuldü. Geleceğin okçu Hun savaşçısı daha çocuk çağinda eğitimlere başlıyor, 
koyun sırtında b in ic iliğ i deniyor, önce sincab, gelincik ve kuşlara, sonra da t ilk i ve tavşanlara ok 
atarak, atıcılığa alışıyor, büyüdüğü zaman da mükemmel bir atlı muharip oluyordu".9

4.-6. yüzyılın  A. Marcellinus, C. Claudianus, A. Sidonius, Zosimos vb. gibi batı kaynaklan şu 
tespitleri yapmışlardır:

"Henüz ayakta durabilecek bir Hun çocuğunun yanında eyerlenmiş bir at bulunur...
Hunlar at üstünde yerler, içerler, alış veriş yaparlar, sohbet ederler ve uyurlar...
A t başka bir kavmi yalnız sırtında taşıdığı halde, Hun at üstünde ikamet eder..."10
7.-10. yüzyılın  İmparator Herakleios ve Leon V I. Phylosophııs gJbı Bizans kaynaklarına göre 

"Türkler sanki at üstünde doğmuşlardır, yerde yürümesini bilmezler".1 ١
Bunlara benzer kayıtlara 14. yüzyıla kadar Türkler hakkında bilg i veren bütün Rus，Süryani, 

İslâm  vb. kaynaklarda rastlanır. Yine  Çin kayıtlarına göre, eski çağlardan beri Uzak-Doğu'da en iy i at 
terbiyecisi olan Asya Hunlan  milâd  sıralarına doğru bile, kimsenin dokunamadığı yabanî atlan 
yakalayıp ehlileştirmeğe devam ediyordu. Bozkır Türk'ü  çobanlık hayatında hemen bütün varlığım  
borçlu olduğu, hususî ad ve ünvanlar gereği, törenle gömdüğü at'a gerektiğinde konuşan, zeka sahibi, 
gökten inmiş bir çeşit kutsal hayvan gözü ile  bakmıştır.

A t Eski Tiirklere  insan ruhunu okşayan şu ıkı beşeri imkân] sağlamıştır. B iri at üstünde insanın 
kendisini başkalarından daha üstün hissetmesi, yani üstünlük duygusu, diğeri atın sürati sebebi ile kısa

6 F. Flor, Haustiere und H irtenkultur", Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistica, I，1930. bkz. Karl 
Jetmar, "Zur Herkunft der türkischen Völkerschaften", A rchiv Für Völkerkunde, II, Wien, 1948, s. 12, 21; F. Hançar, 
Das Pfercl il l praehistorischer und früherhistorischer Zeit, Wien, 955 ل，s. 342■

7 W. Schmidt, Rassen und Völker..., I I，Lusern, 946ا • Bkz. / ) / /  ve Tarih-Cografya Dergisi, V ，s. 346 vd. ; w . 
Radloi'f tarafından Kapanda-yüs bölgesinde (Afanasyevo-Andronovo kültür çevresi) daha 1865'te yapılan M. ö . 3 bin 
sonlarına ait mezar kazılarında ağızlarında demir gem izleri taşıyan at iskeletlerine rastlanmıştı： (Bkz. w . Radloff, 
Sibirya'dan, H, 1957, İstanbul, s. 】07: s. آ16-12آ . ).

8 Liu Mau-tsai, Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost- Türken, ١, Wiesbaden 958 ا，s. 453 vd.
9 L. Ligeti, "Asya Hunlan", A ttiia  ve Hunlan, İstanbul 1962, s. 37 vd.
١ 0 p. Vâczy, "Hunlar Avrupa'da”，A ttila ١؛،,   Huııları, İstanbul 962ل，s. 91 vd•
1 1 Gy. Moracsik, "Bölcz Leó Taktikáya, mind Magyar tôrténeti forrás", Szazadoik, 85，Budapest 1951，s. 342.
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zamanda istenilen yere ulaşabilme iştiyakının tatmini. Menghin'e göre i lk i Eski Türklerde "beylik 
gururu ( H e r r e n s to lz )  "nu uyandırıyor, İk incisi ise geniş ufuklara hükmetme ,,hakim iyet ve C İ- 

hangirlik" duygusunu kamçılıyordu. Bunu f iiliy a t  safhasına çıkarmak iç in  gerekli araç ise elde idi: 
Demir.

I I .  B ir  S anskrit sözlüğünde  T ü rkçe  at is im le r i

Prof. Kafesoğlu Göktürk  çağında ayrı is in ile r altında zikredilen  1 ١ cins T ürk  atından 
bahsetmişti.

Gerçekten de T'ang-hui-yao12 'da 11 Türk atı damgaları ile  birlikte  tek tek belirtmektedir.
T'ang-hui-yao T'u-küe (Türk) atlarının özellik leri hakkında şu b ilg ile ri vermektedir: "T'u-kue 

atla rı O lağanüstü ye tenek le re  s a h ip tir le r  ve bu ye tenek le rine  denk b ir  v ü c u t ya p ıla rı v a rd ır ; uzun  
mesafeye dayanıklıdırlar ve av için emsalsiz derecede uygundurlar". Aynı kaynağa göre, barbar atları 
olarak isimlendirilen bu hayvanlar Çinliler tarafından çeşitli tanımlamalara tabi tutulmuşlardır:

1 • A-şi-na (A-sclıi-na) atlan:

2• Ho-lıı (Но-lu) atları: ه

3. A-şi-te {A-schi-te) atları: づ

4. Ta A-şi-te (Ta A-schi-te) iitlan: ^

5 • Pa-уеп A-şi-te (Pa-уеп A-schi-te) atlan: أ

10 -

11 -

土Çölün güneyindeki T'u-küe atları için En-kie (=Sse-kie) atları:ラ 

Çölün güneyindeki T'u-küe atlan için Fn-li-yü atları:勿  

Çölün güneyindeki T'u-küe atları için  aynı görünüşte olan K 'i-p i a tla r ı:—  

Çölün güneyindeki T'u-küe atlan için aynı görünüşte olan Hi-kie atları: 

Çölün güneyindeki T'u-küe atları için aynı cinse ait olan Ни-sie atları: 

Çölün güneyindeki atlara benzeyen Nu-la atları: 今

坎

Ж

^ıns  Türk  atlarının şöhreti Çin'den Hindistan'a kadar uzanmıştı. 12. yüzyılda  Haricandra'nın 
Sinonimler Sözlüğü olan Abithânacintâmani'âo 1237 ilâ  Í243. numaralar arasındaki 12 kelime 12 Türk 
atının ism inin  Sanskrit transkripsiyonunu ih tiva  etmektedir. H int-Avrupa  d ille ri mütehassısı olan 
Manfred Mayrhofer "Mongolische Pferdewörter bei einem Sanskrit-Lexikographen?” [B ir  Sanskrit 
sözlükçüsünde Moğolca at is im le ri]13 başlıklı makalesinde Sinonimler Sözlüğil'nâoki 12 at isminden 
ancak altısını kesin olarak, ikisini de şüpheli olarak，Moğol isimleri şeklinde teşhis etmişti.

H int-Avrupa  d ille rin in  bir başka mütehassısı olan Hermann Berger, Manfred  Mayrhofer'in  
makalesine cevap olarak kaleme aldığı "Türkische Prerdewörter bei einem Sanskrit-Lexikographien?” 
[B ir Sanskrit sözlükçüsünde Türkçe at is im le ri]14 başlıklı makalesinde, kendisinin Türkçe okuduğunu, 
bu yüzden Sinonimler Sözlüğii'nâ^ zikredilen kelimelerin Moğolca degli Türkçe olduğunu söylemiş ve 
Mayrhofer'in teşhis edemediği diğer beş atın renklerini de Türkçe ile  teşhis edip açıklamıştı.

12 T'ang-hui-yao，Schcıng-wu-yın- sc/ıu kııan, 936 ل, s. 49.
13 PAIDEUMA, M itteilungen zur Kulturkunde, v in  (Festgabe fü r Hermann Lornmel), Heft 4-6，1959-1961, s. 274- 

276,
14 Inclo-Iranian Journal, X, 1968- •s. 】77-180 ,ل 967
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Sinonim ler SozliigďnáQ kula，konur，ala, bor/boz, doru vs gibi verilen at renkleri için  Türkiye 
Tiirkçesi'nde "at donu” tabiri kullanılrnaktadır. Şimdi Sinonimler Sözlüğiiı\âtk\ listeyi kısaca gözden
geçirelim:

Skr. kııläha- (H. 1241, maııäkpltah krşnah syädyadi jänuni) . ا

"siyah dizli açık kahverengi a t"  く kula

2. Skr. kokäha- (H. 1237，site tu karka-kokähau)

"beyaz atM < kok

3• Skr. khoNgäha- (H. 1237，švetapiNgale)

"kahverengi benekli at, beyaz ve kahverengi at”  < konur

4. Skr. khiiNgähci- (H. 1238, krşnavarne tu khuNgähah)

••kara yağız at，koyu  renkli at”  < ?

5• Skr. seräha- (H. 1238, p îy ü ş a v a rn e )  

"süt beyaz atM < sarı < sarig

6. Skr. haläha- (H. 243 ا，halähas citrìto hayah)

”alaca (veya benekli) at (veya hayvan)  ca la

7. Skr. ııkanäha- (H. 1241, pltaraktacchäyah)

"k ız ıl-ka h ve re n g i, kestane kahverengi a t "  <  ?

8. Skr. volläha- (H. 1239, vollähastvayameva syätpändukesaraväladhih)

"yelesi ve kuyruğu açık renkli olan kestane kahverengi at” < bor 〜boz

9. Skr. kiyäha- (H. 1238，lohita)

,,al d o n , ' < ?

10. Skr. ııraha- (H. 1240, manäkpändıı, krşnajaNgha)

”siyah ayaklı açık renkli at”  < örün 〜ürün

١ ١ . Skr. triyüha- (H. 1239, kapila)

”kestane kahverengisi at”  < doru < toruğ
12. Skr. suruhäka- (H. gardabhâbha)

"eşek renginde  a t"  < soro ~ suru

sinonim ler SözlûgU'ndeki bu listeden de açıkça görülecegı üzere cinsi ve soyluluğu ile  temayüz 
eden Türk  atlan Hun ve Göktürk çağından itibaren Çin'den başlayarak Hindistan’a kadar uzanan bir 
coğrafyada çok tanınmış ve Türk atlarının kalitesi hakh bir şöhrete ulaşmıştır.

14. yüzyılın  tanınmış gezgini ibn  Batuta X III.  ve X IV . yüzyıllarda harp ve muharebe için 
hazırlanan Türk  atlarının Altm-Orda'dan Hindistan'a zırhlı olarak ihraç edild iğ in i geniş b ir şekilde 
anlatarak bu konudaki bilg ileri X IV . yüzyılın sonuna kadar getirmiş olmaktadırJ5

I I I .  G ö k tü rk  yaz ıtla rında  at c ins le ri

Türk'ün  at ile  olan yakınlığı, hattâ kader b irliğ i Göktürk yazıtlarında çok açık bir şekilde ifade 
edilmektedir. Örnek olmak Üzere Köl Tigin  yazıtının Doğu ve Kuzey yüzlerindeki şu cümlelere bakmak 
yeter.

1. K ö l Tığın  21 yaşında iken Çaça Segün ile  yapılan savaşta bindiği ik i boz renki ve bir doru 
renkli üç atı ölür. Olay Köl Tigin  yazıtında şöyle anlatılmaktadır:

١ 5 A f. N ik itin , Hojclenie za t r i morya 1466-1472 gg., Moskova 1948，s. 158, not 51
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egilki tadıkıg çorııg boz cıtığ binip tegdi. o l at anta ö lti (KT  D  32•) ( ilk  önce Tadık'ın Çor'un boz 
renkli atına binip hücum etti. ◎  at orada öldü).

ikinti ışbara yamtar boz cıtığ binip tegdi. o l at anta ö lti (KT  D  33) (ik inc i olarak Işbara Yamtar'ın 
boz renkli atına binip hücüm etti, o  at orada öldü).

üçürıç yigen s ilig  begig kedimlig torug a t< ığ>  binip tegdi. o l at anta ö lti (K T  D  33) (üçüncü 
olarak Yigen Silig Bey'in giyim li doru renkli atma binip hücum etti. ◦  at orada öldü).

2. Köl Tigin  26 yaşında iken Kırgızlara  karşı yapılan seferde Bayırku'nun ak atına binip  
düşmanına boğa gibi hücum eder.

bayırkıınııg ak adğırığ binip oplayıı tegdi b ir  erig okın は巾. ik i erig udşııru sançdı. o l tegdükte 
bayırkurıug ak adğırığ udlıkin siyu u rti (K T  D  35-36) (Bayırku'nun ak renkli aygırına binerek, 
düşmana boğa gibi hücum etti B ir  eri okla vurdu, ik i eri de kovalayarak süngüledi. ◎  hücumda 
Bayırku'nun ak renkli aygırını, uyluğunu kırıp vurdular)

3• Aynı yıl Türgişlere doğru Altay  dağlarını aşıp, irtiş  nehrini geçerek yapılan seferde K öl Tigin  
düşmana başğu boz atma Dinerek hücum eder.

köl tig in başğu boz at< ığ>  binip tegdi (KT  D  37) (Köl Tigin  alni akıtmalı boz renkli ata binerek 
düşmana hücum etti)

4. Kara Türgeşlere karşı yapılan savaşta düşmana alp şalçı ak atma binerek hücum eder.

alp şalçı ak atin binip tegmiş (K T  D  40) (A lp  şalçı k ır  (ak) renkli atma binerek düşmana hücum 
etmiş)

5• Köl Tigin  30 yaşında iken Karluklara karşı yapılan seferde düşmana alp şalçı ak atına binerek 
hücum eder.

köl tigin o l sügüşde otuz yaşayur erti, alp şalçı akin binip oplayıı tegdi. ik i erig udşuru sançdı 
(KT  К  2) (Köl Tigin  o savaşta otuz yaşında id i. A lp  şalçı k ır  (ak) renkli atma binerek düşmana 
boğa gibi hücum etti. îkı eri kovalayarak sıingüledi)

6• K ö l T ig in  31 yaşında iken Az  kavmine karşı yapılan seferde alp şalçı ak atına binerek 
düşmana hücum eder•

alp şalçı akin binip oplayıı tegdi. az elteberig tııtdı (KT  к  2-3) (Köl Tigin  alp şalçı k ır (ak) renkli 
atına Dinerek düşmana boga gibi hücum etti. Az  kavminin Elteber'ini esir etti)

7. Aynı yıl iz g il kavmine karşı yapılan seferde alp şalçı ak atına binerek düşmana boğa gibi 
hücum eder. Ancak bu savaşta alp şalçı ak atı ölür.

köl tigin alp şalçı akin binip oplayıı tegdi. ol at aııta tiişdi. izgil bodun ölti. (KT  к  3-4) (Köl Tigin  
alp şalçı k ır  (ak) re n k li atına b inerek düşmana boğa g ib i hücum  e tti, o  at orada düştü, iz g il  ka vm i 
öldü)

8. Dokuz Oğuzlarla aynı yıl beş defa yapılan muharebede Köl Tigin  az yağız atı ile  azman ak 
atına biner.

tokuz oğuz bodun kentli bodurlum erti, tegri y ir  bulğakin üçün yağı boltı. b ir  y ılka  biş yolı 
sügüşdiimiiz.

egilki toğu balıkda sügiişdiimiiz. köl tig in azman akığ binip oplayu tegdi. a ltı erig sançdı. sil 
tegışınte yıtınç erig kılıçladı.
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ik inç koşulgakcla idiz birle  siigüşdümiiz. köl tig in az yağızın binip oplayıı tegip b ir  erig sançdı 
tokuz erig egire

tokıdı. idiz bodlin anta diti.

iiç iinç  bolçuda oğuz b irle  sügüşdiimiiz. köl tig in  azman akığ b in ip tegdi. sançdı. süsin 
sarıçdımız. ilin  altımız.

törtürıç çus başınta silgüştümüz-

bişinç ezgenti kadizcle oğuz b irle  siigüşdiimüz. köl tig in az yağızın binip tegdi. ik i erig sançdı. 
halıkka basıkdı. o l siig anta ölti. (К Т  к 4-7) (Dokuz Oğuz halkı kendi m ille tim  id i. Gök ile  yer 
arasındaki karışıklık yüzünden bize düşman oldular. Onlarla b ir yılda beş kere savaştık.

İ lk  önce Togu Balık'ta  savaştık. K ö l T ig in  Azman k ır  (ak) atına binerek düşmana boğa gibi 
hücum etti. A ltı eri süngüledi. Ordular kapıştığında da yedinci eri kılıçladı.

İk inc i olarak Koşulgak'ta id iz  halkı ile  savaştık. K ö l Tigin  az yağız atma binerek düşmana boğa 
gibi hücum edip bir eri süngüledi, dokuz eri de kuşatarak dövdü, id iz  halkı orada öldü.

Üçüncü olarak Bolçu'da Oğuz'larla savaştık. Köl Tigin  kır (ak) atma binerek düşmana hücum 
etti. Düşmanı süngüledi. Düşman erlerini süngüledik. ülkelerini aldık.

Dördüncü olarak Çuş Başı'nda savaştık.

Beşinci olarak Ezgenti Kadiz'de Oğuzlarla savaştık. K ö l T igin  az yağız atma binerek düşmana 
hücum etti, ik i eri süngüledi.çamura (balçığa) sapladı. ◦  ordu orada öldii).

Aynı yıl Oğuzların Göktürk karargahını bastısında K öl Tigin  ögsiiz ak atına binerek dokuz eri 
süngüler. Karargâhı düşmana vermez.

oğuz yağı orduğ basdı. köl tig in ögsüz akin binip tokuz eren sançdı. orduğ birmedi (КТ к  8-9) 
(Düşmanımız Oğuz'lar karargâhımızı bastılar. Köl Tigin  ögsüz k ır (ak) atına binerek düşmanın 
dokuz erini süngüledi. Karargâhı düşmana vermedi)

Göktürk harfli diğer yazıtlardaki cümlelerle bu ve benzeri örnekleri artırmak mümkündür. Ancak 
yukarıda verilen  örneklerde Türk  m ille tin in  ata verdiğ i değer, at renklerin in, g iy im lerin in , 
cinslerinin, sahiplerinin belirtilmesi çok açık bir şekilde müşahade edilmektedir.

Mezar kazılarında Göktürk süvarilerinin atları ile  gömüıdügü bilinmektedir. Başka bir âleme kader 
arkadaşı olan atı ile  birlikte  giden Türk'ün at ile  olan yakınlığını bundan daha iy i ifade eden b ir şey 
olamaz kanısındayım.

Son olarak yukandaki cümlelerde zikredilen at renkleri üzerinde kısaca durmak istiyorum.

Türklerde Doğu yönü kök  (mavi ve yeşil), Güney yönü kızıl, Batı yönü ak, Kuzey yönü ise kam  
renkleri ile  ifade edilmektedir. K öl Tigin'in  bindiği atların renginin Doğu yönüne yapılan seferlerde 
doru ve kula?，Güney yönüne yapılan seferlerde kula ve doru?, Batı yönüne yapılan seferlerde ak, 
Kuzey yönüne yapılan seferlerde yağız renginde olması, bize bu at renklerinin  K ö l Tig in 'in  
düşmanına sefer edeceği yönü ؛fade etme hususunu da düşündürmektedir.
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Konuşmama başlamadan önce şunu vurgulamak istiyorum  ki Türkologlar için  at konusu tesadüfi 
aegıldir. Çünkü Tiirklerin  gündelik hayatında atın önemli bir hayvan olduğunu gösteren pek çok delil 
vardır. Nitekim  Nevruz-name'dt tesbit edilmiş olan bir ata SÖZİİ onun büyük ehemmiyeti ni kaydederek 
"At erge andag Kim kökge ay" demektedir^

B ilind iğ i gib i Eski Türk  kavim lerinin  bulunduğu topraklar, Güney S ib iry a lIn  dışına çıkmamış 
ve Türk kavim leri genellikle  hayvancılıkla meşgul olmuştu. Oturdukları yerlerde pek çok at, sığır, 
deve ve koyun vardı. Bu yüzden evcil hayvanlar ile  i lg il i  term inoloji de çok zengindi. Hayvanların 
genel adları, erkek ve dişi adları, yaşlarına göre verilen adlar sayıca çoktu. Bunların ekserisi aslî Türk 
terimleri olarak eski zamanlardan beri kullanılmıştır ve hâlâ da kullanılmaktadır.

Tebliğimde üzerinde durmak istediğim  konu at kelimesidir. Eski Türkçenin kelime hâzinesine 
bakıldığında at ile  i lg i l i genel terim lerin  çeş itliliğ i göze çarpar. Aťtan  başka yont, y ılk ı ve axta  
kelimelerine rastlanır. Bu çeşitliliğin  sebebi bugün bizlere aşikâr olmasa bile bir husus şüphe götürmez. 
Bu kelimelerin bazısı pek yaygın değildir, bazısının anlamlarında ise özel nüanslar vardır.

Örneğin, Eski Türkçe metinlerde bulunan yont kelimesi Modern Türkçede seyrekleşmiş, kullanış 
sahası azalmış ve anlamı değişmiştir: TT yont "başıboş hayvan", ,'hergele", Yak. sonogos "genç at"•

Yılkı kelimesine gelince, bu kelime atı bildirse de e v v e lk i anlamı biraz başka idi. i lk  önce onun 
”yılkı” anlamına geldiğini, sonra "yılkı halinde toplanan at", "hergele" ve "at" anlamlarını ifade ettiğini 
tahmin edebiliriz. Bugünkü Türk  dillerinde  de aynı anlamlara gelir. Krş. Az. ІІХІ, Kar. yılkı, Karaç. 
-Balk, cılkı, Tuv. çılğ ı, Uyg. i lk i- i lk a  "y ılk ı"; Nop. yılk ı, Hak. çılğı "at", "y ılk ı" ; A lt. cılkı "y ılk ı 
halinde toplanan at", •’hergele"; в  aşk. yılk ı, Kaz. jı lk ı ,  Kırg. cılkı, Sib. Tat• y ılg ı2, Yak• sılğı "at": 
özb. y ilk i "y ılk ı", "y ılk ı halinde toplanan at” . Yılkı "iğdiş", axta at "iğdiş at”，axta kişi "hadım”，Kırg. 
aktala- kelimesi için  H. Vàmbéry'nin3 ile ri sürdüğü etim oloji ("top la-” anlamındaki y ıl-  fiilinden) 
dikkate değerdir, ama tatmin edici olmaktan uzak olduğu için  kabul edilemez, öy le  zannediyorum  ki 
Türk dillerinde "topla-" anlamına gelen b ir yıl- f iilin in  bulunduğu şüphelidir.

Axta'nm  Türkiye  Türkçesindeki karşılığı olan iğdiş, başka Türk  dillerinde  değişime uğramıştır: 
Özb., Uyg. axta, Tuv. akta "iğdiş", "iğdiş etme", p. M. Melioranskiy'e göre, X III.  yüzyılda Türk  ve 
Moğol dillerine  Fars dilinden girmiş olan bu kelime "çıkarmak" anlamındaki axtan fiilindend ir4 . A. 
Joki bu kelimenin aslî Moğolca olduğunu söyleyerek Moğolcadan paralel olarak Türkçeye ve Mançu-

* Prof. Dr. Alexsandr M. Şçherbak, Leningrad
1 T. Gandje'i, "The Nawruz-näma and a Turkish proverb", Der Islam, 42，2-3，Berlin 1966, s. 237.
2 D. G. Tumaşeva, Slovar' dialektov sibirskih tatar, Kazan' 1992，s. 90.
3 H. Vámbéry, Die prim itive Cultur cles turko-tatarischen Volkes, Leipzig 879 أ，s. 190.
4 P. M. M elioranskiy, "Zaimstvovanmye vostoçniye slova ve russkoy pišmennosti domongolškogo vrem eni", 

ìzvetstiyci Otdeleniya Russkogo Yazika / Slovesnosti Akademii nauk, X, 4，St. Petersburg 】905，s. 4-5..
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Tunguz dillerine  gird iğ in i iddia etm iştir5. Krş. Eski Moğ. ağta ”at", "iğdiş at” . Bur. ağta ”at” ，"iğdiş 
at”，"iğdiş", ağta morin  "iğdiş at”，ağta gaxay "iğdiş erkek domuz” ，ağta noxoy "iğdiş erkek köpek", 
ağta ХІІП ”hadım”，Halh. ağt (an) "at", "y ılk ı", "iğdiş atM, "iğdiş", ağtla- "iğdiş et-". Kaim, ağî ”at”； 
Eski özb. axta "iğdiş et-"; Sol. akta, Orok. xakta, Even. ät~ata İrakta) "iğdiş ren geyiği", Ma•，Nan. 
akta m orin  "iğdiş at”，Evenk. akta-, Nan• xakta- "iğdiş et-” . Daha sonra bu meseleye değinen G. 
Doeıfer'in  görüşü şudur: Fars, ^äxta Miğdiş">Ana  Türk. ağta (Ana Türk. ^'äktä>^akt>at
"at, iğdiş at")6. Axta konusunu ele almış olan Sir G. Clauson'un işaret ettiği gibi axta kelimesi Moğol 
kaynaklarında Х Ш . yüzyılda ("M öğollann  G izli rarihi'nde: aktalacu "ata bin ip"7 "Houa-yi yi-yu" adlı 
sözlükte: axta "iğdiş at"8), Türk  metinlerinde ise X V . yüzyılda (Sanglax'tü) karşımıza çıkar. Sir G. 
Clauson bu kelimenin  önce Farsçadan Mogolcaya, sonra Moğolcadan Türkçeye alındığını tahmin 
etmektedir. Axta  kelimesine Eski T^rk  metinlerinde rastlanmaması onun yabancı olduğuna esaslı bir 
kanıttır. Sanıyorum ilave bir kanıt, bu kelimenin yardımcı fiile r  ile  birleşmesidir, (örnekler: Kkalp. akta 
et-, Özb. axta k il, Uyg. axta k il- "iğdiş et-” •

A t  kelimesine geçince görüyoruz k i o, yont, yılkı, axta kelimelerine oranla daha çok kullanıl- 
mıştır. Özellikle  Türkologların dikkatini çeken mesele at kelimesinin asıl şeklidir. Bu mesele üzerinde 
fa rk lı görüşler ile ri sürülmüştür. Sir G. Clauson'a göre cit kelimesinin eski şekli 'A'at id i9, G.Doerfer at 
kelimesinin farazî b ir  ^pakta-^paktB  şekline gittiğ in i söylemektedir10. Bu ik i görüş arasındaki farkı 
gidermek mümkün değ ild ir ve hangisinin gerçeğe yakın olduğu sorusunun cevabı iç in  özel b ir  
araştırma yapılmalıdır.

Bugünkü Türk  dillerinde  at kelimesinin aslî anlamı "memeli hayvanların bir türü"dür. A ltay， 
Karakalpak，Kırgız, Hakas ve Tuva dillerinde  at kelimesi "iğdiş at" anlamında geçer, o  Yakutçada 
"çeşitli iğdiş hayvanları" ifade edebilir, meselâ at oğus "iğdiş öküz", atta- "iğdiş et-". Belki de at 
kelimesinin atan ile  ilişk is i tesadüfi değildir; çünkü atan kelimesi "iğdiş deve” anlamına gelir, önce 
söylenene dayanarak at kelimesinin ilk  mânâsının "iğdiş" olduğu tahmin edilir (bkz. Eski Türk, at "at", 
"iğdiş at", atan "iğdiş deve", Yak. at oğus "iğdiş öküz"). Bunu hesaba alırsak at kelimesinin Farsça 
axta kelimesinden gelişmiş olduğu kanısına varabiliriz. Birbirlerine  hem görünüşçe, hem de mânâca 
çok yakındırlar. Ne var ki inandırıcı delille rin  getirilmesi zordur. Eski Türkçeye birçok Farsça 
kelimenin gird iğ i şüphe götürmez. Böyle  olmakla beraber alınma kelimelerin ses değişimine uğrama 
ihtim ali çok kuvvetlidir, örneğin  Farsça "dört" anlamındaki çahar kelimesinin Türk dillerinde çar veya 
çar tarzında bulunması doğaldır. Ama  axta kelimesinin at'a dönüşmesi inanılmayacak gibi görünüyor. 
Bu tü r b ir değişmenin ne eski devirde ne de şim diki zamanda hiç b ir  dilde olmadığını kaydederek 
zannediyorum  at ve axta arasındaki eskiden mevcut olan ses farkını göstermeye lüzum yok. F. G. 
Ishakov'a göre Tuv. a rt-Mog. (Halh.) ağt "at, iğdiş at".11 N. Poppe'yi takip eden G. Doerfer, Türkçe 
at kelimesinin Moğolca ağta kelimesine eşitliğini iddia edince12 buna benzer başka bir örnek getirirl3: 
Türk, bat- ”suyun içine gömülmek", Eski Moğ. ("Mukaddimat al-adab") bakta- "batmak, dalmak”

5 A. Ј. Joki, Die Lehnwörter des Sajansamojedishen, Mémoires de 1ق Société Finno-Ougrienne 103，Helsinki 952 ل，s. 
59.

6 G. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente in Neupersischen, /.. Mongolische Elemente im Neupersischen, 
Wiesbaden 1963，s. ١ 16.

7 Sir G. Clauson，"Turkish and Mongolian horses and use o f horses”，Proceedings o fthe 7th Meeting o fthe Permanent 
International A lta istic Conference 29 Augustus-3 September 1964, Central Asiatic Journal X ，3-4，1965，s• 162-163•

8 M. Lew ick i, La langue mongole des transcriptions chinoises du XlVe siècle. Le Houa-yi y i-yu  cle 1389, //, 
Vocabulaire-index, Wrocfaw 1959, s. 8.

9 S ir G. Clauson，a.e., s. 162.
10 G. Doerfer, "Proto-Turkic: Reconstruction Problems” ，Türk D ili Araştırma Yıllığı-Belleten 1975-1976'dan ayrıbasım, 

Ankara 】976，s. 29; G. Doeri'er und s. Tezcan, Wörterbuch des Chaladsch (Dialekt von Xarrab), Bibliotheca Orientalis 
Hungarica XXVI, Budapest 1980，s. 127•

ل ١  F. G. Ishakov, Tuvinskiy yazık, Oçerk po fonetike, Moskva-Leningrad 1957, s. 32•
١ 2 "In some cases Tu. -t- seems to go back to an older ^-kt~. Bkz. G. Doerfer, "Proto-Turkic: Reconstruction Problems•', 

s. 29
13 G. Doerfer，Türkische und mongolische Elemente in Neupersischen, I, s . 116- .أ 15
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(baktaba şiruda-battı toprakka, baktaba usundu-battı suga), Bur.，Halh. bağta-, Kaim, bûğt- "sığmak", 
Kaim, bağtamc "istiap, hacım  istiabı". Başka örnek yoktur, üste lik , "Mukaddimat ai-adab"da bir 
belirsizlik  vardır: baktaba şiruda, baktaba usundu cümleleri ”battı toprağa", ”battı suya” anlamlarına 
değil, "sığdı toprağa", "sığdı suya” anlamlarına gelir. B ir  husus daha dikkate değerdir. A t kelimesi 
axta, ağta veya agťtan gelişmiş olsaydı, a ünlüsünün ik inc il uzunluğu büyük b ir  ihtim alle  herhangi bir 
dilde muhafaza edilird i. Habuki bütün Türk  dillerinde  at kelimesindeki ünlü kısadır, o  Tuvacada 
boğazsıllaşma neticesinde meydana gelen a ' şeklinde bulunur. Bu da onun Ana  Türkçede kısa 
olduğunun delilid ir. Ne de olsa bazen Tuvacada boğazsıllaşma neticesinde meydana gelen a ' ünlüsü 
ağı, oğu ses birleşmelerinden gelişmiş olabilir, örnekler: ça's (<  çağış, krş. Türkm. yağış) "yağmur", 
ba'k (< bağık, krş. A lt. bağay) "kötü", d o 'r t (< doğurt) "dosdoğ ru ".14 Bunu göz önüne alarak 
Tuvacadaki a 't şekli, Moğolca ağt şeklinin değişmiş varyantıdır, diyebiliriz. Fakat bu pek tahminî bir 
fik ird ir. Çünkü Tuvacadaki ça's, ba'k, do 'r t  kelimelerine  başka Türk  dille rinde  yağış, bağay, 
doğuru-doğru  şekilleri denk gelir, ama Tuvacadaki a 't kelimesi ağt şeklinde hiç  b ir  Türk  dilinde  
bulunmamaktadır. Şunu da kaydetmeliyiz ki X III. yüzyılda Moğolcaya Farsçadan girmiş olan ağt (a) 
kelimesinin V III. yüzyıldaki Türk metinlerinde at şeklinde bulunması normal görünmüyor. Kısacası, at 
ve cucta veya ağt (a) arasında ilişk i kurmak zordur•

G. Doerfer'in ile ri sürdüğü ^p a k ta ^ p a k t^  başındaki p ünsüzünün bulunabilmesi büyük bir 
tartışma konusudur. Onun görüşüne katılamıyorum. Malumdur ki Ana Türkçedeki ses sisteminde 
bulunan */?, Modem  Türk  dillerinde  p ve b şekillerinde  geçer. Ana Türkçede p II b zıtlaşması 
(opposition) yoktu. Bence, bazı kelim elerin  başına gelen h, V, y, ünsüzlerinin protetik  karakteri 
apaçıktır.

K IS A L T M A L A R

Alt. Altayca Kar. Karaimce Orok. ........ Orokça

Az. .......... • Azerice Karaç.+Balk...:: Karaçay-Balkarca özb. ......... • Özbekçe

Başk. ....... . •  Başkurtça Kaz. ............ Kazakça Sib. Tat. ■ SiDirya Tatarcası

Bur. ......... Buryatça Kırg. ........... : Kırgızca S o l ………. Solonca

Even. : Evence Kkalp. ......... Karakalpakça ТТ. ........... • Türkiye Türkçesi

Evenk. … ： Evenkçe Ma. ............. . Mançuca Tuv. Tuvaca

Hak. Hakasça Moğ. ........... Moğolca Türkm . • Tiirkmence

Halh. Halha Moğolca Nan. ............ ■ Nanayca Uyg• --------- . . Uygurca

Kaim. Kalmukça Nog. ........... : Nogayca Yak. --------- Yakutça

1 4 B .  K. Budup, O tuvinskih faringa lizovanrııh  glasmh, Problem i yazıkov A z ii i A fr ik i (Fonetika, morfologiya, 
sintaksis, sémantika), Moskova 1979，s. 89•
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ISTVÁN  VÁSÁRY*

A t  ve atçılığa dair kelimeler Türk  dillerin in  en eski unsurlarındandır. Bu olgu，Türk  halklarının 
îç  AsyaM aki yurtlarında  T iirk le rin  büyük  ayırımından önce de gelişmiş hayvancılığa sahip 
olduklarını, atçılığın ise başlıca uğraşları olduğunu kanıtlıyor. Birçok  Türk  olmayan Avrasya halkı da 
gelişm iş atçılığın  öğelerin i Türklerden öğrenmiş, at ve atçılığa ait te rm inolo jin in  b ir  kısmını 
Türklerden almıştı.

Doğu Slav dillerine  Türk  dille rin in  tesiri malumdur. Doğu Slav kabileleri Türkçe konuşan 
halklarla: güney ve güney-doğuda Peçeneklerle, doğuda ise Volga  Bulgarları ile i lk  olarak 9-10. yy.- 
dan itibaren temasa girm işlerdir. Vareg ve Rus tüccarları daha 9• yüzyılda Volga  ile  Don nehirleri 
yoluyla  Hazar Denizine ve Kara Denizin Kırım  kıyılarına kadar ilerledi; yolculukları ve ticaret işleri 
esnasında Türkçe konuşan halklarla da temasa geçmişlerdi. Ne var ki güçlü Türk  d il etkisi ancak 11. 
yüzyıldan itibaren, yani Kuman ile Kıpçak kabilelerinin, bugünkü bütün Güney Rusya ve Ukrayna 
bozkır mıntıkasına iktidarlarını yaymalarından sonra görülmektedir. Bunu takiben Ruslar ile  Türk 
halklar】 arasında temaslar bin yıl boyunca aralıksız devam ediyor ve bunun sonucunda Rus edebiyat 
d ili ile  lehçelerine yüzlerce Türk leksik unsur geçiyordıı.1 Elbette ki en çok Türk unsuru Güney Rusya， 
Kafkasya ve bazı Sibirya  lehçelerinde, yan؛ Rus ve Türk  lehçelerinin yüzyıllar boyunca beraber 
yaşadıkları bölgelerde, bulunmaktadır, ö te  yandan, Türk  alıntı sözcükleri Rusçadan oldukça geç 
ayrılan ik i doğu Slâv d ili olan UkraynalI ve Belarus dillerinden de eksik değildir; ne var ki bunların 
hepsi çok daha geçtir, 16. yüzyıldan sonra Slâv lehçelerine: Kırım  Tatarcası ile Türkçeden Ukrayna 
diline, yerli Tatarlardan ise Belarus diline  geçmişti, işbu makalede sadece eski, yani 18. yüzyıldan 
önceki Rus verileri ile Rus lehçelerinin verileri ele alınacaktır.

A t ؛le atçılıkla  i lg il i term inoloji tesiri, Türk dille rin in  Rusçaya yapmış olduğu önemli leksik 
etkinin  özel bir alanını oluşturmaktadır. Ayrıntılara  girmeden yapılan b ir  tarama sonucunda bile, 
şaşırtıcı biçimde, 35 kadar Türk  asıllı ve atçılığa dair unsur Rusçada ve m uhte lif lehçelerinde 
gözümüze çarpar. Gerekli d ilc ilik  ve medeniyet tarihi yorumlarını ekleyerek işbu makalemde bunlar】 
derlem eye çalışm ış bu lunuyo rum , ince lenen d il unsurlarını sem antik (a n la m b ilim ) açısından iiç D irime  
ayırmaktayım: I. A t ve at cinsleri isimleri; II. A t takımı, koşum isimleri; III. A t renk isimleri.

* Prof. Dr. István Vásáry, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi.
1 ٠ Rusçanın Türk unsurlan ile  ilg il i olarak geniş ölçüde araştırmalar yapılmış bulunuyor؛ kendiliğinden anlaşılacağı 

üzere, Rus-Sovyet T ürko lo ji ve S lâvistik uzmanları bu konuda başta gelmektedir (bak. N. Poppe Jr.，Studies o f  
Turkic Loan Words in Russian. Wiesbaden 1971). Bununla beraber sorunun esaslı bir bilimsel derlemesi yoktur, bir 
tek mevcut olan, Ş ipova^ın  kom p ila tif niteliğ inde, fakat gene de faydalı eseridir: E. H. =Ш ипова, Словарь 
тюркизмов в русском языке Алма-Ата 1976. FasmerMn güzel Rus etim olo jik sözlüğünden her seferinde istifade 
edilm elidir: м. Фасмер, Этмологический словарь русского языка İ - İ V .  Издание второе，стереотипное. Москва 
ا87-986 • Konudaki Rus araştırmalarının zengin b ib liyogra fis i iç in  bak.: I. G. Dobrodomov, in: к. Менгес, 
Восточные элементы в ،،Слово о полку Игореве,\  Москва 1979• стр. 211-38.
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35

аргамак

аргамак esk. ،рослая и дорогая азиатская лошадь [ir i yapılı ve pahalı Asya at cins i]，(D ar i, 
21). Rusçada 14834en beri yazılı verileri mevcut: ،،A  дати мм Волку  Ухтом ском у  аргамакъ буръ 
[Ve Volk Uhtomskiy5e kahverengi bir at vereceğim]”  (Srezn. i, 27).

Eski Türk dil abidelerinden ancak TuhfeťtQ mevcuttur，ama bugünkü Türk  d ille rin in  çoğunda 
(Kıpçak, kuzey doğu ile güney dogu gruplarında，Oğuz grubundan ancak Türkmencede) arğatnaq, 
arğımaq, arğumaq şekilleriyle bilinmektedir (Türkçe şekilleri hakkında bak. Sevortyan i, 171). Arğı- 
،koşmaya başlamak, hızlı koşmak5 fiilin in  -mAk ekiyle yapmış olan bir türevidir; aynı f i i l  kökünün -n 
ekli bir türevi de bilinmektedir, anlamı ،yabanî at ile  evcil kısrağın karışımı, mükemmel at cins؛ ’ 
(Kâşgüri arqun, Kırg. argın, ve s.). Suhom linov^n  farzettiğinden farklı olarak, arğamaq kelimesinin 
Türk yorga ‘yorga, link, tırıs ( ؤسمهؤ §)，kelimesi ile alâkası yoktur (Odintsov 1972, 158); söz konusu 
yorga sözcüğü yori- ^ürüm ek5 fiilin in  bir türevidir (ED 964).

Ogienko 1915，31-4; Dm itriev 1958, 16; Fasrner i, 84; Odintsov 1972; Şipova 35-6.

бахмат

б а хм а т  esk. ؛малорослая, кр е п ка я  лош аденка; клепер, п они , кл я ч е н ка ,  м аш так, 
маштачок [ufak, güçlü at; m id illi, ufak beyg ir]，(D a r i，56; SRNG  ii, 155). 16. yüzyıldan beri 
Rusçada tanınmaktadır (Srezn. i, 46), ve Tatar kelimesi Lehçeye de bachmat şeklinde geçmiştir.

M iklosich4n, Rus sözcüğünün b ir Tatar pahn at (pahn < Farsça pahn  ‘ geni§，）tabirinden 
kaynaklandığı yolundaki izahatını daha Fasmer reddetmişti. En biiyük ihtimale Menges4n yorumu 
sahiptir: ona göre Rus kelimesinin menşeini tanınmış Arap Muhammad > M ahm ad  ism inin  Tatar 
Bahmaî şeklinde aramamız gerekmektedir. Бохмитъ  4Muhammeď  şekline Rus vakayinamelerinin en 
eskisinde de (П овесть) rastlanır (Srezn. i, 159), ve Rus бахрома ،püskül, sagak’ ve Eski Rus 
бесермен, бесурманин, бусурман ‘mdslUman，verilerinin  mevcudiyeti (Srezn. i，71, 79, 195) m- > b- 
ses değişikliğinin  artık  Türk  lehçelerinde vuku  bulmuş olduğunu açıkça göstermektedir (<  Arap 
mahrama < Arap-Farsça muslimân). Eski Macarcada Müslüman5 manasına gelen ve bugün ancak yer 
adlarında korunan bôszôrmény kelimesi de bunu kanıtlıyor. Aynı zamanda bu etim olojin in  eksikliği 
şudur ki Kıpçak dillerinde ،ať anlamında bir bahmat kelimesi henıiz tesbit edilebilmiş değildir.

M iklosich 1886, 4 آ4أ  Menges 1954, 187 ; Fasmer i，136-7; Odintsov 1971; Şipova 68-9.

д ж и ги та й , чикичей

д ж и ги тай  hik. (Sibirya) ،дикая, малорослая лошадь, Equus hernionus с головой, похожей  
на ослиною  [ufak yabanî at，başı eşeğe benzer b ir  E. h•]，(Dal，i, 434; SRNG v iii, 44); чикичей hlk. 
(Baykal bölgesi) 4дикий  осляк, полуконь, Equus hernionus [yaban eşeği, yarı at, E. h•]，(D a l，iv, 
604).

Fasmer (i, 511) birinci kelim eyi b ir  Tatar cigitay, İkincisin i ise M oğol çiketei, çiketü, Kalmuk  
çîk'tê şekillerinden izah ediyor. Sözlüğünü hazırlarken ik i sözcüğün aynı kökten alınmış olması 
dikkatinden kaçmış gibi görünüyor. Şipova (122, 391) Teleut yig ide i ،equus hernionus5 (Radloff ii i, 
511) ve çigittei, ç ige te i،дикий  осел, лошак [yaban eşeği, katır]，(Radloff i i i,  2114) şekillerine, aynca 
Türk çigetey ،кулан (в Сирии и Месопотамии) [yaban eşeği (Suriye ve Mesopotamya’da)]，（Radloff
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i i i,  2] 14) şekline atıfta bulunmaktadır. Ne yazık ki, başka kaynaklarda ne Tatar，ne Teleut, ne de Türk 
verileri bulunmakta olmayıp bu SibiryalI Rus kelimelerinin Türk ve muhtemelen Moğol menşei açık bir 
şekilde ortaya konulamıyor.

M ik los ich  i, 291؛ Lokotsch 927，51ل (yanlış; kelimenin Çağatay adından kaynaklandığını 
düşünüyor); Fasmer i, 51 İv e  iv，361; Şipova 122, 391.

иш ак

иьиак hik. (Sibirya, Orenburg，Kavasya) ،ocŞn, помесь лошади и осла, лошак, м у ]  [eşek, at 
ile  eşeğin karışımı, katır] ，，mecazî ‘о глупом, упрямом  человеке [enayi, inatçı insan]，(D ar ii, 67). 
Rusçada 1567Меп itibaren verileri mevcut: “ А  лошадей добрыхъ, катыреи и ишечковъ много [ve iy i 
atlar，ayrıca çok katır ve eşek]55 (Srezn. Dop. 136). önceki Rus kelimesi b ir ^ишеч§к şeklinden 
türeyen b ir  çokluk  yükleme hali, bu ise ^ишек şeklinden türemiş b ir  Rus küçültme şeklidir. 17. 
yüzyıldan itibaren kelimemize ишак olarak kaynaklarda sık sık rastlanır. Kelimenin Türkçedeki ‘e§ek， 
anlamına göre Rus kelimesinin de asıl anlamı, i lk  Rus verisinden anlaşıldığı gibi, buydu.

Türk  kelimesinin eski eşgek ve daha yeni eşek şekli bütün Türk  dillerinde  b ilin ir; bazı ik inc il 
manalann mevcut olmalarına rağmen esas anlamı her yerde ،eşek4ir {ED  260; Sevortyan i, 317-8). 
Türk  eşgek/eşek kelimesinin en muhtemel etim olojisin i Clauson önermişti: eş- ،yürümek, link  etmek’ 
fiilinden  türeyen b ir  isim  söz konusu. (Eski, daha az olası etim olo jiler iç in  bak. Sevortyan i, 317-8). 
Rus kelimesinin i^k hecesindeki / sesi，Tatar lehçelerinin birinden alıntı olduğunu kanıtlıyor，çünkü 
böyle b ir vokalizm  ancak Tatar ve Başkııt şekillerinde görülmektedir.

M iklosich  i, 294; M iklosich  1886，97; Korş 1906, 264; Dm itriev  1958，24; Dm itriev  1962，534; 
Fasmer i i，146; Şipova 144•

карабаир

карабаир hlk. ‘от аргамака  и  киргизской  кобылы  родится карабаир [argamak ile  Kırgız 
kısrağından ka raba ir aogar]5 (D a l’ i, 21 sub voce аргамак). Eski Rus kaynaklarında bu kelimeye 
rastlanmaz，Fasmer，de de yok. Dar bir çevrede, o^a-A sya ’daki Rus şivelerinde kullanılan bir kelime 
o la b ilir .

Hive  Kazakçasında ve özbekçede tanınan b ir  kedime: qarabayır, qarabağır ،ублю док  от 
аргамака с киргизской  кобылой  [argamak ile  Kırgız kısrağının ka r^ irn i]5 (Budagov i i，43; Radloff 
i i, 137); Özb. korabay ir ،карабаир (название породы  лошадей) [karabair (b ir at cinsinin adı)]’ 
(Şipova 63آ ). Kelimenen temel manası ‘kara göğüs5; bağır kelimesinin en çok görünen ‘ kara ci^er， 
anlamının yanısıra anlamı da var, bak. Çag. bağrı qara ‘kara göğüslü kuş cinsi5 (Budagov ii,
43). Türk  dillerinde bağır kelimesi hakkında bak. ED  317; Sevortyan ii, 17-20.

Şipova 163.

ка те р ，ка ты р ь

ка те р  hlk. (Kafkasya) ‘помесь от  оспа и кобы лы , осляк, лош ак; мул  [eşek ile  kısrağın 
karışımı, melezi, yaban eşeği, ka tır]’ （D a l’ i i,  98)• Rusçada 1567’den verileri var: “ А  лошадей 
добрыхъ, катыреи  и ишечковъ много [ve iy i atlar, ayrıca çok katır ve eşek]55 (Srezn; i, 1200).
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Q atır ‘ka tır’ kelimesi hakkında 11. yüzyıldan itibaren büyük sayıda veri mevcuttur，Türk  
dillerinin  çoğunda kullanılmaktadır. Moğol kaçir ‘ id .’ kelimesi Türk  asıllı bir alıntıdır. (ED  604)，Türk 
qaçır, qaşır şekilleri ise Moğolcadan geri alıntılardır.

Fasmer ii, 210; Şipova 171.

кулан

кулан hik. (Kazakistan) ،дикий  осе ] [yaban eşeği]5 (D ar ii, 215). Lâtince ،Equus hemionus5 
adlandırılan İç-AsyaJdaki yaban eşeği ya da yabani at için  kuUanılan b ir  kelime. Rusçaya büyük bir. 
ihtimalle gegen yüzyılda geçmişti.

Qulan bütün Türk  d il gruplarında tanınmış bir kelimedir, Moğolcada da erken bir Türk  alıntı 
olarak yayılmıştı {ED  622).

Korsch 1886, 513; M iklosich  i, 336; Gombocz 1912, 110; Fasmer i •Şipova 204 ;؛，409

лошадь

лошадь ،домашнее животное, ходящее в упряж и  или  под седлом [boyunduruk ya da eyer 
altına zorlanan evcil hayvan]’ (D ar ii, 269, 270). Anlamı, Slâv asıllı KOHb ‘at’ kelimesininkiyle  eşittir. 
Kuşkusuz ki Rusçanın en eski Türk  alıntı sözcüklerinden birid ir. Rus kaynaklarında ilk  kez l l i r d e  
[6619] geçer (Лаврентьевская ve Ипатьевская летопись: Srezn. ii, 48).

Alaşa, Kıpçak  ve Oğuz d ille rin in  t ip ik  b ir  kelim esidir, fakat laşa şekliy le Çuvaşçada da 
tanınmaktadır (Sevortyan i, 136). Anlam ı genellikle  ‘ at，ya da ،kısırlaştırılm ış, kısa boylu，yük  
taşıyıcı at, beygir，； bazen ،kalitesiz, zayıf at’ . Kelimenin ala, alaca kelimeleriyle, hatta Sevortyan^n 
teklif ettiği Türk  lehçelerinde bulunan alık, alız, algın, alu ،zayıf, güçsüz, kötü5 kepmelerinin köküyle 
hiç bir ilişk is i yoktur. En kabul edilebilir olarak RKsKnen5؛!! önerisi görülmektedir (RKsKnen 1969, 
16): kendisi alaşa'nm, alçaq kelimesinin kökü olan al ،a lt(taki), alçak5 sözcüğünden türediğini 
düşünmektedir. Türk  kelimelerin semantik (anlambilimsel) teferruatı da en iy i şekilde bu anlamdan 
hareketle anlaşılabilir.

Eskiden bazı araştırmacılar ve bunlar arasında Dmitriev de (1958, 28), Rus kelimesinin bir alaşa 
+ at birleşik isminden kaynaklandığını düşünm üş le rd i; ama Rus лошадь sözcüğü hiç kuşkusuz, bir 
^лаша > ^лоша şeklinden yapılmış olan b ir Rus türemedir ( ilk  hecedeki o ünlüsünün vurgusuz b ir a 
sesinden ortaya çıkması Rusçada tabiî bir olaydır). UkraynalI лота  ( ilg i hali AOiaamu) ‘tay’ ve Lehçe 
toszç, loszçcia ‘ id•，kelimelerinin varlığı esld Rusçada bir ^лоша şeklinin mevcut olması gerektiğini 
açıkça göstermektedir. Soru şu: Türk alaşa sözcüğünün başındaki a- ünlüsü daha Türkçede mi yoksa 
sonradan Rusçada mı düşmüş acaba? Her ik i şık mümkün: Rus лачуга ‘alagık’（ く Türk  alaçuğ ) ve 
лафа ‘beklenmedik şans5 (< Türk alafa) sözcüklerinin gösterdiği gibi vurgusuz a- Rusçada düşmüşken 
Çuvaşçadaki laşa şeklinin kanıtladığı üzere, aynı olay Çuvaşçada da vuku bulmuştu. Erken，yani 10-
11. yüzyıldaki bir alıntıdan bahsederken verici d il olarak gerek b ir  Volga Bulgar，gerekse b ir  Kuman- 
Kıpçak lehçesi söz konusu olabilir. Ne var ki, kronolo jik  nedenlerle, bir Bulgar alıntısına daha büyük 
bir ihtimal vermekteyim. Rus kelimesinin sonundaki -db Eski Rus ekidir, bak. Eski Rus оследъ ‘yaban 
e§egií ( < осел) (Srezn. ii, 727).

Korş 1903，43-5; Ogienko 1915，34; D m itriev  1958, 28; Fasmer i i,  525-6; Odintsov 1972a; 
Şipova 223-4.
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лошак

лошак ،животное, помесь осла и кобылы  [hayvan, eşek ile  kısrağın karışımı]5 (Dal，ii, 270)• 
Eski Rusçada 12704en beri verileri var (Srezn. ii, 48). Temeli, лошадь kelimesininkinin aynısı, ^'loşa 
şekline -k eki ilâve edildi. Лошак kelimesinin türemesine ишак kelimesinin analojik etkisi de katkıda 
bulunmuş o lab ilir  (Fasmer ii, 526), ama ишак Rus kaynaklarında ancak 16-17. yüzyıldan itibaren 
görülmektedir. Лошак daha eski alıntı olsa gerek.

Fasmer ii, 526 (sub voce АОшадьУ, Şipova 224•

тарпан

та р п а н  ،ди ки й  конь  ки р ги зс ки х  степей  [Kırgız=Kazak bozkırlarının  yaban atı], Equus 
caballus ferus5 (D a l؟ iv, 391). кулан'?і benzer biçimde, bu kelime de i lk  kez geçen yüzyılda Orta 
Asya’daki Rusçada yayılmış olmalıdır.

Bütün Türk  dillerinde  yayılmış olan qulan  kelimesinden fa rk lı olarak tarpan, başta Kazakça 
olmak üzere, Orta Asya Türklerin in  tip ik  b ir  sözcüğüdür: tarpan  1. ،дикая  лошадь [yabanî at]，； 2• 
،лошадь, не терпящая на себе седока [üzerine atlının binmesine tahammül etmeyen at] (Radloff iii, 
871); tarpan at ،невыезженный конь  [atlıya, süvariye alıştırılmamış at]5 (KaRS 234); tarlan  ،масть 
лошадей: сивый с красными, желтыми  или черными пятнами [at rengi: kırmızı, sarı veya siyah 
lekeli mavi] (Radloff 111，856); tannan  ،масть лошадей (белый с желты м и  яблоками) [at rengi 
(beyaz, san lekelerle)] (Radloff ii i, 874). Kırgızcada ve Nogaycada da mevcut.

Dm itriev  1958, 32; Fasmer 24 , ؛٧ ; Şipova 310.

тулпар

т у л п а р  4боевой  ко н ь  б огаты ря , кр ы л а ты й  с к а к у н  (встречается  в переводны х  
произведениях Lyigmn savaş atı, kanatlı sıçrayan at (çevirilerde  rast(anır)]，(Şipova 332). Rusça 
sözlüklerde yok, büyük bir ihtim alle  Orta Asya Türk  dillerinden 20• yüzyılın  alıntısı. Gerçek alıntı 
sözcüğü sayılamaz, yabancı kelimeler kategorisine girer.

Türk  dinerinden Kazakça, Kırgızca，Altayca, Teleutça verileri var.

Şipova 3.32.

I I .  A t  tak ım  is im le ri

аркалы к

аркалык hlk. (Perm) ،черезседельник [kolan]’ (D al‘ i，22).

Türk arqalıq bütün Türk dillerinde yayılmış arqa ‘arka’ kelimesinin (ED 215; Sevoıtyan i, 174-5) 
bilinen + lXk  ekli biçim idir. Türk  kelimesi semantik açıdan cok geniştir, Rusçaya da архалук, архалуг 
şekilleriyle  ‘arkalık, kısa kollu  yelek’ anlamında da geçmiştir (Şipova 39). Eyer ile  i lg il i manası ancak 
Tatarcada bilinmektedir: Tat. arqalıq ،чрезседельник, матица [kolan, tavan direği] (Budagov i, 30).

M iklosich  i, 249; Korsch 1885，649; Fasmer i, 86; Şipova 37•
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аркан

аркан hlk. (Doğu) ،всякая веревка, вервь，ужища; шерстяная, волосяная веревка из грив и 
хвостов; привязь конская; веревка, захлеснутая петлею, удавкою, для ловли коней  с корма， 
для добычи на охоте, а иногда и для захвата неприятеля [ip, halat; kement; atları, avları ve bazen 
düşmanı da yakalamak için ucunda bir ilm iğe sahip olan ip] (D ar i, 22-3).

Arqan  ‘ ip, halat, kement，Türk dillerin in  geniş (؛evresinde tanınmış bir kelim edir (Sevortyan i, 
arğan, organ, arğam şeklindeki varyantlarının, ŞipovaJnm (37) düşündüğünden fa ؛(175 rk lı olarak, 
benzer anlamlı örgen, örken, erken biçim leriyle  etim olo ji açısından hiç alâkası yok. Bunların asıl 
anlamı ؛örülmüş ірЧіг ve ör- 4о гте к5 fiilinden  gelen türevlerdir.

M iklosich  i, 249•’ Ogienko 1915, 31，34; Fasmer i, 86؛ Şipova 37.

арчак

арчак hlk. ،деревянный остав седла, ленчик, состоящий из передней и задней луки и двух 
боковых лавок [eyerin ön ve arka kaşından hem de ik i yan taraftan ibaret olan tahta iskeleti]’ (D ar i, 
25-6; doğu lehçelerinde ворчак varyantı da var). 16-17. yüzyıldan itibaren kaynaklarda mevcut: арчак, 
орчак, 1557，de ерчак şeklinde (Srezn. i, 31.İİ, 7 آ0ن  Fasmer i, 92)•

Türkçedeki karşılığı, i lk  olarak Sreznevskiy4n üzerine dikkatleri çektiğ i gibi Türk  ınırçacj 
şeklidir. Bunun anlamları ise ‘semer’ —— > ،yastıksız eyer, eyerin tahta iskeleti’ • Türk  kelimesi gerekli 
küçük fonetik değişikliklerle, Türk  d ille rin in  çoğunda mevcuttur, Çuvaşçada yènerçèk şeklindedir 
(Sevortyan i, 658-9). Nadir, isimden isim  yapma +çAk eki, genellikle nomen instnımenti^lQV (cihaz 
isimleri) türetir, işte bu kelime ise kendisi bile  bazı dillerde aynı anlamda kullanılmaktadır: Yak. in i:r, 
Kır. ığır, Çuv. yèner. Temel kelimesinin Yakutçada ve Çuvaşçadaki mevcudiyeti bütün Türk dillerinde 
bilinen eder, eyer, eger, ve s. ،eyer，kelimesinin yanısıra ‘semer’ manasında başka b ir  kelimenin，yani 
l i iı r / in ir ,  ayrıca y ın ır/y in ir  kelim esinin  kullanılışta  olduğunu göstermektedir. Bunun da eskiden 
kullanıldığını Codex Cumanicus ,taki y ım rçaq  şekli de kanıtlıyor. Rusça şekilleri, i lk  heceleri 
gösterdiği g ib i, asıl Türk  kelim esinin  i lk  ik i hecesinin b ir  tek heceye kısaldığı Türk  lehçe 
varyantla rından a lın tıla rd ır: (y)ığır >  (y)ıır > (y)ır. Н е т  арчак, орчак, hem  de ерчак  şek li Önceki ̂ان  
heceli Türk  şekillerinden kolayca izah edilebilir, aynı zamanda V -  protezli ворчак varyant】 орчак 
şeklinden b ir Rus lehçe varyantıdır.

M iklosich  Nachtr. ii, 75，134; Fasmer i, 92，154; Şipova 39•

елов,еловец, яловец

елов, еловеи. esk. ،перяной и иной значок на темени шлема [m iğfer, tolga üzerinde tüy ya da 
başka ni§an]，（D al，i, 518); яловец hlk. (Sibirya) ،грива; гребень из ко н с ки х  волос на шлеме, 
шишаке [yele; miğfer üzerinde at kılından yapılan süsY (DaF iv, 677 sub voce яловый). Rusçada 16• 
yüzyıldan verileri var: еловь, еловьць ،л оскут, вставлявш ийся  в тр уб ку  на вершине шлема  
[miğferin tepesinde bir boruya konan kumaş parlasi]’ （Srezn. i, 825).

Türk  yalaw 'd^n  türemiş, Rus -eu ekinin ilâvesiyle yapılan bir kelime. Türk  kelimelerine bak. 
Çag. yalaw, Kaz. calaw  ،флаг, знамя; штандарт [bayrak, sancak])，（Budagov ii, 338); Çag. yelaw  
،знамя на верхуш ке  копья  [mızrak ucundaki bayrak]أ (Radloff i i i,  347); A lt. yalağa  ،щ етина  
[hayvanın kısa, sert k i l l i5 (Budagov i i，337)，،ленты  на шапке [şapkadaki kurdeleler]，(Radloi'f iii, 
ا57 ); Tel. ya lağa гребеш؛  ок у петуха  [ ib ik ] ’ (R adloff ؛ii,  157). Bu kelim eler Türk y a l ‘yele‘ 
sözcüğünün (söz konusu maddeye aşağıda bak.) türevleridir: yal+ağu, yal+ağa > yaíaw.

Şipova 】 32，435 (ik i ayrı maddede, karışık bir şekilde).
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دوس ا^اآا ，ж и р и м

. дэ/сирим, э/сирим һік. (Doğu Sibirya) ،седельная подпруга  [ko lan]，(D ar i，542; SRNG v iii,
44).

Bazı Kıpçak dillerinde  bilinen kelime: Kaz. cırım  ،короткий  ремень, пришитый  к  подпруге 
для продевания через п р я ж ку  [tokadan getirilm esi için  kolana dik ilm iş  kısa kayış]5 (Radloff iv, 
121); Tar. cirim  ‘ремень, протянутый  через пряж ку  [tokadan geçirilm iş kayış]5 (Radloff iv，143); 
Kırg. cırım  1 • ‘короткая  ременная тесьма плоского  плетения [dokusu düz olan kısa kurdele]，，2. 
،ременная тесьма на лавках седла, к  которой прикрепляется задняя подпруга [arka kolanın eyere 
ballanmasını sağlayan kurdele]’ (KiRS 284). Kelime Moğolcada da mevcut: cirem ،подпруга [kolan]， 
(MRS 181); Kaim, cîrm  ،aynť (Ramstedt 1935，112). Fasmeťe göre gerek Türk  gerekse Moğol alıntı 
söz konusu olab ilir (Fasmer i, 511), kanaatimce birincisinin  ihtim ali daha büyük.

Fasmer i, 511؛ Şipova 123.

кульбака

кульбака hik. (güney) ؛верховое седло [eyer]’，кульвака (Tambov bölgesi) 4казачье седло 
[Kazak eyeri]’ （D a l’ ii, 217)• Aynı şekli UkraynalI ve Belarus dillerinde  de b ilin ir. Lehçede kulbaka 
şekli mevcuttur.

Fasmer kelimenin menşeini belirsiz sayıyor, çünkü M iklosich  tarafından önerilen Türk qaltaq 
،eyeť şekli fonetik açıdan Slâv şekillerinden biraz uzaktır. Kelimelerin fonetik uyumu konusundaki 
şüpheleri haklı olduğu halde Rus kelimesinin Türk kökeni, gerek semantik，gerekse medeniyet tarihi 
ağısından büyük ihtimalle doğrudur. Çağatay qaltaq kelimesinin anla™  ‘a leather attachment to the tree 
o f the saddle, the saddle-tree itse lf’ (San. 274r 21; ED  619) ve ‘] у к а  седельная, дерево седла, 
татарское седло из дерева [eyer kayışı, eyerin tahta kısmı，Tatar tahta eyeri] (Budagov i i，62). Rus 
kelim esin in  sonundaki - a  normal b ir  Slâv ekid ir (bak. лачуга < Türk  alaçuq), a > u w e t >  b/v 
aegışıklikleri ise seyrek, normal olmayan ses değişiklik leri olarak n ite lend irileb ilir (^калътака  > 
^культака  > ^'кульбака, ^кульвака). BernekerJin te k lif ettiği etimoloji, yani Slâv kelimelerinin Litvan 
kulbokas ‘Krummholz am Joch des Pfluges oder auch eines Nagens, in welches der Hals des Zugtieres 
gesteckt w ird ’ sözcüğünden alınmış olması semantik ve coğrafî açıdan pek muhtemel değildir.

M iklosich  1886，147; Berneker i，641; Fasmer ii, 412; Şipova 206.

татаур , катаур

mamayp esk. ،ш ирокий  пояс [geniş kemer]; верхняя казачья подпруга [Kazak üst kolanı]，， 
к а т а у р  ‘ aynı，(D a l’ iv ，392. i i，97). Eski Rusçada ،рем енны й  пояс  с м е т а л л и ч е с ки м и  
наконечниками  [ucu maden olan, kayıştan yapılmış kemer]’ anlamında i lk  olarak 1389，da, büyük 
prens D m itriy  Ivanoviç Donskoy^n  ' ' ' * geçmektedir: “ А  сыну моему князю  Ивану 
пояс золот т а та у р , ... [oğlum, prens ivan ’a altın tataıır kemeri, ...]，’ (Srezn. i i i,  925).

Sreznevskiy ve ardından Fasmer kelimenin Moğol asıllı olduğunu iddia  ediyorlar ve gerçekten 
M oğol ta tû r ؛п о в я з к а  [b a ğ ]i (Poppe 1938, 447)，K a im • ta ttır ‘ de r h in te re  Satte lgurt, һ а и с һ п е т е п 5 
(Ramstedt 1935, 384) Rus kelimesinin kaynağı olabilir. Aynı zamanda bu Moğol kelimeleri kuşkusuz 
Türk  asıllıydı, ve Mogolcaya Türk  tapqur, tapğur kelimesinden alınmıştı, bak. örn. Kar.K. tapqır 
،подпруга [kolan] (KRPS 513); Türk  tapkurkolanı ‘g i^h, surcingle，（Hony 345)，ve s• Gelişme yolu: 
Türk  tapğur > Moğ. (^tapağur, ^'tapďur > )ta tďur. Rusçadaki Türk-M oğol kelimelerinin  çoğu Türk 
şekilleriyle  alınmış olmalarına rağmen mamayp kelimesinin doğrudan doğruya Moğolcadan alınmış 
olması göze дафаг.

Fasmer iv, 27; Şipova 312•



у к р ю к

укр ю к  hlk. (Orenburg，Sibirya, Don bölgesi) ‘т е с т  с арканом  или  петлей  на конце  для 
поимки  пасущихся  коней  [otlayan atların yakalanmasını hedefliyen, ucunda kement ya da ilm ik  
bulunan çubuk]5 (D a l’ iv, 486)•

Uqruq kelimesi KâşğarîMe ve Kıpçak ile  Osmanli abidelerinde (ED  90)，bugünkü dinerden ise 
Kıpçak ve Sibirya Türk  dillerin in  çoğunda gedmektedir; ayrıca Moğolcaya uğurğa şeklinde girm iştir 
(Sevortyan i, 585-6).

Fasmer iv, 57 آ; Şipova 344.
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ч а п р а к?чепрак

чапрак hlk. (Doğu Sibirya) 4суконная, меховая или ковровая подстилка под седло лошади 
поверх потника  [eyer altında ve eyer örtüsü üzerinde bulunan abadan，kürkten ya da kilimden  yapılan 
yastık]’ ((D a r iv, 582). 17. yüzyıldan itibaren Rusçada mevcuttur; Leh dilinde  de czaprak şeklinde 
bulunur.

Rus kelimesinin Türk  karşılığı çaprak ،saddle-clothí (Hony 61), ‘eyer örtüsü, şaprak5 (TS 278); 
şaprak ‘ saddle covering’ （Hony 331), ‘eyer örtüsü, çaprak5 (TS 1371). Bu biçimde ve anlamda diğer 
Türk dillerinde bulunmadığı için  Rus kelimesi kuşkusuz Osmanlıcadan alınmıştı. Çaprak kelimesinin 
Schabracke şeklinde Almancaya weH：habraque şeklinde Fransızcaya da geçmesi ilg inç tir  (Berneker i, 
136; Fasmer iv , 315)•

M iklosich  i, 272; Berneker i，136; Lokotsch 32; Dm itriev 35 ,958 ا; Fasmer iv，315; Şipova 376-7•

чембур, чум бур

чембур, чумбур ،повод узд е ч ки , на  ко то р о м  водят и л и  за ко то р о й  п р и в я зы в а ю т ве р ховую  
лошадь [atın güdüldüğü ya da bağlandığı ip ]，（D al，iv , 589). Rusçada i lk  verisi 1557，de чимбуры 
(çokluk) (M iklosich  Nachtr. ii, 96).

Türk  dillerin in  birçoğunda bilinen atçılık terim i: Türk  çılb ır ،chain or rope attached to a halter’ 
(Hony 66)，hlk. ‘yulara takılan ip  veya z incir，(TS 303); Nog. şılb ır ،BepŞBKa, повод {плетется  из 
конских волос и слуэісит для привязи лошадей) [ip, halat {at kılından örülüp atların bağlanmasını 
pekiştirir)]' (NRS 421); Kaz. Tat. çılbur, çılbır ،цепочка [z inc irc ik ]5 (Budagov i, 484). Başka Türk  
dillerinde de (Başk. Kaz• Kırg. Kkal. Tar. Tel. A lt.) mevcuttur. Rus kelimesinin m-si Rusçada, seyrek 
bir / > m ses değişikliği sonucu meydana gelmişti.

M iklosich  i, 275 (yanlış olarak Türk çember kelimesinden), Nachtr. ii, 95-6; Korş 1903，39-40; 
Dm itriev 1958，43; Fasmer iv •Şipova 385 ؛331 ,

ЯЛ

ЯЛ hlk. (Sibirya) ،гребень конской  шеи, где растет грива [at yakasının yele çıkan kısm ı]’ 
(D ar iv, 677 sub voce яловый).

Türk dillerinin  çoğunda ،yele5 anlamında yal kelimesi bilinmektedir {ED 916; Şipova 435)，ancak 
Türkiye Türkçesinde m orfoloji açısından tam açık olmayan yele şekli kullanılır.

Şipova 434-5.
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I I I .  A t renk  is im le ri

Türk asıllı at renk isimleri Rusçadaki Türk unsurlarının öze] bir grubunu oluşturmaktadır. Bu kez 
onların kısa b ir  listesini vermekle yetinerek başka b ir makalemde ayrıntılı biçimde bu konu ile  
uğraşmak niyetindeyim.

алый ،красный, розовый, румяный  [al, kırımzıY
буланый 4ж е л то в а ты й , р азн ы х о тте н ко в , особенно све тл ы х [sarım sının  çe ş itli, b ilhassa açık 

tonları]，
караковый ،темно-гнедой fkoyu doru]’ 
карий ؛каштановый [kestane rengi]’
каурый ،светло-каштановый, рыжеватый [açık kestane rengi, kırmızımsı]’ 
саврасый светло-гнедой с желтизною  [sarıya çalan açık doru]’ 
чагравый ،бурый, смурый [kahve rengi, esmer】’ 
чалый ،серобурый [g ri，kırY  
чанкирый ؛белый, серый [beyaz, gd]， 
чубарый 4пестрый, пятнистый [alaca, benekli]’

K IS A L T M A L A R

Berneker = E. Berneker, SLavisches etymologisches Wörterbuch i- ii. Heidelberg 1924.
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IS TVÁN VÁSÁR Y

AT VE ATÇILIĞA DÂİR RUS TERMİNOLOJİSİNE TÜRK TESİRİ

I .  A t  ve a t c ins le ri is im le r i

аргамак ،рослая и дорогая азиатская лошадь [ir i yapılı ve pahalı Asya at cinsi]，

бахмат ark. ،малорослая крепкая лошадь [ufak，güçlü at]’

д л си ги та й  diyal. (S ibirya) ،дикая, малорослая  лошадь, Equus hernionus с головой, 
похожей  на ослиною  [ufak yaban at，başı eşeğe benzer b ir  E. h•]’； чикичей diyal. (Baykal bölgesi)
،дикий  осляк, полуконь, Equus hernionus [yaban eşek, yan at, E. h.]’

ишак diyal. (Sibirya，Orenburg，Kavkasya, Tatar diyal.) ،ocŞn, помесь лошади и осла, лошак, 
мул  [eşek, at ile  eşeğin karışımı, katır]，

карабаир diyal. ‘от аргамака и  киргизской  кобылы  родится карабаир [argamak ile  Kırgız 
kısrağından karabair dogar]i

к а т е р  diyal. (Kavkasya) ‘помесь  от  осла  и кобы л ы , осл як, л о ш а к м ؛ ул  [eşek ile at 
kısrağının karışımı, yaban eşek, ka tır]’

кулан diyal. (Kazakistan) ،дикий  осел [yaban e§ek]’

лошадь ،домаш нее ж и в о тн о е , ходящ ее в у п р я ж и  и л и  под седлом [at; boyunduruk ya da eyer 
altına zorlanan evcil hayvan]’

лоьиак ؛животное, помесь осла и кобылы  [hayvan，eşek ile kısrağın kan§ım】] ’

та р п а н  ،ди ки й  конь  ки р ги зс ки х  степей [Kırgız=Kazak bozkırlarının  yaban atı]，Equus 
cabaUus férus，

т у л п а р  ،боевой  к о н ь  б о га ты р я , кр ы л а ты й  с к а к у н  (встречается  в п ереводны х  
произведениях ) Lyıgıtın savaş atı, kanatlı sıçrayan at (çevirilerde rastlanır)]，

I I .  A t  tak ım  is im le ri

аркалык diyal. (Tatar, Perm) 4чересседельник [kolan]，

аркан diyal• ؛веревка, канат; веревка из волоса; веревка с петлей  на конце  для ловли 
лошадей [ip, halat; kement; atlar tutmak için ucunda bir ilmiğe sahip olan ip]

арчак diyal. (Tatar) ،деревянный остов седла, ленчик [eyerin tahta iskeleti]，
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елов, еловец ark. 4перяной и иной значок на темени шлема [miğfer, tolga üzerinde tüy ya da 
başka ni§an]’； яловец diyal. (Sibirya) ،грива; гребень из конских  волос на шлеме, шишаке [yele; 
miğfer üzerinde at kılından yapılan süs]5

дэ/сирим, э/сирим diyal. (Doğu Sibirya) 4седельная подпруга [kolan]’

кульбака diyal. (güney) 4верховое седло [eyer] ，，кулъвака (Tambov bölgesi) 4казачье седло 
[Kozak eyeri]，

та т а у р  ark. ،широкий  пояс [geniş kemer]; верхняя казачья подпруга [Kozak üst kolanı]’， 
катаур ،aynť

укрю к  diyal. (Orenburg, Sibirya, Don bölgesi) ‘т е с т  с арканом  или  петлей  на конце  для 
поимки пасущихся коней [otlayan atların tutulmasını hedefliyen, ucunda kement ya da ilm ik  bulunan

مس]’

чапрак diyal. (Doğu Sibirya) ،суконная, меховая или ковровая подстилка под седло лошади 
поверх потника [eyer altında ve eyer örtüsü üzerinde bulunan abadan, kürkten ya da kilimden yapılan

yastık]’

повод уздечки, на котором  водят или за которой привязывают верховую؛ чембур, чумбур
лошадь [atın güdüldüğü ya da bağlandığı ip]’

5[гребень конской  шеи, где растет грива [at yakasının yele çıktığı kısmı؛ (ял diyal. (Sibirya

I I I .  A t  renk  is im le ri

алый ،красный, розовый, румяный [al，kırmızı]’

буланый ،ж е л то ва ты й , р азн ы х о тте н ко в , особенно све тл ы х [sarım sının  çe ş itli, b ilhassa açık
dereceler]؛，

5[караковый ،темно-гнедой [koyu doru

карий ،каштановый [kestane reng]؛，

каурый ،светло-каштановый, рыжеватый [açık kestane rengi, kırmızımsı]’

саврасый 4светло-гнедой с желтизною  [sarıya çalan açık doru]，

чагравый ،бурый, смурый [kahve rengi, esmer]’

чалый ،серобурый [gri, kır]，

чанкирый ،белый, серый [beyaz, g]؛*!，

5[чубарый 4пестрый, пятнистый [alaca，benekli



L Ó  És LOVÁSZATRA V O N A T K O Z Ó  T Ö R Ö K  E R E D E TÜ  
S Z A K S Z A V A K  A Z  O R O S Z R A N

VÁSÁRY  ISTVÁN

A  török nyelveknek lóra és lovászatra vonatkozó szavai a török nyelvek szókincsének legösibb 
rétegeibe tartoznak, ami annak bizonyítéka, hogy a török népek ösei a belso-ázsiai oshazák területein, a 
tôrôkség nagy szétválása elött már fejlett nagyállattartó nomádok voltak, akiknek fö foglalatosságuk a 
lótartás volt. Igen sok nem-török eurázsiai nép (kik?) is a törököktöl tanulta meg a fejlett lótartás egyes 
elemeit és vette át a lóra és lovasságra vonatkozó nyelvi tenninológia egy vagy más részét.

Közismert az a hatás, ami a keleti szláv nyelveket érte a török nyelvek részérôl. A  keleti szláv 
törzsek a 9-10• századtól kezdve érintkezhettek elöször török nyelvii népekkel, déli-délkeleti irànyból a 
besenyökkel, keletröl a volgai bolgàrokkal. A  varég és orosz kereskedök már a 9. században eljutottak 
a Volga  és Don viz i utjain a Káspi-tóig és a Fekete-tenger krim i partvidékéig, utja ik  és kereskedésük 
során török  nyelv ii népekkel is érintkezvén. Igazán erös török  nyelvi hatással azonban csak a l i .  
századtól kezdve számíthatunk, m ikor a kun és kipcsak törzsek uralmuk alá vetették az egész mai 
délorosz és ukrán sztyeppevidéket. Ettöl kezdve mintegy ezer éven át folyarnatos az oroszsàg és a török 
népek érintkezése, melynek eredményeképpen sok szàz török lexikai elem keriilt az orosz irodalm i 
nyelvbe és nyelvjárásaiba.1 Természetesen a délorosz, a kaukázusi és egyes szibériai nyelvjárások 
bövelkednek a leginkább török elernekben, tehát azok a nyelvi areák, melyekben az orosz és török 
nyelvjárások évszázadokon keresztül együtt éltek. Persze az orosztól elég késôn elkülönülö két másik 
keleti szláv nyelvnek, az ukránnak és belorusznak is megvannak a külön török jôvevényszavai, de ezek 
mind igen késôiek, a 16. század után kerültek az egyes szláv nyelvjárásokba: az ukránba a krim i 
tatárbol es a törökböl, a beloruszba pedig a helyi tatár népességtôl. Cikkemben csak a régi, 16. század 
elötti orosz adatokat és az orosz nyeljárások adatait veszem figyelembe.

A  török  nyelveknek az oroszra gyakorolt lex ika i hatásának egy sajátos teriilete  a lóval és 
lovássággal kapcsolatos terminológiai hatás. Meglepö módon az orosz nyelvben és nyelvjárásaiban, 
egy nem tul alapos átfésíilés után is mintegy 35 török eredetü, lóval és lovászattal kapcsolatos lexikai 
elem  bukkan elö. Ezeket próbálom  je len  cikkemben bemutatni, a megfelelö nyelvészeti és 
müvelôdéstôrténeti kommentárok kíséretében.A megvizsgált nyelvi anyagot szemantikailag három  
egységre bontom; I. ló- és lófajtanevek; II. lószerszámnevek; III. lószínnevek. Az  egyes szemantikai 
egységeken beliil az orosz ábécé sorrendjében tárgyalom az egyes szavakat.

١ Az orosz nyelv török elemeivel k iterjedt szakirodalom fog la lkozik, értheto módon elsösorban az orosz-szovjet 
turkológia és szlavisztika rnüvelöi jártak az élen (1. N. Poppe Jr., History o f the Studies into the Turkic Elements o f  
Russian. Wiesbaden 1973). Ennek еПепёге a kérdêsnek alapos tudomanyos összefoglalâsa ninesen，egyedül Sipova 
kom pilatfv je lleg li, de haszonnal forgatható munkája létezik: E. H. =Ш ипова, Словарь тю ркизмов в русском  
языке Алма-Ата 1976. (a továbbiakban: STRia). Minden esetben meg keil nézni Fasmer kivaló orosz etirnológiai 
szótárát: М . Фасмер, Этмологический словарь русского языка İ - İ V .  Издание второе，стереотипное. М осква  
1986-87. (a továbbiakban: Fasmer i-iv). Gazdag bibliográfiai tájékoztatót ad a kérdés orosz szakirodalmáról: I. G. 
Dobrodomov, in: к. Менгес, Восточные элементы в ،،Слово о полку Игореве,\  Москва 】979• стр. 2] 1-38.
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I. Lo - és ló fa jtanevek

аргамак

аргамак ،рослая и дорогая азиатская лошадь [nagytermetíi és drága ázsiai lo fa jta ]5 (D a l’ i, 
21). 1483 Ota adatolt az oroszban: “ А  дати МП Волку  Ухтом ском у  аргамакъ буръ [és adni fogok 
Volk  Uhtomskiy-nak egy barna parip^t]，，(Srezn. i, 27).

Az  török nyelvemlékek közül csak a Tııhfet-bQn kimutatható, de a mai török nyeivek tôbbségében 
(kipcsak, ÉK -i és D K -İ csoport, az oguz csoportból csak a türkmenben) arğamaq, arğımaq, arğumaq 
alakokban ismert (a török alakokra 1. Sevortyan i, ا7أ ). Az  arğı- ،nekiiramodik, gyoısan fu t’ ige -mAk 
képzôs származéka, mely igetönek -n képzôs alakja is ismert ،vadló és szelíd kanca keveréke, kiváló  

jelentésben (Kâşğarî arqun, Kirg. argın, Stb.)• Az  arğamaq szónak nines köze a török yorga 
،poroszkálás, ugctés' szóhoz, m int Suhomlinov gondolta (Odintsov 1972, 158), az utóbbi a yo ri-  
،megy, halaď ige származéka (EDT  964).

Ogienko 1915, 31-4; Bogoroditskiy 1935, 352; Uşakov i, 53; Bulahovskiy 1950，17؛ Dm itriev  
1958, 16; Fasmer i, 84; Odintsov 1972，156-8; Şipova 35-6; Dobrodomov 19XX, XX.

бахмат

бахмат arch. 4малорослая крепкая лошадь [kistermetü erös 16]，(D ar i, 56; SRNG ii, 155). A  
16. század óta ismert az oroszban (Srezn. i, 46) és Sreznevskiy m int tatár szót határozza meg, mely 
âtkerült a lengyelbe is m in t bachmat.

M iklosich  magyarázatát, mely szerint az orosz SZÓ egy tatár at alakból eredne, amelyben a 
pahn a perzsa pahn  ،széles5 szót adná vissza, már Fasmer elutasította. Legvalószřniibb Menges 
értelmezése, mely szerint az orosz SZÓ eredetét az ismert arab Mahinad név tatár Bahmat változatában 
keli keresnünk. А  Бохмитъ  ،Mohammed’ alak már az orosz oskrónikában {Повесть) szerepel (Srezn.
i, 159), s az orosz бахрома ،ro jť  és az óorosz бесермен, бесурманин, бусурман ‘muszHm’ adatok 
(Srezn. i, 71，79， 195) egyaránt arról tanúskodnak, hogy egy m- > b- változás már a törökben 
megtôrtént ( < arab mahram a  ; < arab—perzsa mvislimân). Az  ómagyarban a mohamedánokra 
hasznâlatos s ma már csak helynevekben fennmaradt bôszôrmény SZÓ is ugyanezt bizonyitja. 
Ugyanakkor ennek a magyarázatnak a fogyatékossága, hogy egy ‘16，jelentésü bahmat közszo a 
kipcsak nyelvekben nem kimutatott.

M iklosich  1.886, 414; Menges 1954，187 sqq; Fasmer i, 136-7; Odintsov 1971.

д ж и ги та й , чикичей

дэісигитай dial. (Szibéria) ،дикая, малорослая лошадь, Equus hernionus с головой, похожей  
на ослиною [kistermetü vadló, Е. h. szamárhoz hasonló fe jje l]? (D a l，i, 434; SRNG v iii,  44); чикичей 
dial. (Baykal region) ،дикий  осляк, полуконь, Equus hemionus [vadszamár, fèllo, E. h•]’ （D al，iv, 
604).

Fasmer (i, 511) az elsö alakot egy tatár cigitay ،ua / alakból származtatja, a másodikat pedig egy 
mongol çiketei, çiketü, kalmük çikytê alakból. Láthatólag a két SZÓ azonos eredete a szótárszerkesztés 
közben elkeriilte figyelmét. Şipova (122，391) hivatkozik a teleut yigidei ،equus hem iom s，(Radí. iii, 
511) és çigitîei, çigetei ،дикий  oce]，лошак5 (Radi, i i i，2114) alakokra, valamint a török çigetey ،кулан 
(в Сирии  и Месопотаммм)’ (Radi, i i i,  2114) formára. Sajnos sem a tatár, sem a teleut és török



adatokat nern találom  más forrásban, így e szibériai orosz tájszavak pontos török  és mongol hátterét 
jelenleg nem tudom megrajzolni.

M ik los ich  i, 291؛ Lokotsch 1927, 51 (tévesen a Çağatay népnévbôl próbálta származtatni)؛ 
Fasmer i, 51 ١ és iv , 361; Şipova 122, 391.
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иш ак

ишак dial. (Szibéria, Orenburg, Kaukázus, tatár) ،ocŞn, помесь лошади и осла, лошак, мул 
[szamár, a lo és a szamár keveréke, Oszv(§r]，，átv. ‘о глупом , упрямом  человеке [buta, makacs 
ешЬег]5 (D ar  ii, 67; Uşakov i, 1270). 1567-töl adatolt az oroszban: “ А  лошадей добрыхъ, катыреи и 
ишечковъ много  [és jó  lovakat, valamint sok ôszvért és szarnarat]55 (Srezn. Dop. 136). Az  elözö orosz 
adat egy *  Mme4ŞK formabol képzett tobbesszámú accusativus, mely egy *  иш ек  alakból képzett 
szabályos orosz kicsinyítos forma. A  17. századtól kezdve a szó ишак formában rendszeresen szerepel 
a forrásokban. A  szó eredeti jelentése a törökben ‘szamár，，és az orosz szó elsödleges jelentése is ez 
volt, mıkent az elsö orosz adatból világosan látszik.

A  török szó, régebbi eşgek illetve  üjabb eşek alakban az összes török nyelvben ismert, mindenütt 
،szamâr5 jelentésben, néhány másodlagos jelentéssel (ED  260; Sevortyan i, 317-8). A  török eşgek/eşek 
legvaloszinübb etimológiajat Clauson adja: az eş- ،megy, poroszkár ige névszói származékáról lehet 
szó. (A  régebbi, kevésbé valoszinü etimológiákra 1. Sevortyan i，317-8). Az  orosz szó elsö szótagbeli / 
magánhangzója biztosítja, hogy az átvétel valamilyen tatár nyelvjárásból tôrténhetett, mivel csak a tatár 
és baskir alakokban szerepel ez a vokalizmus.

Norstet 1780，X X  ; M iklos ich  i, 294; M iklos ich  1886, 97; Korş 1906, 264; Preobrajenskiy 
1958，277; Dm itriev  1958，24; Dm itriev  1962, 534; Fasmer ii, 146; Şipova 144.

карабаир

карабаир dial, ‘от аргамака и киргизской  кобылы  родится карабаир [az argamaktóì és a 
k irg iz  kancától szilletik  a karaba irY  (D a l，i, 21 sub voce аргамак). Régebbi orosz források nem 
ismerik a szót, Fasmer sem idézi. Sziikebb használatú kozép-ázsiai tàjszó lehet.

A  hivai kazakban és özbekben ismert a szó: qarabayır, qarabağır ،ублю док  от аргамака с 
киргизской  кобылой [az argamak és a kirgiz  kanca keveréke]’ （Budagov ii, 43; Radloff ii, 137); özb. 
korabayir 4карабаир (название породы лошадей) [karabair (egy lófajta elnevezóse)]5 (Şipova 163). A  
szó alapje lentése ،fekete  m e ir ,  a bağır szónak a leggyako ribb  je lentésen k iv ü l ،m e ir  je lentése is 
van，vö. csag. bağrı qara ،fekete mellii maddrfajta5 (Budagov ii, 43)• A  bağır szóra a török nyelvekben
1. ED  317; Sevortyan ؛i，17-20.

Şipova 163.

катер , ка ты р ь

катер  dial. (Kaukázus) ‘помесь от осла и кобылы, осляк, лошак; мул  [szamár és lókanca 
keveréke, vadszamár, oszvér]5 (D a l，i i，98). 1567-töl adatolt az oroszban: “ А  лошадей добрыхъ, 
катыреи  и ишечковъ много [és jó  lovakat, valamint sok ôszvért és szamarat]，，(Srezn. i, 1200)•

A  qatir "oszvéť szó a l l .  századtól jó l adatolt，a legtöbb töröî^ nyelvben megtalálható, a mongol 
k a ç ir  ،и а / török  jovovényszó  {ED  604). A  török  qaçır, qaşır alakok mind  a mongolból vaio 
visszakôlcsônzések.

171 Şipova 210؛，Fasmer i i
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кулан

кулан dial. (Kazakisztán) ،дикий  осел [vadszam^•]’ （D al，i i，215). A  belso-ázsiai vadló vagy 
vadszamár, az ،Equus hemionus^ra használt szakszó, a mult században kerülhetett az orosz nyelvbe 
Kozép-3zsiában.

A  qulan az összes török nyelvi csoportban ismert szó, a mongolban is elterjedt mint korai török 
jovevényszó (1. ED  622).

Korsch 1884, 513; M iklosich  i, 336; Bang 7，131 ل9آ ; Gombocz 1912, 110.

лошадь

лошадь ،домашнее животное, ходящее в упряжи  или  под седлом [házi állat, amelyet ؛ga 
vagy nyereg alà hajtanak5 (Dal5 ii, 269，270)• Ugyanaz ajelentése mint a szláv eredetü конь ‘16，szónak. 
Kétségteleníil az orosz nyelv egyik legrégibb török jovevényszava, elsö elöfordulâsa orosz forrásban 
آ 1 أ 1 -böl  [6619] а Лаврентьевская és az Ипатьевская летопись-ben található (Srezn. ii, 48).

Az alaşa a kipcsak és oguz nyelvek jellegzetes szava, de a csuvasban is ismert laşa formában 
(Sevortyan i, 136). Jelentése általában ،10أ vagy ،herélt, alacsonynovésíi, teherhordó 16’ ，néha 
،rosszminôségü, gyenge 16，. A  szónak semrni köze az ala, alaca ،tarkaí jelentésü szavakhoz, de a török 
nyelvjárási alık, alız, algın, alu ،gyenge, erötlen, rossz? szavak tôvéhez sem，mint Sevortyan javasolja. 
A legplauzibilisabbnak RKsKnen ötlete látszik (1969，16)，aki az a l ،alsó, alacsony5 (az alçaq szó töve) 
szó származékának gondolja. A  török szavak jelentéstani mezeje is ejelentésbôl kiindulva  értheto meg 
legjobban.

Régebben többen, így Dmitriev (1958，28) is，egy alaşa + at ôsszeteetelébôl magyarásták az orosz 
szót, de az orosz лошадь kétségkívlil belsö orosz képzés egy ^лаша > '̂AOUıa formából (az elsö 
szótagbeli o m agánhangzó egy hangsü lyta lan  a hangzóbó l ke le tkeze tt szabályosan). A z  ukrán лота  
(genit. лош ати) ‘csik6’ és a lengyel losze, loszecia ‘ua.，szavak léte bizonyítja, hogy az óoroszban 
kellett lenni egy ^'лоша formának. A  kérdés most, hogy a török alaşa szó szóeleji a- magánhangzója 
még az átadó török nyelvben vagy pedig már az oroszban esett-e ki. M indkét eset lehetséges: az orosz 
лачуга ،kunyhó5 ( < török alaçuğ ) és лафа ،váratlan szerencse? ( < török alafa  ) szavak mutatják, 
hogy a hangsúlytalan a- az oroszban kiesett, míg a csuvas laşa alak tanusága szerint ugyanez a 
csuvasban is megtôrtént. M ivel 10-11• századi korai átvételrol van szó, mind egy volgai bolgár, mind 
egy kun-kipcsak nyelvjárás szóbajohet átadóként. Magam  részérôl krono lóg ia i okok  m iatt 
valószíniibbnek gondolok egy bolgár átvételt. Az  orosz szó végén levo -db óorosz képzô, melyre VÖ. az 
óorosz оследъ Wadszamär5 alakot ( < осел) (Srezn. ii, 727).

Korş 1903, 43-5؛ Melioranskiy 1905, 14-6; Ogienko 1915, 34; Bulahovskiy  1950, 17; Dm itriev  
1958, 28; Fasmer ii, 525-6; Odintsov 1972, 114-20; Şipova 223-4•

лошак

лоьиак 4животное, помесь осла и кобылы  [állat, a szamár és kanca keveréke]5 (D ar  ii, 270). 
Az óoroszban már 1270-töl kezdve adatolt (Srezn. ii, 48). Alapszava a *  loşa, ugyanaz, amely a 
лошадь szóé, -k képzovel ellátva. А  лоьиак képzésénél szerepet játszhatott az ишак analog hatása is 
(Fasmer ii, 526), bár az utóbbi szó csak a 16-17• századtól kezdve bukkan fel az orosz forrásokban. A  
лошак régtübi atvételnek látszik.

Fasmer ii, 0قت (sub voce лошадь)', Şipova 224.



50 ISTVÁN  VÁSÁR Y

тарпан

тарпан  ،дикий  конь  киргизских  степей [a kirgiz=kazak sztyeppék vadlova], Equus caballus 
ferus，（D al’ iv , 391). Hasonlóan a кулан-hoz, ez a szó is a múlt században terjedhetett el az oroszban 
Kozép-3zsiában.

Szemben az egész tôrôkségben elterjedt q iilan  szóval, a tarpan  a kozép-ázsiai torokségnek, 
elsösorban a kazaknak je llegze tes szava: tarpan 1. ،ди кая  лош адь [va d l6]，； 2• 4лош адь, не терпящ ая  
на себе седока [10, amelyik п е т  tür rnagán lovast] (Radloff iii, 87】）； tarpan at ،невыезженный конь 
[belovagolatlan 16]’ (KaRS  234); ta rlan  4масть лошадей: сивый  с красны м и, ж елты м и  или  
черными пятнами  [lószín: kékesszürke vörös, sárga vagy fekete foltokkal] (Radloff iii, 856); tarmcin 
،масть лошадей (белый с желтыми  яблоками) [lószfn (fehér sárga pettyekkel)] (Radloff iii, 874). 
Megvan a kirgizben és nogájban is.

Dm itriev 1958, 32; Fasmer iv, 24; Şipova 310.

тулпар

т у л п а р  ،боевой  к о н ь  б огаты ря , кр ы л а ты й  с к а к у н  (встречается  в переводны х  
произведениях [a hös harci lova, szárnyas ugróló (fordításokban fordul elö)] (Şipova 332). Orosz 
szótárakban nem szerepel, valószíniileg 20. századi átvétel kozép-ázsiai török  nyelvekböl. Igazi 
jovevényszóvá nem vált, az idegen szavak kategóriájba sorolható.

Kazak, kirgiz, altáji, teleut adatok a tôrôkségben.
Şipova 332.

I I I .  Lószerszám nevek

аркалы к

аркалык áicň. (tatár, permi) 4чересседельник [hevedersz(j]’ （D al‘ i, 22).

A  török arqaliq  az egész tôrôkségben elterjedt arqa ‘h^t’ szónak ( ED .ا  215; Sevortyan i, 174-5) 
jó lism ert +lX k  képzôs alakja. A  török szó szemantikája széles mezöt Ölei fel, s ،rövidujju  теНёпу5 
jelentésben is átkeríilt az oroszba архалук, архалуг alakban (1. Şipova 39). A  nyereggel kapcsolatos 
jelentése csak a tatárból ismert: tat. a rqa liq  4чрезседельник, матица  [heveder, keresztgerenda] 
(Budagov 30 ,؛ ). .

M iklosich  i, 249؛ Korsch 1883, 649; Kannisto 1917, 61; Fasmer i，86; Şipova 37•

аркан

аркан  dial, ‘веревка, канат; веревка из волоса; веревка с петлей на конце  для ловли 
лошадей [kotél, pányva; szôrkôtél; kôtél, melynek végén hurok van a lovak megfogására] (DaF i, 22).

Az  arqan  ،pànyva, أasszó^ a török  nyelvek széles kôrében ismert SZÓ (Sevortyan i, 175), 
alakvàltozatai arğan, organ, arğam, гпеіувопек şenimi köze etimológiailag a hasonlôjelentésü örgen, 
örken, erken alakokhoz, mint Şipova (37) hiszi. Az  Utobbiak az ör- ‘ fon ’ ige származékai, s eredeti 
jelentésük ،fonott kôtér.

M iklosich  i, 249; Ogienko 1915 31, 34; Fasmer i, 86; Şipova 37•
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арчак

арчак dia】• (tatár) ،деревянный остов седла, ленчик [nyereg faváza, （D al’ i, 25,
26; keleti nyelvjárásokban ворчак változat is). A  16-17. századtól a iorrásokban is, mint арчак, орчак, 
söt 1557-böl mint ерчак (Srezn. i, 31. i i，710; Fasmer i, 92).

A  török megfelelö, mint arra elöször Sreznevskiy felhıvta a figyelmet, egy török ınırçaq forma, 
m elynek je lentései 一>  ،párna n é lk iili nyereg, a nyereg faváza5. A  tö rö k  SZÓ, a m egfe le lö
k is hangtani vá ltozásokka l, m egta lá lha tó  a ieg több tö rö k  nye lvben , a csuvasban yènerçèk  fo rm ában  
(Sevortyan i，658-9). A  ritka, denominàlis +çAk képzô föleg nomen instrumenti-ket képez, esetünkben 
az alapszó maga is szerepel egyes nyelvekben ugyanabban a jelentésben: jak. in i:r , kir. ığ ır, csuv. 
yèner. Az  alapszó megléte ajakutban és a csuvasban arra utal, hogy az egész tôrôkségben ismert eder, 
eyer, eger, Stb. ‘nyereg’ SZÓ rnellett a 4m álhanyereg^re egy másik általánosan elterjedt SZÓ volt 
hasznàlatban, az im r/ in ir ,  ille tve  a y ın ır/y in ir  alakváltozat. Utóbbi régiségét bizonyitja  a Codex 
Cumanicus yınırçaq  alakja. Az  orosz alakok elsö szótagja azt mutatja, hogy olyan török  nyelvjárási 
alakok átvételei, amelyekben az eredeti két szótag egy szótaggá vonódott össze: (y)ığır > (y)ıır > (y)ir. 
Mind az orosz арчак, орчак, mind а ерчак alakok e török formáKbol jo l magyarázhatók, szemben a v -  
protézises ворчак alakkal, mely orosz nyelvjarasi fejlemény az орчак alakból.

M iklosich  Nachtr. ii, 75, 34 ا; Fasmer i, 92, 154; Şipova 39.

елов, еловец, яловец

слов, еловец arch. 4перяной и иной значок на темени шлема [to ll és egyebjelvény a sisakon】’ 
(Dal，i, 518); яловец dial. (Szibéria) ،грива; гребень из конских  волос на шлеме, шишаке [sôrény; 
loszörböl készült dísz a sisakon]5 (Dal，iv, 677 sub voce яловый). A  16. század óta adatolt az oroszban: 
еловь, еловъцъ ،лоскут, вставлявшийся в трубку  на вершине шлема [szövetdarab, amelyet a sisak 
tetején egy csöbe helyeznek]ï (Srezn• i, 825).

Egy török yalaw-bó\ ered, az orosz -eu képzô hozzáadásával. A  török  szavakra ا . csag. yalaw, 
kaz. calaw  ،флаг, знамя؛ штандарт [zászló, lobogo])5 (Budagov i i，338); csag• yelaw  ،знамя на 
верхушке копья  [a kopja végén levö zászló]5 (Radloff i i347，؛); alt. yalağa ،щетина [se^e]’ （Budagov
ii, 337)，،ленты  на шапке [szalagok a sapkán]í (R adloff i i i,  157); tel. yalağa  ،гребешок у петуха  
[kakastaréj]5 (Radlofr 111, 157). Ezek a szavak a török ya l ،sôrény، szónak (1. a megfelelö címszót) 
képzett alakjai: yal+ağıı, yal+ağa > yalaw.

Şipova 132, 435 (két külön címszó alatt, teljesen konfúzusan).

д ж и р и м , ж и р и м

дэісирим, лсирим dial, (kelet-szibériai) ؛седельная подпруга  [nyeregheveder]’ (D a l，i, 542; 
SRNG v iii, 44).

Egyes k ipcsak  nye lvekben  ism ert SZÓ: kaz. cırım  ،к о р о т к и й  р е м е н ь ，п р и ш и т ы й  к  п о д п р у ге  
для продевания через пряж ку  [rövid  szíj, mely a nyereghevederhez van hozzávarrva a csaton vaiò 
átfiizés céljából]5 (R ad lo ff iv, 121)؛ tar• c ir im  ‘ремень, протянуты й  через п р я ж к у  [a csaton 
átbújtatott szfj]’ (Radloff iv , 143); kirg. cırım \. 4короткая ременная тесьма плосколо плетения 
[egyenletes szôvésü, rövid  szalag]，，2. ،рем енная  тесьма  на л а в к а х  седла,  к  к о т о р о й  
прикрепляется задняя подпруга [szalag a nyereg padjain, amelyhez hozzáerosítik a hátsó hevede^]， 
(KİRS 284). A  SZÓ a mongolban is rnegvan: cirem ،подпруга [!!yeregheveder]5 (MRS 181); kaim, cirm
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‘ ua.’ (KW b 12 آ). Fasmer szerint mind a török, mind a mongol átvétel lehetséges (Fasmer i, ت11)أ  
elöbbit valoszinübbnek tartom.

Fasmer511 ,؛; Şipova 123.

кульбака

кульбака dial, (déli) ؛верховое седло [lovagló nyereg] ，，кулъвака (Tambovi terület) ،казачье 
седло [kozáknyereg]? (D a l，ii, 217). Az  ukrán és belorusz is ismeri ugyanilyen alakban, a lengyelben 
kulbaka.

A  szó török eredete elöször M uchlinxskinál meríilt fel, Fasmer a szó eredetét homályosnak tartja, 
mivel szerinte ajavasolt török qaltaq ‘nyereg’ alak fonetikailag távol áll a szláv alakoktól. Fasmer 
kételyei jogosak a szavak fonetika؛ egyezését illetöen, változatlanul az orosz szó török eredete a 
legvalószíníibb, mind szemantikai, mind müvelôdéstôrténeti szempontból. A  csagatáj jelentése ‘a 
leather attachment to the tree o f the saddle, the saddle-tree itse lf’ (San. 274r 21，cf. also ED  619) és 
‘ ] у к а  седельная, дерево седла, татарское седло из дерева [nyeregkápa, a nyereg farésze, tatár 
fanyereg] (Budagov i i，62). Az  orosz szóvégi -a  szabályos szláv végzôdés (vö. or• лачуга < tör. 
a la çu q ), míg az a > и, és q > b változásokat sp o ra d iku s , п е т  szabályos orosz n y e lv já rá s i 
hangváltozásként ítélhetjíík meg {^'кальтака > ^культака > ^'кульбака, ^кульвака).

M uchlin 'sk i X X X ; Miklosich Karlowicz 324; Berneker i, 641; Fasmer i ;ا 886,147  i，412; Şipova
206 .

татаур , катаур

т а т а у р  arch, 'ш ирокий  пояс [széles öv  ,верхняя казачья подпруга [kozák felsö heveder ؛[
nyeregheveder]أ , к а т а у р  ‘ иа•’ (D a r  iv, 392• i i,  97). Az  óoroszban ،р е м е н н ы й  пояс  с 
металлическими  наконечниками  [szíjból készült öv fém  végzôdéssel] jelentéssel, már 1389-ben, 
D m itriy  Ivanoviç Donskoy nagyfejedelem végrendeletében elöfordul: “ А  сыну моему князю  Ивану 
пояс 30JI0T та та у р ,  ... [fiamnak, Ivan hercegnek arany tataur övet, •••]，，(Srezn. i i i，925).

Sreznevskiy, és nyomában Fasmer mongol eredetiinek tartja, s valóban a mongolban van tatağur 
، ؟ء  (Lessing XX); kaim, tatûr ،ç5 (Ramstedt 384). Ugyanakkor kétségtelen, hogy a mongol szavak 
török  eredetiiek, s a tapqur, tapğur szóból erednek, 1. pi. kar. K. tapqir 4подпруга [nyeregheveder] 
(KRPS 513); tör. tapkurkolam  ‘g irth，surcingle，(Hony 345), Stb. A  fejlôdés: iöv.tapğur > mong. 
(^tapağur, ^tapď ur >)tatďur. É rdekes, hogy  az orosz szó közve tlen  m ongo l á tvéte lnek tü n ik , ugyanis  
török-mongol szavak esetében az óorosz általában a török alakokat vette át.

Fasmer iv，27; Şipova 312.

у к р ю к

укрю к  dial. (Orenburg, Szibéria, Don-vidék) ‘ т е с т  с арканом  или  петлей на конце  для 
поим ки  пасущихся коней  [rúd lasszóval vagy hurokkal a végén, a legelö lóvak elfogása cé^ábol]5 
(D a l，iv ，486).

Az  uqruq szó már Kaşgarînâl és a kipcsak és oszmánli nyelvemlékekben elöfordul (ED 90), a mai 
nyelvek köziil a legtöbb kipcsak és szibériai török nyelvben，a mongolba is eatkerült uğıırğa alakban 
(Sevortyan i, 585-6).

Fasmer iv , 157; Şipova 344.
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ч а п р а к ,чепрак

чапрак dial. (Kelet-szibériai) ،суконная, меховая или ковровая подстилка под седло лошади 
поверх потника  [posztóból, prémbôl vagy szönyegböl készült derékalj a lónyereg alatt, a nyeregtakaró 
fö lö tt]i ((Dal，iv，582). Elöször a 17. szàzadból adatolt Koto§ihin-nél (165), megvan a lengyelben is 
czaprak alakban.

Az  orosz szó török megfelelöje çaprak Saddle-cloth5 (Hony 61), ،покрыш ка  верховой лошади 
или седла [a hátasló vagy a nyereg takaroja]5 (Budagov i，453)，mely ilyen formában és jelentésben 
nem található a többi török nyelvben, tehát ez esetben biztos az oszmánliból vaio átvételrol van szó. 
Érdekes módon a çaprak szó a német is átvette Schabracke formában (Fasmer iv, 315).

M iklosich  i, 272; Goryaev 1896, 407; Berneker i, 136; Lokotsch 32; Dm itriev 1958, 35; Fasmer 
iv, 315؛ Şipova 376-7.

чембур, чум бур

чембур, чумбур ،повод у зд е чки , на ко то р о м  водят ил и  за ко то р о й  п р и вя зы ва ю т верховую  
лошадь [kantárszár, amelyen vezetik vagy ameUyel megkötik a hátaslovat]5 (DaF iv，589)• Az oroszban 
elöször 1557-ben adatolt, mint чимбуры PI. (M iklosich  Nachtr. ii, 96).

A  török nyelvek széles kôrében ismert lovászati szóról van szó: tör. çılbır ‘chain or rope attached 
to a halter’ （Hony 66)，،корда  [ k o d ] ’ (TiiRS 187); nog. ş ılb ır ،BepŞBKa, повод  {п л е те тс я  из 
конских волос и слулсит для привязи лошадей) [kôtél, gyeplö (loszörbölfonjâk és a lovak kikôtésére 
szolgàl)Y (NRS 421); kaz. tat. çılbur, çılbır ،цепочка [lâncocska]5 (Budagov i, 484). Megvan még: 
bask. kaz. kirg. kkal.tar. tel. alt. A z  orosz aiak m-je az oroszban keletkezett, egy sporadikus / > m 
változás során.

M iklosich  i, 275 (tévesen a tör. çember ،abroncs5-ból), Nachtr. ii, 95-6; Korş 1903, 39-40; 
Dmitriev  1958，43; Fasmer ٧，331؛; Şipova 385.

ял dial. (Sziberia; ،гребень конской  шеи, где растет 
sôrény nö]5 (Dal，iv, 677 sub voce яловый).

Az  legtöbb török  nyelvben a ؛sorény^re  használatos 
törökorszâgi törökben mint yele ismert.

ЯЛ

грива  [a 10 nyakânak gerince, ahol

szo a y a l (916 س ; Şipova 435)，a

Şipova 434-5.
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EM EL  ESİN

Eski İç  Asya göçebelerinin soyundan gelen Türkler, Hunlarda görüldüğü üzere at yetiştiric iliğ i 
vasıflarıyla  tarih  sahnesine çıkm ışlardır.1 Çinliler, Türkler hakkında ،،Türklerin  hayatı•"., atlarına 
b a ğ ıd ı.”  demiştir. Erken dönem Türk metinlerinde, Çin ve Arap kaynaklarında, at yetiştiren Türklerin 
hayat】 büyük bir önemle tasvir edilmiştir. Günümüzde hâlâ at yetiştirerek ve komşu ülkelere at satarak 
yaşayan iç  Asya göçebe Türk  boylan  için  bugün geçerli olan hususlar, geç antik dönemde de 
geçerliydi. o dönemde de şimdi olduğu gib i Türklerin  yabanî veya ehlileştirilmemiş atları kemend 
atarak yakaladıkları görülmekteydi. Türkler atlarını，soğuk ve sert kuzey iklim inde  veya Orta Asya’nın 
yüksek platolarındaki suyu bol ve yabanî türlerle melezleştirmenin doğal olarak gerçekleştiği zengin 
otlaklarda güderlerdi. Her zaman yarışırlar (KaşgarîMe öziişınek), çeşitli b in ic ilik  oyunları oynarlardı 
(KaşgarîMe çevgen, çoğanmak, bandai). Diğer Orta Asya göçebeleri gibi savaşta ve avda atlı Türk 
okçuları, eski dünyada Partların tasvir ettiği biçimde (bkz. res. 2 ve 12), hem öndeki hem de arkadaki 
hedefe öldürücü ok atışları yapabiliyorlardı• Geç antik dönemde ve orta çağda, kuzeyin atlı halklarının 
yüce hükümdarının eski iinvanı olan aspavati ،،atın efendisi”  T iirk  hakanlarına verilird i. D inî 
toplantılarda olduğu gibi saray törenlerinde de yarış ve b in ic ilik  bir ayin anlamı taşımış ve at，kurban 
veya adaklık olarak (Kaşgarî5de idhuk) kutsal b ir yön kazanmıştı. Böylece göçebe Türk  gruplan at 
yetiştiric i toplulukların  karakteristik özellik lerin i ortaya koyuyordu. Türkler Uygurlar gibi göçebeliği 
terk etmişti, fakat yine de atlarını melezleştirmek için uygun yerlere gönderiyorlardı. Geç antik dönem 
ve orta çağda at yetiştiren Türk halklarının tam olmaktan uzak, özet bir üstesi bile etkileyici rakamlara 
ulaşmaktadır, kaldı ki bu listeye Karluklarla  akraba Pamir Eftalitleri, Türk olarak kabul edilen Ku-ku-

:•The Horse in Turkic Art■•，Central Asiatic Journal, Ю (1965), s. 167-227'de yayımlanan bu makaleyi Nezihe Seyhan 
İngilizceden Türkçeye çevirmiştir.
A tlarla ilg il i Hun adetleri: Eberhard, Çin kaynaklarına göre Orta Asya cinsleri; aynı yazar，Çin4n şimal komşuları, s. 
67，69，75, 76，84, 94，11】； aynı yazar, Çin tarih i, s. 17, 59• Türklerin kemend kulllanması: Gabain, Chotscho, 
res. 28 B. Türklerin geriye doğru kemend atıp avlanması: El-Cahiz, s. 28-31. Çeşitli at yetiştirici Türklerin adetleri: 
Eberhard, Ç in kaynaklarına göre... . ؛ aynı yazar，Çinin şimal komşuları, s. 68-86. El-Cahiz, s. 10,11,  29, 33١• 
Kök-Türk ve Uygur atları: Liu Mau-Tsai, s. 452-3. Togan, Traditions and historical records on the training o f horses 
by the ancient Turks; aynı yazar, Umumî Türk Tarihine G iriş, I II. bölüm, s. 167, not 330，331 ve IV . bölüm, s. 
209，not 106; aynı yazar, The ethnography o f Inner-Asia, s. 86. Shen atları: N. Togan ve z . ٧ • Togan^n notları， 
Peygamber çağında Orta Asya，s. 6，41-42, 51-53 ve notlar, s. 60，61. Çeşitli Türk ve Horasan atları: Minorsky, 
Hudûd al-alam, s. 99，100，١ 16, H 9. G ir-tis atları: Bacot , s. 10. Uygur hükümdar atlan: Kaşgarî, Barsgan maddesi 
Barsgan^n k im liğ i hakkında: M inorsky, Hudûd . "，s. 116. E fta lit, Tu-yü-hun- Sogd atları: Eberhard, Çin 
kaynaklarına göre... . ; N. Togan, s. 28, Sogdların Shen atları hakkındaki not 6• E fta litle r ve Karlukların k im liğ i: 
Togan, E fta litlerin ve Bermekîlerin menşei meselesi. Tu-yü-hunların Türklere benzemesi: Minorsky, ... . Marvazi, s. 
99 not 3• B in ic ilik  oyunları: Kaşgarî, Coğen, çoğanmak, bandai maddeleri. Modern Türk atları: Doğu Türkistan ve 
Türkiye ile i lg il i kaynağı belirtilm em iş b ilg ile rin  çoğu iç in  Sayın İsa A lp te k in ^  ve önceleri Kaşgar da veterinerlik 
yapaan ve şimdi de aynı görevle T a if te bulunan sayın Abdürrahîm Koşm ak^ minnettarım. Prof. Togan ve sayın 
Yund da bana yalnızca kendi çalışmalarıyla değil aynı zamanda Orta Asya atları ve Türkiye ’de halen mevcut olan at 
çinsleri hakkında verdikleri sozlu b ilg i ve tavsiyeleriyle içten lik le yardım ettiler. 1963 yılında Hindistan’daki son 
Afganistan büyük elçisi olan General Ömer Serdar Han, oldukça nazik b ir şekilde Afganistan bölgesinde yetişen 
Türkmen “ argamak”  atları hakkında ayrıntılı b ilg ile r vermiştir. Yukarıda adı geçen bu insanlara derin şükranlarımı 
ifade etmek isterim. Onların cömert yardımları olmasaydı bu çalışmaya teşebbüs etmek mümkün olmayacaktı.
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nor, Tu-yü-hunlar dahil edilmemiştir. Kuzeyde Kırgızlar, ir i atlar yetiştiriyordu. Oğuzlar, sürüleriyle 
Volga kıyılarındaki otlaklara kadar yayılmışlardı. Kuzey Alayondlu, Alakçin  Tatarları, Kuzey ve Doğu 
Asya В as m illeri, Tuksi, Çaganyan Oğuzları, Multan bölgesi Kaykaniyah Türklerin in  hepsi benekli, 
yani alaca atlar yetiştirmekte uzmanlaşmışlardı. Bulaklar küçük atlarını adından bahsedilmeyen bazı 
yerlerde yetiştirirlerdi. Çiğiller ise atlarını Sogďda üretirlerdi. Kök-Türklerin  de aralarında bulunduğu 
çeşitli Türk gruplan, avcı atlan yalnızca kuzeyde degli aynı zamanda ،،çölıin gUneyinde”  de yetiştirirdi. 
Kaşgarî zamanında Uygur kağanının atlan, Issık Köl platosunda Barsgan5da otlatılıyordu. Halaclar 
veya Karluklar, atlarını Toharistan dağlannda yetiştirird i. Bek hanedanının atları ise Rustâbak^a  
yetiş tiriliyordu. Türkistan kapısı olarak adlandırılan, soylu atların diyarı Fergana^aki Çagdal 
pazarında, aralarında iy i cins Türk  atlan ve seyis olarak hizmet verebilen genç Türk  kölelerinin  de 
bulunduğu Türk mallan temin edilebiliyordu.

T. A T  M İT L E R İ  

1. A t  C in i

Göçebenin daima ruhunu kaplayan，atın destansı güzeUiğine duyaugu hayranlık, birb iriy le  ilg ili 
ifadeler şeklinde mitoloji ve sanatta yer almıştır. Burada öncelikle astrolojik olarak at cin in in2 bütün 
m itlerinin  özetiyle başlanarak, m ito lo ji ve fap  açılarından Türk  sanatında at m otifi ele alınmaya 
çalışılacaktır. A t cini tasviri (res. 1) Bezeklik^eki bir Uygur duvar resminde, on ik i devirli hayvan 
takviminin insan Diçımli sembolleri arasında görülür. Türk-Çin yıldız figürlerinin  geniş kollu  kıyafetini 
giymiş, elinde Uygur harfleriyle  Türkçe adı yazılı tomarı tutan her devrin cin i, yıldız  tasvirlerine 
benzer bir biçimde temsil edilm iştir. Başlıklarının üzerine giydikleri hayvan şekilli masklar dışında, 
figürler kesinlikle  birbirine  benzemektedir. Bu cinlerin, kendi tesiri altında doğanları etkilediğine 
inanıldığı bilinnıektedir. İbrahim  H akkťn in  Marifet-name adlı kozm olojik  eserinde te fs ir edilmiş 
hikmetlerde de görülebileceği üzere müçel etkisi inancı Türkler arasında X V III. yüzyıla kadar devam 
etmiştir. Bu geleneğin devamı, miiçel etkisi inanç】，hakkında daha erken dönemlere ait farklı yöndeki 
kapsamlı verilerin miiçel hareketinin (burçların konumlarının) resmedildiği hanedan armalarından veya 
yıldızları etkilerini tayin eden tasvirlerden elde edilmesini sağlayabilmiştir. Atlarla  ilg ili H. 1031 tarihli 
ihtiyarat-ı Türkî adh, OsmanlIlara ait elyazma bir eserde atın m itolojik  yönünün tam bir portresi verilir: 
At yılında kış soğuktur ve yaz bolluk  getirir. Bu kehanet, atın en çok soğuk diyarları ve yazlan da 
bereketli otlakları sevmesi gerçeğine dayanır. Destanî at figürü, b e lir li bölgelerde, özellik le  
TürkistanMa mücadele ve savaşla dolu bir yıhn başlayacağının ifadesidir. A t yılında doğanlar, ya 
savaşta ya avda veya yolculukta olmak üzere daima hareket halinde olurlar. Yılın  uğurlu olan ilk  
yarısında ya da ortasında doğanlar hükümdarların yoldaşı olurlar, dikkat çekic i dış görünüşe 
sahiplerdir, zekî oldukları kadar olağanüstü derecede y iğ it ve cesurlardır. Eğer bir kimse at yılının  
uğursuz sayılan son kısmında doğarsa, at etkisi altındaki bu kişi ^тИдеГ' in kusurlarını yansıtacak， 
yani huzursuz, sabırsız ve tehlikeli mizaçlı olacaktır.

2 A t c in i: Eberhard, Ç in  kaynaklarına göre... .，Kaşgarî, yuncl mad. M üçel: Turan, On ik i hayvanlı T iirk  takvim i, s. 51, 
84• İbrahim  Hakkı, yk. 82-5’de on ik i hayvanlı takvim  la lları manzum olarak verilir, ihtyarât-ı Türkrden  ЗаҸак؛ 
metin: ،،hiikemâ ilibarınca kaçan at yılı olsa, cenub tarafında ve nevâhî-i Türkistan'da harb ve kitâl ve hun-rîzeş çok 
vak؛ olup, kış katı olup bazı hayvanat helak ola ve bazı meyvalar afet edine lâkin  yaz ekinleri eyu ola ve bahar 
faslının ekserî günleri burudetle geçe ve bazı taamların nev4 ziyade ola. Ekser halkın meyi sefer ve ticaret ve a ve 
şikâr kılmakdaolup... Eger bu yıhn evvelinde mevlûd vücûda gelse, yaşı uzun olup padişahlar huzurunda sözü makbul 
ola ve hem dâniş, merdâne ve hûb rûy ola. Eger yıl ortasında vücûda gelse, ulu himmetli olup, dânâ ve dâniş pezir 
ola. Ekser evkaat sefer ve hareketi çok kılup  ehl-i israf ola. Ve eger yılın  ahirinde vücûda gelse, hûnî ve endûh-kin 
olup, hiç bir işde sebatı olmayup lâkin  mütemevvil 0أةم.”

3 A tla r la  ilg ilifc ı llc ır : \rk -B it ig j Orkun, C. I I :  s. 73 vd•，fal II, V X I，X V I，X V II,  X IX , X X IV  X X X V , XXXVJ, XLVH- 
L, L III,  LV I. “ Zayıf，hızlı atlar”： Bang-Gabain, omen u tru  kelmek. Fazla besili at, kötüye delalet: Irk -B itig , fal LV I.
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2. A tın  E fe n d is i4

Mes5ûclî, kendi çağının en büyük ik inci veya üçüncü hükümdarının bütün Türk  hükümdarlarının 
en büyüğü, Tokuzguz hakanı，"atın efendisi” ( دحلا ،مي  olduğunu nakleder. Bu hakan，dünyanın diğer 
hükümdarlarından daha fazla ata sahipti，Çin ve Horasan arasında Kuşan adlı bir şehirde yerleşmişti. 
Yakût da Tokuzguzlann başkentinin Kuşan olduğundan bahseder. Kaşgarî, bu şehri iy i cins atların 
yetiştirild iğ i, ejder ve cennet atı efsanelerinin ülkesi Kuça5ya benzetip, Küsen olarak adlandırır. Atlarla 
bu derece i lg i l i  olan yalnızca Tokuzguz hakanı değildi. Cenazelerinde ve ata kültü ayinlerinde atlı 
tö ren lerin i sürdüren K ök-Türk le r, aynca hükümdarlarının tahta çıktığı sırada da atlı ayinler 
düzenlerdi. Hakan，dört beyin taşıdığı keçe halı üzerinde kaldırılarak  adet olduğu üzere çadırın 
etrafında dolaştırılır ve atlı törendeki yerini alırdı. Böylece at, hükümdarın binek hayvanı olma sıfatını 
kazanmıştı. Uygur kağanı Buku  da Maniheist olduktan sonra her fırsatta usule uygun olarak ata 
binerdi.

Eski ve orta çağ metinlerinde, Türk beylerinin veya alplarının (kahraman) atı onlara her gün eşlik 
eden b ir  dost olarak görülmektedir. Orhun yazıtlan, sık sık binek atından (özlük) ve atın renginden 
bahseder. Savaş atının cesareti takdir edilir ve bir erkek kahramanlık Unvanım atına göre alırdı (at aşar 
alp). Yazıtlar b ir  adamın altı yüzden fazla ata sahip olabileceğini bildirm ektedir. Beylerin  atlan， 
hükümdarlık ta/ngasım  taşırdı ve hükümdarlığa ait çitlerle çevrili alanlarda yetiştirilird i. Irk-B itig 'Q  
göre hükümdarın atının altın toynaklan olurdu. Oğuz destanlarında da, kahraman ve atı birbirlerine  
kardeşlik bağından da öte sevgi ba lla rıy la  bağlıydı. Barnsı Beyrek düşman kalesinden kaçar ve 
sürünün içinde şaha kalkıp kendine aogru kişneyen Boz A yg ır5ı bulur. Daha sonra Bamsı Beyrek her 
zaman yaptığı gibi atım över ve şöyle der: At dimezem sana kartaş direm kartaşumdan yig ! (haz. Ergin, 
s. 37). A tlıla r  belli bir töreye göre b irb irle rin i selâmlardı. Uygur prens ve prensesleri atlarından inip 
Budist rahibinin karşısında diz çökerlerdi. Kök  Türklere ait bir taş kazıması (petroglif) Üzerinde，Umay 
olduğu düşünülen, taç giymiş, oturan bir figür önünde, atından inerek hemen diz çöküvermiş binicileri 
gösteren benzer b ir sahnenin tasvir edilmiş olduğu görülür (res. 44e bu sahneden b ir ayrıntı vardır). 
Daha sonra Segrek hikâyesi olarak adlandırılan Oğuz destanında, kahramanın annesi, ağabeyi 
selamlama töresinin kuralını şöyle açıklar:

Ağ boz atın üzerinden yire ingil,
E l kavşurup o l yiğide selam Virgili

(haz. Ergin, s. 102)

İbn B ib i, hükümdarın kara sayvanı üzerinde b ir kartal görünce beylerin attan inerek yeri öptüklerini 
anlatır.

A t，sahibi öldüğünde de onu takib  ederdi. Daha eski devirlerde at，cenaze töreninde ölen 
kahramanla b irlik te , ölünün yakıldığı odun yığını üzerinde yer alırdı veya kahramanla b irlik te  
gömülürdü. A tın  kuyruğu  kes ilir  ve b ir  sırığın ucuna bağlanırdı. Oğuz destanlarında，eğer b ir 
kahramanın akıbeti bilinm iyorsa, ölmüş olacağına hükm edilir ve kahramanın aygın kurban edilip 
kuyruğu b ir direğe asılırdı. Bu uygulama K ök-T ü rk  döneminden beri bütün Türkler arasında var

A tın  efendisi (aspava ti): Beai，с. I, s. 1 0 - 5 ا . A tın  Türk  efendisi: M es^d î, M urûcii^-zeheb, c . ا ，s. 143-160• Kuşan 
k im liğ in in  tesbiti: M inorsky, Hudûd ...，s. 130，132，232. Harezmşah ،،atın efendisi”  sikkelerinde  Türk  
M em luklu ları: Rodgers. A tın  efendisi olarak Hint sikkelerinde Türk  Memlukları: Rodgers ve Nizamî, s. 82. Kök-
Türk hakanlarının tahta çıkma törenlerinde ata binmeleri: Lin  Mau-Tsai, s. 6-8. U ygur kağanların ın  ata b in iş i: Ligeti, 
s. 255. Soylu atlar hakkında Uygur kehaneti: bkz. not 2. Selçuklu atlı törenleri: Lugal, s. 15• Gaznelilerde tahta 
çıkma töreninden sonra ata binme: Prof. B om baci^ın  M e s ^ ď u n  tahtı hakkındaki yorumu, X X V . şarkiyatçılar 
kongresi. İlhanlIlarda  tahta çıkma töreninden sonra ata binme: Jahn,，s. 137，140-5. Osmanli atlı törenleri: Naimâ, c.
III ,  s. 445. Kurbanlık  atların derileri: Eberhard，Ç in in  ş im a l kom şuları, s. 86; Togan, ib n  Fadlân, s. 27; Liu  Май-
4tsa i, s. 10; Roux, s• 172-74• Destanî kahramanların atları hakkında: inan. OsmanlIların atlarıyla beraber gömülmeleri
ve at mezarları: Yund. Karaca Ahm eďin  atı, Üsküdar^a  kendi yanına gömülmüştür: A. Okan, İs tanbu l Evliyâlcırı, s. 
51.
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olmuştur ve ibn Fadlân^  bu uygulamanın amacının, ölen kahramana ölümden sonraki yaşamında at 
sağlamak olduğu açıklanmıştır.

A n tik  dönemde olduğu gibi orta çağda ve daha sonraki dönemlerde de at，hükümdarlık gücünün 
bir sembolü olmuştur. Çeşitli Türk hükümdarları özellikle Harezmşahlar, üzerinde eski aspavatinin atlı 
tasviri bulunan sikkeler kestirmişti. H in tlile r Türk Memlûklularını aspavati olarak adlandırmışlar ve 
onların da sikkelerinde Aspavati ve Sri hammira efsaneleriyle i lg ili atlı tasvirler yer almıştı (res. 3)• 
Oğuz destanlarında hükümdarlar, Orta Asyalı avcı hükümdarın bir yansıması olarak tasvir ediliyordu. 
Her geleneksel saray ziyafetinden sonra bey ve maiyetindekiler ava çıkmak üzere ata binerdi: 
hep ava bindi. A la Tağa ala leşker ava çıkdı^ Kııtadgu B ilig  de Kara-hanlı hanını, sayısız at sürülerini 
idare eden ve ahırlan safkan, soylu atlarla dolu bir avcı olarak ta rif eder. Kara-hanlı Ülkesinde en 
yüksek memuriyet baş seyislik  (m îr-i ahır) (KaşgarîMe el-başı) id i. Kaşgarî pek çok maddeyi 
hükümdar atlarının süslü koşum takımlarına, bandai denilen bir abacın sopa biç im li köküyle oynanan 
ve atlı bir top oyunu olan çevgeriQ ayırmıştır. Yine  Kaşgarî manzum bil, destandan alınmış olduğunu 
düşündüren, Türk dünya hakimi (azun begî) Tunga ile zamanı temsil eden ve atı zamanın sembolü olan 
Ödlek adlı m ito lo jik  bir karakter arasındaki yarışla ilg ili pek çok dize aktarmaktadır (Kutadgıı Bilig, 
1388-89. beyitler).

İslâm kültürünün etkisi altında Orta Asyalı aspavati, İslâmiyet dönemi Farsçasıyla hemen hemeı، 
“ atın efendisi”  anlamına da gelen，şehsuvar terim iyle adlandırılmıştı.

İbn B ib i，e l-A vam irü 'l-'A la iyye  (Aya  Sofya Ktb., no. 2985)5de Türklerin  önemli b ir  göreve 
atanma esnasında yaptıkları dinî ayinde yer alan ata binme töreninin anlamı hakkında bazı açıklamalar 
yapar. Beyler, Anadolu Selçuklu sultanı Alauddin Keykubaďa  bağlılıklarını arz edip kabul edildikten 
sonra hükümdarı, siyah beyaz benekli, zamanının en azılı atım saltanat kevkebesiyle (b ir sınğın ucuna 
bağlanmış madenî disk) süslemek üzere davet etm işlerdi. A yn ı zamanda ata binme  töreni 
müneccimlerin tesbit ettiği uğurlu bir anda başlamıştı (yk. 209). Kök-Türk  tahta çıkma törenlerinin ath 
bölümünde hükümdarın ata binişiyle  astrolojik olarak uygun zamanın b ir  paralelliği vardı. Gerçekte 
teba hükümdarı oldukça sıkıştırarak onu anlaşılması güç, bilinçsiz  bir duruma sokup “ Ne kadar 
hükümdarımız olacaksın?”  diye sorardı, üzerinde  olayların cereyan ettıgı bir araç {b in it maddesi, 
Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü) ve hükümdarın üstünde iktidarını kazandığı at，Kutadgu B ilig ' 
zamanın sembolüydü. îbn B ib i at üstündeki hükümdarı yükselen güneşle karşılaştırmaktadır (yk. 
216). Hükümdarın  atı gökteki kartal takım  yıld ızı ile  karşılaştırılabilen  kozm o lo jik  b ir  at 
konumundadır. Çeşitli nefesli çalgıların ve fille rin  taşıdığı davulların sesleri eşliğinde beylerin ve 
muhafızların yaya olarak takip ettiği Selçuklu sultanlarının atlı tören yürüyüşü, başkent Konya’ ya 
doğru bir kaç gün devam ederdi. Ath  törenlerde, sayısı binicinin  asaleti ve rütbesiyle orantılı olarak 
belirlenen yedek atları (Kaşgarfde  koşun) yüksek rütbeli bir kişi götürürken, rikâb-dar eyer örtüsünü 
taşırdı.

Selçuklu dönemi saray tasvirlerinde, hükümdar genellikle hazır durumda bekleyen atıyla birlik te， 
gösterişli kıyafetler؛ içinde tahtında otururken gösterilirdi. Diğer tasvirler ise hükümdarı panter veya 
efsanevî yaratık avıyla yahut da doğanla avlanmakla meşgul iken göstermektedir (res.2). Soylu 
kişilerin  yer aldığı süvari hücumları da Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde bulunan Varka ve 
Gülşah adlı eserde olduğu gibi Selçuklu dönemi elyazmalarında sık lık la  resmedilirdi. Tarihler, 
günümüzde Farsçalaşmış şekliyle çevgân (?) denilen, Kaşgarî^in  deyişiyle çöğen ve c irid  gibi çeşitli at 
oyunlarından bahseder.

Aynı adetler, Türk beylerinin idare ettiği Gazne veya Memlûkluların idaresi altında bulunan Mısır 
topraklarındaki Türk  saraylarında da mevcuttu. Prof. Bombaci X X V . şarkiyatçılar kongresindeki 
bildirisinde, Gaznelilerin tahta çıkış törenlerini anlatmıştır. İlhanlIlarda da aynı törenler vardı. Gazan
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Han，resmi tahta çıkış töreninden sonra maiyetinin ve hanımlarının katıldığı usule uygun bir atlı tören 
veya av için dört nala yola çıkmıştı.

Osmanli devletinin temeli atlı kuvvetlerle atılmıştı. K im is in in  beş yüzden fazla atı bulunan 
Anadolu ve Rumeli’ ndeki tımar sahipler؛ savaş zamanında ik i yüz bin kiş ilik  süvari temin ederlerdi. Bu 
dönemde Oğuz destanlarında dile  g e t ir i le l i  gibi CÎYaya erin umudu olmaz!9 dı (Ergin, s. 33). Ata, 
ülkesinin gevenliğini sağlayan savaşçıya gösterilen saygıya eşit bir itibar gösterilirdi. Tuhfetü'l-mülûk 
ve's-selätin 'dß  süvari atların، yücelten çeşitli hadislerden alıntılarla  atın kıymeti vurgulanmıştır. 
Özellikle  İslâm  ümmetini koruyan savaş atının etrafında meleklerin dolaştığı söylenmiştir.

Osmanli sarayında tahta çıkıştan sonra yer alan ata binme geleneği çok önemli bir törendir. 
Sultan kılıç  kuşanma törenine (yolculumun kayıkla geçen kısmı dışında) at sırtında gider ve at sırtında 
dönerdi. Böylece sultan ik i kıtanın ve ؛ki denizin (hakan-ı berreyn ve bahreyn) hükümdarı ünvanma 
sahip olduğunu ilân ederdi. Ata  binmeyle i lg ili her şey N e f î^ in  şiirinde görüldüğü üzere “ kapışma 
bağladığı çark-1 feleğin yedek atının sahibi olan sultan，，(gökteki kartal takım yıldızına benzeterek) gibi 
mecazlarla ifade edilm iştir. Genellikle muzaffer bir binek hayvanına atfedilen bütün uğurlu işaretler 
veya beneklerle gösterilen atın efendisinin  atı {^ehsuvar), beneklerinden dolayı b ir  leoparla 
karşılaştırılırdı, ik inc i olarak da güneşle ilg ili bir vasıta olarak arslan takım  yıldızı ile  özdeşleştirilirdi. 
A la y，tahta çıkıştan sonra i lk  uğurlu günde gerçekleşir ve sultanın at üstünde, sarayın iç avlusunun 
kapısında görünmesiyle nefesli çalgılarla selâmlanarak başlardı. Sultan ata bindiğinde, mehterhanenin, 
yaya muhafızların, sancakların ve zafer ganimeti olan at kuyruklarının önünde giderdi. Geleneksel 
süslü koşum takımları {dîvân bisatı), panter postundan yapılmış, şeref payesi olarak örtülen eyer 
örtüleri, işlemeli ipekle】• ve kalkanlarla süslenmiş yedek atlar, sahibinin asaletiyle ve rütbesiyle orantılı 
sayıda (sultan iç in  otuz üç) süvari takip ederdi. Ozanlar, yeniçerilerin askerî kıyafetleri ve panter 
postları içinde, ellerinde  yaylı şazları kahramanlık türkü leri söyleyerek yürürlerd i. Sultanın 
sarıklarından ik is i, ik i yana sıralanmış ve bu imparatorluk başlıklarını selâmlayarak yüksek sesle 
hükümdarın İlahî rehberliği için  dua eden halka doğru tutulurdu. Tarih kitaplarında tasvir edilen bu 
sahne, büyük nakkaş Osman tarafından Hüner-name adh eserde resimlenmiştir (res. 5). Geleneksek 
Selçuklu  ve İlhanlI tasvirlerinde  olduğu gib i erken Osmanli minyatürlerinde  de tahtta oturan 
hükümdarın atları, huzurunda seyisler tarafından tutulmuş olarak gösterilmiştir.

D iğer resimlerde Osmanli sultanları süvariler arasında gösterilirdi. Av, hükümdarın geleneksel 
bir sporu olmaya devam etmiş, hatta geleneksel bir tören olarak adlandmlmıştır (Tuhfeîii'l-mülûk, yk. 
206: miîlûk ve selâtin için sayel resin oldu). Dıger Osmanli elyazmalarında olduğu gibi Hiiner-name'nm 
sayfalarında da sultam, av köpekleriyle  birlik te  ata binerken veya at sırtında doğanla avlanırken 
resmeden, hükümdarla ilg ili pek çok tasvir görülmektedir.

Sultanın atlı oyunlardaki hünerini sık lık la  tasvir eden pek çok elyazmasında Kaşgarfnin  
bahsettiği eski çöğen ve c ir id  gibi atlı oyunlar，genellikle eşit sayıda resmedilmiştir. Atlı gösterilerde 
binici dörtnala giden atın eyerinin üstünde tehlikeli bir şekilde ayakta dururken bir yandan da bir çift 
mızrağı idare ederdi (Tuhfetü'l-m iilûk, yk. 163b ve devamındaki minyatürler).

M ızrak  oyunları, bin ic ilerin  ve atların çeşitli maskeler, postlar ve kürkler kullanarak değişik 
hayvanlann kılığına girmeleriyle  oynanırdı. Nitekim  Tuhfetü'l-mülûk, adlı elyazması eserde boynuzlu 
maske takmış bir savaşçıyla koyun postuna bürünmüş bir atı tasvir eden bir resim vardır (yk. 65 ا). 
Öküz veya koyun maskesi takmış bir diğer binici f i l kılığındaki bir ata binmektedir (yk. 65 اa)• 238،ťda 
ise binici bir arslan maskesi takmış, at yine koyun kılığındadır.

Osmanli yazılı eserlerinin bir kısmı saltanat atlannın tasvirine ayrılmıştır. Tarihçi Vâsıf H. 1219 
yılının  baharında Topkapı Sarayfndaki ahırlarından ayrılan ve koşum takımları olmaksızın, serbestçe 
dolaştıkları çayırlara  törenle çıkan saltanat atlarım  tasvir etm iştir. Havalar yumuşayıp uygun
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olduğunda M îr-i ahır, padişahı otlakdaki köşke davet eder ve ona en iy i tayları sunardı. Tarihler çeşitli 
nedenlerle padişahlara sunulan veya padişahların hediye ettiğ i atları öze llik le riy le  tasvir ederdi. 
Sultanlar ve ile ri gelenler, düğünler, elçi kabulleri gibi törenlerin çoğunda at oyunları ve yarışları tertip 
ederlerdi.

Saltanat atlarına şiirler itha f edilmiş, mesela IV . M uraďm  atlarından Diri olan Dağlar Delisi 
Nef^fnin  Rahşiye'ûnât şu ifadelerle öğülmüştür:

B ir de Dağlar delisidir ki şitâb ettikçe,
B ir o lur zelzeleden lerze-i kûh и derya,
Sarsılır arz. и semâ, sanki kıyamet koparır 
Böyledir tiind ü şitâb eyledikçe a/nmâ 
Gelse reftâra döner b ir sanem-i rânâya,
Başlasa cilveye b ir  tâvûs-ı cincındır guyâ.
Perçemi siinbiil-i Çîn, cebhesi dibây-i Hıtâ,
Cilve ettikçe ne elem, olsa perişan perçem,
P iir o lıır niigeht-i mişkîn ile girdâb-ı havâ.

(Yunďun  Rahşiye'den aldığı kısım)

Atın  beylerle ve kahramanlarla olan beraberliğini ölüm  bile bozamazdı. Erken dönem Türk 
fatihlerinden Karaca Ahmed (bu evliyanın türbesinin çevresinde İstanbul’ un en büyük mezarlığı 
kurulmuştur) ve Çanakkale boğazım ilk  olarak geçen Alauddin Paşa atlarıyla birlik te  gömülmüştü. IV• 
M uraďin  cenazesinde kendi atları, eyerleri ters yerleştirilm iş olarak yürütülmüştü. II. Osman’ ın çok 
sevdiği atı “ Sisli K ır”  H. 6 أ208أث(  Üsküdar Sarayťn in  bahçesindeki türbeye yalnız  olarak 
gömülmüştür.

Atların sahipleriyle birlikte  gömülme geleneğinin Türk halklarj arasında günümüze kadar devam 
ettiğini belirtmek gerekir. Radloff4ın bildirdiğine  göre SibiryaMa yüksek rütbeli önemli kişiler tahnid 
edilmiş atlarıyla ibaydard) birlikte  gömülüyordu.

3. A t  R e n k le r in in  S em bo lizm i؟

Hun hükümdarı Mete (Mo-tun) renk sembolizmi nedeniyle, değişik renklerdeki atlardan oluşan 
süvari bölüklerindeki askerlerini (doru veya demir kın  atlı olanlarım  doğuya, al atlıları güneye, ak 
atlıları batıya, kara yağız atlıları ise kuzeye) dört ayrı yöne sevketmişti. Kök-Türk  dönemi metinlerinde 
en fazla sözü edilen at rengi “ ak”  tır {alaca ile birlikte  aynca açıklanacaktır). Kaşgarfye  göre ak, Oğuz 
lehçesindeki beyaz anlamı dışında alacalı anlamına da gelmektedir. Burada ak at önce beyaz renkli at 
olarak ele alınacaktır. Irk -B itig  (fal 29) ak atın dinî b ir  karakteri olduğunu ispatlar: Ak at karşısın üç 
bolugta talulapan, cıganka, ötiigke idmiş. “ A k  at hasmını üç varlıkta ıslatarak tek başına b ir  yere 
kapanıp dua etmeye göndermiş.أأ Bu Maniheist elyazmasındaki ak at ile Uygur sanatında saf beyaz at 
olarak tasvir edilen Kanthaka arasında bir ilg i kurulabilir. Kurban edilmek üzere ak atlar tercih edilirdi 
(Çırgak yazıtları, Orkun, с. I I I ,  s. 80). Beyler ak ata binerdi:

Beg yontinaru barmış 
Ak bişi kulunlamış...

(Irk-B itig , fci\ 7)

5 At renkleri: M ao -tu n^n  süvarîleri: Eberhard, Ç ili kaynak la rına  g ö re： El-Kâşif, yk. 67• Boz a t: iz, s. 433, 488. 
Osmanli atları: Yund. Kurbanlık Altay  atları: Harva, s. 367.
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Bey atlarına doğru varmış 
A k  kısrağı tay doğurmuş...

Kül Tegin seferleri sırasında pek çok ak ata ve aygıra binmişti. Kök-Türk  dönemi beylerine ait atlann 
bahsedilen diğer renkleri boz (Kaşgarî^e  ak ve al; K iil Tegin ve Tonyukuk^n  bu renkte atları vardı) 
ve yağız id i (parlak siyah, Kül Tegin^n bindiği atlardan biri bu renkteydi).

Orta çağda ve daha sonraki dönemlerde kır, ablak, kaşka, tepel, humâyî, semend renkli atlara 
Özellikle değer verilirdi• Ancak bütün bu at renkleri, alacalı at grubuna girerdi ve hepsi birlikte  alacalı at 
olarak değerlendirilirdi.

Eski Turfan at heykelcikleri bazan parlak maviye boyanırdı. Aynı durum  özellikle Selçuklu ve 
Osmanli minyatürlerindeki at tasvirlerinde görülmektedir. Bununla ilg ili olarak metinlerde sıklıkla kök 
(gök rengi, mavi) attan bahsedilmesi dikkat çekicidir (Oğuz destanları，s. 14, kök bidevî, Tuhfetü,l- 
miilûk, yk. 57a, kök at). Doğu Türkistanlılar gri alaca atı kök alaca olarak adlandırırlar.…  *
ayrıca yeşil atlarda  görülebilir. Tuhfetü'l-miilük'un müellifi, yeşilimsi at rengini balık rengine benzetir.

A l at, Oguz destanlannda altın dağ ile  bağlantılı olarak ele alınmıştır (Altım Tağın a l aygırı, haz. 
Ergin, 19o4, s. 96). Oguz beylerinin hanı, Kazan böyle bir ata Dinerdi.

Y ine  Uguz destanlarında açık renkli atların önemli ve yüksek rütbeli kişilere ayrıldığına işaret 
edildiği görülmektedir. Türkistan’ ın mihveri Büyük Han Bayındır boz bil. ata (Kaşgarî^e  göre kırmızı 
lekeli, beyaz at) binerdi.

Erken dönem Anadolu edebiyatına ait İskender mesnevîlerinde, ölümsüz Hızır da boz bir ata 
binerdi. Diğer yandan Bayındır НапЧп kızı ve aynı zamanda ateşli bir savaşçı olan Uzun Burla Hatun 
kara yağız Dır ata binmekteydi. Bu bağlamda, АпоһіпЧп işaret ettiği bir gerçeği burada hatırlamak 
gerekir. A ltay  geleneklerinde açık renkli atlar, yalnızca erkek Om ların  hizmet edebildiği gök tanrısı 
ü lgen?e kurban edilirdi. Fakat kadın kamim'in hizmet ettiği yeraltı tanrısı Erlik, kara yağız ata binerdi.

Atların  astrolojik bağlantıları Mete Han’ ın atları bahsinde geçmişti. A t renkleriyle ilg ili benzer 
kurallardan T im ur dönemi yazarlarından El-K âşif de söz etmektedir. Sarı at güneş, kahverengi at 
Jüpiter, zarif kır at yine bu atı idare eden dişil gezegen Venüs, kara at Satürn ile  özdeşleştirilir. Alaca 
ise uğurlan şartlara göre değişken olan Merküı^ün atı olarak görülür.

4• A la c a 6

Sembolik özelliği olan at renkleri arasında alaca renk antik dönemden beri önde g e lir . إ • ö . IV . 
yüzyılda kuzey ormanlarındaki Barbarlar Tcheou-you adı verilen ve kaplanla kıyaslanan bir alaca türü 
yetiştirdiler. Çinlilerin  Orta Asya’dan temin ettikleri ve “ cennet atı”  dedikler؛ atlann alaca atlar olduğunu 
belirleyen Prof. Hanedanın isabetle işaret ettiği gibi Türkçe alaca kelimesine Han döneminden beri Çin 
kaynaklarında rastlanmaktadn*. Prof. Eberhard，alaca kelimesinin Altay  d ille ri ile muhtemelen erken 
Tavgaç Tüıkçesi ve Kansu5da Alaşan Dağları Türkçesiyle i lg il i  olduğunu söyler. Geç antik dönemde

6 A la ca : Tcheou-you: M. Granet, s. 107-115, 364-65, 375. Eberhard, Ç in in  ş im a l kom şuları, s. 65, 66• ALayondlır. 
Bacot, s. i l .  D ıge rT iirk  ö/flc،7İarınm  cinsleri: Togan, Traditions... ; aynı yazar. The ethnography  ...，s. 86• Turfanca  
BasmiHer: Gabain, ... Chotscho, s. 20，21, not 24. Hotan^n  Türkleştirilm esi hakkında: Barthold, “ Tdkestan”  
maddesi, Encycl. / ،1 9 5 2 bs. Alacalı atlann Hotan tarzı resimleri hakkında: Stein，A ؟/.,  n c ie n t K hotan , buluntu 
is im leri listesi D V II 5. Kurtak: Togan, ib n  Facllân, s. 145; Evtuhova, çeşitli resimler ve res. 31• Madara taş 
kabartmaları: Ogel, s. 261• Kaseli Uygur bin ic ile ri: Le Coq, B ild e ra tla s , res. 70. Çin imparatorunun “ resmedilen 
atlan”： Liu  Mau-Tsai, s. 427, not 284. Hsiian-tsang,ın Tong Yabgu tasviri: Grousset, s. 66-90. Güneş ve h ilâ l resim- 
ya z ıla rı: T an ık la rıy la  Taram a Sözlüğü  (Ankara, 1957),nden sonra Erzenťden yapılan alıntı, ''a b la k "  mad. K ır  af. 
Togan, Trad itions  ... (b ir ejder aygırdan doğdu).. Manzum destanlarda: Yund ve inan. Hükümdar ve kader arasındaki 
mücadele: Kaşgarî, Acun, Acun begi, ö d le k  maddeleri. Kara-hanlı hanının sözleri: Lugal, s. 41-45. Alaca türleri:ر ~ الإ ءالر  し
Kaşgarfde a la  (siyah ve beyaz, رر و • )，Icır (ala), b öğ rü l maddeleri. (Sayın Koşmak, modern Dogu Türkistan 
karşılıklarını vermiştir: k ü llü  (güllü), çiren  (kahverengi ve kızıl benekli), kök  (mavi-gri alacalı at), b ö ğ rü l (yalnızca 
sağrısı benekli), azgaıı (alnında ve ayaklarında beyaz leke olan az bulunur at), yektcıban (tek ayağında beyazlık olan, 
uğursuz at), sü r ( ir i benekli, uğursuz at)，çopur (her renkten beneği olan ve alacalıların en nadir türü.) Görünüşe göre 
alacalı atlar her cinsten olabilirdi.
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adlarından daha önce bahsedilen çeşitli Türk gruplan ala atlar yetiştirdiler. Türklere ait taş kazımalarda 
benekli veya şerit biçiminde lekeleri olan çeşitli at türleri görülür. Basmillerin, alaca atların sanat 
eserlerinde özenle tasvir edildiği Doğu Türkistan ile  olan ilişk ile ri özellikle dikkat çekicidir. Basmiller 
K ök-Türk le rin  kuzeyindeki karlı bölgelerde yaşıyorlardı, fakat daha sonra T u rfa n ^  gelerek 
Uyguıiardan önce bu bölgede yerleşmişlerdi. Basmillerin hakanı Aşina soyundan gelen id iku ťun  
sarayı Beşbalık4a idi. Bu döneme tarihlenen Astana at heykelcikleri arasında aıkkat çekici bir şekilde 
Kaşgarî tarafından böğrül grubuna dahil edilen sağrısı benekli bir at türü vardır (Johansen4n makalesi, 
Abb. 9). Bartholďa  göre hemen hemen aynı dönemde Türklerin  daha önceden yerleşmiş olduğu Hotan 
yakınlarında diğer b ir  yetişkin ala  tasviri görülür (Stein, Ancient Khotan, res. 42). Yarı Moğol tip li 
binicinin  giydiği göçebe pantalonu, botları ve kısa İsk it tuniğinden oluşan ve Oğuz Türklerin in  kurtak 
adını verdiği kıyafet daha sonraki dönemde Türk balballarının，Uygur resimlerindeki önemli kişilerin 
ve Kırgız  atlılarının üzerinde görülür (res. 2). Bin ic in in  saçları, T ’ong Yabgu hakkında anlatılanlara 
uygun olarak ve Uygur soylu rahip tasvirlerinde görüldüğü üzere T 5ong Y abgu^unkile r gibi uzun ve 
b ir bantla bağlıydı. Başında hale olan Hotanlı bu bin ic in in  alnında, b ir  Uygur minyatüründeki 
kağanının başı üzerinde yer alan tekerlek biç im li, haleye benzer parmaklıklı b ir  çark süslemesi vardır• 
Tasvirin dikkat çeken diğer bir özelliği de binicinin  elinde tuttuğu kaseye doğru uçan bir kuş motifinin  
işlenmiş olmasıdır. Bu tasvir buraya kadar belli kalıplan  izlemiştir. Prof. von Gabain gayet isabetli bir 
tesbitte bulunarak benzer kompozisyon içinde elinde tuttuğu kaseye doğru uçan bir kuş m otifli biniciyi 
gösteren Uygur tomarına dikkat çeker. Tuna civarında Bulgar bölgesinde Madera Omurtag Han taş 
kabarmasında da elinde kase tutan bir bin ic i tasvir edilm iştir. Bu İİÇ figürle  hanedana mensup aoga 
üstü güçleri olan önemli k iş ile r arasında ortaklık  kurulabilir. Hotan resmindeki binicin in  tekerlek 
biçim li cakravartin süslemesi bu durumu teyit eder mahiyettedir. Kase ise bir hükümdarlık simgesidir. 
Aşağıda da ayıklanacağı gibi alaca at, hakanın binek hayvanıdır. Bunun yanısıra Hotan atının, ala  
(siyah beyaz benekli, bkz. Kaşgarî) rengi, yuvarlak pullardan ve hile lerden  meydana gelen baş süsü, 
bodhisattvas veya îç Asya hükümdarları iç in  de uygun bir simge olması, at figürüne özel bir değer 
kazandırmıştı. Aynı şekilde Yol te n ď n in  ala  atı, gece gündüz durmaksızın at süren ve hayatın 
başlangıcındaki kişiyle buluşan Irk -B itig 'in  alegorik figürü hatırlanmalıdır:

Ala atlı yo l tenrim,
En yarın kiçe siirmen.
Utru ik i aylığ kişi oğlu sokuşmuş, korkmuş.
<(Korkma,y timiş, (ikut birgeymen,\

(fal 2)

A la  atlı yo] tanrısıyım
Gece gündüz sürer giderim.
İk i aylık insan oğluna rastlamış, (insanoğlu) korkmuş.
“ Korkma”  demiş, ‘ ‘ben kut у е п п т ,\

Gece ve gündüzün ardarda gelmesi ile  alaca atın siyah ve beyaz benekleri arasında benzerlik 
kurulduğundan Selçuklu eserlerinde feleğin alaca at】 (ablak-ı çarh), zamanın geçişiyle i lg ili mecazî bir 
ifade olarak karşımıza çıkar. Yukarıda işaret edild iğ i gibi Anadolu  Selçuklu sultanı Alauddin  
Keykubad tahta çıkış töreninin atlı kısmını başlatmak ve ،،zamanın alaca atlına  binmek üzere davet 
edilmişti. Bu bağlamda, siyah beyaz benekli alaca atın durup dinlenmek bilmeyen binicisi Irk-B itig 'deki 
Yol tenri, Kutadgu B iligM e  de bin ic i b ir  figü r olarak tasvir edilen eski Türk  zaman tannsı ö d  veya 
Ödlek ile bağlantılı görülmektedir.
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Anasından toğup atansa adı,
M isafir bulııp bindi ödlek atı,
Günii b ir  mangım, tünü b ir  mangım, 
île tiir  öliimke, kurutur engem.

(1388-1389. beyitler)

Anasından doğup adı konduğunda,
M isafir gib؛ hemen ödlek^n  atına bindi.
Günü bir adım gecesi bil. adını,
Ölüme iletir, yüzü soldurur.

Eğer Hotan resmindeki ala atın binicisi zaman tanrısı ö d  ise o zaman alnındaki çark süslemesi de kader 
çarkını temsil ediyor olmalıdır, öd lek  ayrıca zamanın ölçüsü olan ay ile  de özdeşleştirilmişti. Kaşgarî 
ay ve ÖdlekMn birlikte  hareket ettiğini söyler (Alkınur ödlek birle ay, C. I, s. 41).

Yukarıda  işaret edild iğ i üzere ala  at，yalnızca zamanın sembolü değil, ayrıca alegorik olarak 
zamanın efendisi olan hükümdann da atıydı. Hükümdarlar daha ziyade ala  atlara binerdi. Oğuz 
destanları Kayı inal HanMan alaca ata binen, kakum kürklü bey olarak bahseder (ala atlı as tonlu Kayı 
İna l Han). Ak kelimesi, Kaşgarî5nin be lirttiğ i gib i “ beyaz，，veya ،،açık renkli”  anlamlarından ziyade 
“ alaca”  anlamına geliyorsa bil durumda Kül Tegin ve diğer Kök-T iirk  beyler؛ sıklıkla  alaca atlara 
binmiş olmahdır. A t resimleri Çin imparatorlarının hâzinelerinin arasında sayılmış ve dört at biıarada 
ik i tekerlekli arabaları çekerken tasvir edilmiştir.

K aşgarî^ in  X I. yüzyıla  ait Türkçe-Arapça lügati, Zeng in in  X II. yüzyıla ait b in ic ilik  üzerine 
risalesi, T im uťun  Um detü'l-m ülûk'u  gibi orta çağ kaynaklan, alaca at cinsleri hakkında çok çeşitli 
açıklamalar verirler. Alaca  at genellikle, uğurlu veya uğursuz, fakat bazı yararlan olabilen belirli 
sembolik anlamlara sahip bir binek hayvanı olarak görülür. Zengî (yk• 63a-66, 69), siyah benekli alaca 
atlarla beyaz benekli alacaların arasındaki temel farkı tesbit etmiştir (ablak, abraş, areal). Kara benekli 
alacalardan alni ve ayak bilekleri beyaz lekeli olanları hükümdarlara lâyıktı. Beyaz benekli olanlar 
bazen çok uğurlu sayılmakla birlikte  kesinlikle  zayıf atlardı, inanışın aksine Zengî, her beyaz beneği, 
beyaz yeleyi ve mavi gözleri, zayıflığın belirtisi olarak görür. Kaşgarî de parlak renkli alaca atların {taz 
mad.) zayıf toynaklar】 Olduğunu söyler ve gösterişli alacalar】 ik i yüzlü insanlarla karşılaştırarak 
،،insanın alası içinde, atın alası d^ indad ir.55 der (K iş i alası içtin, yılkı alası taştın. C. I, s• 91). 
Bununla birlikte  Zengî, başka bölgelerin atlarında kusur olarak kabul edilen özelliklerin, Türk atlarında 
kusur olmadığını ilâve eder (yk. 61a). Bu söz, Çin ve Türk  atlarıyla i lg il i öze lllik le r olarak sayılan 
alındaki beyaz lekeler, beyaz yeleler ve mavi gözleri de kapsar (Tuhfetü 'ü l-m ülûk, yk. 50, burada 
aşkar-ı Sînî cinsi at ÇinMen gelen sarımsı ve kızılımsı benekli beyaz yeleli ve beyaz kuyruklu bir at 
olarak ta rif edilir). Prof. Zajaçzkowski, 】964 yılında PIAC  toplantısında sunduğu bild iride  Memlûk 
dönemine ait Türkçe-Arapça bir lügatte bulunan balaca terim inin bir alaca cinsinin rengi olduğunu ve 
diğer at renkleri arasında yer aldığını b ild irm iş tir. Bu bağlamda, Prof. Togan bulak te rim in in  
KaşgarîMe küçük bil* at olarak ta rif edildiğine  işaret eder, ancak bulak terim i aynı zamanda ayakları 
benekli at anlamına da gelmektedir (Radloff，Wörterbuch).

Erken dönem İslâm tasvir sanatında, Selçuklu ve İlhanlI (önemlerinde alaca, Doğu Türkistan ve 
Çin resminde sırtı kaplan postu gibi veya ejder sırtı gibi çizgili olarak tasvir edilen atlardan bu yönüyle 
de pek farklı tasvir edilmemiştir. Doğu Türkistan m idillis in in  oranlan ve özellikleri X IV . yüzyıl alaca 
tasvirlerinde görülmeye devam eder. Bundan sonra yalnızca Yakın DoğuMa alaca figürü  geleneksel 
üslûp ölçülerine uygun olacaktır.
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Doğu Türkistan resimlerinde görülen kaplan şeritli alaca\<iv yine aynı surette ve aynı özelliklere 
sahip olarak Yakın Doğu Türk tasvirlerinde ve genel olarak da İslâm  sanatında görülür. Burak, bazen 
insan başlı b ir  alaca olarak gösterilmiş ve hing veya ablak olarak tanımlanmıştır. Halife  Hz. А ііЧ ііп  
katırı Düldül, Osmanli sanatında bazen Kanthaka resimlerinde olduğu gibi (Esin, Influences..., res. 
67) alevden hale içinde idealize edilmiş bir alaca (Kalender, yk. 19) olarak resmedilmiştir. Talih yıldızı 
Merkür ise alaca bir at üzerinde tasvir edilm iştir. Hükümdarlar alaca ata binmeye devam etmişlerdi. 
Yukarıda siyah beyaz benekli ala bir ata binmiş olarak ta rif edilen Oğuz beyi Kayı inal Han, Türklerin 
Yakın Dogu5ya göçlerinin en önemli dönemine ait bil• yarı Yakın Doğu figürü  idi. Selçuklu beyleri, 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindeki Vcırkcı ve Giilşah adh elyazması eserde olduğu gibi alaca 
atlar üzerinde gösterilmiştir. Daha önce de bahsedildiği gibi Anadolu Selçuklu sultanlarının resmî tahta 
çıkış törenindeki ata binme, benekleri gece ve gündüzü temsil eden sembolik siyah beyaz (ablak) ata 
binmeye benzetilirdi. X IV . yüzyıl Erzurumlu Türk  şairi Mustafa Darîr Erzenî de atın efendisinin siyah 
beyaz benekli alacasını tarif eder:

Koydu ayağını rikâbına şâh,
Tâ ola suvâr ablakçı nâgah.
Gûş olunup sahîl-i ablak-ı şâh,
Şehsuvâr olduğunu b ilird i sipâh

Mustafa Darîr Erzenî, Yiiz. Hadisler Tercemesiy 
A li Emîrî Ktb., Şer4yye no. 154 ل，yk. 133)

Şah ayağını üzengiye koydu.
Çabucak alaca ata bindi.
Şahın alacasının kişnemesi duyukınca 
Süvariler onun şehsııvaı* olduğunu bilird i.

Oğuz destanlarında kâfir hükümdar Şökli МеІікЧп atı alaca at olarak tanımlanır:

Altındağı* alaca atın ne öğersin.
A la  başlu kiçimçe gelmez bana

(Salur Kazanan evinin yağmalanmasının hikâyesi, haz. Ergin, s. 15)

Altındaki alaca atı ne öğersin.
Bana ala başlı keçim gibi bile gelmez•

Hiiner-name'dß (с. I I，yk. 28) Osmanli padişahı Sultan Süleyman b ir  av yolculuğu sırasında boz 
renkli bir alacaya binmiş olarak tasvir edilm iştir. Aynı yazmanın başka bir minyatüründe padişah, 
ıığuıiu beyaz lekeleri olan yağız bir ata binmişken, padişahın maiyetindekilere düzgün siyah beyaz 
benekleri olan alacaÌAxm ayrılmış olduğu görülmektedir. Osmanli tarihçisi Küçük Çelebi-zâde Asım  
Efendi H. 1135 yılında  tamamlanmış olan Sadâbâd köşküne yaptığı i lk  ziyaretinde III•  Ahm eď in  
bindiği kaplan gibi bir alacay\ ta rif eder: 4؛Padişah arslan burcuna binmiş güneş gibi görünüyordu.,أ 
Padişah, kaplan postu şeritli ve arslan pençeleri kadar güçlü toynakları olan alaca b ir ata (rahş) 
biniyordu. Böylece alaca, bir gök atı olarak semavî sembollerle karşılaştırılmaya devam ediyordu.

Günümüzde siyah sııtlı atlarla beraber，yine sırtı siyah olan yaban eşeğinin Doğu Türkistan ve 
Kuzey Asya’da bulunduğu görülürken, kaplan ç izg ili ala at asıl Doğu TürkistanMa bulunur. Aurei 
Stein eski Hotan resimlerindeki alaca atı, Yarkenťte satılan türlerden ve Yarkent m idillis i adıyla tanınan 
b ir Doğu Türkistan m id illis i olarak tanımlamıştır. {Ancient Khotan, res• D. V II  5). Bununla birlikte,

* Metindeki ^Altindagi^  kelimesi E. E. tarafından “ altındaki”  şeklinde değil ،،altın dağ^ şeklinde yorumlanmıştır. (Ç. N.)
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yardımlarını benden esirgemeyen Sayın Koşmak^n bild irdiğ ine  göre bu şekilde ta rif edilen alacalı 
m id illile r. Doğu Türkistan’da her yerde bulunabildi■؛ gibi komşu ülkelere de satılmaktadır. Büyük 
beyaz benekli m id illile r uğursuz (sür) kabul edilirken, alni beyaz olanlar uğurlu görülür.

Kaşgarî, yüzündeki beyaz lekelerle aya benzettiği atı (tiik iiz) öğer (tükiiz, tiikez, ugar, yetiş 
maddeleri). Oğuz destanlarında alındaki beyaz leke kaşka veya tepel olarak adlandırılır. Aynca  Zengî 
de atın alnındaki beyaz leke hacında  görüşlerini b ild irir  (yk. 65a) ve kendisi kişisel olarak tek ayaktaki 
beyazlığı daima zayıf b ir  ayağın işareti olarak düşünmesine rağmen ik i, üç, dört ayaktaki beyaz 
lekelerin uğur işareti sayıldığım  ilâve eder. Bununla beraber teki beyaz olan ön ayak hem uğursuz hem 
de tehlike lid ir. Zengî bu hususun aogruluğunu Ebu Yakub el-Huttalťden  alıntı yaparak göstermeye 
çalışır. Y ılın  beş ayını Abbasi halifesinin  hizmetinde, geri kalan kısmın da memleketi HuttaFda 
geçiren bu Türk  beyi, kendi ordusunda bir Türkmen’ in bindiği ve daha sonra tökezleyerek binicisinin 
ölümüne sebep olan atın, ön ayaklarından b irin in  beyaz olduğunu görmüştür (yk. 66). Tuhfetü 'l- 
mülûk'tdi, alnında yıldıza  benzeyen beyaz b ir  leke bulunan koyu renkli at ablak veya ağ ır olarak 
adlandırılır ve hızlı geniş adımlarıyla binicisin i zafere götürdüğünden doğa üstü b ir at (ruhanî) olarak 
ta rif edilir. Buna ek olarak eğer atın ayak bileklerindeki beyaz lekeler bilezik  gibi halka halinde olursa 
böyle bir binek hayvanı (тйстеШ Ч-егЬа^һ) atlann en hızlısıdır ve hükümdarlara layıktır. Gerçekten 
de Paris Bibliothèque NationaleMeki Camiü't-tevarîh adlı yazmada pek ،؛ ok İlhanlI hükümdarı böyle 
atların Üzerinde resmedilmiştir. Osmanli padişahı Sultan Süleyman Hiiner-name'dß alili ve iiç ya da 
dört ayak bileği beyaz lekeli atlar üzerinde tasvir edilm iştir (res. 6). Ayaklarında bu şekilde beyaz 
lekeler olan atlar bugün Doğu Türkistan’ da azgan adıyla bilinm ekte  ve bu yörede sık rastlanan 
a/acalardan daha çok değer vermektedir.

Alaca atların b ir  grubunun, sudan çıktığına inanılan aygır efsanesiyle ilg is i olduğu görülür. Bu 
bağlamda, Türkçede atın beneklerinin，balığmkileri de çağrıştıracak şekilde pu l olarak adlandırılması 
oldukça dikkat çekicidir. Zengî, Ebu Yakub HuttalîMen aktararak, ،،ateşten bir gö r5 yanında bulunan 
yabanî aygırlardan türediği söylenen ve rengi yaban eşeklerininkine benzeyen (Orta Asya yaban 
eşekleri, omuzlan ve sırtı boyunca koyu bir şerit uzanan boz bir renge sahiptir) b ir tür Türk dağ atını 
ta r if eder (yk. 69-71). Sudan gelen aygır efsanesiyle i lg il i  diğer bir at rengi, Kaşgarfnin  ala olarak 
tanımladığı, siyah ve beyaz benekleriyle m ito lo jik  Yol tenďn in  ve Oğuz kahramanı Kayı inal Han^n 
tercih etti■؛ “ k ır，’dır. K ır  A t efsanesi hemen hemen tarih kadar eskidir. Sayın inan tarafından aktarılan 
destanî b ir  şiirde k ır  at yaradılış efsanesinin bir karakteri olarak ve rilir  ve kara yer yaratıldığında 
yeryüzünde bin ic is iy le  birlik te  büyüdüğü söylenir, iz le ri IX . - X. yüzyıllara kadar uzanan Köroğlu  
destanında K ır  A ť in  babasının Amu  Derya sulanndan çıkmış b ir aygır olduğu söylenir. Zengî, k ır  
rengi en iy i ıkmci at rengi olarak öğer (yk. 63, 65，sepici hing) ve hükümdarlara lâyık olduğunu söyler. 
Fakat bu atın tıpkı yaban eşeklerinde olaugu gibi ayaklarında kara benekler, sırtında uzun kara bir şerit 
ve kara b ir yele ile  kara b ir  kuyruğu olması gerektıgıni de ilâve eder. Galiba bu at gençken sebz hing 
(yeşil at) olarak adlandırılıyordu ve yine hükümdarlara lâyık görülüyordu. Köroğlu, Dadaloğlu gibi 
kahramanlar，i. ßayezid, II• Mehmed, IV . Murad, II• Osman, II. Selim  gibi padişahlar k ır  atlara 
binmişlerdir. Nakkaş Osman Hiiner-nam e'dt II. M ehm eďi yeni fethettiği İstanbul’a girerken oldukça 
canlı tasvir edilmiş b ir  k ır  atın Üzerinde resmetmiştir. Zengî ayrıca umurlu sayılan kara benekleri, yine 
sırtındaki şeridi, yelesi ve kuyruğu  siyah renkte, açık kahverengi olan kula  ve semend atlardan 
bahseder. Türklerin  ku la  dedıgı semend at, güneş atı sayılırmış (el-Kaşıf) ve b ir  çok Osmanli 
minyatüründe hükümdarın binek hayvanı olarak tasvir edilm iştir. Bununla birlik te  eğer, uğurlu kara 
benekleri yoksa semend değersiz sayılmıştır (alma kula, olsa dahi b ir pula, Tühfetiiyl-mülûk, yk. 55). 
Başkurdistan^a  sırtlan siyah şeritli, yan yabani, açık kahverengi atlann (Siilgen) Volga sularından 
çıkmış aygır neslinden geldıgı kabul edilir.
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Zengrn in  bahsettiği ancak ta r if etmediği harmunc, Türkçe olarak kaleme alınmış Osmanli 
elyazması Tühfetü 'l-m ülûk'id i siyah benekli, yeşilimsi b ir  at olarak tasvir edilm iş ve balığa (hût) 
benzetilmiştir.

A laca  at ayrıca yırtıcı bir kuşa da benzetilm iştir. îbn B ib i gökteki Kartal takım  yıldızına  
benzettiği hükümdarın kartal gibi (hiimâyî) olan atından bahseder. N e fî,  IV .M u raď in  hîimâyî atlanna 
işaret eder• Tühfetii'l-m ülûk, rengi ؛tavşancıl karta lın ın  pençelerinin rengine benzeyen kırmızı ve 
beyaz benekli alaca atı, birinci sınıf atlar arasında sayar. Köroğlu ve Dadaloğlu destanlarında alaca atlar 
daimi olarak kanallarla  veya diğer yırtıcı kuşlarla karşılaştırılır. Bu benzetmeler daha sonra ele 
alınacaktır.

5. E jd e r  A y g ır ı7

A tla  i lg i l i  en eski m ito lo jik  unsurlardan birin in  suyla bağlantılı olduğu görülmektedir. Sudan 
çıkan atla ilg il i efsaneler Uzak DoğuMan Yakın Doğu5ya kadar olan bölgelerde bilin ir. Bu mitin  Uzak 
Doğu varyasyonu, sayın B oyle5un bana b ild ird iğ i gib i Hunlar ve diğer Türkler tarafından tapılan 
mağara ve ejder ayinleriyle  belki de i lg il i olan mağarada yaşayan ejder aygırı efsanesidir. Ejder aygın 
m iti Hunların gerçekten yaşadığı olayların geçtiği Kuça bölgesiyle ilg ilid ir. Türk  atlanna benzemeyen 
Kuça bölgesi atlan, küçük olmalarına rağmen uzun yolculuklara dayanıklıydılar. Bunun yanı sıra Çin 
kaynaklarındaki ejder aygırlarıyla da bağlantılı olan bu mitin  Kul ОһаҸа bulunan bir Avrupa İskit kılıç 
kınını etkilemiş olduğu görülmektedir (bkz• T. Rice, res.13). Bu kılıç  kını Helenistik dönem deniz atı 
tasvirleriyle  doğrudan ilg is i olmayan b ir  ejder aygırıyla süslenmiştir. Kul ◦ba  ejder aygırının testere 
dişli sırtı, İç Asya’da özellikle  Altay  ve Sibirya bölgelerindeki göçebe atlarının tasvirlerinde görülen 
tutam tutam veya testere dişi gibi yelesi olan at figürü serisini hatırlatır (bkz. res. 4, 12，13 ve Abb. 3, 
Johansen^n makalesi). Ejder ve mağara aygın efsanelerini yalnızca Türklerle  akraba olan halklar 
(E fta litle r ve Tu-yü-hunlan) değil Türkler de biliyordu. İbn Hurdadbih sudan çıkan at efsanesinin bir 
Türk  versiyonunu nakleder. HuttaFdaki Bek hanedanının oturduğu Rustabak5m  girişinde olağanüstü 
b ir at cinsinin atası olan ve Beklerin boş yere uğraşarak yakalamaya çalıştıkları sudan gelen aygırın 
ortaya çıktığı b ir  göl vardı. Sudan gelen aygır veya ejder efsaneleri daha sonra Kaşgarfn in  anlattığı 
hayvan hikayelerine uygun olarak yeksek platolann gizemli atmosferinde genellikle birdenbire Oltaya  

çıkan yabanî atlann bu büyülü aygırlar olduğunu ispatlar.

Yaşın atıp yaşrıadı 
Tuman turup tuşnadı 
Öğür alıp okraşır

(öğür mad.)

Şimşek çakıp parladı 
Bulut gelip yağdı 
A ygır (kısrak) alıp, kişner.

Zengî, Abbasi halifesine hizmet eden Huttal beyi Ebu Y akub^n  zamanında meydana gelen bir olay】 
nakleder• Semerkant elçisi, halifeye derisi yaban eşeği renginde hatta ondan daha ilg inç  renkte，çirkin  
bir Türk  atının en önde yürüdüğü bir at koleksiyonu hediye etmişti. Dağ atı (tagî) olarak adlandınlan 
bu atın, suyu ateşten b ir  gölle bağlantılı ehil kısraklar ve yabanî aygırlardan türediği söylenirdi. Bu 
yarı yabanî m id illi, olağanüstü derecede maharetli olduğu iç in  en ؛y i atlardan bile üstün tutulurdu. Si-

7 Ejder atları: Kuça efsanesi: Beai, C. I, s. 20. Eberhard, Çin kaynak la rına  göre... • K ır  A t: Togan, T ra d itio n s ... ; N. 
Togan，s• 28，not 6. Amu  D eryacın  b ir atın ağzından akması: Beai, с. I, s. 10
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yu-k i ve diğer yerlerde bulunan ateş sulan olarak adlandırılan sular ve ılıca  suları daima ejder 
efsaneleriyle ilg ilid ir . Tagî denen yaban eşeği rengindeki bu Türk atlan, eski iç  Asya ejder atlarından 
b iri olarak kabul edilebilir. Ejder at efsaneler؛ yalnızca îç Asya’daki değil Yakın DoğuMaki Türkler 
arasında da yaşamıştır. Sırtında yaban eşeğininki gibi çizgileri olan alaca atlar kategorisinin K ır  A t ve 
diğerleri gibi genellikle sudan çıkan aygırlarla bağlantılı olduğundan daha önce bahsedilmişti. Oğuz 
kahramanı Bamsı ВеугекЧп atı А к -Boz da sudan çıkmış bir aygırdan (deniz kulunu) türemişti (Ergin, 
s.27). N e frn in  şiirinde geçen atlardan biri de Evren (e jder)，dir.

Sudan çıkan at efsanesinin anlamının unutulmakla birlik te  izlerinin  X Y III. yüzyılda bile hâlâ 
yaşadığını, Anadolu ’ nun sevilen şairi D ada loğ lu^un  atını övmek iç in  söylediği sözler ortaya 
koymaktadır.

A t kulağın dikmiş de göz süzer 

Gövel ördek g ib i göllerde yüzer 

Çırpındırır yele, ceyrândır tozar 
Atın eşkini seldir, yeğite gerek

(Yund, Türk Atı)

Prof. Togan^n  ŞülgenMe A k -E d ir in  göl gib؛ genişlediği yerde sudan çıkan bir aygırdan türediği 
söylenen, sırtı siyah (çizgili, boz renkli, tarpana benzer yarı yabani bir at türüyle  i lg i l i  efsaneye 
BaşkurdistanMa rastladığına işaret edilmişti.

Eski alaca at Tcheou-you'nun aynı zamanda bir ejder olduğu hatırlanırsa, sonuç olarak ejder veya 
sudan çıkan aygır efsanelerinin, derilerinde kendilerine özgü işaretleri bulunan yarı yabanî atları 
gösterdiğini söyleyerek bu bahsi bitirmek uygun olacaktır.

6. Pegasus

Göksel at m iti8 hem Helenistik m itolo jideki hem de sudan çıkan ejderin uçan bir figür olarak da 
tasvir edildiği iç  Asya’daki sudan gelen at efsanesi ile birleştirilmektedir. Eski alaca at Tcheou-you yani 
güneş atı，hem b ir  ejder hem de bir kuş id i. Kuça hükümdarının ejder atlan, gökyüzünde giden bir 
arabaya koşulmuştu.

A tın  i lk  defa gökyüzüyle b irlik te  ele alınması, 12 hayvanlı takvime göre birb iri ardınca gelen 
yılların  durağını gösteren bir gök işareti olarak düşünülmesiyle başlamıştır. Esk؛ Türk yazıtlan，on ik i 
hayvan burcunu dolaşan gök hakimi “ Kok  Han”  fik rin i açıkça ifade eder. At, gök ve yıldız tanrılarının 
bineği olarak da görülür. MoğolistanMa  Airag-Nur (Songino, Zavkhan bölgesi) ’ da bulunan güneş 
biçim inde b ir  diskteki alçak kabartma dört at başının, atın güneş kültüyle  olan ilg is in i ortaya koyduğu 
düşünülmüştür (VanduiMeki resim)• Diğer yandan Waley ve Petrucďnin  Tun-huang^aki çalışmaları, 
bu bölgede atın, aya ait bir taşıyıcı olduğunu ve güneşin arabasını ise kazlann çektiğini göstermiştir. 
Kaşgarrnin  bir şiirde, atın alnındaki beyaz akıtmanın ay iç in  olduğunu (tiikiiz mad.) söyleyerek şaka 
yollu olarak böyle atlan tavsiye etmesi，atın ayla olan ilg isini akla getirmektedir. Timur dönemine ait bîr 
astroloji kitabı olan Lubabü 'l-ik tiya ra fda , gökyüzünde sabit olmaması nedeniyle dengeyi bozduğu

8 Gök atlan: au ro ra  borealis: Togan, ibn  Fadlan, s. 52. Altay  efsaneleri: Harva• Shen atlan: N. Togan，s. 28，not 6，s.
5, 153, not 61• R ahşiye: D a d a lo ğ lu ,nun ş i ir le r i :  Yund, El-Kâşif, yk. 45，67，،،T â li kamer, burç munkalib  ola...，’， 
،،rab el-sa^h  burc-1 münkalibde kamer o la ...，’.
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düşünülen ay, atlar söz konusu olduğunda talih  getireceği şeklinde yorumlanmaktadır，çünkü atlann 
tedirgin ve harekete hazır olmalan makbul sayılmaktadır.

Ölümden sonra cennete yükselen asil ruh da atlı b ir  figür olarak ortaya çıkar, ibn  Fadlan, Volga 
Bulgar bölgesi Türk  hakanının aurora borealis olduğunu zannettiğimiz b ir  gök olayını, kendisine 
cennetteki atlı ruhlann ™zrak döğüşü olarak yorumladığını anlatır.

Doğu Türkistan bölgesi Özellikle uçan at efsaneleri bakımından zengindir. Bu bolge eski iç  
Asya’da b ir gök at türünün yetiştirild iğ i yer olarak meşhurdur. Kuça hükümdannın göksel arabasından 
daha önce bahsedilmişti. B ir  Uygur resminde el-Cahiz^n  anlattığı, emredildiğinde diz çöken Türk  
m id illile rin i hatırlatacak şekilde b ir Budist rahibi taşıyan ik i kanatlı m id illile r tasvir edilm iştir (res. 9). 
Kendisi de uçan at m itle ri bakımından zengin olan bu bölgeden gelen Kaşgarî, at binmek iç in  
“ kanatlanmak”  terim ini kullanır, aynca canlılık ve neşe veren ata binmeyi uçmaya benzeten birden fazla 
ata sözüne yer verir: (E r atın, kuş kanadın) ،،Kuş için  kanat ne ise er iç in  de at oduť5 (с. I, s. 34).

Gerdekte zarif tarpan türünün atlarına dayanan uçan at efsaneleri Doğu Türkistan’da bugün hâlâ 
mevcuttur. Bu bölgede kullanılan  kuş b iç im li eyerler muhtemelen bu efsanelere dayanmaktadır. 
Türkiye’de de atın hızı genellikle uçan b ir kuşa benze tir. Köroğlu K ır  A ť im  '"Karakuş oyunlu k ır a f ' 
diyerek onu kuşların kralı kartala benzetir, ibn Bibi, Alauddin Keykubaďin  atını gökyüzündeki Kartal 
takım  yıldızına  benzetir. Oğuz destanlarında olduğu gibi Osmanli edebî eserlerinde safkan atlar 
çoğunlukla yırtıcı kuşlara b e n ze tir. N e fî ,  özellik le  IV . M uraď in  atı hüm âyîyi rengi dolayısıyla 
kartala benzetirken diğer atlarını tavus kuşuyla karşılaştırır. Kanatlı unikorn, b ir at olarak tasvir 
edilm iştir (Tuhfetii'l-mülûk'da. yk• 66a?daki minyatür).

Günümüz A ltay  efsanelerinde de gök atı m itleri oldukça boldur. On ik i hayvanlı takvimdeki at 
göksel bir figürdür. Diğer yıldızlar gök tannsı ü lgen^n  kazığı olan kuzey yıldızına bagli，otlayan atlar 
olarak tasvir edilm iştir. B ir  akşam yıldızı olan çoban veya çolpan, alacalı atı Üzerinde gök çayırında 
sürüsünü otlatan b ir at çobanıdır. Çoban yıldızı bamların davulları üzerinde yıld ız  tutan b ir  bin ic i 
olarak tasvir edilm iştir (Harva, s. 96). Zengî çoban terim ini at yetiştiren Türkmenler için  kullanır.

Bayan Johansen5a Altay  kamlanmn gökyüzündeki kozmik yolculuğa çıkmak iç in  kurbanlık atı 
temsil eden at biçim li bir sopaya ata biner gibi bindiklerini bana hatırlattığı için  müteşekkirim.

I I .  D A M G A L A R ，S Ü S LE M E LE R  V E  K O Ş U M  T A K IM L A R I

Türk  atlan ait oldukları boyların damgalarını taşırlardı.9 Damgadan bahseden çeşitli metinler ve 
tasvirler aşağıda incelenmiştir. Pror. Uzunçarşılı, Osmanli Tarih i adlı eserinin girişinde b ir bölümü 
Oğuz damgalan çalışmasına ayırmıştır. Bu tamga\diXàdiï\ bin , konumuz bakımından biz i oldukça 
ilgilendirmektedir. Bu damga bazı Türk  boylarıyla  b irlik te  Özellikle ala yond (siyah beyaz alaca at) 
yetiştirmekte ünlü A la  Yondlu  Oğuzların tamgasıdır. A li Y azıcı-zade^in  Selçuk-name ,sinde A la  
Yondlu  damgası T  şeklinde verilir. Sülek süvari atını tasvir eden taş kazımadaki b ir damga (...) 
şeklinde gösterilmiştir. T^ng-hui-yaoMan  sonra Türk at damgalan L iu  Mau-Tsai tarafından aşağıdaki 
gibi gösterilmiştir:

ءح  A-shi-na atı 

ö l  Но-lu atı 

^  A-schi-tê

9 A t tamgaları: Orkun，c. I I I，s. 134. Liu  Mau-Tsai, s. 453.
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只  Ta-a-schi-tê

ج  Pa-уеп A-schi-te

و  En-kie  (Sse-kie) Kök-Türk çöl güneyi atı

1/g  Yine  Güney Kök-Türk atı Fu-H-yu

Güney Kök-Türk atlanna benzeyen K يف i-p i atlan 
و ي  Güney Kök-Türk  atlarına benzeyen H i-K ie  veya Uygur atlan

خ  K ök-Türk  atlarıyla aynı atlar olan Ни-sie atlan

ؤ  Çöl güneyi atlanna benzeyen Nu-la atlan

Bundan başka ،،runik,J olarak adlandırılan Türk  alfabesinde at anlamına gelen ve bu kelimenin yerini 

tutan şekiller vardır (. م ٨ ٨ .).

Yele ve kuyruk  da eski göçebelerden kalmış olaugu düşünülen bazı Özellikler gösterir.10 Geç 
Han dönemine ait sanat eserlerinde Hunlann  (ve Ç in lile rin ) süvari atlan, kuyrukları kesilmiş veya 
düğümlenmiş olarak tasvir edilm iştir. Aynı Özellik Pazırık halısının ir i atlarında da görülmektedir. 
Türk  döneminde hemen hemen bütün at tasvirlerinde kuyruklar düğümlenmiştir. Irk -B itig  bu adetten 
şöyle söz eder:

Tıg atın kudrukun tûgûp tigret,
Yazığ kodu....

(fal 77)
A ltın  renkli doru atın kuyruğunu düğümleyip, sür.
Bağından koparmalı...

Bu metinde, atın kuyruğunun atın eğitim i iç in  bağlandığı iz lenim i verilir. A t  veya kuş kuyruğunun 
(KaşgarîMe u§) D ır başka ifadesi Talaş yazıtlarında ortaya çıkar: Taşına, aşına o liti abadım ،،Taşına 
oturup，atının kuyruğunu banladım” （Orkun, c. I I，s. 13ررت. Orkun, kendisinin okuduğu bu metin ile 
b ir  Türk  gelenegı olarak，ölmüş Bamsı ВеугекЧп atının kuyruğunun ballandığının  anlatıldığı Dede 
Korkut hikayesi arasında ılgı kurar {ağ boz atının kuyruğunu kestiler). Orkun，Pazırık kurganlarında 
da at kuyruklarının  kesildiğine  işaret eder. Araplar aynı gelenegı H. 44 yılında M ultanlı Türkler 
arasında gözlemlemişler ve kendileri de benimsemiştir• Bu gelenege göre ölen düşmanın atının 
kuyruğu  savaş ganimeti olarak toplanır ve b ir  direğin ucuna bağlanırdı. Kaşgarî de at veya insan 
saçından kesilen kesmed&n şöyle bahseder:

Tünle bile bastımız 
Tegme yarıgak puştumuz 
Kesmelerin kestimiz

(kesme mad.)
Gece baskın yaptık 
Hepimiz bir yana pustuk 
Kesmelerini kestik.

Kaşgarî aşağıdaki dizelerle savaşa başlamadan önce atın kuyruğunun ballanması adetini yine teyid
eder:

10 Yele  ve kuyruk: Balaďhuri, c. I I，s. 320• Yakut, K a yka n iya h  mad. Alparslan’ ın M alazg irď te  atların  kuyruğunu 
bağlaması: Lugal, s. 34• Perçem: tihrani, C. II, s. 581•
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Kudruk katı tiiğdümüz 
Terıriğ öküş öğdümüz 
Kemşip atı teğdimiz,
Aldap yana kaçtımız.

(kuclruk mad.)
Kuyruğu iyice bağladık 
Tanrıyı pek çok öğdük 
Dizginleri çekip atı mahmuzladık 
Aldatıp yana kaçtık.

Kaşgarfnin  şiirinde tasvir edilen bu sahne, gerçekten de Malazgird meydan savaşında dua edip atının 

kuyruğunu basadıktan sonra savaşa başlayan Selçuk Türkleri tarafından gerçekleştirilm iştir. Yine  

Kaşgarî, süvarilerin atlarına veya kendilerine, yak kuyruğu yahut ipekli kumaştan ibaret olan• ve 

beçkem  adı verilen (Oğuz lehçesinde perçem ) alâmetleri (püskül ? bayrak?) taktıkları diğer bir çeşit 

kuyruk nişanından bahseder:

Beçkem urup atlaka,
Uygardaki tatlaka 
Oğrı, yavuz itlaka 
Kuşlar g ib i uçtımız.

(beçkem mad.)
Atlara perçem takıp 
Uygurdaki düşmanlara 
Uğrulara, yavuz itlere 
Kuşlar gibi uçtuk.

Oğuz destanlarında at gerdanlığı hotazâm  bahsedilir (Ergin, s. 24). Raşid Tarihimde olduğu gibi 
Osmanli kaynaklarında da geçen atların boyunlarına ballanan b ir  kuyruk nişanı olan kutas, Türkçe 
hotaz (yak kuyruğu) kelimesinin Arapçalaşmış şeklidir. Raşid, resmî kıyafetler g iy ild iğ i zamanlarda 
(dîvân bisâtı) daima atların bUyUk kuyruk nişanlarından bahseder. Atların  boyunlarına asılan kuyruk 
nişanları savaşçılann başlıklarına taktıkları kuş telekleri ve sorguçlar (Kaşgarî7ye göre bunlar Türklere 
özgü işaretlerdi, Türkmen mad.) ve (Hazar mezarlarında bulunan) metalden yapılmış at alınlıklarının 
tümü Türk süvari atlarında da görülebilir (res. 4, 5，6). Yine  Kaşgarî, bazan atların boyunlanna takılan 
boncuk veya değerli taş ya da b ir  arslan tırnağından morıcuk olarak bahseder. Moncuk kelimesi ibn  
B ib ic e  hükümdarlık sembolünün işareti olarak geçer.

Türk  süvari atlarına aynı zamanda zırh da g iyd irilird i (res. 4). K ü l Tegin anıtında ancak yüz ok 
zırhını deldikten sonra ölen kedim li at (g iy im li at) anılır. Uygur süvari atlarına da Pazırık5daki 
kurbanlık  atlarda olaugu gibi maskeler takılm ıştır (Ettinghausen, res. 10). Altay  taş kazımasında 
süvari atının aynı şekilde maskeli olduğu görülür (res. 4).

A t  kuyruğu sancak olarak da kullanılmıştır. Bununla birlikte  Kaşgarî, tuğdan at kuyruğu olarak 
değil de hükümdarlık gücünün sembolü olan ipekli, turuncu b ir  bayrak (püskül ?) olarak bahseder. 
Dokuz, yedi veya beş tuğ hükümdarlık  gücünün çeşitli derecelerini belirler. Prof. GazimihaFin 
çalışmaları şu gerçeği ortaya çikarmıştır ki Hakanlı tuğu, Osmanli/ /جملح  gibi müzik aletlerine bağlanan 
bir kuyruk nişanıdır. Gerçekten de Kaşgarî tuğ d ik ilip , vurulmasıyla ordunun harekete geçtiğini söyler 
(tuğum tik ip uruldu, c. I，s. 195). Bununla-birlikte  daha sonraki Selçuklu, Osmanli, Akkoyunlu  tarih 
metinlerinde, at kuyruğu sancaklan, perçem, çalış veya tuğ olarak adlandırılmıştır. Osmanli sultanının 
altı veya yed؛ tuğu olurken, paşaların derecelerine göre daha az tuğ\a.n vardı. Savaş zamanında sultanın



70 EMEL ESİN

ıkı tuğu, dinî törenle saray kapısına d ik ilird i, ik i tuğu ordu götürürdü. Diğer tuğlar ise sultanın ardınca 
götürülürdü.

K u l Oba ejder at motifinde görülen zikzaklı yele diğer b ir özelliği meydana getirir, ü ç  zikzaklı 
yele ayrıca Pazırık4aki süvari atlarında da görülür (JohansenMn makalesindeki Abb. 3)■ Bununla 
b irlik te  zikzakların her b iri çeşitli renklerdeydi ve ilg inç  olan bir şey de bu zikzakların tutam tutam 
olmaması ve ancak tutam halinde olanların renkli torbalarda bulunmasıydı. Hunlann saç örgülerini 
torba veya keselerde saklama âdetleri vardı, ü ç  zikzaklı yeleye A ltay，Sibirya ve Doğu Türkistan at 
tasvirlerinde sıklıkla  rastlanır. Sülek (res• 12 ve 13) ve AltayM a  (res. 4) olduğu gibi Kuzey Türk  taş 
kazımalarındaki bütün at türlerinde değişmez bir Özellik olarak görülür, ü ç  zikzaklı yelenin, Pazırık 
döneminden İtibaren başlayıp Türk  dönemine kadar devam eden，A ltay，Sibirya, Doğu Türkistan 
bölgelerinin yerel b ir geleneği olduğu söylenebilir. Türk yazıtlarıyla birlikte  bir definede bulunan Nagy 
Szent M iklos  kabındaki at figürünün tutam tutam ayrılmış gib؛ görünen yelesi vardır (bkz. Otto-Dorn, 
res. 31). Bu geleneğe, Anadolu Türklerinin atlarında ve aynı geleneğin kurbanlık b ir atın işareti olarak 
görüldüğü Altay  ZeleninMeki atlarda hâlâ önem veriliyor olması muhtemeldir. Tutam tutam ayrılmış 
veya zikzaklı yeleler, iç  Asya’nın ik i yanında bulunan Çin5de (T ^ i- ts u n g ^n  süvari atının tasviri) ve 
İran’daki (Sasanî hükümdar atı tasvirleri) at tasvirlerinde de görülmektedir. Bu durumda yelenin tutam 
tutam ayrılması, üç zikzaklı yelenin daha sık kullanıldığı îç Asya etkisine ballanabilir.

Türk le r atlann ve koşum  takım larının bakımı üzerinde önemle dururlar.11 el-Cahiz, Türk  
bin ic ile rin  kendi kendilerinin  saracı ve veterineri olduklarına işaret ederek Kağanın, halifenin elçisi 
huzuruna getirilaıgınde eyerini onardığını söyler, ik inc i Osmanli padişahı Orhan, destanî kahramanlar 
gibi atının nallanmasını ve diğer hizmetlerini kendisi üstlenmişti. Altay  Kök-Türk  taş kazımasında ön 
ve arka kaşları yüksek Türk  eyerinin, kendine özgü b iç im i görülür (res. 4)• Pazırık saraçlık 
ürünlerinden geliştirilm iş  gibi görünen bu biçimdeki eyerler, günümüze kadar tç  Asya’da ve Osmanli 
eğeri olarak da Anadolu’da değişmeden kalmıştır. Bin ic i, kement ve heybe gibi eşyalarını eyerinin ön 
veya arka kaşına bağlardı ve okçulukta, at oyunlarında bu eyer kadarından destek alırdı. Esk؛ bir Kök- 
Türk  eyer kaşı b ir av sahnesiyle bezenmiştir (ögel, res. 3). İstanbul Askerî Müzesi ve Topkapı Sarayı 
M üzesindeki Osmanli eyer kaşları, altın ve değerli taş kakmalarla süslenmiştir. Doğu TürkistanMa 
eyer kaşı olarak aynı adı taşıyan yeşim taşı kim i zaman hükümdarların veya soylu kimselerin kuş başı 
biçiminde olan eyerlerinin süslemesinde kullanılıyordu. Geniş ve sabit olmayan Türk eyerinin öne veya 
arkaya doğru kayması karş ılık lı olarak atın göğsünden (kem eldürük) ve kuyruğunun altından 
ikoşkum) geçen kayışlarla önleniyordu. Püsküller ve yuvarlak metal parçalarıyla süslenmiş kayışlar da 
en erken dönemlerden beri Türk at tasvirlerinde görülmektedir (res. 4).

Kaşgarî, atın gövdesini ahşap eyerin basıncından korumak için, b ir  eyer altı örtüsü {iç lik )  
kullanıldığını açıklar. Astana mezarlığından çıkan Turfan at heykelciklerinde eyer altı _ l e r  kaplan，؛
postundan veya kaplan postunu taklit eden kumaşlardan yapılmıştır. Bu gelenek Osmanli döneminde 
devam etmiş (res. 4), Türkistan’da (Abramson, res. 13) ise günümüze kadar gelmiştir. Çeşitli sanat 
eserlerinde de görüıdügıi gib؛ bir kimse eyersiz olarak, iç lik  üzerinde ata binebilirdi. A t arabasının 
sürücüsü ata eyersiz，yalnız iç lik  ile  binerdi (Artamonov, s. 454). Varlık lı bin icilerin, zengin işlemeli 
b ir  iç liğ i veya Osmanli Türkçesindeki adıyla çulu olurdu.

Begier ge lir sağlı sollu,
Hep atlan sırma çullu,
A ltın  mıhlı, gümüş naili.

(Yunďun  Köroğlu destanından aldığı kısım)

11 Koşum  takımları: Türk  kağanının eyeri: Togan，Giriş, s. 50. ögel, s. 201-204. Orhan Bey’ in  atını nallaması: Yund. 
K e d im li a t: Orkun，C. I, s. 136.
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Türk  hükümdarlarının  eyer altı Örtüleri Selçuklu, îlhan lı, T im urlu , Osmanli ve Turkmen 
minyatürlerinde görülmektedir (res. 6).

Kaşgarî, soylu, önemli kişilere ayrılan ve Kara-hanlı hükümdarlarının sancağı gib؛ a l 12 olarak 
adlandırılan aynı turuncu malzemeden yapılmış ilâve bir eyer örtüsünden bahseder. Atlann  binicisiz 
tasvir edild iğ i bir Altay  taş kazımasında olduğu gibi al, eyerlerin üzerine örtülmüş b ir  örtü olarak da 
gösterilebiliyordu (res. 4). Kan-tcheou4u Uygur kağanları döneminde baz】 Tun-huang resimlerinde 
(Delili Müzesi, 00388 envanter no.lu) katlanmış veya sol tarafa asılı, turuncu renkteki eyer üstü örtüleri 
görülür. Profesör Ettinghausen^n çalışmalarına göre hükümdarlarla i lg ili sembolik b ir anlamı olan ve 
Arapça5da gaşiye olarak adlandınlan eyer üstü örtüleri, Yakın  Doğu İslâm  eserlerinde Selçuklu 
Türklerinin  gelişiyle  aynı anda tasvir edilmeye başlanmıştır. Genel olarak at örtüsü anlamına gelen 
gaşiye terim i ve tarih kitaplarında hem eyer altı hem de eyer üstü örtüsü anlamlannda 1 
Yakın Doğu5da Selçuk sultanlarının yerleştiği zamanda yerleşmiş olan Kaşgarî, al kelimesini gaşiye ile 
aynı kökten gelen bir ■ e  tercüme eder. Selçuklu tarihlerinde beylerin gaşiyesmin taşınması âdetinden 
hemen her fırsatta söz edilir. Selçuklular tarafından mağlup edilen çok tanrılı dine sahip Türk 
hakanları，Selçuk sultanının gaşiyes'mi üstelik de b ir ahır bakıcısına iştirak ederek taşırdı. Fakat mir-i 
ahır (Kaşgarî5de el-başı), hükümdarla birlik te  şeref payes؛ olarak yedek at (KaşgarîMe koşun at) 
götürebilen en yüksek dereceli memurlardan biriydi. Tuğrul Bey halifenin gaşiyes'mi taşımakta tereddüt 
etmemişti. B elki de gaşiyenîn b ir hükümdarlık sembolü anlamına gelmesinin ve ،а Г т  hükümdarın 
sancağından yapılmış olmasının aynı şey olduğu sonucuna varılabilir. Bu gelenek devam etmiş ve 
kırmızı ipekten eyer üstü örtüsü, Türk  hakanlarım tasvir eden minyatürlerde yaygın olarak görülen bir 
özellik olmuştur. Celâyirî hükümdarı Sultan Ahmed döneminden bir resim, gaşiyenin Altaylara ve Tun- 
huang5a ait a l ile  olan benzerliğinin iy i b ir örneğini vermektedir (Ipşiroğlu, res• 112, 116). Eyer üstü 
örtüleri Osmanli minyatürlerinde sık sık resmedilir ve o döneme ait metinlerde eyer üstü örtüsünün, 
beylerin, önemli kişilerin  seyisleri tarafından taşındığına, zengin süslemeli eyeri örtmek ve önemli 
binicisi bineğinden indiğinde eyeri tozdan korumak iç in  kullanıldığına işaret edilir. Osmanli tarihçisi 
Raşid, Ш . Ahm eďin  oğullannın sünnetini takiben düzenlenen atlı alayı ta rif ederken, saray çevresine 
mensup olanlara ait yedek atların resmî koşum takımlarının, b ir padişahın tahta çıkışındaki at binme 
Örenindeki yedek atlarda olduğu gibi mücevherle süslü b ir eyer，mücevherli kalkanlar，aynı şekilde 
mücevherle donatılmış b ir  eyer örtüsü (zînpûş) ve derlerden (res. 5, alt rütbede olanlar sağ köşede) 
oluşan koşum takımlarıyla  aynı olduğunu anlatır. Her yedek at b ir  m ir-i ahır tarafından götürülürdü. 
Hatta，kırmızı eyer örtüsü, Osmanli padişahlarını ve ile ri gelenleri tasvir eden Kırım  savaşı dönemine 
ait İng iliz  seramik heykelciklerinde de görülür. Doğu Türkistan’da hanlar son otuz kırk  yıl öncesine 
kadar sert, işlemeli eyer örtüleri (yapık) kullanmaktaydı. T iirk le rin  şeref payesi olarak eyer örtüsü 
kullanmaları âdetinin aksine, İranlIların başka simgeleri vardı. Osmanli vaka-nüvisi Çelebi-zâde,
H .İ1 4 İ yılında İran elçisi İstanbul’u ziyaret ettıgı sırada yedek atların eyerleri üzerinde bir onur işareti 
olarak bir dizi tabl-bazm olduğunu ve davulcuların su kuşlarını korkutup kaçırmak maksadıyla bunları 
çaldığını nakleder.

I I I .  T Ü R K  S A N A T IN D A  A T  T Ü R L E R İ

Sanat eserlerinde olduğu kadar edebî eserlerde den  genel olarak iç  Asya atlannın özellikle Türk 
atlarının kendine has özellik leri olduğu tespit edilir. B ir  Yakın Doğu atının üstünlüğünü belirleyen

1 2 A / v e  gaşiye: Kaşgarî, a l mad. Lugal, s• 5ل. Ettinghausen-Guest. Osmanli eyer örtüleri: Serrano y Sanz, s. 122.
Koşun at: Kaşgarî, koşun at ve Tihranî mad.，с. II, s. 122• Kan-tcheou4u Türk  hükümdarları: Hamilton，s. 143-144.

13 Przewalski ve tarpan atlannın sevk edild iğ i bölge: Hermanns, res. 4, 5, 7 ve s. 286-287’deki tablo, iç  Asya atlarının 
ve güçlü toynakların devam eden biçim i: Togan, T rad itions  ... .，ibn H urdabih^en  alıntı. Radloff，s. 59-500'de de 
zikredilmektedir.
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ölçütlerin Türk  atlarına uygulanmadığından bahseden (yk. 61a). Zengî de ayrıca Türk  atlarının fiziksel 
öze llik le rin i açıklar ve Türklerin  tayları zor kullanarak değil yumuşak davranarak eğitmelerini, iy i 
beslemelerini, eğ ittik le ri yerin  dışında atların mümkün olduğunca serbestçe gezmelerine iz in  
vermelerini öğer (yk. 78).

Atların  fiziksel özellikleri oldukça çeşitliydi. Bu özelliklerin  bir çoğu melezleştirmelerde yabanî 
soyun yüksek oranına bağlanabilir. Zengî, Türk  atlarının olağanüstü hızına ve dayanıklılığına dikkat 
çeker (yk. 69-73). Bu atların yükseklik leri genellikle  küçük ve orta boy arasındaydı (yk. 61). 
Toynakları çok güçlü olduğu iç in  atlar nallanmıyordu, fakat buna rağmen taşlı arazilerde rahatça 
gidebiliyorlardı (yk. 70). Bu özellikler sanat eserlerinde abartılı bir biçimde gösterilmiştir. Yine sanat 
eserlerinde bacaklar genellikle kısa ve atın omuz başı yüksekliğinin  yarısı kadar gösterilmiştir. Prof. 
Togan5a göre İç  Asya atlan başlarını genellikle  aşağı doğru tutarlardı (tarpanlar gibi, Hermanns), bu 
duruş bir çok sanat eserinde görülebilmektedir. Bu atların, hatta safkanların da Türkmen 
da görüldüğü gibi arka kısımları genellikle basık olurdu.

tbn  Hurdabih, Türk  atlarının  gövdesinin uzun olduğunu söylem iştir. Bu öze llik  antik  
dönemlerden beri orta çağ îç  Asya at tasvirlerinde görülebilir (res• 4，12). Hatta günümüz Altay  at 
tasvirlerinde ve Turkmen argamaklmnda da bu özellik 1 1 '

Rahat b ir  oturma yeri sağlayan düz b ir  sırt, at sırtında çok uzun yolculuklara çıkan Türklerin  
aradığı en önemli özellikti. Kaşgarî^in  öğdüğü ve bu özelliğe atfen kullandığı yassı terimine Osmanli 
metinlerinde  de rastlanır (T uh fe tiiyl-m ülûk, yk. 21). Yine  bu özellik  pek çok Türk  atı tasvirinde 
görülebilir (res. 12).

Atta  uzun boyuna da aynı derecede itibar edilirdi. Bazı eski resimlerde harikulade uzun ve kavisli 
boyunları olan iç  Asya atları görülür. Osmanli metinlerinde de uzun boyundan, iy i sıçrayan atın bir 
özelliğ i olarak bahsedilir (Tuhfetül-mülûk, yk. 24).

Kuzey Asya’da yetiştirilen  atların tüylü  ve açık renkli derileri vardı. Bu Özellikler Kaşgarrnin 
bahsettiği tüylerin  renginin mevsimle birlik te  değiştiğine (tiiled i mad.) ve pek çok açık renkli atın var 
olduğu gerçeğine uygundur. Alaca renkli atlara da oldukça sık rastlanır. Türkmen bölgesinde atların 
rengi parlak ve koyudur. Zeng î^e  göre Türk  atlarının açık renkli yeleleri ve mavi gözleri ( زاغ f-4 )  
olurdu.

Ka§garî5nin yorga  (rahvan yürüyüşlü) kelimesinin eş anlamlılarına b ir  çok madde ayırmasının 
nedeni Doğu Türkistan’da rahvan yürüyüşlü atlara sık rastlanmasındandır. Zengî bazı atlara sonradan 
rahvan yürüyüşün öğretilmesine karşın bazılarının rahvan yürüyüşlü olarak doğduğunu (yk. 68a) 
söyler ve Hutta l atlarının  böyle  olduğunu ilâve  eder. Rahvan yürüyüşlüler, rahat b ir  biniş  için  
kullanıldıkları gibi av için de tercih ediliyordu. Gerçekten de Osmanli Türkçesinde yorga kelimesi hem 
hızlı hem de rahvan yürüyüşlü at iç in  kullanılmıştır. Osmanli ordusundaki posta Tatarları, dört nala 
giden fakat yorulduğunda yürüyerek dinlenen sıradan atlardan daha kısa zamanda uzak mesafeleri hızla 
katedebilen ve uzun yolculuklara  dayanabilen uzun adımlı {eşkin) yorgaldiVdi binerdi. Osmanli 
döneminde rahvan yürüyüşlü atlar，Türklerin  yetiştirdiği veya eğittiğ i b ir  at türü olarak görülmüştür. 
Osmanli ansiklopedisti Ahmed bin Musa Merkez Efendi (ö. H.963) Farsça rahvâr kelimesin؛ Türkçe 
yorga kelimesiyle karşılamış ve bir Türk atı ( صر سرن ) olduğunu ilâve etmiştir. Zeng in in  de bahsettiği 
gibi Sayın Koşmak, Doğu TürkistanMa rahvan yürüyüşlü atla r1 ' …  söyler ve atların böyle bir 
yürüyüş özelliği kazanmasını，buzlu tepeler Üzerinde kaymadan gitmek ve uzun otlar arasında dörtnala 
koşmanın zorluğundan dolayı geliştirdiklerini düşünür. Doğu Türkistan5da rahvan yürüyüşlü olmayan 
atlara çok az rastlanır ve böyle atlar özel bir terim  olan sök-sök ile adlandırılır.

Zengî, cahil Türklerin  atın nefesini açmak için burun deliklerin i yarmasına üzüldüğünü belirtir 
(yk• 7 دa). Burun deliklerinin  yarılması, Prof.Togan tarafından iç  Asya’da görülmüştür.
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Çeşitli at türlerini tanıyan eski Ç in liler Türklerin yan yabanî atlarından，küçük midiHilerinden, 
o^a  boy binek atlarından savaş arabalarına koşulan ve süvari atı olarak kullanılan büyük boy atlardan 
bahsederler. Zengî de atlar iç in  hemen hemen buna benzer b ir  sınıflama yapar. Zengî ayrıca Türk  
atlarının ister küçük, ister orta boy olsun hükümdarın maiyetindekiler veya müzisyenlere eşlik edenler 
yahut da o donemde beylik  derecesindeki m ir-i ahır gibi ik inc i derecede önemli Kişner iç in  bu atların 
çok uygun olduğunu ifade eder (yk. 68a). Küçük atlara gocuklar, kısa seyahatler yapan yalnız Dinıciler 
ve b in ic ilik  oyunlarına katılanlar binerdi (Zengî, kendisinin çevgan deaıgı çöğenden ve OsmanlIların 
c ir id  dediği sopalan fırlatarak oynanan b in ic ilik  oyunlarından bahseder). Zengî, Türklerin  av için 
büyük atlar kullanmadıklannı ancak yaban eşeği kadar hızlı olan tagîyi (yan  yabanî dağ atı) tercih 
ettiklerin i be lirtir  (yk. 70). Orta boy atlar, b ir sıçrayışta altı kulaçlık  eski b ir  uzunluğun ancak dört 
kulaçlık kısmını atlayabild iklerin i ima etmek için, “ altıda dOrtlUk”  olarak adlandırılırdı {Tuhfe tii'l- 
mülûk, yk. 36a). Zengî5ye göre altı dörtlükler, sefer, av, b in ic ilik  oyunlarından başka her maksat için 
uygundu. Büyük atlar, rahvan yürüyüşlüler kadar uzun yolculuklar ve ağır bin iciler için  uygundu. Son 
olarak da altı beşlik büyük atlar, savaşta süvari saflan için, c irit için ve ağır biniciler için tercih edilirdi 
(yk. 52, 68a).

Z eng in in  sınıflaması Türk  atlarının en belirgin  türü olan yan yabani m id illile rle  başlayarak 
aşağıda verilecektir.

1■ Y a rı Y aban î M id i l l i le r 14

Prof. Eberharden bild ird iğ ine  göre Çinliler, yabani atlar ve Hunlann atlan iç in  aynı kelimeyi 
(ťao-tu) kullanmıştı. Eski göçebe mezarlarında bu tür m id illile r  bulunmuştur. Erken dönemlerden 
itibaren sanat eserleri, eskiden olduğu gibi bugün de îç Asya’da mevcut Przewalski ve tarpan tip i atlara 
benzerlik gösteren ik i fa rk lı tipte m id illile r i tasvir eder• Sayın Herrmans’ ın çalışmalarının ortaya 
koyduğu sonuçlara göre tarpan cinsi Güney Türkistan’da yetiştirilirken, Przewalski cinsi kuzey ve 
dogu Asya’da bulunurdu. Aynca  karışık terlerden de bahsedilir. Sanat eserleri bu bölgesel aagıhmı 
destekler mahiyettedir. Tanrı Dağlarımda erken Hun yerleşimine ait bir at figürü  tarpan cinsi bir 
m id illiy i ve karışık b ir  türü gösterirken (bkz. (؛؛)gel, lev. I l l ,  res. 3), Sibirya’da bulunmuş, İ.Ö. ٧ . 
yüzyıla  ait metal kabartmalardaki at figü rle ri (Johansen4n makalesinde Abb. 5) ve yine Trans 
Baykardaki Hun mezarındaki at figü rle ri (bkz. Rudenko, Hıınnic Culture..., res. 41) Przewalski 
m idillis i veya bugün de yaşayan büyük kafalı, bodur Sibirya m idillis iy le  bağlantılı olabilir.

îç  Asya göçebeleri bu m id illile ri uzun göçlerinde kullanırlardı. Avrupa Hunları, Avariar，Pahlar 
söylendiği gib i ve sanat eserlerinde de görüldüğü üzere (Kunstschätze, res• 57) Przewalski cinsi 
midillilere binerlerdi. Przewalski cinsi m id illi，Leao-yang mağaralanndaki Mançurya resimlerinde tasvir 
edilen avcı binekleri arasında da görülmektedir.

Bundan başka sanat eserlerinde görüldüğü gibi ve bugün de hâlâ îç Asya’ da yaşayan m id illi 
büyüklüğünde, fakat büyük Przewalski m id illile rinden  daha küçük, za rif başlarıyla  ve kavis li 
boyunlarıyla farkedilen, narin görünüşlü başka at ırkları vardı. Bu zarif m id illile rin  H otan^a  bugün de 
yaşayan tarpana benzer b ir  türün neslinden olabileceği aşağıda görülecektir, iç  Asya at türleri arasında 
olan bu zarif m id illile r, antik donemden beri çok bezeniliyordu. Swat kabartmalarında Siddartha^ıın 
arabasının atı (Facenna, lev. 62) M iran  duvarlarında Vassanthara^in binek ve araba atları (Stein, 
Ruins o f Desert Cathay, res. 146), yıldız  tanrılarının kuadrigalari, Şorcuk4aki heykelcikler (Stein, 
Serindìa, lev. 136), b ir  Tun-huang tomarındaki Kanthaka tasviri (Esin，Influences..., res. 67) gibi 
tasvirlerin hepsi nisbeten küçük başlı bir m id illi cinsini gösterir. Uygur eserleri, naturalist bir üslûpla ve

m ؟Yarı yaban ا 4 id illile r: Eberhard，Ç in kaynakla rına  göre  … （Hun yabanî m id illile r i，Tibet m id illile ri). Hun bölgesi
atları: A lthe im , c. IV ，s. 56，280. Avar m id illile r i: Astamonov, s. 178，deki resim. Göçebe a tla r ın ın  iske le ti: 
R u d e ro ，C ulture  o f  the A lta y  res. 15，28. El-Cahiz, s. 39. Gazne kabartması: bkz. Bombaci，aynı eser.
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Uygur hayvan figürlerinin  ifadeci cazibesiyle tasvir edilmiş tarpan benzer؛ hayvan türlerini ihtiva eder. 
Yine  Uygur eserlerinde e l-C ah iz^  göre emredildiğinde diz çöken Türk  m id illile ri gibi diz çökmüş 
küçük m idillile re  sıklıkla rastlanır. B ir  Uygur duvar resminde, tarpan benzer؛ kanatlı m id illile r，Budist 
rahibi gökyüzüne taşımak iç in  diz çökmüş olarak tasvir edilm iştir (res• 6). Diğer resimler, at ırkının 
temsilcisi olarak Buda önünde diz çöken küçük, narin m id illile ri gösterir. Güneş veya ay tannsının 
atlan olması muhtemel böyle narin bir at sürüsü gökteki köşkün avlusunda gösterilmiştir. Kök-Türk taş 
kazımalar“  çok beğenildiği tahmin edilen Ыгр^п cinsi，yan yabanî avcı atı olan bir çok küçük m id illi 
cinsini nite lik li atlar arasında gösterir (res. 4)• Resim 44e görüldüğü gibi özenle eyerlenmiş, üç zikzaklı 
yele ve nitelikli atlann diğer süsleriyle süslenmiş bu m idillile r tay değildir.

Przewalski cinsi m id illi, Türk sanatında da resmedilir. Bu tipte bir m id illi Uybat bölgesinde Türk 
yazıtlarıyla  b irlik te  b ir  definede bulunan altın yaldızlı bir bronz kabartmada görülmektedir. Bu 
kabartmada çılgın  adımlarla dörtnala giden bir okçu geriye dönmüş kedi cinsinden yırtıcı b ir  avı 
vururken tasvir edilm iştir (res. 2).

E l-Cahiz, Arapların  Türk  m idiU ilerin in  başarısına tanık olduklarındaki şaşkınlığını anlatır. 
Horasanlı bin ic iler kaçan yabanî bir atı yakalayamazken, Türkler gösterişli safkan atlara binerdi. Prof. 
Diez^n  {Kunst der Islamischen Wölker, s. 186) anıklamalarına göre Selçuk sanat eserlerindeki kısa 
boylu  Türk tasviri, Uygur sanatından Selçuk minyatürüne geçtiği anlaşılan ay yüzlü, küçük insanlara 
benzemektedir. Kısa boylu Türk, Przewalski tipinde bir arkan olması gereken kendisi gibi küçük bir 
m id illiye  biniyordu. Horasanlılar ve Araplar bu gösterişsiz İk iliye  gülerken, Türkler ise m id illile rin i 
hızlı adımlarla koşturup yabani atlara yetiştiriyordu.

Zengî, Abbasî halifeleri döneminde yan yabanî bir Türk  m id illis in in  görünüşü hakkında bilg i 
verir. Semerkand elçisinin  Huttal ve başka yörelerden getirttiğ i iy i cins atların başında yürüterek, 
halifeye hediye olarak sunduğu Türk  ،،dağ atı”  (tagî) diye adlandırılan attan yukarıda söz edilmişti. 
Bagdaťa  getirilen  dünyanın en iy i  atlarını görmeye alışmış olan halifenin sarayındaki beyler, hep 
birlik te  Türk  m id illis in in  dış görünüşüne kahkahalarla gülerler. Fakat elçi bu Türk  abisinin en hızlı؛ 
avcı atı olduğunu ve aşağıdaki hikayeyle olan ilg is in i açıklar. Eski zamanlarda ik i Türk  boyu birbiriyle  
savaşıyordu. Boylardan biri diğerinin bütün atlarını, bir dağın tepesindeki ateşten bir suya götürmüştü. 
Bu boyun insanları yurtlannı da oraya kurmuşlardı ve kısrakları suyun sol yanında b ir  iple bağlıydı. 
Tagî adlı türün atası olan yabani aygırın gelişini gizlice  seyretmişlerdi. Tagî öyle hızlıydı ki on 
fersahlık b ir  uzaklıkta yaban eşeği veya geyik ona yetişemiyordu. Türkler bu atı ik i yaşını aşmadan 
kementle yakalıyorlar ve eyerleyip, ehlileştiriyorlardı, ik i  yaşından büyük taylar ehlileştirilemezdi. 
Türkler tagîyi, kementle yabanî eşek yakalamak iç in  kuilanıyordu. Tagî Bagdaťta düzenlenen bir 
yarışta da denenmiş ve kendine has özelliklerin i göstermişti. Tagî halifenin tavlasındaki atlarla aynı 
koşullar altında tutulmuş, o atlar gibi beslenmiş, zaman zaman özen gösterilmiş ve nalsız toynakları 
nallanmıştı. A tla r  yarışlardan b ir  gece önce, ertesi günün sonunda başlayıp katedecekleri on beş 
fersahlık b ir  uzaklığa götürülürdü. Türk tagîsi varış noktasına sabah ezanından hemen sonra gelmiş ve 
bin ic is in in  yorgun olmasına rağmen b ir  sonraki on beş fersahlık yolu katetmek iç in  koşmuştu. 
Halifenin  iy i cins atları ise varış yerine gösterişli bil• biçimde yürüyerek altı saat sonra öğle ve ik indi 
namazı arasında gelebilm işti. Bunun üzerine, halifenin  sarayında yılın  beş ayı hizmet eden ve 
zamanının en büyük at meraklısı olan Huttalh Türk  beyi Yakub el-Huttalî, bir kaç tagî m id illis i elde 
etmek amacıyla Türkistan’a gitmişti. Ebu Yakub da tagîyi ta rif eder. Bu tarife göre tagînin görünüşünde 
iy i b ir  ata özgü hiç bir işaret yoktur. Bu hayvan yaban eşeğininkine benzer derisinin az rastlanan 
rengiyle garip b ir  görünüşü olan altı dörtlük, orta boy bir attır. Bununla birlik te  tagî yaban eşeğinden 
daha ir iyd i. Güçlü iskelet yapısı，kürek kemikleri, dişleri ve toynaklarıyla savlam b ir  dış görünüşe 
sahip olan bu atın ortalama bir boynu vardı. Yelesiyle kuyruğu gür ve kısa idi. Bu bilgilere  göre kısaca 
tagî, yabanî b ir  at görünüşüne sahip olmalıydı ve belki de Uybaťta  metal Türk  kabarmasındaki 
avcının bind iğ i m id illiye  benziyordu (res. 2). Burun delik leri nefes alma gücünü arttırmak için  
yarılıyordu. Tßgi kelimesi Kutadgu B ilig 'd t 5375. beyitteki tagîyi hatırlatmaktadır.
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Orta çağda, yan yabanî Türk m idillilerinden  sık sık bahsedilir. Kaşgarî en hızlı avcı atının evcil 
bir kısrakla yabanî b ir aygırın birleşmesinden doğan arkun  Olduğunu söyler ve Bulak  Türklerin in  
yetiştirdiği düz ve rahat sırtı ile  küçük b ir  at türü olan bulaktan soyunun yabanî olup olmadığı hakkında 
bilgi vermeden söz eder• Arkıınun Kara-hanlı hükümdarının ahırlarında itibarlı b ir yeri vardı (Kutadgu 
B ilig , 5369. beyit). Hafız Ebrucun  Zübdetü 't-tevarih  (Topkapı Sarayı Müzesi Ktb., НЛ635) adh 
eserinin arasında bulunan İlhanlI dönemine ait Kara-hanlı hükümdarını, açık kahverengi, beyaz yeleii 
tagî veya arkun olması muhtemel küçük b ir m id illi üzerinde gösterir (yk. 284a). i ltu tm ^ ^ n  bindiği 
m id illin in  de aynı tipte olduğu görülmektedir (res. 3). H. IX• yüzyıl civarına tarihlenen Dede Korkut 
husyelerinin  derlendiği dönemde, Türklerin  binaıgı ik i hızlı at türünün farkları, Oğuz hikâyelerinde 
ortaya konulmuştur. Dede Korkut, Deli Karçar^n öfkesinden kaçması gerekecegını bild irinden  Han’ ın 
ahırındaki en hızlı atları dilem işti (Ergin, s. 30). Bu atlar küçük başlı geçer aygır (k iç i başlı kiçer 
aygır) ve toklu başlı doru aygır (toklı başlı tori aygır) olmak üzere ik i cinstir• Bu  tariflerin  tarpan cinsi 
at ile büyük ve tüylü Przewalski cinsi m idilliye  uygun olaugu görülmektedir.

Çok sayıdaki Türk  m idillis in in  Yakın D oğuca  göçü Selçuklu döneminde gerçekleşmiştir. Yakut, 
Dicle’de sulanan, bu alışılmamış atlann Yakın DoğuMa görülmesiyle duyulan şaşkınlığı nakleder. Bu 
atları görenler hemen Peygamberin ،،Moğollar atlarını D icle ’de suladıklarında İslâm  dünyası üzerinde 
hakimiyetlerini kuracaklardır”  anlamına gelen hadisini hatırlamıştı.

Selçuklu dönemi sanat eserleri, m id illile r in  avcı atı olarak ku llanıld ığ ını doğrular. A lç ı 
kabartmalarda, bronz aynaların üzerinde (Storm Rice，res.6) veya Konya’daki Alauddin Köşkü çinileri 
üzerindeki Gazneli (Bom baďdeki resim) ve Selçuklu atlı doğancıları Sasanîler gib؛ soylu atlara değil, 
Leao-yang mağaralarındaki doğancılar ve Uybat kabartmalarındaki kaplan avcıları (res.2) gibi küçük 
midillilere  binmektedirler• Bu figürler Kaşgan5nin şiirindeki avlanan Türk beylerini çağnştırır:

Çağrı alıp, arkun ınüniip, arkar yeter 
Avlar keyik, taygan idip, tilk i tutar.

(c.I, S.42)
Şahin alıp, arkuna binip, dağ keçisine yetişir 
Geyik avlar, köpek salıp tilk i tutar.

Za rif görünüşlü tarpan benzeri m id illile r, beylere lâyık safkan soylu atlar olarak X V . yüzyılın sonuna 
kadar Osmanli sanat eserlerinde tasvir edilmeye devam edilm iştir (M inorsky，A Catalogue..., takdim  
sayfası). Bu tarihten sonra hükümdarın ve önemli kiş ilerin  bindiği atların, azametli olarak tasvir 
edild iğ i görülür. Küçük  m id illile r  ise Anadolu süvarilerini tasvir eden resimlerde görülmeye devam 
eder. Sayın Yund gib i uzmanların görüşüne göre Anadolu  m id iH ile ri, kısmen îç  Asya  Türk  
m idillile rin in  soyundandır.

Bu  arada tarihçilerin  bahsettiği ve sanat eserlerinde tasvir edild iğ i gib i (ipşiroğlu, res.117) iç  
Asya yabanî m id illile ri eskiden olduğu gibi kementle yakalanmaya, evcilleştirmek için  güdülmeye ve 
melezlenmeye devam ediliyordu.

Bu bağlamda tarihî araştırmalarını Prof. ToganMn, üslûp analizlerini Prof. Ettinghausen4n 
yaptığı İstanbul koleksiyonuna ait bir grup tam teşhis edilemeyen eserin, Türkistan ve Çin ile bağlantılı 
görüldüğü söylenebilir. Hatta Prof• Togan, Muhammed Siyah KalernMn Tim urlu  kaynaklarında Çin 
porseleni yapmayı denemiş, ،؛ ok kabileyetli ve çılgın bir sanatçı olarak ta rif edilen meşhur ressam 
Muhammed Bahşı Uygur olabileceğini ileri sürmüştür. Ressamın Uygur asıllı olması ve Çin tekniğini 
yansıtan üslûbu Siyah К а Іе тЧ п  çalışmalarının öze llik le rin i anıklayabilir. Bundan başka Siyah 
КаІетЧ п  resimlerindeki at tasvirleri, ressamın çağdaşlarının tasvir ettiği Arap atına benzeyen zayıf 
atlara hiç bir şekilde benzemiyordu. Siyah КаІетЧ п  eserlerindeki atlaı•，Şorcuk m id illi heykelcikleri, 
Uygur m id illile rin in  resimler؛. Doğu Türkistan alaca m id illile rin in  M ing  dönemi tasvirlerinde olduğu
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gibi Doğu Türkistan ve Çin sınırlarında meydana getirilen at tasvirleriyle  bağlantılı olmalıdır. Aynı 
değerlendirme, Prof. von Gabain4n be lirtiğ i gibi, Çin  üslûbu oldukça vurgulanmış (ipşiroğlu, 
res. 1 آ ЗА) ve henüz anlaşılamamış diğer bir resimde tasvir edilmiş olan alacalciî için de yapılabilir.

Yabani m id illile r  olarak adlandırılan киІапЫпп kementle yakalanması günümüzde de devam 
etmektedir, ö ze llik le  Doğu Türk is tan^a  nefes almanın bile güçleştiği yüksek dallarda  yaşayan çok 
çeşitli kulanın bulunduğu bildirilmektedir. КыІапЫү, yabani at, yabanî eşek gibi görünmesine ve hatta 
üçüncü b ir  tür olan katıra benzemesine rağmen tamamen kırmızı ve beyaz çizgilere sahiptir. Daha önce 
TurfanMa  şimdi ise İstanbul’da yalayan Hacı Abdurrahim, Çerçen bölgesinde Türkistan ve Tibet 
sınırında Çimen D aglarťnda  zebraya benzeyen çok hızlı ve asla yakalanamayan hayvanlarla 
karşılaşmıştır. Ayrıca  Çimen ve Altay  dağlarında kül renkli fakat çizgisiz yabani eşekler de görmüştür. 
Altay  bölgesinin kulan atları büyük kafalı hayvanlar olup muhtemelen Przewalski cinsidir. Altay  ve Bar 
K ö l m id illile r i, kulanlaıldi melezleştirilm iştir. M oğol m id illile rine  benzeyen bu yan yabani atlar， 
Kaşgan7nm bahsettiği агкыпіж  gibi çok hızlıydı ve bütün yarışları kazanırdı• Kötü huyuyla tanınan 
Bar Köl m idillile rine  binmek oldukça zordu. Kırgızlar da Muhammed Siyah КаІешЧп resimlerindeki 
gib i (İpşiroğlu, “ Ein  Beitrag•"，，）avlanmaya kulanìax üzerinde av köpekleri, dolanlar ve kartallar ile 
giderlerdi. Dogu Türkistan’ ın en hızlı ve en iy i görünüşe sahip atı olan kulan, Aksa-i Ç in ^  doğru 
Hotan Daglarťnda  bulunurdu. Bu кыІапХдіПп atalarının kuşlar olduğu söylenir. Veteriner olan sayın 
Koşmak, bunlardan bazılarını kementle yakaladığını bana anlatmıştı. Altın  gibi derileri, küçük başlan 
olan ve aynı zaman da tarpan tip in in  devamı olan bu hayvanlar çok zarifti• Prof. Togan, 
BaşkurdistanMa bu hayvanlar kadar zarif, açık kahverengi，çizg ili ve yan yabani，atalarının ise sudan 
gelen aygır olduğu söylenen Şülgen adlı bir kulan cinsi gördüğünü söylemektedir.

2• O rta  Boy  S a fka n la r15

Sanat eserleri gibi tarihî kaynaklar da asıl Özellikleri dayanıklılık olan iç  Asya orta boy atlarının 
ta rif i konusunda görüş b ir liğ i içerisindedir. Bu atların görünüşü yukarıda tanımı yapılan zarif yarı 
yabani tarpan cinsinin  görünüşünden çok fa rk lı değildir. Sanat eserlerinde tasvir edilen atın bazan 
küçük  başlı, kavisli boyunlu b ir  m id illi atı mı, yoksa orta boy bir safkan mı olduğunu tespit etmek 
oldukça  güçtür. Orta boy safkan türünün muhtemel b ir  prototip i, daha önce Tanrı atlarından 
bahsederken geçen Tanrı Daglarťnda  bulunmuş Hun dönemine ait b ir  at tasvirinde görülmektedir 
(Ögel, lev. I I I ,  res.3). Daha fark lı b ir  görünüşe sahip olan bu hayvan bununla b irlik te  ir i Przewalski 
tip in in  gövdesi, bacakları ve basık arka kısmı ile  bu i r i  gövdeye oranla bir safkanın oldukça küçük 
başını birleştiren  ve çoğu kez tasvirlerde rastlanan günümüzde de mevcut gerçek bir türe daha 
uygundur. Aynı at tip in in  eyerlenmiş b ir  tasviri zikzaklı yelesiyle değer verilen b ir  at olarak Pazırık 
keçe Örtülerindeki apliklerde görülür (bkz. Johansen4n makalesinde，Abb.3). Noin-ula  mezarlarında 
bulunan Hun dokuma örtülerinde görünüşü birbirine  benzeyen ik i at cinsi görülür (Rudenko, ''Hıınnic 
Culture" lev. 63). Mançurya Leao-yang mağaraları resimlerindeki avcı atlar arasında gösterilen orta 
boy atlar kendine has özelliklere sahiptir. Astana mezarlığında bulunan heykelcikler，belki biraz abartılı 
ir i gövde ve ayaklan, hatta kalın ve çok tüylü  görünüşlü ayak bilekleri, buna karşılık harikulade uzun 
ve kavisli boynu üzerine şaşırtıcı b ir  şekilde kuş gibi kondurulmuş zarif bir başı olan at tasvirleridir. 
Eğer A ltay  Kök-Türk  taş kazımalarına yeniden dönecek olursak Tanrı Dağlan at türlerinin  büyük

Ortaboy safkanlar. Güney Bölgesi Türk آ 5  atları ve yetiştiren gruplar: Liu  Mau-Tsai, s. 453-54, 267 (A-sche-te). Ho-lu 
iç in  bkz. Chavannes, Documents, Index Sse-kie E nk ie^ i için, s. 243，318，322，25• ve 1776. notlar• КЧ -pi için  bkz. 
Chavannes, s. 87. Ни-sie iç in  bkz. N. Togan, 32. not. Shen atları: N. Togan, s. 28，30, 42，51, 28• ve 32• notlar, el- 
Cahiz, s. 23. Kansu 'c lak i yaban î H lín  m id illile r i'.  Eberhard, Ç in  kaynakla rına  Göre.... Muhammed Siyah Kalem: 
Togan，On the m in ia tu res..., s. 5-9• Türk  atlarının G azne^e  getirilmesi: Barthold, Turkestan clown to the M ongo l 
invasion, s. 272-84.
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süvari ati, küçük m id illi ve orta boy binek atı olmak üzere üç grupta toplandığı görülür. Dayanıklılığı 
ve hızıyla meşhur ve bunun yanısıra göze hoş gelen orantılı bir yapıya sahip Türk  avcı atlarının Kök- 
Türk taş kazımasındaki orta boy atlara benzediği kabul edilebilir. Huttal ve Sogďda da yetiştirilen 
Kuça^ın  meşhur “ Shen”  atlan, Türk avcı atları gibi uzun yolculuklar için kullanılan küçük olağanüstü 
atlardı. VI• ve V II. yüzyıllara  ait b ir  Türkistan sanat eserinde tasvir edilm iş olan küçük at türleri 
muhtemelen Shen atlandır. Şorcuk alçı heykelciklerinde görülen daha büyük atlar (Stein, Serindia, lev. 
136) bir okçunun bindiği Varakşah atı (ShishkinMeki resim), m id illile r  ve büyük süvari atı arasındaki 
orta boy atlardan sayılmalıdır.

V II. yüzyılın sonunda Türkler çölün güneyinde Shen atlarının yetiştiği bölgede tamamen Shen 
atına benzeyen ve bugün b ir çok tasviri mevcut olan b ir  at türü yetiştirdiler. Bu güçlü ancak zarif 
görünüşlü orta boy at hem binek atı hem avcı atı hem de süvari atı olarak çok çeşitli maksatlar için 
kullanılıyordu. Türk boylarının güneye doğru hareketinden sonra KansuMa görülen Hun m idillile rin in  
yan yabani türüne ait bilgiler, Fergana hükümdarının ve Uygurların yetiştirdiği atlara benzeyen çölün 
güneyindeki Kök-Türk atlarının özel türüne ait bilgilere uygunluk göstermektedir. Yetiştirilen Fu-li-yü, 
K4-pi, Ни-si, Nu-la  cinsi atlar，Kök-Türklerin  orantılı b ir yapıya sahip Sse-kie yani ،،çölün gUneyi”  
adlı prototipine benziyorlardı. Türk atlannın güney bölgesinde yetişen cinsi, kuzey bölgesi Türk avcı 
atlarından, yani A-shi-na ve bölgedeki diğer atlardan farklı değildi. Güney bölgesi Türk  atı olan Sse- 
kie?nin ye tiş tiric ile ri 690 ve 705 y ıllan  arasında çölü geçerek Kansu’ ya vardılar. Şimdi Ermitage 
Müzesinde olan ve Artam onov^n  Türk binicisi olarak adlandırdığı bir binici heykelcimi Tun-huangMa 
bulunmuştur (res. 10). Uygur hayvan tasvirlerinin dorukta olduğu dönemde mükemmel b ir teknikle 
duvara resmedilmiş olan parlak siyah süvari atında olduğu gibi (res. 11) Tun-huangMa bulunan bu 
binici heykelciği rurfan bölgesi safkan atlarının Uygur tasvirleriyle bağlantılı b ir at tip in i göstermeye 
yetmektedir. Uygur ressamları yalnızca İç Asya’nın yetenekli sanatlıları arasında olmayıp aynı 
zamanda binicilere  ve atlara olan aşinalıklarıyla açıklanabilecek at anatomisi bilgisine  sahiplerdi. 
Etkileyic i derecede zarif，süt beyazı safkan olarak başka b ir Uygur resminde tasvir edilm iş loan 
Kanthaka (Haerterdeki resim), safkan at estetiği kavramıyla i lg il i olarak Uygur sanat beğenisinin ne 
olduğunu ortaya koyar. Tiirk le rin  ideal at b ilim in in  Uygur safkanlarında somutlaştığını söylemek 
doğru olacaktır. Güneyin safkan Türk  atlarıyla i lg il i diğer b ir  kanıt da Prof. Ettinghausen tarafından 
yayımlanan ve Sung dönemi Çin resimlerinde yer alan Uygur süvari atla rıd ır Diğer b ir grup Çin 
resminde Hotan atlan tasvir edilm iştir (Paul-David, La Chine des Song). Bu orta boy soylu atlann 
hepsi Uygurların  siyah süvari atlarına benzemektedir (res. 11). Çin resim lerinin döneminin üslûp 
özelliğine uygun biçimde çok besili atları doğallığını bozmadan biraz deforme ederek resmettiklerini 
söylemek gerekir. Erken dönemde Türkler, zayıf ve hızlı atlan (ineka, yüğîiriik) bezeniyorlardı ve Irk- 
B itig5de çok besili ve bunun sonucu olarak isteksizleşen atlar kötü, uğursuz bir alamet olarak kabul 
edilir. Çin üslûbu etkisinin artmaya başlamasıyla birlikte  belki de Çinlilerin  uğurlu ve soylu at kavramı， 
Uygur duvar resimlerinde tasvir edilen iy i beslenmiş olmakla  b irlik te  canlılığını ve zarafetini 
kaybetmemiş olan Türk  sabanlarının  imajına karşı üstünlük sağlamıştı. X I. yüzyılda  Kaşgarlı 
Mahmud şöyle demişti: Beğler semiiz atlanır "Beyler semiz atlara binerler".

Prof. Togan Arap kaynaklan üzerinde yaptığı araştırma ile  güney Türk  atları sorununu açıklığa 
kavuşturmuş ve Türk  dönemi öncesi Kuça ile  yakınlarındaki atlann Shen atlarından başka atlar 
olmadığını aydınlatmıştır. Araplar，Toharistan Türk leri sayesinde bilinen  bütün iç  Asya atlarına 
Türkçe veya Toharcadan farklı olarak birdaun adını vermişlerdi. Geç Emevî ve Abbasî dönemlerinde 
Toharistan Dağlan at yetiştiricilerinin  bu bölgeye hakim olduğu görülür. Tohar atı Emevî sarayına ilk  
olarak Bayınçur adh pagan b ir  Fergana elçisi tarafından ge tir il— tir. Bu safkan birclaun  hızı ve 
dayanık lılığ ıy la  Arapları hayran bırakmıştı. H utta llı Türk  Bek hanedanının ye tiş tird iğ i ve 
Prof.Togan^n Shen atları olarak tespit ettiği soylu atlar，çok değerli bir binek hayvanı olarak kabul
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ed ilird i. Bekler, Abbasî halife leri iç in  hem HuttaFda hem de Bagdaťta  at yetiştirm işlerdir. A t 
yetiştiric iliğ i hakkında eser yazmış olan Huttalh Ebu Yakub el-Huttalî ünlü bir Bek beyiydi.

Türk  veya Tohar atlarını. Prof. B om baci^ in  orta çağ Latincesinden alındığını ve Latince’de de 
ArapçaMa da yük hayvanı anlamına geldiğini bana bild ird iğ i birdaun kelimesiyle adlandıran Araplar, 
bu atlan ağır buluyorlardı. Bu adlandırma birdaunun ağır cins atların karakteristiği olan ağır gövde, 
tüylü  deri ve tüylü  ayak bilekleriyle, yabanî Przewalski m id illis in in  soyundan iz ler taşıması gerçeğine 
dayalıdır. Przewalski cinsinin öncüleri olan atlar, Türk atlan hakkında Arap yazarların naklettiği küçük 
boy, olağanüstü hızlı adımlar, sürekli canlılık  ve güçlü toynaklar gib i yabanî atalarına işaret eden 
özelliklerle kendilerini ortaya koyarlar.

El-Cahiz, kalanların  en iy i birdaun olması gereken binek atını, Yakın D oğucun  en iy i atı olan 
Sasanî hükümdarının binek atıyla  karşılaştırır. Muhtemelen efsanevi olan bu hikâye, yine de 
bahsedilen ik i at türüne ait öze llik le ri gerçek gözleme dayanarak vermektedir. Dönemin ،،Büyük 
Kağanın  Çin  ve Horasan arasında, KuşanJda yerleşmiş olan “ atın efendisi”  Tokuzguz kağanı olduğu 
unutulmamalıdır. Eğer Kuça, Kuşan ise ،،atın efendisi^nin başkenti Shen atlarının diyarı olmalıdır. Bu 
husus，Prof• Togan^n  güneyli Türk  atlarının veya eski Shen atıyla birdaunun  k im liğ i hakkındaki 
düşüncelerini tekrar doğrulamaktadır.

Büyük  kağan ile  büyük  Sasanî hükümdarı at üzerinde görüşürlerdi. Kağan, sabırla, bir heykel 
gibi hareketsiz oturuyordu. Bu bakımdan Kağan, Sasanî kabartmalarında tasvir edilen ağır, ir i atlar gibi 
daima mükemmel b ir  şekilde ayakta duran Sasanî hükümdarının atına benziyordu. Fakat Sasanî 
hükümdarı ve Türk  birdaunu oldukça canlıydı. Sasanî hükümdarı elleri ve başıyla heyecanlı jestler 
yaparken, birdaun da arka ayaklan üzerinde şaha kalkıp ön ayaklarını sürekli sallıyordu.

Kaşgarî hem yarış atı olarak hem de rahvan yürüyüşünden (e rik ) dolayı tercih edilen güzel 
görünüşlü ve ikılaç  olarak adlandırılan b ir  at kategorisinden de bahseder. Zeng in in , Huttallı rahvan 
yürüyüşlü atlar iç in  ile ri sürdüğü ihtimale göre ikılaç  Türkistan güneyindeki atlarla Huttallı orta boy 
atların bir çeşididir, ik ılaç  atı Kara-hanlı hakanının ahırındaki iy i atlar listesinde yer almaz (Kutadgu 
B ilig , 5369. beyit). Güney Türk veya Türkmen atlarının orta boy türünün görünüşleri hakkında Ebu 
Yakub  H utta lî döneminden yeteri kadar b ilg i mevcuttur (Zengî, yk. 72). Ebu Yakub yüz fersah 
uzaklıktaki mesafeye sefere çıkmak ister. Kendi gözlemlerine göre askerleri arasında yalnızca tek atı 
olan bir Türkmen vardır. Bey, seferde b ir  asker iç in  b ir  kaç atın bile  yetmeyeceğini düşünmektedir. 
Fakat Türkmen tek atıyla sefer boyunca orduyu takip eder. Bu durum Ebu Yakub5un çok ilg is in i çeker 
ve Türkmen atını gözlemeye başlar. Genç binici bir yandan atını durmaksızın sürer, diğer yandan da 
av ve sefer yorgunlan için  düzenlenen çevgen partilerine katılır. Bununla birlik te  Türkmen, atının 
serbestçe gezinmesine izin verir ve onu iy i besler. Türkmen atı diğerlerinden daha fazla yer ve hatta ön 
ayaklarını yere vurarak daha fazla yulaf ister. Diğer atlar yorulup，zayıflarken, Türkmen atı bakımlı 
görünür. Ebu Yakub, Türkmen türünü iy i cins atlara özgü işaretler taşımayan, gösterişsiz, orta boy 
atlar olarak ta rif eder. Ancak bu atların güçlü kemikleri ve Yakın DoğuMa çok değer verilen ve takdir 
edilen beneksiz, doru renkleri (Z eng in in  Türkçe adıyla yağız dediği kümeyt) vardı. Turkmen atı 
kendisine has b ir  özelliğe sahipti. Sırtına vurulduğunda hiç bir korku belirtis i göstermeksizin belini 
biraz bükerdi (ba puşt dutagî kerd). Zengin in , alnında mükemmel bir at olduğunu gösteren beyaz bir 
lekesi olan bu cins doru bir atı vardı ve Zengî atıyla durmaksızın çevgen oynar, ava ve sefere çıkardı. 
Her türlü  maksat iç in  uygun olan Türkmen atlarının rengi. Kuzey bölgesi yarı yabanî Türk  atı olan 
tagîâ^n daha koyuydu• Marco Polomun bildirdiğine göre Türkmen atlan Anadolulu Türkler tarafından 
da yetiştiriliyordu.

Konya Alauddin sarayındaki bir kabartmada ejder ve arslan avı sırasında tasvir edilmiş bir atın, 
(res• 7) Zeng in in  ta rif ettiği orta boy Türkmen atı olması muhtemeldir. Destanî şiirlerde de alplerin 
binerek yalnız başlarına maceralara atıldıkları bu atlar，çok çeşitli amaçlarla kullanıldığı gibi törenler
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İçin de yeteri kadar gösterişliydi. Osmanli minyatürlerinde her işe yatkın, uzun yolculuk  atlan olarak 
kullanılmak üzere rahvan yürüyüşlü olarak yetiştirilen orta boy at türleri tasvir edilm iştir. Resmi ata 
binme törenlerinde, büyük atlar padişah ve beylerbeyleri için  ayrılırken diğer ileri gelenler iy i cins orta 
boy atlara biniyorlardı (res. 5).

Birdauım  benzeyen ve biraz daha ir i bir orta boy safkan at, Selçuklu, İlhanlI ve Tim urlu  sanat 
eserlerinde sık lık la  tasv ir ed ilm iş tir. M izahî karakterli bazı tasv irle r A lta y  K ök-T ü rk  taş 
kazımalarındaki eski at figürünü hatırlatır (res. 4). üslûbu  tam olarak tespit edilemeyen bu tasvirler 
Blochet tarafından Herat ekolüne, (lev. 104)，M artin  tarafından ise Osmanli ekolüne bağlanmıştır. 
Prof. Togan, Bedahşan^a kendisine birdaunun  ta rih i tasvirlerini hatırlatan, bu bölgedeki Türkler 
tarafından yetiştirilen  bir at tip iy le  karşılaşmıştır. Bu güçlü toynaklı，orta boy at，daha rahat nefes 
alabilmesi iç in  burun kenarlan sonradan yarıldığından oldukça canlıdır. Bu at klasik safkanlar gibi 
başını yukarıda tutmayıp, Şorcuk heykelciklerinde veya Uygur atlarının Ç in lile r tarafından yapılan 
tasvirlerinde (Ettinghausen) olduğu gibi Doğu Türkistan tasvirlerindeki orta boy atın bilinen duruşlarına 
benzer şekilde başını aşağı doğru tutuyordu.

3• B ü yü k  S a fk a n la r^

Çin  kaynaklan，diğerlerine oranla daha büyük olan at terlerinden  süvari atlarının ve araba 
atlarının ölçülerini verir. Rudenko^a  göre eski göçebelerin mezarlarında bulunan böyle büyük at 
iskeletleri yine göçebelerin kendileri tarafından yetiştiriliyor olmalıdır. V itt ise göçebelerin bu safkanları 
her yerden temin edebild iklerin i düşünmektedir. Sanat eserlerine bakıldığında. Batı Asya’da olduğu 
gibi eski İç  Asya atlarının da i r i，uzun gövdeli ve düz sırtlı araba atları görünüşüne sahip oldukları 
görülür. Meşhur Hun araba atlannın ha fif bir arabayı çekerek günde bin lis lik  b ir  mesafeyi katettikleri 
söylenir. Pazırık halısının bordürlerinde sıralanan ve her Diri b ir  binici taşıyan, ir i beyaz atlar yine bir 
bin ic i taşıyan S iddartha^m  araba atı (Facenna，lev. 62) veya M iran  duvar resim lerindeki 
Vassanthara^ın beyaz araba atının (Stein，Desert Cathay, res. 146) oranlarına sahiptir. Han dönemi 
araba atlarının da ir i b ir  görünüşü vardır (Paul-David, Chine des Han).

Kavisli boynu，yine kavisli beli ve dolgun sanrısıyla Helenistik dönemin kaslı ve ateşli araba atı 
idealinin iç  Asya’da ortaya çıkması, uzun süre yaşamış ve Marco Polomun zamanına kadar gelmiş 
İskender’ in büyük atlan efsanesinin iç  Asya’ ya ulanmasıyla aynı zamana rastlamaktadır. Helenistik 
dönemin çok hareketli, ateşli araba atı tip i Sarmatya sanatında da görülür (Rudenko，“ •••• A ltay” ，res. 
113). Kuşan sanatı, Helenistik  üslûbun etkisini taşımakla b irlik te , daha ir i bacaklı, uzun sırtlı ve 
Helenistik üslûptakinden daha fazla vurgulanmış sağrılara sahip Tanrı Dağlan atları gibi Orta Asya 
cinslerinden daha fazla ilham  alarak kendi araba atı ölçülerin i geliştirm iştir. Greko-Kuşan olarak 
adlandırılabilecek geleneksel araba atı binim i K ızıl (Le Coq, Bilderatlas, res. 32) ve Penc-kent (lev. 
33) duvar resimlerinde görüldüğü gibi geç Orta Asya ideal at biçim i olarak yerleşmiş ve geliştirilm iştir. 
Kuşan sanatının ışıltısı Ç in ^  de ulaşmıştır. Hunlarla yaptıkları savaşlarını resmeden geç Han dönemi 
tasvirlerinde Hun ve Çin süvari atlan Kuşan ve Helenistik dönem atlarını hatırlatan benzer geleneksel 
binek hayvanları olarak gösterilir (Eberhard, Çin Tarihi, lev. VI). Diğer Hun tasvirlerinde, geleneksel 
olandan biraz fark lı, dev ölçülerdeki gerçekçi tasvirlere göre daha doğru oranlara sahip. Astana 
heykelcisindeki (Artamonov, s. 43) at gibi süvari atı olarak kullanılan ir i ve Tanrı Dağları atıyla aynı 
tipte olan ateşli görünüşlü, kaslı süvari atlan görülür.

16 Büyük at iskeletleri: A nyang^  yakın Ta-su-k’ung’da Shang dönemi: Cottreli, Concise encyclopedia o f  archeology  
(London, 1960), lev. 11; T. V itt  ve Rudenko, büyük göçebe safkanları hakkında; Rice, s. 71. Hunlann  ve Türklerin  
araba atları: Eberhard，Çin kaynaklarına göre  …Türk  yük arabaları: ögel, s. 204，293. İskender’ in  atları: N. Togan, s. 
28’deki not. Sir Gerard Clauson，klasik kaynaklarda İskender’ in  atlarının Dogu Türkistan’a ulaştığına dair b ilg ile r 
olduğunu bana söylemiştir. Büyük Kırgız atları: Eberhard, Ç in in  ş im a l komşuları, s. 68•
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Türk  dönemi iç in  i r atlann ؛  kökeni problemi tekrar gündeme gelmektedir. Bu dönemde 
Kırgızların  ir i atlar yetiştirdiği b inm ekted ir. Gerçekten de Sülek taş kazımalarında Pazırık halısında 
görülen ir i, düz sırtlı büyük atlar gib i b ir  çok at görülür. Sülek türleri özellikle  şişman ve kısa 
bacaklıdır (res. 12, 13). Bu tip  at resimler؛ aynı zamanda Kurikan  bölgesinde de bulunmuştur. Bu 
atlardan b iri ye tiş tirild iğ i yer؛ gösteren bir tamga tanımaktadır (Artamonov, Sİ 210). Okçuları ve 
eklerindeki batrak\di (Kaşgarî^e  göre batrak, alp'm renklerini taşıyan mızraktır•) hücuma hazır zırhlı 
savaşçıları taşıyan (res. 13) ir i, şişman, düz sırtlı Sülek ve Kurikan atları beçkem \tr\t süslenmiştir. 
Kök-Türk  taş kazımasındaki üç at arasında en iris i olan sorgucu ve beçkemmdtn dolayı süvari atı 
olduğu anlaşılan bu atın i r i，şişman ve düz sırtlı grubuna ait olduğu görülür (res. 4). Bu baklamda, 
sıradan b ir  binek atı olan özlüğün yanısıra Kül Tegin4n Orhun yazıtlarında bild ird iğ i gibi kendisinin 
bind iğ i “ A z”  veya “ Azman”  atının b ir  diğer tür olduğu açıktır. Azman Osmalı Türkçesinde iğdiş 
edilmiş beygir anlamındadır. Prof. Togan5a göre Azman, Azlar tarafından yetiştirilm iş olmalıdır. Diğer 
b ir tür i r şişman süvari atı Nagy Szent M ,؛ iklos4a  Türk  yazıtlarıyla birlikte  bulunan bir definedeki bir 
sürahi üzerinde görülür (Otto-Dorn, res• 31).

Türk  taş kazımasında görülen atlann biçim  farklılıkları hakkındaki soruların bir kısmının cevabı 
Kutadgu BiligMn Kara-hanlı hanının ahırı hakkındaki beyitlerinde bulunabilir:

Kevel, tazı, büktel, tagı arkım,
Akur toldı...

(5369. beyit)
Kevel, Arap，büktel ve arkun,
Ahır doldıı

Arkun, yukarıda anlatıldığı gib i yan yabanî b ir  attır. Kutadgu B ilig  günümüz Türkçesine ؛5
aktaran merhum Prof. Arat, kevel ve tazı kelim elerini Arap atlan kategorisindeki soylu atlar olarak 
tercüme etmiştir. Kaşgarî^e  bir beyitte güçlü toynaklı bir süvari atı olarak kevelâtn bahseder:

Yürüdü kevel at,
Çakıldı kızıl ot.

(kevel mad.)
Kevel at yürüdü 
Ki7.ll ot ezildi.

Kevel hakkındaki sorular bir yana bırakıp biikteli ele alırsak Kaşgarî^in  bu at cinsini açık olarak 
ta r if  ettiğ i görülür. Büktel, geniş, rahat ve düz sırtlı, ir i b ir  attır. Gerçekten de bu atlar Sülek taş 
kazımalarında görülen ir i, şişman ve düz sırtlı atlar (res. 13) ile  Altay  taş kazımasında görülen süvari 
atına benzemektedir (res. 4).

Daha sonraki Türk  minyatürlerinde, bir yük arabasına koşulmuş, çadır malzemeleriyle birlikte  
çadır sakinlerini ve arada sırada da seyisi taşıyan Türk  yük atı tasvirleri görülmektedir. Kıpçak 
göçlerini resimleyen b ir  Slav minyatüründe koşumunun zorlamasıyla güçlü boynunun büküldüğü 
görülen kuvve tli b ir  yük  atı tasvir edilm iş tir (Artam onov，s. 454)• Diğer yandan Raşidüddin4n 
Cam iďt-tevarih^nin  (H. 717 tarihli, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, H. 1654 numaralı) Türklere 
ayrılmış kısmında Türk  göçlerini resmeden minyatürde Erken Tim urlu  üslûbunun etkisiyle idealize 
edilmiş zarif bir at tasviri bulunmaktadır.
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4• T iirk -A ra p  A t ı17

Buraya kadar soyları bugün Arap atı ve Türkmen argamaklarında devam eden Türk  ve Arap atı 
cinsleri arasındaki melezleştirme ayrıntılı bibimde incelenmiştir. Tarihler, Türk  ve Arap atı cinslerinin 
çok erken bir tarihte buluştuklannı bild irir. Arap süvarileri H. 44 gibi erken bir tarihte Multan civarında 
Türk süvarileriyle karşılaştılar ve.Tiirkleri taklit ederek savaş ganimeti olarak at kuyruklarını kestiler. 
Türk atlarının Emevî döneminde Yakın Dogu5ya zaten gelmiş olduklarını be lire lim . Zengî, Huttallı 
Ebu Yakub döneminden önce meydana gelmiş olan ve Türkmenlerle Arapların kendi atlarının her bir 
hüneri hakkında tartıştıklarını nakleder (yk. 83). Arap atlan 1006 yılında Uygur topraklarına ulaşmış 
ve hatta Uygurlar tarafından Ç in ^  tanıtılmıştır. 1068 yılında yazılmış olan Kutadgu B ilig , Kara-hanlı 
hükümdarının atları arasında yer alan tazîden bahseder. Bununla birlikte  tazî kelimesi her zaman Arap 
atı anlamına gelmezdi, bazan da Horasan’da Arapların yetiştirdiği atlar için  veya Arap atına benzeyen 
cinsler iç in  kullanılmıştı, oguz  destanlannda，hakkında çok fazla b ilg i olmayan ir i atlar (Kazılığ  Dağı 
iri atları) kadar Özellikle Arap atı ve bidevî veya “ uzun boyunlu bidevT'dßn bahsedilir (Ergin, s• 21).

Orta Asya’nın İslâmlaşmasının ardından çeşitli at türlerin in  melezleri arasında el-Cahiz4n  
heybetli atlar olarak bahsettiği Horasanı cinsi önemli b ir  rol oynamış olmalıdır. H udûdiV l-a lam  
Horasan’da at yetiştirilen bir kaç yerin admı verir. Fakat bu bilg i buralarda yetiştirilen atların Türkistan 
at türlerinden tamamen fa rk lı olduğu anlamına gelmez. Е І-С аһігЧ п  b e lirttiğ i g ib i Türklerin  ve 
Horasanlıların ilişk ile ri Mekke ve Medinelilerinki kadar yakındır. Horasan? kelimesi etnik b ir  kökene 
işaret etmeyip hem Türk hem de iranlı anlamlarına gelebilmektedir. Horasanî usta bin icilerin  Araplar 
olduğu da ortaya (yıkacaktır. Bunun yanısıra, Abbasi halife leri tarafından bugünkü T ü rk iy e lin  
güneyine yerleştirilm iş  olan Horasanlılar, Sayın N. Ram azanoğlu^un  X X V I.  şarkiyatçılar 
kongresinde açıkladığı gibi Türk binicileriydi, o halde ir i Horasanî atlarıyla Kırgız  (G ir-tis) atları gibi 
be lirli i r i  Türk  cinsleri arasında i lg i kurmanın mümkün olduğu görülür. Böylece i r i  atlann yerel 
türlerinin de birdaunun gelmesinden Once BedahşanMa mevcut olduğu söylenebilir. Marco Polomun 
zamanında eski ir i atlar efsanesi İskender ile  birlikte  anılırdı. Horasan ve İran atlan arasında da b ir ılgı 
olmalıdır. Türk-Arap  cinsi atlar İslâm  dünyasında zaten ideal b ir  at tip i olduğu zaman el-Cahiz  
döneminde ve daha sonraları Iran atlan yumuşak başlılıklarıyla  tanınıyordu. Osmanli döneminde 
Afgan at yetiştiricilerin in  iranlı at yetiştricileriyle  ilişk ile ri olmuştur. Küçük Çelebi-zâde, İran Afgan 
hükümdarının elçisinin H. ١ 141 yılındaki ziyareti sırasında，beraberindeki atlann，İranlIların  atlanna 
benzediğini söyler. Yine el-Cahiz^n  İran atlan hacında  “ yeni bir hamlede bulunmak için  elle itilmesi 
gereken satranç taşlan gib id irler”  benzetmesini bu atlann huylarını anlatmak maksadıyla kullanır ve 
onları canlı Türk atlanyla karşılaştırarak eleştirir.

Sanat eserlerine bakıldığında Arapların ve îranhların  aksine Türkler hakkında söylenenlere 
uygun olarak sakal ve bıyık  traşı olmuş ve yine sanki bir Türk beyi gibi sağlan omuzlarına dökülen iç  
Asya kıyafetinde ath bir okçuyu tasvir eden KasriiM-hayťin  resimlerinden birinde îç Asya ve Yakın 
Doğu atları melezleştirilmesinin i lk  işaretlerinin görüldüğü söylenebilir. Bu atın ne çöl safkanlarınınki 
gibi zarif ayaklan vardır, ne de Sasanî atları gibi tıknazdır. Fakat Güney bölgesi Türk  atlarından ٧^ 
Çin resimlerindeki at tasvirlerinden daha irid ir. Uzun bir gövde, basık arka kısım  ve düğümlenmiş 
kuyruk  gib i İç  Asya türlerine has öze llik le ri de henüz taşımaktadır. Gerdekten de Türk  ve Arap

17 Arap atlanyla  ilişkiler: N. Togna, 61. not. Daha büyük Arap atları: Eberhard，Ç in kaynak la rına  göre  Uygurların  
Arap atlarını Çinlilere  takdim i: Ogel, s. 368• Horasan atları: el-Cahiz, s. 10，8-11. M inorsky，H u d û d , s. 19, 10؟， 
116, 119. иТирдак},\ Togan, G iriş , s. 438, 157. not. Baysungur Şehnamesi'. Godard, lev. İ -Х. Nakkaşların k im liğ i 
hakkında: Togan, On the miniatures …，s. 6-9; Pougatchenkova, M. Qadi Ahmed. A rgam ak: Radloff, W örterbuch, 
a rg a m a k  mad. Prof. Togan^n  bana bild ird iğ ine  göre argam ak  atları Aşkabad yakınında Sir DeryaMa yaşayan 
Türkmenler tarafından ye tiş tir ilir  (Tekke Türkmenleri akha l yetiştirir ) General Ömer, bana BelhMe  Mezar-1 Şerif 
Katagan^ Türkmenlerinin  ve a rgam ak  görünüşlü iy i cins atlar yetiştiren bazı Özbek ؟oylarının  adlarını vermiştir. 
Sayın Alptekin  de bana Doğu TürkistanMa argam ak  yetiştirilen Karaşar yakınındaki Yulduz platosunu，Tamşılık,m  ve 
Barahtay^n yerlerini göstermiştir.
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cinslerinin  melezleştirilmesiyle ortaya çıktığı söylenen bugünkü Türkmen ”  daha çok
benzemektedir. Kasríi4-hayťdaki bu resim, Arap ve Türk  atları arasındaki melezleştirmenin Ebu 
Yakub el-Hutta lî döneminden de önce olduğunu desteklemektedir.

Ancak Zengrnin  bildirdiğine göre Türk  kısrakları ve tazî (Arap，Horasanî ?) aygırlarını ilk  olarak 
melezleştirmeyi deneyen ve Türk-Arap  türünü üreten Ebu YakubMur (Yk. 46, 48-49)• Ebu Yakub’a 
atla i lg ili konularda kendi konusunda uzman on Türkmen ve yine Türkmenler kadar usta on Horasanlı 
Arap  yol gösteriyordu. Zengî, Türk  at uzmanları ve m ü e llif Ebu Yakub e l-H u tta lî ile  Arap at 
meraklıları ve m üellif Muhammed Abdullah ibn Muslim4  karşılaştırır.

Eserini H. ت)ثث yıllarında  yazmış olan Zengî, Türk-Arap  cinsini bilinen  b ir at olarak kabul 
ediyordu. Bununla  b irlik te  Zengî, Türk  "  * kendine has öze llik le rin i aktararak onları 
T iirk le rin  yetiştirmediği diğer i r i atlarla karşılaştırır. Zengrn in  bahsettiği ve kendisinin de yaşadığı 
anlaşılan Şam ve Musul civarlarında bütün at türlerinden çok sayıda bulunuyordu (50b). Farsça ve 
Arapça kadar Türkçe de bilen Zengî sıklıkla  Türkçe kelimeler kullanıyordu. Türk  Zengî hanedanıyla 
çağdaş ve muhtemelen akraba id ؛ . Aynca  Zengî hanedanının son hükümdarı Sultan Muhammeďin  
sarayından ve kendine ait büyük ahırlan olan, günlük spor faaliyetleri olarak yarış ve b in ic ilik  oyunları 
düzenleyen hükümdarlığın  i le r i gelenlerinden (Nasrüddin Akkuş, MusuUu Zeyneddin Küçük) 
bahseder. Ebu Yakub e l-H u tta lî^ in  ünlü eserine sahip olduğu (yk. 46a, 50a), gençliğinde kendini 
b in ic ilik  sporlarına adadığı günleri özlemle anan Zengî, tutkulu bir at meraklısıydı.

M inyatürlerdeki at tasvirlerinden çıkan sonuca göre Moğol istilasıyla  pek çok iç  Asya at türü 
gelmiş olmalıdır ve muhtemelen bu türler Türk-Arap cinsinin gelişim ini engellemiştir. Yalnızca Timur 
döneminde ideal güzel at biçimine sahip ve KasriiU-hayťda tasvir edilmiş olan at ile  bugünkü Türkmen 
argamakÌAxmdi benzeyen at cinsi yeniden yaygınlaşmıştır. Arap ve Türkmen atlarının çok önceden bir 
araya geldikleri ve Türkmenlerin bugün argamak yetiştird ikleri Türkistan ve Horasan bölgelerinde 
geliştmien ideal Türk-Arap atına yeniden dönüş oldukça önemlidir.

Bu at cinsinin  gelişmesi Tim ur dönemi resimlerinden takip edilebilmektedir. Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesinde bulunan H. 2160 numaralı albümde, Tim ur س  sanatçılarından Ferganalı 
Em ir Celâl Kâşî5ye atfedilen at resimleri, Türkmen argamakX^nxxm gelişmelerinin başlangıcındaki 
dönemi gayet güzel tasvir etmektedir. Çağatay Türk  saray çevresine mensup Tebrizli üç ТйгкшепЧп 
(Cafer Baysungur!, A li Musavvir, Kıvameddin Mücellid) ve Tim ur hanedanından Mirza  НаІіГ іп  eseri 
olan 1437 tarih li Baysungur vŞehnamesi^de yine argamak tasvir edilmiştir. Fakat bu örnekte bugünkü 
Arap atının sahip olduğu zarif ayaklar gibi be lirli bazı özellikleri farkedilebilir. Türk  nakkaş Mahmud 
МйгеһһіЬЧп  1545 yılında, BuharaMa m inyatürlerin i yaptığı Nizam îm in  M a hzen ii'l-es ra r^nd ii 
bugünkü Arap atı biçimine daha yakın güzel atlar görülür.

T im urlu  sanatı, safkan atlann tasvirinde aegışmeyen, ideal bir biçime ulaşmıştır. Eski birdaun 
cinsine benzeaıgı görülen bu çevik ve becerikli at süvari, avcı ve b in ic ilik  oyunu atı olarak çeşitli 
sahalarda kullanılmıştır.

îç Asya Türkleri bugün de oynadıkları ve binicilerin  bir dağ keçisini kapıp kakmalarına dayanan 
oğlak (buz-Kaşi) oyununu argamak\a.r üzerinde oynarlar. Rusya Türkistanındaki îç Asya “ GUneyli”  at 
tip in in  günümüzdeki yetiş tiric ile ri ve daha Önceler؛ Türk  bölgesi olan Kuzey Afganistan’daki at 
yetiştiricileri bindikler؛ argamaklanm  hem gösteri amacıyla bayramlarda hem de günlük hayatlarında 
kullanmaktadırlar. Ancak Doğu Türkistan’da argamaklarsi yalnızca bayramlarda ve oğlak oyunu 
sırasında bin ilir. Yarışlar ve avcılık iç in  yerel yarı yabanîler ve diğer m id illile r tercih edilir.

Bütün îç  Asya Türkleri atlı oyunlar sırasında en iy i elbiselerini giyerler. Türkmenler koyun 
postundan yapılmış büyük bir başlık veya karakul dedikler؛ daha küçük bir başlık ile  Kök-Türklerin  
eski üç parçalı üst giysisine benzeyen parlak çaparAanm giyerler• Kırgızlar ve Doğu Türkistanlılar keçe
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veya kadifeden yapılmış leopar veya diğer kürkler ve tüylerle süslenmiş kenarı çentiklenmiş ve yukarı 
kıvrılmış başlıklar giyerler. Siyah Ка ІетЧ п  binici resimlerinde bu başlıkları görmek mümkündür 
(İpşiroğlu, “ E؛nbeitrag..•” ).

TürkiyeMeki at tasvirlerinde çoğunlukla Kuzey Doğu Asya m id illile rin in  çeşitli tip lerin in  bir 
karması görülür. X V I. yüzyılda, tasvirlerde sultanların ve yüksek rütbeli kişilerin  bindiği b ir  tören atı 
(alay atı) olarak argamak cinsi gösterilirdi. Türk bin ic ilerin i tasvir eden çok sayıdaki resimde aynı 
durum görülmektedir. Beylerbeyi argamak görünüşlü ir i bir safkan olan “ alay atlına, daha alt rütbedeki 
askerler ise uzun mesafeler katederek düşmanla karşı karşıya geldikler؛，dayanıklı orta boy atlara 
binerdi. Yedek atlar da seyisler tarafından çekilirdi. Saflar halinde ilerleyen Anadolu süvarileri bugün 
de hâlâ mevcut olan güçlü Anadolu midillilerine  binerdi (Esin，Turkish Miniature..., lev. 9)•

M inyatürlerde c irid  oyunlarım  tasvir eden sahnelerde argamak  cinsler؛ görülmektedir. Türk 
köylüleri bugün hâlâ c irid  oynamaktadır, fakat bindikleri atlar Anadolu m idillilerid ir.

Tarihler, daha sonraki dönemde, Kırım  hanı veya Türkistan beyleri tarafından hediye edilmiş 
yahut da göçmenler tarafından getirilmiş îç Asya atlarının Türkiye’ye gelişinden bir çok defa bahseder. 
Argamakm ideal bir at tip i olarak inceden inceye işlenmesi, kendi yerel üslûpları )da Şah Kulumun  
emrinde çalışan Türkmen  nakkaş ustalarının Osmanli sarayında oluşturduğu  üslûba uygun 
görünmektedir. Merhum  Prof. Meriç, (Çaldıran savaşından sonra Türkiye ’ ye gelen çeşitli Türkmen 
sanatlılarının adları hakkında bir çalışmayı yayımlamak Üzereydi. Topkapı Sarayı arşivlerinde 
bulunan bu liste ne yazık ki yayımlanamamıştır. Argamak cinsi at ideali Osmanli nakkaşları tarafından 
mükemmel görünüşlü bir hükümdar bineği olarak benimsenmiştir, ü n lü  Osmanli nakkaşı Osman 
tarafından minyatürlenen, 1585 tarihli Hüner-name^in  sultanın b in ic ilik  maharetlerine ayrılmış b irçok  
sahnesinde padişah bineği olarak daima safkan argamak cinsi görülür. Sayın K oşm ak^  göre Kanunî 
Sultan ЗШаутапЧп atı azgan türünden tip ik  bir argamak id i (res. 6).

Osmanlılann Turkmen ve Tatar dünyasıyla olan bağları kesildiğinde, Azerbaycan ve Kırım  elden 
çıktığında, safkanlar yalnızca Arap topraklarından gelir olmuştu. Böylece Osmanli ideal at tip i arka 
kısmı dolgun，parlak renkli ve ince ayak bilek li Arap sabanlarına daha çok benzemeye başlamıştı. H. 
١ 106 tarihli, Türkçe Kitab ii'l-m akbu lflfeza ili'l-huyû l'ün  yazan iy i cins atları sıralarken ،،Türkmenlerin 
ve Guzza (Gaziler)，，nm yetiştirdiği türden kısaca bahseder (yk. 7 اa)• Ancak dünyanın en iy i atının 
hurma renkli, çöl saylavVû olduğunu öne sürer (yk. 19).

Yine aynı yazar, tıpkı eski Türk  sanat eserlerinde ve metinlerinde tasvir edilaıgı şekle uygun 
olarak bu atı gayet uysal，neredeyse insan yaradılışlı, alegorik yakıştırmalardan uzak，fakat güçlü, 
kahraman, garip bir at olarak ta rif eder. Bu atın, sultanın resmi alaylarında kullanılmak üzere bir tören 
atı modeline dönüştüğü görülür18:

uAtlarırı eyiisii oldur ki güzel yüzlü, ceylân gözlü ola ve kulakları kamış yaprağı g ib i olup IKI 
kulağı arası geniş ve ufak dişli, yumru alınlı, kuru kaşlı, uzun boylu ve uzun saçlı, kısa belli, küçük 
burunlu ve küçük omuzlu, yassı ve oyluğu dolu, çok gögüslü, kuyruk yatağı geniş, butları arası etli, 
aşıklarından aşağı siyah ola. S iir'a tle  baka, yabancı, yani gururlu  ve yürürken ik i tarafına selâm 
veriyormuş g ib i y iiriiye. önüne ırmak geliirse, sıçrayup geçe, irkilmeye, korkmaya. Yürürken 
ayaklarını berk dutunııp, çiysak adamlar g ib i yürümiye. Kendüyü aşağı koyuvermiye, önü ardından ve 
ardı önünden yüksek olmıya.，，

Atın  insanîleştirilmesinin, atlı dönemin sonunu ve eski îç Asya’daki kahramancık anlayışının 
yıkılışını ifade edip etmediği veya atı günlük hayatın ayrılmaz b ir  parçası olarak düşünen Türkün 
ihtiyaç dışında ata düşkünlüğünün diğer bir yönü olup olmadığı gerçekten de merak kokusudur. Yine

18 Yunďdan alınan Türkçe metin.
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X IX . yüzyılda Namık Kemal, Kırım  Hanı Gazi G iray^  anlatırken, îç Asya ve Anadolu platolarında 
hâlâ at yetiştiren Türklerin atlara olan bağlılığını şöyle özetler:

Rayete meyi ederiz kamet-i d il-си yerine 
Tuğa bel bağlamışız kâkül-i hoş-bıı yerine

Gönül çeken (sevgilinin) boyu yerine sancağa meyi ederiz.
Hoş kokulu kâkül yerine，(at kuyruğundan yapılmış) tuğa bel bağlarız.
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RESİM 1• RESİM 2.
A t cini. ВегекПкЧе, üzerinde Türk  yazıtları bulunan Uygur Büyük başlı b ir m id illi cinsi at üzerinde, yırtıcı hayvan
duvar resmindeki at cin ini temsil eden figürün baş çizim i. avlayan bir bin ic iy i tasvir eden, Uybaťta  bulunmuş

Le Coq, Buddhistische Spaetantike, Atlas, s. 17'den. Türklere ait yaldızlı bronz kabartma.

ل ي ى م
：：：تجةة3«لءمء»اح-.-نج̂؟

RESİM 3
“ A tın  efendisi” • Kuzey Hindistan Türk  Beyi

tasvir eden gümüş bir sikke. Nizam i'n in  (s. 82) 
Cunningham^an aktardığına göre: “ Eyerin biçimi, 

binicinin  oturuşu, atın alınlığı, kuyruğun duruşu gibi 
bütün özellikler Türklere uygundur.，’ Böyle sikkelerin 

Üzerindeki yazılarda beyin adı ve Asvapati veya Sri 
H am m ira  gibi Unvanları bulunur. Prof. Q urash i^ in  verdiği 
bilgiye  göre, Kaşgarî bu Unvanın Hindistan’da kullanılan 

iiem ir,i in Türkçe biçimi olduğuna işaret eder (ham ir 
maddesi).
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RESİM 5

Şehzadelerin sünneti dolayısıyla, Sultan Süleyman ile  üç oğlu Mustafa，Mehmed ve Selim,i ata binme töreninde 
gösteren Osmanli minyatürü. Bu sahne Hüner-nam e'm n  II. cildinde yk. 1044e karşılıklı ik i sayfa üzerinde tasvir 

edilm iştir. Soldaki sayfanın orta kısmında boyunluk ve beçkemle süslenmiş ablak bir ata binen Sultan görülmektedir. 
Solaklar ve yeniçeriler, at üzerindeki Sultana eşlik etmekte, silah ve giysilerini taşıyan iç oğlanları at üstünde arkadan 
gelmektedir. Sağ taraftaki sayfanın orta kısmında asaletlerine işaret eden tuğlarıyla ayırdedilen şehzadeler bir merdivene 

doğru yaklaşmaktadır. Her ik i sayfanın ön kısmında yer alan alayda üçüncü şehzade (sağdaki sayfanın sol alt köşesi) ileri 
gelenler ve “ UskUf ’ giymiş yürüyen solak muhafızlar ile  telli sazlarla türkü söyleyen ozanlar, takla atan canbazlar 

(tulumvu) ve bayramlık eyer takımlarıyla binicisiz yedek atlar görülmektedir. Arka  plandaki mimari muhtemelen II. 
Mehmed tarafından yaptırılmış olan Bayeziďteki eski saraydır.
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RESİM 4•
Doğu.Altaylarda KudırgaMaki Kök-Türk taş kazımasından 
bir ayrıntıda beçkemli büyük bir süvari atı, muhtemelen 
maskeli küçük başlı b ir safkan ve b ir m id illi olmak üzere 

üç cins at görülmektedir. Otto-DornMan resim 31•

RESİM 6.
Yaklaşık olarak ^566’ya tarihlendirilen ve Muhteşem 

Süleyman,ı at üstünde tasvir eden bir Osmanli minyatürü. 
Boynuna kutas bağlanmış olan bu at ablak denilen 

türdendir. Blocheťden lev. C LX X III.

RESİM 7 RESİM 8
КопуаҸа Sultan Alaeddin4n sarayından arslan ve ejder Gökteki köşkün avlusunu dolduran bir at sürüsünü tasvir

avlayanları gösteren Anadolu Selçuklularına ait alçı eden Uygur duvar resminden ayrıntı,
kabartma. Türk  ve İslâm  Eserleri Müzesi, İstanbul. Le Coq，Chotscho' dan lev. 19.
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RESİM 9
Gökyüzünde Budist bir rahibi taşıyan kanatlı bir ç iit  

m id illiy i tasvir eden Turfanca  bulunmuş bir Uygur duvar 
resmi. Grünwederden res. 640■

RESİM 10
Tun-HuangMa bulunmuş bir Türk  savaşçısını 

gösteren boyalı toprak heykelcik. 
Artamonov da s. 1944eki resim.
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RESİM 11
T urfanca  bulunmuş, dört nala koşan yağız bir süvarî atını gösteren Uygur resmi. Völkerkunde Museum，Berlin.
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RESİM 12
Okçunun bindiği büyük b ir atı tasvir eden，Sülek4e bulunmuş Türklere ait bir taş kazıma levha.

ArtamonovMa s. 210,daki resim.

RESİM 13
Püsküllerle süslenmiş safkan b ir süvari atının ve elinde batrak tutan bir binicinin  tasvir edildiği Sülek4e bulunmuş 

Türklere ait b ir taş kazıma. Artam onov^a  s. 210，daki resim.



M İT O L O J İK  D Ö N E M D E  A T

BİLG E  SEYİDOĞLU*

M it B ilim i manasına gelen M ito lo ji, tarih öncesi dönemlerde toplumların inançlarını, tarih lerin i， 
kültürlerini içine alan bir bilim dir. Bu bilime m it adı verilir. Türkler de diğer büyük m illetler gibi mito- 
lojik bir dönem geçirmişlerdir. Eski Türklerin kainatın ve insanlığın oluşumu, yaşayanlarla ölüler ara- 
sındaki ilişk ile r, insanlann sosyal münasebetlerinin nasıl olması gerektiği hakkındaki düşüncelerini 
mitolojilerinde bulabiliriz. Anayurtları Orta-Asya olan Eski Türklerin  inançlarına göre kainatı yaratan 
herşeyin hakimi ilahi güç Tengere Kayra Han’dır. Bundan başka diğer kutsal güçler de vardır. Denizle】• 
Hakimi Yayık Han, Gökler Hakim i Bay ülgen  gibi...

Yeryüzündeki insanların bu kutsal güçlerle münasebetini şamanlar temsil ederler. Şamanlar, özel 
törenler düzenleyerek, trans haline geçip bu dünyadan çıkıp öte dünyaya geçerek kutsal güçlerle temas 
haline geçer; insanların dertlerini, sıkıntılarını bu kutsal güçlere ulaştırırlar.

Şamanlar içinde yaşanılan dünyadan öteki dünyaya kutsal güçlerin bulunduğu dünyaya geçmek 
için hazırlık yaparlar. Bunlar şamanın sırtına giydi■؛ kaftan, başına taktımı başlık, davulu, aynası ve at 
başlı sopasıdır. Bunların hepsinin üzerinde de sembolik işaretler vardır. Bu işaretlerden bazıları şa- 
mana öte dünyalarda kendisine yardım edecek olan hayvanların resmidir. Mesela: Altay  şamanlarınm 
keçi yahut ren geyiği derisinden yapılmış olan kaftanlannm  üzerinde üç başı olan yılanlar，ok yay re- 
simleri, demir parçaları bulunur; bunlar şamanın yeraltı dünyasına seyahatinde kötü ruhları korkutmak 
içindir. Şamanların aynaları ise, dünyanın dışına sıktıkları zaman bununla dünyayı görmelerini sağlar. 
Aynaya verilen isim  Panaptu = ruhların gölgesi manasına ge lir1. Bu aynaya bakınca, şaman d d e r in  
ruhlarını görür. Bazı moğol şamanları aynada "şamanların beyaz atıMm görürler.

Şamanlann başlarına taktıkları başlığın üzerinde çeşitli sesler bulunmaktadır. Ren geyiği boy- 
nuzu, kuğu, altın kartal ve kahverengi baykuş tüyleri başlığa takılır. M is tik  seyahatine hazırlanırken 
şamanın yanında bulunan eşyalar arasında at başlı b ir  sopa da vardır. Buryat şamanları bu sopayı trans 
haline geçerken kullanırlar. Sopanın üzerinde dans ederler. Şamanlar trans haline geçtikten sonra gök- 
yüzünde seyahat ederlerken bazı tanrılar ve ruhlarla temasa geçerler. Şaman yeryüzündeki insanların 
sıkıntıları için  onlarla konuşur, yalvarır dua eder, fakat bu kutsal g a le r in  ancak bir kısmını kontrolu 
altında tutabilir. Diğerleri iç in  şamanın yardımcılara ihtiyacı vardır. Büyük  tanrılara sık sık müracaat 
edilir. Altaylılar da şamanın seyahati sırasında Denizler Hakim i Yayık  Han’ın, Kayra Han'ın, Bay Ü1- 
gen'in ve kızlarının yardımını ister. Şaman'a yardım  eden ruhlar hayvan şeklinde ortaya çıkarlar. Si- 
birya'da Altay'larda bu ruhlar ayı，kurt, geyik, tavşan, kuş (Özellikle kaz, kartal, baykuş, karga) şek- 
ündedir. Diğer yardımcılar ise orman ruhları, yeryüzünde yaşayan ruhlar ve ocak ruhlarıdır. Yardımcı 
ruhların şekli ve sayısı bölgeden bölgeye değişir. Şaman kendisine yardım  eden ve koruyan bu

* Prof. Dr. Bilge  Seyidoğlu, Erzurum  Üniversitesi 
١ Mircae Eliade, Shamanism, Princeton，U.S.A. 1970，s. 154.
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ruhlardan memnundur. Şamana yeraltına seyahatinde kır at yardım eder. Şaman gökyüzünden inerken 
de bu kır ata biner2.

B ir  Buryat efsanesinde genç bir kadın şaman olan atalarının ruhu ile evlenir. Bu evlilikten  sonra 
kadının sahip olduğu atlardan b iris i sekiz ayaklı b ir  tay dünyaya getirir. Dünyalı kocası bu atın dört 
ayağını keser. Bunun üzerine kadın çok üzülür, onunla gökyüzüne uçtuğunu ve başka diyarlara 
gittiğ in i söyler. Bu olaydan sonra kadın Buryat'ların koruyucu ruhları arasına girer.

Şamanizmle i lg il i seanslarda sadece at değil, beyaz at kılla rı da sembolik olarak kullanılır. 
Şamanların üzerine oturduğu kır  atın kılları yakılınca at onları dünyanm ötesine taşır. Buryat mitine 
göre at öiü şamanlan yeni evlerine götürür. B ir  Yakut mitinde şaman, davulunu çevirir elindeki sopayla 
üç kere vurur, davul üç ayaklı bir taya dönüşerek onu gökyüzüne ulaştırır.

A t  burada sembolik b ir  yürüyüşü ve ruhun bedenden ayrılışını, "şamanın m itik "  ölümünü 
anlatmaktadır.

Şamanizmin kutsal dünyasında davul şamanın "Trans” halindeki seyahatini sembolize eder. Bu 
seyahat，davulların eşliğinde dünyanın merkezine olan seyahattir. Davullar ruhları toplar ve dağıtır. 
Davul şamanı seyahatine hazırlar, onun için  davula şamanın at】 adı verilir. Yakut ve Buryat'lar 
arasında A ltay  davulu çalınınca şamanın atın üzerinde gökyüzüne seyahat ettiğine inanılır. Soyotlar 
şaman davuluna Khamu-at adım v e rir le r '

Davulun  sesi kötü ruhları kovar. Gürültünün büyüsü sihri onları uzaklaştırır. Bu müzikal bir 
büyüdür. Sibirya  şamanlan arasında şamanın seyahatini hazırlayan ve büyülü sesi çıkaran çalgı ise 
"kopuz'^uı•4.

A t, T^rk  mitolojisinde  sezgiyi de sembolize eder. Televü şamanlan hasta gocuklarının ruhlarını 
şu şekilde geri çağırırlar:

"Ülkene geri dön, babana geri dön... annene!'，ruhları geri çağımıak, iyileştirme aşamasında şa- 
manlar iç in  çok önemlidir. Eğer ruh bedene dönmeyi reddederse şaman ölüm  diyarına onu geri getir- 
meye gider. Buryatlar şamanın ruhu arayıp bulması iç in  dua ederler. Alarsk kabilesindeki Buryatlar 
arasında şaman bir halının üzerine hastayla yan yana oturur. Etrafında bazı objeler de bulunur bunlar 
arasında ok  da vardır. Çadırın dışındaki meydana b ir  direğin üzerine kırmızı ipek asılır. Bu ipekle 
hastanın ruhunun yeniden bedenine gireceğine inanılır, bunun için çadınn kapısı açık bırakılır. Dire- 
ğin yanma kır bir at bağlanır. Buryatların inancına göre ruhu önce at görür ve kişnemeye başlar.

Şaman seyahate çıktığı zaman ona bu seyahatinde kutsal hayvanların ruhları eşlik ederler. Dalları 
yontulan üç ağaç çadırın önüne d ik ilir . Ortadakinin üzerine ölü dere kuşu bağlanır. Doğudakinın 
üzerine b ir at başı konur ve bunlar birbirine  at kılları ile bağlanır. Çadırlar ile  ağaçlar arasına bir masa 
konur ve üzerine de içinde içecek bulunan b ir  testi yerleştirilir. Şaman kuşların uçuşunu tak lit ederek 
harekete geçer, yavaş yavaş gökyüzüne yükselir. Bu yolculukta dokuz engel vardır. Bu engellerin her 
birinde  bulunan ruhlar ona yardım  ederler. Bu yolculuktan  dönünce şaman vücudunun bazı 
kısımlarının ateşle temizlenmesini ister5.

Yakutlar arasında bu merasim sırasında çam ağaçlan seçilir. B ir  çam ağacının tepesine şaman 
tarafından beyaz at başı yerleştirilir. Sonra üç direk dikilerek bunların tepelerine sırasıyla, birinciye ik i 
başlı ökskuşu İkinciye  karga üçüncüsüne de guguk kuşu konur. Son direğe de kutsal ayı bağlanır. Bu 
bağlar cennete giden yolu temsil ederler, kuşlar uçacak, ayı onu takib edecektir. Her engelde şaman
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durup dinlenir. Yolculuğun sonunda şaman kalkar seyahatin؛ , dansederek ve kuşların hareketini taklit 
ederek an la tır.

Altay Türklerinin inanışına göre dünya ve cennet arasındaki yolda yine atlar ardır6.

Gökyüzünün ortasında parlayan kuzey yıldızı bulunul*• Samoyeďler buna gökyüzünün mıhı 
(çivisi) Chukchee'ler ve Koryak'lar çivi yıldız derler, Altay  Türkleri kuzey yıldızını kazık olarak kabul 
ederler ve altın kazık adını verirler. K ırgız，Başkurt ve Sibirya Tatarları ona Güneş kazığı derler, 
Buryatlar at sürülerinin bağlandığı b ir  kazık olarak düşünürler. Bu kazık cennet ve dünya arasındaki 
yolda bulunmaktadır.

Yalnız insanların değil gökyüzündeki kutsal yaratıklann da atları vardır?.

Şaman kozmogonisinde dünya ağacı veya hayat ağacı denilen ağaç dünyanın merkezindedir ve 
yükselen dallan Bay ülgen'in  sarayına değer. Abakan Tatarları arasındaki mite göre yedi dalı olan huş 
ağacının dalları Deniz Dağı'nın tepesine uzanır. Moğol düşüncesine göre dört yönlü piram it şeklinde 
bir kozmik dağ vardır, obasında da bir ağaç bulunur. Tannlar atlannı buraya bağlarlar.

Sibirya Tatarlarına göre kutsal ağaç yeraltında da vardır. Yedi köklü çam ağacı veya dokuz köklü 
ağaç Ölüm  Tanrısı îrle  Han'ın sarayına doğru uzanır. Irle  Han ve dokuz oğlu atlarını bu ağacın 
gövdesine bağlarlar8.

Şamanlar kurban olarak açık renk b ir  at seçerler ve huş ağacının dalını hayvanın arkasında 
saklarlar. Böylece ruhunun Bay ülgen'e gideceğin؛ düşünürler. Şaman çadıra girer, ateşe dalları atar， 
davulunu tütsüler, ruhları çağırmaya başlar, davet eder. Her biri gözüktükçe onlara ihtiyacı olduğunu 
söyler. Onlar da geldikçe, "Kam  ben buradayım” derler. Her b iri geldikçe Şaman davuluna vurur. 
Sonra at tutularak kurban edilir ve eti merasimle aagıtılır. En iy i parça da şamana kalır.

İk inc i gün merasimin en önemli kısmı başlar, şaman Bay ü lgen 'in  makamına doğru yola 
çıkmaya hazırlanır. Çadırın içinde b ir ağaç yanar şaman davulun efendisine et ikram  eder. Ateşin 
sahibine, yurdun sahibi kutsal güçlere et ikram  ettikten sonra Bay ülgen'e  seslenir. Sonra davuluna 
vurarark diğer kutsal ruhları çağınr. Denizler hakim i Yayık  Han，Kayra Han，Paysun Han ve Bay 
Ülgen'in ailesi çağrılır. Daha sonra Mardo Han, Altay  Han ve Oktu Han çağrılır. Sonra sıra cennet 
kuşlarına gelir. Bunlardan beş merküt çağrılır. Şaman kuşlar gibi hareket eder, onları taklitten sonra， 
gökyüzünde dolaşıyormuş gibi olur, gökgürültüsünü taklit eder. Kurban edilmiş olan atın ruhu Pura ile 
karşılaşır. Pura ile bir, ik i ve üçüncü cennetlere girer. Burada Pura yorulur, üçüncü cennete kaz ile  
girer. Beşinci cennette büyük yaratıcı Yayutşi ile  karşılaşır. Yayutşi ona geleceğe dair bazı sırları 
açıklar. Onikinci ve daha yüksek cennetlere ulaşır, Bay ülgen'le  konuşur.

"Türk  m itolojisine göre şamanı kutsal güçlerin yanına götüren, Tanrıların yanında bulunan at 
ölümün ve sezginin sembolüdür, gökyüzünde de yeryüzünde de yer؛ vardır. Tanrıların insanlara 
yardım etmesi için onun varlığı gerekmektedir. Esrarengiz bir alemi yeryüzünde temsil eden hayvandır. 
Şamanın ve insanların en iy i dostudur. İnsanı cennete ulaştıracak yolu da at bilmektedir. M ito lo jide  
atın yerini ve değerini bilince destanlarımızda yer alan ve kahramanların en iy i dostu olan atları daha iy i 
değerlendirebiliriz. Bu atlardan b iri şamanın atı ile  aynı adı taşıyan Köroğlu'nun atı Kırat'tır. Kırat 
denizden çıkan ik i deniz aygırının soyundan gelmektedir. Kırat ve Doıu at doğar doğmaz b ir  tavlada 
kırk gün ışık ve insan yüzü görmeden büyütülmüşlerdir. Köroğlu babasının tenbihlerine otuz dokuz 
gün riayet eder bu atlar ışık ve insan yüzü görmezler fakat kırkıncı gün dayanamaz tavların üstünden 
bir delik açarak ne olup bittiğ in i görmek ister ve gördüklerine inanamaz. Sağ taraftaki atın omuzlarında 
iki kanat alev gibi yanmakta altın gibi parıldamaktadır. Sol taraftaki ata bakar onun kanatları yoktur,

6 cı.g.e, s. 261•
7 a.g.e, s. 270.
8 a.g.e, s. 191-192.
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tekrar sağ tarafa gözlerini çevirdiği zaman kanatların sönmüş olduğunu görür. Bu  at Köroğlu'nun 
sevgili atı Kırat'tır. Sezgisi ile  onu tehlikelerden korur, engebeli yerlerden onu uçar gib i geçirir 
peşinden h içb ir  yaratık yetişip  tutamaz. Olağanüstü güçlerin ona verdiği öze llik le ri taşır. M itik  
dönemlerde gökyüzünde dolaşan ve tanrıların  olağanüstü öze llik le r  bahşetmiş olduğu Kırat, 
Köroğlu 'nun  sevgili yoldaşı oimuştur. Keloğlan  onu hile  ile  b ir  seferinde elinden alır, birçok 
maceradan sonra atını geri getirirken gemini o kadar kısar ki Köroğlu bunu görünce dayanamaz hemen 
b ir  şiir söyler:

Canım Hemze, gözüm Hemze 
Hemze incitme girati 
Budu sene sözüm 
Hemze incitme girati

Gıratda menim direğim  
Eriyer kalmaz, yüreğim 
Sen olasan düz çöreğim 
Hemze incitme girati

Girat menim ik i gözüm 
Bele derde nece düzüm 
Hemze sene budu sözüm 
Oğul incitme girati

Eşider paşalar, beyler 
Şadlık haberini söyler 
Köroğlu iltimas eyler 
Bala，incitme girati9

Toplumumuzda ata verilen değer ve at sevgisi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Türk 
m ito lo jis ine  göre at, Tanrıları görmüş onlara yakın olmuştur. Kainatın sırlarına vakıftır. Aynı 
zamanda insanlara da yakındır. Onların iy iliğ ine  yardımcı olmuştur. Bu temel inanışların sonucu at 
T iirk  toplumunda dost, sırdaş, arkadaş, yardımcı özelliklerini bugüne kadar korumuştur.

9 Habib id ris i, K ö ro ğ lu  Destanının A ze ri R ivayeti üzerine  K arş ılaş tırm a lı B ir  Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 
1992，s• 140-141.
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TUNCER  GÜLENSOY*

A tlı göçebe kültürünün temsilcisi olan Türkler, hayatlarının her safhasında beraber oldukları ata 
büyük sevgi göstermişler؛ ona en iy i şekilde baktıkları gibi adına methiyeler^，şiirler3 düzrnüşlerdiı*.

A t yalnız T iirk le rin  değil, at ile  i l iş k i kuran her kavimden insanın sevgisin؛ ve saygısını 
kazanmıştır. A t，pek çok kavmin  m ito lo ji4, destan'؟ ve efsânesinde6 yerin i almış, nesiller boyu 
yaşamıştır.

Türkler A t ve A tç ılık  (Ankara 1993) adlı bir eser yayınlayan A l؛ Abbas Çınar7, bu eserinin 
"Atlara ad verme geleneği ve ünlü atlar" (s. 29-32) bölümünde, Türk  ve Islâm  kaynaklarında tesbit 
etugı at is im lerine  temas etmiştir. Bunlardan Kedim lig Doru, Başgu Boz, A lp  Salçı gib i Göktürk  
Devleti kabanı Kültig in  ile  Ak Budun, Ak Kula, Aç Budan gibi Kırgızların  Manas destanında alplerin 
bindikleri atlann isim leri Türk at kültürü  iç in  önemlidir. Bunların dışında, bazı Türk  kahramanlarının 
veya beylerinin bindikleri atların adlan şunlardır:

A lp ın  adı
Kazan Bey (Dede Korkut'td)
Bay Gezeneg 
Kara Günen 
Deli Dündar 
BeyBöyrek  
Bayındır Han

Köroğlu
Kiziroğlu  Mustafa 
Reyhan Arab
Mehmet Paşa (Belgrat Fâtihi)
TT- Osman

A tın  ad!
Konur
Doru aygır
Gök Rìdevi
Tepel Kaşga
Deniz Kulanı
Keçi Başlu Geçer Aygır
Toklu Başlu Doru Aygır
Kırat
Fener
Alapaça
Dom
Sisli K ır  A t

* Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Erciyas üniversitesi, Kayseri.
Aslangül, Halil , "A آ t sevgisi", K öy Postası, 165 (1958), s. 18-19.

"Türklerde at sevgisi", Köy Postası, 217 (Ağustos 1958), s. 20-26.
2 Uçar, Nail, "Türk  tarihinde at", Askerî Veteriner D erg is i, 188，Nisan 1954, S- 23-30•
3 Koçu, Reşat Ekrem，"Türk  tarih ve edebiyatında at••，T arih  Dünyası, ل o Eylül 950 ا, Köse, Nerin，"Bozlaklarda at”， 

T ürk  K ü ltü rü , 335，M art 1991，s. 157-160. Sevük, İsm ail Habib，"H a lk  Şiirinde  Türk  atı■•: T ü rk  F o lk lo r  
A raştırm a la rı, III/58 , Mayıs 1954, s. 913-914.

4 Uraz，Murat, "Türk  M itolo jis inde  ve folklorunda  atlar", Türk F o lk lo r  A raş tırm a la rı, X V III/348 , Temmuz 1978，s. 
8371-8375.

5 Elçin, Şükrü, "Türk  destan, masal ve hikayelerinde atla i lg ili inanışlar", Türk F o lk lo r  A raş tırm a la rı, X V I，182，Aralık  
1977, s. 107-110

6 "Atların  doğuşları ile  ilg il i efsâneler". T iirk  F o lk lo r  A raştırm a la rı, VII/162, Ocak 963 ل，s. 2943-2945.
7 Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yayınları: 192，174 s.



96 TUNCER GÜLENSOY

Battal Gâzi A§kar
IV . Murat8 Bad-ı Sabâ,

Tayyar,
Cilalı Yağız,
Mercan,
Etem,
Saçlı Doru,
Kapı Ağası Dorusu,
Arslan Dorusu,
Ç illi Dorusu,
Kayışoğlu Dorusu,
Ağa Alacası,
Bağa Alacası,
Şam Alacası,
D a lla r Delisi.

Kırşehirli Ahmet Hamdi Mahmutoğlu Dağyaran9
Kaçak N ebi10 Bozat

Türklerle  bozkır kültürünü paylaşan eski Moğollarda  ata aynı şekilde sevgi gösterildiği 
görülmektedir. "Monggol-un Niguça Tobçiyan" (Moğolların G izli T arih i)11 ve "A ltan Tobçi"12 adh 
Moğol kroniklerinde ata gösterilen ilg i ve sevginin ifâdeleri ile atlara verilen özel isim ler ve bazı atların 
sıfatlan çok i lg i çekicidir. Moğollann  G izli Tarihi'inde geçen at, isim  ve sıfatlan şunlardır:

D ayir (Büyük), Boro (Boz); sırtı yaralı kısa kuyruklu，siyah ç izg ili k ır  at (par. 24, 25，205); 
benekli beygir (par. 77, 90); ak burunlu, kula  renginde kısır kısrak (par. 87); kara ç izg ili k ır at (par. 
90); açık kestane renginde (süratli) at (par• 55，205); ak at (par. 91); konur renginde kanbur at (par. 95， 
205); kara ç izg ili koşu atı (par. 106); kara yeleli ve kara kuyruklu kısrak (par. 117); (boynuzlu kuzuya 
benzeyen) k ır  at (par. 17 آ); güzel bacaklı beygir (par. 123); ak ağızlı kula (savaş atı) (par. 127); boynu 
kemetli vahşi at (par. 199); benekli at (par. 205); Ak-ağız ve А к -boz (M erkit atlarının özel adı) (Par. 
169).

8 N e fî'n in  bu konudaki ş iir i Cem D ilç in 'in  ö rn e k le r le  T ürk  Ş ii r  B ilg is i, (Ankara 983 ل) adlı eserinin 131-134. 
sayfalannda verilmektedir.

9 Bu konudaki bilg i, Ahmed Hamdi Mahmutoğlu'nun torunu 1955 Kırşehir doğumlu Mahmut Seyfeli'den alınmıştır. 
"Ahmet Hamdi bey，bir kış gecesi köyüne dönerken, donma tehlikesi geçirip attan düşmüş. Dağyaran adil at, dört nala 
eve gelip, tepinip, kişneyerek b ir hâdise olduğunu anlatmış. Ev halkı atın peşine düşerek, Ahmet Hamdi beyi yarı 
donmuş vaziyette bulmuşlar ve eve getirip tedavi etm işler."
Ahmed Hamdi Beyin atlarının sağ sağnsında, birbirine dönük ik i ay (veya：c  harfi) biçiminde damga bulunurmuş.

ا0  Kaçak Nebi，X IX . yüzyılda, Rus hâkim iyetine  karşı direnişin  sembolü hâline gelmiş destan kahramanıdır. Celâl 
Bergüşat'ın Kaçak Nebi adlı eserinin b ir bölümünde, onun Bozat'a seslenişi çok dikkat çekicidir:

Bozat seni ser tövleye bağlaram,
Ayağına altın gümüş nallaram,
Eger meni bu gavgadan kurtarsan,
Mahmerden, çuhadan seni çullaram.

Bu konııda bir de mani bulunmaktadır:
Apardı Bozat meni.
Şahlasın sayat seni.
Baş goyum  dizing üsde,
Çoh yatsam oyat meni.

(Doktora öğrencim, Azerî Türkü Mahmud Sarıkaya'dan alınmıştır).
Temir, Ahmet, M ل 1 oğ a lla rm  G iz li Tarih i, Ankara 1948，T T K  yay.
12 A lta n  Topçi, Tuncer Gülensoy tarafından Moğolca asiından tercüme edilmiş ve TTK-Belleten'in in  152, 192 ve 196. 

sayılarında yayınlanmıştır.
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Türkler, "damga” adını verdikleri boy ve soyların】 belirten işaretleri, at, sığır, koç-koyun ve keçi 
gibi evcilleştirip, eti, sütü ve derisi için  besledikleri hayvanların belirli yerlerine vurmuşlardır. Atların 
damga başlan yerleri şöyledir:

1. Sag veya sol sanrıları (nâdiren her ik i sağrıya da damga basılabilir),
2. Boyun,
3. Yanak,
4. Baldır içi (atı çalan kişi fark edip，damgayı tahrif etmesin diye baldırın içine ve görünmeyen 

yerine vurulur),
5. Boyun b itim i ile  sırt başlangıcı arasındaki (؛ ıkıntı bölgesinde, kürek kemiğinin  biraz gerisine 

(eyer basıp, damgayı tahrif etmesin veya örtmesin diye bu bölgeye vurulur).

Bu tür işaretlerin içinde yer alan at damgalarını incelemeden Once, Türklerin  damga tarihine 
kısaca bakmak gerecektir.

” D A M G A ”  A D I  İJZ E R İN E

Türkiye  Türkçesinde ” 1. B ir  şeyin Üzerine bir nişan, b ir im  basmaya yarayan araç. 2. Bu araçla 
basılan nişan, im ." anlamlarında kullanılan "damga” adı, en eski Türkçe kelimlerenden birisi olup, eski 
Türk yazıtlarından Açura Yazıtı'nın sol tarafındaki metinde şöyle gedmektedir:

1. Yeti yegirmi erdemi yaşınta erdim; ölti
2. kab?kı eti bunsız erti kara sağın teg
3. yerdeki tamkalıg yılkı buns/ız erti/
4. yag... tegmis sü teni yeti bin oğlan erti.

(Türkiye  Türkçesiyle: ١• On yed؛ erdemi yaşında idim , öldü, 2• Göz kapağının eti (?) kara saçı 
gibi kedersiz id i, 3. Yerdeki damgalı yılk ı sayısız id i, 4. Hücum  eden ordusunun kudreti yedi bin 
oğlan id i.) (Orkun, H. N .，Eski Türk Yazıtları I I，s. 134)

Bu metindeki tamkalıg yılkı sözünden Türklerin  atlanna "nişan, işâret, ؛١٦٦ ” vurdukları ve bunun 
adına da "damga" dedikleri açıkça anlaşılmaktadır. Aynca  tamga isminden; tam gaçı: Damgacı, 
mühürdar, damga vuran, tamgalamak: Damga vurmak，mühürlemek isim  ve rııle rin in  türetilerek 
kullanıldığı da yine yazıtlarda tesbit edilmektedir.

••Tamga” kelimesi XI. yüzyılda yazılmış olan Kutadgu B ilig  adlı büyük eserde:
tamga: "Damga, mühür" (45, 1036，1766,3223)•
tamga urmak: ”Damga vurmak” (2902)•
tamgaçı: "Damgacı, mühürdar" (4056).
tamgalamak: "Damgalamak, mühürlemek" (3275, 3942) şekillerinde kullanılmıştır.

Kelime，A li Şir Nevî'nin eseri Muhakemetü'l-Lugateyn'de tamgaçi olarak kullanıldığına göre, o 
devirde Doğu Türkçesinde de hâlen yaşamaktaydı.

”Tamga” kelimesi Eski Anadolu Türkçesinde de aynı şekilde devam etmiş, X IV . yüzyılda  
yazılmış olan Süheyl ü Nevbahar adlı eserde şu şekilde kullanılmıştır:

13 Bu konuda bkz.: Elgin, Şükrü, ••At Damgaları" ，Türk E tnografya D erg is i, 1/6, s. 26• 
Nur, Rıza, "Sinopta A t Damgaları" ，Konya  36, Nisan 1941, s. 13-14•
Gülensoy, Tuncer, Orhun'dan Anadolu 'ya Türk Dam gaları, İstanbul 989 ا，T D A V  yay.
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"Dııtarlar atı vii o l at idi ol 
K i Sa'lûk'i bıraktı v ii duttu yol 
Şolok dem ki kıldı nazar Şah-ı Çin 
G örür kızı tamgası urlu kaçın."

(Türkiye Türkçesiyle: A tı tutarlar ve tuttukları at odur; k Sa'lûk'i bırakarak yola devam etti; tam ؛
o zaman Şah-1  Çin  baktı; (atın) kıçına kızının damgasının vurulmuş olduğunu gördü.)

Buradaki ifâdeden de atlann damgalandığı，hattâ bu damganın atın "kıçına" yâni sağrısına 
vurulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkçenin  e tim o lo jik  sözlüğünü hazırlamış olan Fin  türkoloğu  M. Räsänen, eserinin 460/a 
sayfasında bize şu bilg ileri vermektedir:

(atü. tamka ”Eigentumszeichen•’，KB. mtü. çağ. usw. tamka
"Siegel", krnk. tamna "Stempel", oir. soj. tanma, kaz.
tamga (> Çer. TLÇ  66 tamga', russ. Vasm. 3: 74-5 tamga:
moğ. KW b. 377 tamaga ”Stempel•') (EWT, 460 a).

Bu bilgilerden, "tamga” kelimesinin Eski Türkçede tamka, Kutadgu B ilig  ve Orta Türkçe ile  
Çagataycada tamga, Kum uk  Türkçesi'nde tanma, Oyrat ve Soyon Türkçelerinde tanına, Kazan 
Türkçesinde tamga olarak kullanıldığını öğrendiğimiz gibi, kelimenin tamga şekliyle Çeremişçe ve 
Rusçaya geçtiğini görüyoruz. Moğolcada kullanılan  "tamaga” kelimesi de Türkçeden Moğolcaya 
geçmiş bir ödünç kelime olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kelim e  bugün Anadolu anızlarında da ”damga” şeklinde Bu, önseste meydana
gelen d-< t- değişmesinden başka bir şey değildir.

Damga, yukandaki tarifinden de anlaşılacağı üzere herhangi b ir  şey üzerine vurulan "işaret, 
alâmet, alâmet-i fârika; marka" manâlannı karşılamaktadır. Eldeki tarihî belgelerden ve yazılı taş, kaya 
ve sütûnlardan öğrendiğimize göre, Türkler, Yenisey ve Orhun yazıtlarında kullanılan alfabeden çok 
önce damgayı bilmekte ve uygulamakta ؛diler.

İ lk  bulunduğu yıllarda  g iz li b ir  yazı sanıldığı iç in  "Run” adı verilen m illî Türk  yazısının, Orhun 
âbidelerindeki mükemmel şeklini alıncaya kadar, uzun b ir  süre içerisinde, çeşitli sabalardan geçtiği 
görüşü yaygındır. Orhun ve Yenisey yazıtlarında görülen bâzı harflerin bir kaç şeklinin bulunması da, 
Türklerin en mükemmele ulaşmak için  gösterdikleri gayretin belirtisidir.

Pek çok türkoloğun dikkatin i çeken aşağıdaki işâretler, Türklerin  kullandıklan  maddî kültür 
unsurlarına şekil olarak çok benzemektedirler:

ok ay S

(ya) eb(>ev) (süngük) at

Görülaugıi gib i，ok (uk，ko，ku) okunan işaret, gerdekten bir oka; ya (ay) okunan işaret bîr yay'di\ 
s okunan işarek süngük't (yan؛ kemiğe); at okunan işaret de üzerine eğer vurulmuş veya binilm iş bir ata 
benzemektedir.

Yazıtlardaki öbür hece işaretlerine  gelince, bunların hiç değilse bazılarının eski Türk  
damgalarından çıkmış olduklan pek çok türkolog tarafından kabul edilmektedir.

Bu da bize Orhun alfabesinde kullanılan her işaretin uzun zaman içerisinde en mükemmeline 
ulaştığını göstermektedir.
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Orhun ve Yenisey yazıtlarının bulunduğu taş, kaya ve sutûnlar üzerinde, harflerin  dışında, 
ayrıca ideogram  ve damgaların bulunması şaşırtıcı görünüyorsa da bunların yüzyılla r boyunca 
süregelen b ir geleneğin devamı olduğu düşünülebilir. Veya，bil• anlatım  vasıtası olarak kullanılan 
alfabe işaretlerinin anlatamadığı bazı şeyleri anlatmak iç in  kullanılm ış  olabilir• Bundan başka, o 
yazıları yazan boyların veya küçük topluluklann (cemaatlerin) sülâle (soy) damgalan da olabilir.

T Ü R K  D A M G A L A R IN IN  DO Ğ UŞU  Ü Z E R İN E

Türkler, "damga” adım verdiğimiz işaretleri kullanmadan önce, anlatmak istedikleri şeyi mutlaka 
resim ile  ifâde  ediyorlardı. N itekim , ilkyazlarda  da insanların pek çoğunun resim  kullanarak 
meramlarını anlattıkları, bulunan mağara duvar resimlerinden anlatılmaktadır, insanlık  resimden 
p ik tog raph^  daha sonra da p iktogram '^  geçmiş olmalıdır. Türk  damgaları, işte bu safhada, yâni 
piktograph ile  piktogram  arasında doğmuş olabilir. Bu görüşe göre, Türk  yazı ve damga tarihini şöyle 
şematize edebiliriz:

I. devre: Resim
//. devre: Piktograph (Eski Mısırlılannki gibi ha^  yerine resim kullanan yazıda tek işaret)
///. devre: Piktogram (Basitleştirilmiş resim)
/V. devre: ideogram  (Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya f ik r i ifâde 

eden işâret)
V. devre: Phonogram (B ir harf, hece veya sesi gösteren işaret)
٧ /. devre: Harf (Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi meydana getiren işâretlerden her biri)

Eski Türk Yazıtları adh 4 c ilt lik  eserin sahibi H.N. Orkun'a göre de Kök-Türk  phonogramlan ve 
haıfleri, çok eski devirlerde damgalardan gelişmiştir.

K Ö K -T Ü R K L E R , O R H U N  Y A Z IS I  V E  D A M G A L A R

M ilâd î V I.-V III•  yüzyıllarda  yarı-göçebe Türkler, esk؛ îç Asya  atlı göçebelerinin sanat 
kollanndan pek çoğunu yaşatmaya devam ediyorlardı• Kaya Üzerine al boya ile  resim yaparak veya taşı 
madenî b ir  uç ile  çizerek, petroglifdenen  levhaları vücuda getiriyorlardı. Taştık devrindeki gib i tahta 
üzerine resim de yapıyorlardı. D ik ili taşlara insan ve hayvan heykelleri yontuyorlardı.

Türklerin  Orta Asya’daki sanatı hamâsî üslûpta id i. Hayatları savaş ve avcılıkla  geçen göçebe 
sanatkârları, bu konulardaki hislerini, edebiyatta destan üslûbu ile  tasvir ediyorlardı. Çoban ve avcı 
olarak hayvanlan yakından tanıyor ve büyük bir ustalıkla resim leyebiliyorlardı, üslûp ları rea list 
(gerçekçi) olmakla beraber, naturalist (tabiata yakın) değildi. Çünkü, heyecanlı olayları anlatırken, 
mübalâğalı ifâdelere kaymakta，şekilleri tabiat dışındaki görünüşlere sokmakta id iler. Bu yüzden 
göçebe üslûbuna realist-empressionist (gerçekçi, fatak mübalâğalı) denmektedir.

Tarihî belgelerden，her Türk  boyunun bir ongunu olduğunu öğreniyoruz. Ongun mahiyetindeki 
hayvanlar, her yerde aşağı yukarı aynı cinsten at, geyik, dağ keçisi, boğa, kaplan, kurt, su kuşu, 
yırtıcı ku§ gibi m otiflerdi. Bazen, belki galebelerin  dinî inançlarından dolayı, zoomorfik  motifler, 
efsanevî bir veçheye bürünerek, hayalî, muhtelit azâlı mahlûklar ortaya çıkıyordu.

"Türk  damgalarının doğuşu üzerine" yan başlığını taşıyan bölümde de açıklandığı üzere, bazı 
motiflere verilen heraldik  (ongun ile  i lg il i)  veya totemik (ata sayılan ongun ile  i lg il i)  manâların b ir 
neticesi olarak, bunlar boy vtyci şahıs damgası olan bïrQV piktogram  (basitleştirilmiş resim)，daha sonra 
dafonogram  (b ir ses ifade eden piktogram), hattâ Orhun yazıtlarında görüldiıgıi gibi, yazı şekline 
girebiliyorlardı.

Görüldüğü üzere, Türk damgalan, eski Türk  m illî yazısı olan Orhun-Yenisey harflerinden çok 
daha eskilere dayanmaktadır. Fakat，elimizde bulunan Orhun harfleri ile yazılı belgelen؛ en eski Türk 
yazılı vesikaları saydığımız için, şim dilik, daha değişik bir yorumda bulunamıyoruz. Yapılacak olan 
arkeolojik kazılar neticesinde Orhun yazısından daha eski belgelerin bulunabileceğini tahmin etmek zor
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değildir. Orhun yazılannın bulunduğu taş, kaya ve sütûnlar üzerinde çeşitli damgaların da yer alması, 
bu tahmini kolaylaştımıaktadır.

Damgalar konusunda bizleri en fazla düşündürecek husus, şekillerin çok çeşitli olmasıdır. Orhun 
harflerinde artık kesin bir kalıba girmiş bulunan şekillerin yanında, çok değişik damgaların bulunması, 
acaba, bu yazıları yazan boyların  ve soyların değişik olmasından mıdır? Bu soru üzerinde de 
düşünmek gerekir. Çünkü, Kök-Türk  imparatorlusunu meydana getiren Türk toplumu yalnız bir Türk 
boyu değildi. Boyları meydana getiren soylar, cemaatler ve aileler bu değişik damgaları kullanmış 
olabilirler.

Nitekim , ileride  göreceğimiz 24 Oğuz boyunun damgalarının da hem kendi aralarında hem de bu 
damgalan veren Târih-i Â l- i Selçuk, Câmi'üd-Tevârih, Dîvânu Lugâti't-Türk ٧^ Şecere-i Terâkime gibi 
eserlerde de fa rk lı şekillerde gösterilmesi, üzerinde tit iz lik le  durulması gereken b ir  husus olarak 
karşımıza çıktığı gibi, bu görüşümüzü de destekler niteliktedir.

D A M G A L A R IN  G Ö R Ü LD Ü Ğ Ü  Y E R L E R

Orhun'dan Anadolu'ya kadar uzanmış olan Türk  damgaları, Orhun ve Yenisey yazıtlarındaki 
benzer veya çok az farklı veya tamamen farklı şekilleriyle Anadolu'daki çeşitli boy, soy, oymak，oba, 
aşiret ve cemaatler ile  aile ler arasında kullanılm akta  ve hâlâ yaşatılmaktadır. Bu damgalardan 
bazılarının (y iğ itlik ,  m ertlik, cesaret; güç, kuvvet; bereket，bolluk) manâlarına geldikleri, damgayı 
uygulayanlar tarafından bilinmekteyse de, bazılarının ne manâya geldikleri hakkında kesin bilg ile r؛ 
yoktur. Bu konuda sorulan sorulara "Dedemden veya babamdan öyle gördüm. Büyük annem，ninem, 
ebem o şekilde yapıyorlardı; onlar da büyüklerinden öyle  görmüşler!" şeklinde kapalı cevaplar 
vermektedirler.

Sebebi ne olursa olsun, manâsı bilinsin  veya bilinmesin，Türk damgaları ”damga, im ，en" adları 
altında Anadolu'da şu yerlerde kullanılmaktadır:

آ . A t ve sığırlarda,
2. Koç ve koyunun kulak veya burnunun üstünde,
3. Koç  veya koyunun sırtında, kuyruğunda veya başında (aşı boyası ile),
4. Kovanlarda，buğday veya un anbarlarında,
5• Mezar taşlarında,
6. Hece tahtas】 adı verilen, tahtadan yapılmış mezar işaretlerinde,
/• K ilim  ve halılarda,
8. Keçelerde, kepeneklerde，
9. Heybe，torba ve un çuvallarında,

10. Nakış ve yanışlarda,
,Ziynet eşyalarında .أ 1
12. Nazarlıklarda，
13. Ev kapı ve duvarlarında，
14. Kap kacakta,
15. El, yüz, alın, pazu ve göğüse yapılan döğmelerde,
16• A t koşum takımlarında.
Türk  damgalarının bu kadar çeşitli yerlerde kullanılması, Türk  toplumunun fo lk lo r ve etnolojik 

malzemelerinin zenginletmesinde başlıca unsur olmuştur. Bu zenginlikten dolayıdır ki Türklerde başlı 
başına b ir  "halı fo lk lo ru "  doğmuş, halı ve k ilim e  atılan her ilm ik  (veya düğüm), bize b ir  şeyler 
anlatmak isteyen /m Ieri meydana getirmiştir.
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T Ü R K  D A M G A L A R IN D A  EN  Ç O K  K U L L A N IL A N  H A Y V A N  M O T İF L E R İ

Bu güne kadar bulunan kurganlardan, mezar taşlarından, yazılı taş, kaya ve sütûnlardan elde 
ettiğimiz bilgilere  göre, Türkler ongun olarak pek çok hayvanı tanıyorlar, bunları kutsal addedip, hem 
avlamıyorlar，hem de etlerini yemiyorlardı. Şamanlık devlinde Türklerin bu hayvanlara tapındıkları da 
bilinmektedir. Müslümanlığın  Türk ler tarafından kabul edild iğ i yıllarda  bile, henüz îslâm iyetle  
karşılaşmamış olan Ural bölgesindeki Başkurt Türkleri, sayısı 12 olan (kış, yaz, yağmur, ağaç, yel, 
at, su, gece, gündüz, ölüm, toprak, gök) gib i tabiat tanrılarına tapıyorlardı• Başkurtların, yılanlara, 
balıklara ve turnalara da taptığı bilinmektedir.

Y ine  kurganlardan elde edilen at koşumları, eğerler, tokalar，aynalar, maşrapalar gib i maddî 
unsurların üzerlerine çizilm iş  resimlerden göçebe Türk  sanatkârlarının gayet güzel ve askına uygun 
şekilde hayvan resimleri çizd ik lerin öğrenmekteyiz. Daha sonraki buluntularda bu resim ؛ lerin birer 
piktogram  (basitleştirilm iş resim) haline geldikleri de bilinmektedir. Ö zellik le  şaman elbiseleri ve 
davulları üzerine çiz ilen  bu piktogram lara  daha başka maddi kü ltü r  unsurlan  Üzerinde de 
rastlamaktayız. Türk  damgalarında en çok kullanılan ongunlar (boğa, geyik, dağ keçisi, at, kurt, çeşitli 
kuşlar, koç-koyun, yılan gib i) kutsal bilinen  hayvanlardır. Bunların  dışında kılıç , ау-güneş ve 
yıldızlar ile hayat ağacı m otifleri de birer damga olarak karşımıza sıkmaktadır, o ^ a  Asya’daki göçebe 
Türk boylarının kullandıkları bu damgaların Anadolu'da sitilize  edilmiş şekilleriyle  kullanılagelmekte 
olması tarihi, etnolojik ve fo lk lo rik  açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu ongunlan sırasıyla görelim:

B oğa:
Pazarık kurganında bulunmış olan kutsal boğa motiflerinden, Türklerin  bu hayvana gereken 

önemi verdiklerini açıkça görmekteyiz. Bu hayvanın adını, önüne bazı sıfatlar ekleyerek (Esen-Buka, 
Timur-Buka vb. gibi) gocuklara ad verme geleneği orta asya Türk  boylarında halâ yaşamaktadır.

Pazırık kurganında bulunmuş olan kutsal boğa resmi açıkça incelendiği zaman, bocanın 
başındaki sitilize  edilmiş boynuzun ucu, ok ucu gibi üçgen şeklinde belirtilm iş  ve yılankavi hareket 
verilmiş kuyruğun ve vücudunun üzerine aynca çizilm iş  değişik şekillerin tarihî Türk  damgalarıyla 
yakın benzerli^  olaugu görülür.

Pazırık kurganında bulunmuş kutsal b ir  bo^a.
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G e y ik :

Geyik, Türk le r tarafından kutsal bilinen  ve m ito lo jide，masallarda yeri çok büyük olan 
hayvanlardan biris id ir. Sibirya'nın tundralannda, her şeyin geyikle b ittiğ i bölgelerde, Ren geyiği ile 
i lg il i bazı türeyiş inançlarının yaşadığı bilinmektedir. Fakat bunlar da çok az görünen örneklerdir. Türk 
efsânelerinde yeri olan daha ziyade dişi geyiktir. Bunlar da Tanrı ile  ilg isi olan, birer ilâhe, dişi Tanrı ve 
daha doğrusu birer dişi ruh durumunda id iler. Bunların  en güzel örneği, Kök-Türk  çağında, Çin 
kaynaklan tarafından anlatılan b ir  rivâyettir. B. öngel'in  de Türk  M ito lo jis i adlı eserine aldığı bu 
efsâne şöyledir (s. 569-570):

"G öktürklerin  atalarından b ir i，sık sık b ir  mağaraya giderek orada dişi bir Deniz-Tannsı ile 
sevişirmiş. ik is i arasındaki bu aşk ilg ile ri devam ederken，günün birinde bu Göktürk reisi, b ir  sürek 
avı düzenleyerek ordusu ile  ava çıkmış. Askerler geniş bölgelerdeki vahşî hayvanlan sürerek, nihayet 
küçük b ir  yere sıkıştırmışlar. Bundan sonra da avlarının etrafını çevirip, birer birer avlamaya 
başlamışlar. Tam  bu sırada askerlerden b iri, karşısına çıkan b ir  А к -geyiği okuyla vurarak öldürmüş. 
Bundan sonra sevgilisini yerinde bulamayan Göktürk reisi, meseleyi anlamış ve bu А к -geyiği vuran 
askerlerle onun kabilesini cezalandırmış. Bu cezaya göre Göktürklerde insan kurbanları，hep bu 
askerin kabilesinden yapılırmış".

Bu efsanenin bizi ilgilendiren  tarafı, içinde geyik m otifi olmasıdır. Göktürklerde insan kurban 
edilme meselesi ؛se tamamen gerçek dışıdır. Çünkü Türkler insana çok değer verirler，savaştan başka 
zamanlarda kan dökmemeğe çalışırlardı, ögel'in  kaydına göre, Çin kaynağı da bu konuda，"rivâyet" 
olaugundan bahsetmektedir.

Geyik figürü  yalnız başına Olta  Asya Türk ؛)  evrelerinde karşımıza çıkmakta ve aynı zamanda 
hükümdar ailesinin gةk  ibâdetlerini yaptıkları dağda bulunduğu kabul edilmektedir.

Erken A ltay  mezarlannda çıkan kalıntılar arasında, b ir  bayrak direğine dik ilm iş  olabilen küçük 
bir geyik heykeli ile atlara geçirilmiş maskeleri, geyiğin ongun olduğuna bir başka delildir•

Ala-dağ, "y ığ ", efsanevî hayvanlar ve geyik-dağ keçisi, eski Türkçe tâbiri ile  sığın k iy ik  
familyası ile  i lg il i  san eserleri ve efsâneler, Türk  kültüründe, Hakânî devrinden kaldığı sanılan Er- 
Töştük gibi destanlara kadar，tekerrür etmiştir.

Bugün, Anadolu'nun m uhtelif yörelerinde yaşayan Mala-geyik", "geyikli-baba" gibi, a^ık  İslâmî 
unsurlarla iyice kaynaşmış efsânelerin menşeinin Orta Asya olduğu kesindir• Geyik, ongun, kaya resmi 
ve piktogram  olma Özelliğinin  yanında, b ir Türk  "masal m o tifi” olarak da halk ebebiyatımızda 
yaşamaktadır.

Dağ  keçis i:

Türk  damgalan içerisinde, değişik şekillerde de olsa，en çok fastlananlarından birisi de dağ 
keçisidir.

M .Ö . I I .-M .I.  yüzyıllardan  kaldığı sanılan Alaşa Kağan d ik il i  taşı çevresinde bulunan 
kalıntılardan bazıları üzerine bazı motifler ve damgalar bulunmaktadır. Bunlardan dağ keçisi veya koçıı 
m otifi ile  bu m otifin  piktogramına benzeyen bir damga dikkati (^ekmektedir. K ültür kalıntılarından 
anlaşıldığına göre, koç veya da^ keçisi ongunu sahibi bulunan boylar，göçebe b ir çevreden gelerek, 
M ilâd  sıralarında esk؛ Konggeres gevmesinde henüz yeni intibak  et—  bulunuyorlardı. Sibirya'da 
Karasuk devrinden beri yapıdan şekilde insan ve koç heykellerinin geleneğini unutmamışlardı.

Tagar kültürüne aid son devir mezarlarında, bayrak kalıntıları da bulunmuştur. Bayrak direğinin 
tepesine, ongun olarak，dağ keçisinin küçük b ir  heykeli dikiliyordu. Dağ keçisi ongununun altında, 
bazen de çıngıraklar ve başka küçük dağ keçisi heykelleri bulunan tunç çenberler de takılmış
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bulunuyordu. Kiselev, dağ keçisi alâmeti olan bayrakların yüksek mertebeli alp mezarlarında 
bulunmasına dikkati çeker. Moğol âlim i Mannay-ool ise, Tagar kültürünün bu dağ keçisi ongununda, 
Kök-Türk Kağan soyunun bir dağ keçisi piktogramı olan damgasının aslını görmektedir.

Esik mezarında yatan gencin börkii de bu bakımdan çok i lg i çekicidir. Bu mezarda cesedi 
bulunan gencin börkü sanki bir dağ şekline benzemekte; tepesinde, altından küçük b ir yabanî keçi 
heykeli bulunmaktaydı.

م

Dağ keçisi motifinin, Tagar devrinde görülen bayrak direği tepesi şeklinden, Kök-Türk  
Kağan soyunun damgasındaki piktogram  olarak gelişmesi safhalannı gösteren levha 

(Mannay-ool; E. Esin, Levha X X X IX ).

K o ç -k o y u n :

O^a  Asya’da arkeolojik kazılar yapan bilim  adamları pek çok kurgan，anıt-mezar, tapınak gibi 
yüzlerce sanat eseri bulmuşlar, bunların Türkler tarafından yapıldığını ispat etmişlerdir. Bulunan bu 
tapınaklardan biris i Bes-oba adı ile  anılan tapınak olup, ışıklı güneş şeklinde id i. Yine  bu kazılar 
esnasında，toprak altında veya yüzeyde bulunan heykeller dikkati çekiyordu. Bunlardan koç veya 
koyun heykelleri, Anadolu'daki benzerleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Afganistan’dan Anavatan'a Anadolu'ya göç eden Kırgız  Türklerin in  beraberlerinde getirdikleri 
koç-koyun ile  i lg il i etnolo jik  malzeme, bugün artık Anadolu kültürüne malolmuştur. B ir  kısmı 
Malatya'ya yerleştirilen Kırgızların  dil, edebiyat，fo lk lo r  ve sosyolojik durumuyla i lg il i  olarak 1984 
yılı Haziranında yaptığımız araştırmada bizzat tesbit ettiğ im iz  malzemeler ayrı ayrı üzerlerinde 
durulacak kadar önemlidir.

Kırgızların koç boynuzu motifine çok önem verdiklerini，bu m otifi değişik şekillerde şapak adını 
verdikleri takkelerinin tövöfsün& "tepesine”，karskan'ma "çevresine"; kaşkap^anna "omuz torbalarına”
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İşed ik le rin i tesbit ederek, bunları resim ledik. Ortaya çıkan çeşitli m o tif tablosu gerçekten göz 
kamaştırıcıdır. Türklerin  koç-koyun başı piktogramını bu kadar güzel ve çeşitli şekillendirmeleri, bu 
hayvana verdikleri önemi göstermektedir.

K ırgızların  "Pütö koçkorok" (kapalı koçkorok) adını verdikleri şekilde, müyüz "boynuz” 
motifinin  üstünde uzanan şekil, Orhun yazıtlarında iç okunan hece işaretinin aynısıdır.

Koçkorok  m otifle rin in  dışında, tegerek, koyonkulak (tavşan kula■【），aysuret ve kıygaç adı 
verilen şekiller de Türk damgalannm sitilize edilmiş şekillerinden başka bir şey değildir.

Kırgızların  koçkorok adını verdikleri koça Altay  Türkleri koçkor, Kazak Türkleri de koşkar 
dernektedirler.

Hunlar ve Sauromatae'ye atfedilen mezarlarda tâc motifleri (a); Hazar şehri 
Sarkel'de bulunan kem ik  üzerine levha (b). (E. Esin'den).

K u r t :

Yazılı kaynaklara göre, kurt ongunu iç  Asya’da，Ç in lile rin  We-sun (veya U-sun) dediği ve 
sarışın bir europeoid kavim  olarak tasvir ettıgı boyların hükümdar soyuna ve Kök-Türkleı* ile Kağnılı 
boylar ve Uygurların kağan sülâlesine atfedilmektedir. Zuev, (؟in lile rin  A-shi-na "Aşina" dediği Kök- 
Türk  Kağan soyunun asıl adının Uysun olduğunu sanmaktadır. Nitekim  Çin kaynakları sarışın Kök- 
Terklerin  ^ - ، wnlardan ind,؟ iğ in i söylerler. Wıı.-sun'\d^ M.Ö. 150 sıralarında Çin sınırından Isık- 
köl'ün  güneyine göç etmek zorunda kalmışlar ve efsâneye göre hükümdarların oğlunu b ir  dişi kurt 
kurtarmıştı. Trever'in arattırmalarına göre, Kök-Türklerin  kurt başlı bayrağına benzer şekilde bir kurt 
başı ve kuyruğundan ibaret bir alâmet, M .IL  yüzyılda, Dakialılar ve Teuton ırkından Markomann'lar 
tarafından kullanılmakta idi. Yine  Trever’in  araştırmasına göre, Parthların da böyle b ir  bayrağı olup, 
bu bayrak bir yılan şekli ile tasvir ediliyordu.
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Çin metinlerinde, Kök-Türklerin, tanrıların keçe ve deriden tasvirini yaparak，bunları direklerde 
taşıdıkları bild irilm ektedir. Bu şekilde ongunlara bu günkü iç  Asya T iirk le ri, ruh  manâsına eski 
Türkçedeki töz kelimesine benzer şekilde, tös demektedirler, miHattan önceki son bin yıldan
beri, bayrak mahiyetinde ku lla n ıld ı^  hakkında geniş bilg i vardır. Kök-Türk, Batı-Türk  ile  Uygur 
kağanları da böri ”kurt” ana ve atalarının hâtırası olarak, tepesinde altından b ir bö ri başı bulunan 
bayrağı, hükümdar otağının önüne dikerlerdi. Türklerin  böri bayrağının da Kağnılı Ting-ling  ,1er ve 
Hunlara atfedilen Noyn-ula mezarında bulunan kalıntılara benzer b ir tös olduğu, sanat eserlerinden 
anlaşılmaktadır. "Böri" bayrağı, madenî b ir  kurt başı ile  ejder gövdesi şeklinde b ir  keçe veya deri 
topbanın direğe gedmesinden ibaret idi. Noyn-ula'daki kurt başına nisbeten, Kök-Türk  devrindeki böri 
başı, daha gerçekçi şekilde tasvir ed iliyo r ve ejder gövdesi de，gittikçe, kumaştan bayrak hâline 
geliyordu.

Esasen d il ve yazı b irliğ i gibi, hem Kağnılı boylann, hem Kök-Türklerin  toteminin kurt olması 
da müşterek kültüre  delil teşkil eder. Bütün Türkçe konuşan boylar hakkında at, dağ keçisi ve su 
kuşlarına dair bazı efsaneler de müşterek kültür unsurlarından başka b ir  şey değildir.

Gumilev'e göre, b ö ri ve onun Moğolcası olan Ç ino/Ç inoa  adlar! K ök-Türk  ve Batı-Türk  
Kağanları sülâlesinde tekerrür etmekteydi ki bu da bir kültür alışverişinden başka bir şey değildir.

K u rt başlı sancaklar， K ök-Türk  devletin in  yıkılışından  sonra da unutulmamış ve Çin 
imparatordan, mesalâ Türgeşler gibi Türk kavimlerine kağanlık (invanì verecekleri zaman, kurt başlı bir 
bayrak ile  bir davul vermeyi de unutmamışlardı. Bu inanış, Türklerin  Anadalu'ya girişinden sonra da 
devam etmiş ve meselâ Süryânî tarihçisi M ikael'in  Selçuk Türklerin in  köpeğe benzer b ir  hayvanın 
peşinde olarak Anadolu'ya geldikleriyle ilg ili hikâyesi, bu eski Türk inancını yansıtmıştı.

* 氺 ؛{؛

A ltay  Hun çağı kurganlannda bulunmuş figürlerden, Hun çağında da Orta Asya halklarının en 
önemli tös hayvanlarından birincisinin kurt olduğu anlaşılmaktadır. Kurt, o çağlarda artık Hun ve Türk 
halklarının kutsal bir tılsım  veya arması hâline gelmiştir.

Kurt, eski Türkjerde  totem  veya din sembolü ile  astronomik sembol olarak kullanılmanın  
yanında, destanlarımıza da girmiştir.

Şamanlann davul ve elbiselerinin üzerinde, boya ile çizilm iş olarak görülen yeleli ve yelesiz kurt 
figürleri, bu hayvanın tanrılaştırılmış olduğunu göstermektedir.

A ltay  Hunlannın efsaneleşmiş kurtlarından bir örnek. Kurt figürleri
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K u ş :

Çeşitli kuşların, özellikle  kartal, sungur (sonkur, şingkor), tuğrul, kaz gib؛ kuşların Türkler için 
önemi büyüktür. Bu kuşların adları erkek çocuklarına y iğ itlik , kahramanlık, güçlülük  ve hürriyet 
sembolü olarak verilm iş tir. Kuş d ili bilen ve kuşların peygamberi olarak tanınan Süleyman 
Peygamber'den başka, şamanlar da kuşlarla konuşabiliyorlardı. Orta Asya ve Sibirya Şamanizmindeki 
kartal, Tanrı'nın b ir  elçisi görülür ve sayılırdı. Kuş olup uçmak Bektaşî ve A lev î'ltrin  de önemli bir 
prensibi id i. Bu sebeple Bektaşî şâirleri sık sık kuş d ili bildiklerinden söz açarlardı.

Anadolu'nun çeşitli yörelerinde yaşayan Orta Asya menşeli A lev î Türkmenlerde görülen bu 
geleneklerin başlangıç ve çıkış noktasının Türk Şamanizmi olduğu anlaşılmaktadır.

M .Ö . ik in c i bin yılda  Shang devri kâhinlerinin  koyun kürek kemiklerine  piktogram lar ile 
yazdıkları kehânetlere göre, yırtıcı kuşlar ve biiyük  su kuşları, gök tannsının bil• şekli sanılıyor ve 
bunların önüne atılan yılan ve başka kurbanlar gök tanrısına verilmiş sanılıyordu.

İç  Asya göçebe sanatında，daha ziyade geyik ve dağ keçisi cinsinden hayvanlar kaçıran yırtıcı 
kuş veya kulağa benzer tüyleri olan kuş görülür.

Y ılan  kaçıran yırtıc ı kuş m otifi, daha sonraları，Budist sanatında da yeniden görülür. 
Suvarnaprabhâsa-sııtra adlı eserin Çince ve Türkçe tercümelerinde, lâçın kuşu, ölüm ve kurban remzi 
olarak devam etmiştir.

*  ^ 氺

Hun，Türk  ve Macarların ongunu togrıl kuşuna benzeyen, büyük cinsten b ir  atmaca tasviri id •؛

A. Von La  Coq'un işaret ettıgı üzere, Kuşân sanatında garuda denen, ku laklı，efsanevi yırtıcı 
kuş m otifi Türkçe yazılı Nagyszentmiklos tabakalarında da görülür. Mavradinov ve Brentjes gibi 
âlim ler, bu m otifin, Türk  çevreleri üzerinden, Peçeneklerin IX• yüzyılda bulundukları Ural bölgesine 
kadar ilerleaıgını sanmaktadırlar. Garuda adı verilen kulaklı efsanevi kuş togrıl kuşundan başka idi ve 
Avrupa-Asya  sınırlarındaki illere  kadar Türkler tarafından getirilm işti. Nitekim , V III.  yüzyıl Arap 
kaynakları da Garuda masalından doğduğu anlaşılan ejder yiy ic i, yırtıcı kuş efsânesini Türkler ile ilg ili 
olarak anlatırlar.

A t:

Bütün göçebe kavimlerde olduğu gib؛，Orta Asya bozkırlannda yaşayan Türkler için  de at，en 
değerli hayvanlardan b iris i ve belki de en önem lisiydi. Çünkü, savaşta ve barışta devamlı attan 
yararlanmışlar, atın etini, sütünü (kımız olarak), derisini günlük hayatta kullanmışlardır.

Tarih i kayıtlara göre, atın kurban edilmesi hakkındaki bilg iler çok dikkat (；ekicidir. Bu kayıtlara 
göre, Türk  boylarında ak donlu at gòge kurban edilird i. Koyun ve koç ise toprağa gömülürdü. Bu， 
belki de toprağa verilen Dır kurban idi. Kök-Türkler atalar tapmağındaki kurban çukurunda at, koyun 
ve kuş kem ikleri bulunmuştur. Kök-Türk  devrinden daha eski olabileceği sanılan Sibirya'daki kurban 
taşlarının üzerinde at ve geyik resimleri ile kan akıtmak için kullanılan oluklar bulunmuştur.

Kök-Türklerde  at ile  beraber insan kurban edild iğ i h ac ında  Bizans elçisi Valentin'in, istemi 
Kagan'ın yog ,unu (cenaze merasimini) anlatırken yaptığı şu tasvir dikkate değer:MMatem günlerinden 
birinde, dört tane bağlı Hun getirdiler... (Kağanın) babasının a tla r ı  ile  b irlik te  bunları ortaya 
koydular... (ö b ü r  dünyaya) gidip, (Kağanın) babasının maiyetine girm elerin i em rettiler.” (K. 
Dieterich, Byzantinische Quellen zur Laender Völkerkunde, Leipzig 1912)

Bu konudaki çalışmalarıyla yakından tanıdığımız Dr. Emel Esin, bu kayıt hakkında, "Kök- 
Türklerde, insan kurban edild iği hakkanda tek rivâyet..." demekte ve "Başka nâdir rivâyetler şüpheli
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Her ik i omuz başına da güneş motifi işlenmiş bir çoban kepeneği.

(R. E. Koçu, Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, 154)

H aya t ağacı:

Türklerin  ongun hayvanlar dışında kullandıkları en önemli bitk i m otifi "hayat ağacı" adı verilen 
bir piktogramdır. Türk destanlarının pek çok bölümünde yer alan hayat ağacı, A ltay  mitolojisine  göre 
gökyüzüne yükselen çok büyük bir çam ağacıydı. Gökleri delip çıkan bu ağacın tepesinde ise Tanrı 
Bay-ülgen  oturuyordu. Şaman davullarında da bu ağacın değişik şekilleri görülmektedir. Şaman 
davullarındaki bu ağacın kök le ri dünyada değil, daha çok göğün başladığı yerden itibaren  
gösteriliyordu. Altay  yaratılış destanında olduğu gibi bu ağaçların ”dokuz” tane de dalları vardı. Aynı

mahiyettedir ve esasen de ölüm  ile bitmemektedir." diye  ilâve etmektedir. Eğer, Bizans elçisinin 
naklettiği rivâyet gerçek olsaydı, kurban çukurlarında at, koyun ve kuş kem ikleri yanında insan 
kemikleri de çıkardı.Nitekim, Kudirge mezarlarında hem atlar，hem üzengi bulunmuş fakat, kurban 
edilmiş başka insan kemiklerine rastlanmamıştır.

Kök-Türk devri Aytun-yış petrogriflerinde, kanatlı (veya boynuzlu), bazen maskeli at tasvirlerine 
rastlanması, atın aynı zamanda efsanevî b ir  hayvan hâline sokulması bakımından da önemlidir. 
Boynuzlu bir hayvan maskesi taşıyan atların resimlerinin, yine Altay  bölgesinde, Kök-Türk  devrinde 
de kayalara çizilmiş olması ata verilen önemi vurgulamaktadır.
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zamanda "gök ağacı" adı verilen bu "hayat ağaçları", genellikle  gökteki bir dağ veya tepe Üzerine 
oturtulmuşlardı. Ağacın b ir  yanında ay，diğer yanında da güneş bulunuyordu.

Güney Sibirya'daki Abakan Tatarları'nın efsanelerinde bu görüş biraz daha değişmiştir. Onlara 
göre dünyanın ortasında，göklere kadar yükselen büyük demir b ir  dag vardı. Bu dağın Üzerinde de 
yedi dallı bir kayın ağacı bulunuyordu.

Bu hayat ağacının yanında, taoist ziyâretgâhı olan dallarda, yiyen her canlıya ölümsüzlük 
bahşeden bir ot，Kâşgarlı Mahmud'un sığırı otu dedıgı рапах qııinqııifo lia  ve şeftali, nar, elma gibi 
yemişler bitmekte  olaugu sanılırdı. Periler, hakim ler ve geyiklerin  bu b itk ile ri yiyerek ölümsüz 
oldukları rivâyet edilird i. Taoist hakimler ve geyiklerin bu b itk ile ri yiyerek ölümsüz oldukları rivayet 
ed ilird i. Taoistler h a k le r，geyıge binmiş olarak tasvir edilir, gökte uçtukları, isteyince gözden 
kayboldukları sanılırdı.

Mezar taşlarında bulunan agaç, sıgın-kiyik ve kuş tasvirleri cennet manzaralarını anlatmakta 
id ile r.

Görüldüğü  g ib i，İç  Asya’da sonsuzluğu，ölümsüzlüğü, ebedîliği belirtm ek  iç in  piktogram  
şeklinde kullanılan hayat ağacı, bugün Anadolu'nun pek çok yöresinde de aynı manâda kullanılmaya 
devam edilmektedir.

Şaman davulunun dış yüzü Şaman davulunun sapı.

Kumandı putlar】.
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Eski Van şehrinde bulunmuş, pirinçten mamul bir B ir  evin dolgu duvarının bir köşesindeki tuğla
kapaklı sahanın arka kısmına，kazıma tekniği ile  örgülü hayat ağacı motifleri,
yapılmış hayat ağaçlan, kartallar (veya leylek) ile (Naci Eren'den) 

boynuzlu yılan ejderi motifleri.

BURSA, ORHANELİ, KARACABEY，MUSTAFAKEMALPAŞA DAMGALARI

DAMGA MANÂSI VE KULLANILDIĞI YER
KTJTJ ANAN BOY 

VEYA AŞİRET

ف
Duvarlarda; başa giyilen takkelerde. Elbeyli (Gaziantep)

( c $ \

(aynı) Elbeyli (Gaziantep)

к

Duvarlarda ve ev eşyalarında 
mukaddes bir süs ve nazar tılsımı 
olarak.

Elbeyli ve Türkmenler (Gaziantep)

h !

Duvarlarda ve ev esvalannda 
hastaliKİar ıçm.

İskân Türkmenleri (uaziantep)

口

Karalar aşireti (Adana)

ه
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□ ء

Karalar aşireti.

Karalar aşireti.

t

Murat camii çinisinde görülmüştür 
(Bursa).

٠

Zeyniler câmıının kıblesinde duvara 
kakılmış mermerin üzerindedir 
(Bursa):

٢ ٦

(Bursa)

ي

Kayı

م

Bayat

Bursa'nın Fodra köyünde b ir şahsın 
öküzlerinin alnında.

١ ٧ ١

B ir  kasketin içine parmakla aşı 
boyası kullanarak çizilm iştir.

Artuklu

%

A t damgası. (Çarşamba kazasından Adana'ya 
getirilen atta görülmüştür).

أ ج إ

Büyük bir küpün üzerindeki kitâbenin 
altında görülmüştür.

Peçenek (?)

وحم

Atm  sol sağrısına vurulmuştur 
(Karacabey).

Kafkas
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t
Bursa Yıldırım  câmnnin dış 
revaklarının sa■ ve sol 
stalaktitlerinde.

Bayat

僚
Bursa'nın Dansarı köyünde bir 
ineğin sag sağrısında görülmüştür.

krş. Orhun alfabesi.

If Bursa Samanlı köyü A lka  - E vlii (Hüner-Nâme'ye 
göre)

Bursa Yaylacık köyü.

я： Bursa Kayapa köyü. Alka-Evlü  (den bölünmüş bir 
oymak).

0 Bursa Fodra köyü. Çavuldur.

о Bursa yöresi.

م
Bursa Fodra köyü. Domaniç 
Haymaana türoesinin bulunduğu 
Çarşamba köyü.

krş. \en isey  (a, e).

© Karacabey Akçakoyunlu köyü.

X
Karacabey Beylik  Köyü. Dodurga.

v Mustafakemalpaşa Mudam köyü. 
Karacabey.

Alka-Evlü.

ف
Karacabey Voyvoda köyü. Yüreğir.

f
Mustafakemalpaşa Eskimezarlık 
köyü.

Alka-Evlü  (damgasına benziyor).
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ء
Mustafakemalpaşa Ayaz köyü. K ınık  (damgasına benziyor).

t±r
Mustafakemalpaşa Yumurcaklı köyü. D LT 'd tk i Eymür damgasına 

benziyor.

H Mustafakemalpaşa Kum  köyü.

ي
Mustafakemalpaşa Müdam köyü. 

Karacabey ismetpaşa köyü. DLT'àokì Eymür damgası.

©
Л

Karacabey Hünernâme'deki Yapırlu ve 
DLT'doki Yüregir doğasına  
benziyor.

> ө
Mustafakemalpaşa Kum  köyü.

همم Mustafakemalpaşa Dümberiz köyü.

M r
Mustafakemalpaşa (Yay ve ok şekli) Kırgız  hanları ile  Kırım  Hanı 

Mengü Güray'ın damgası.

①
Mustafakemalpaşa Kum  köyü ?

w Karacabey Ova Esmen köyü. Kırgız ve Kırım  damgalarına 
benziyor.

v
Mustafakemalpaşa Dümberiz köyü.

JJ Mustafakemalpaşa Ova Esemen 
köyü.

Bozulmuş bir Bayındır damgasına 
benziyor.

ü
Mustafakemalpaşa Müdam  köyü. ؟
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l/TV Karacabey Keşlik köyü. DLT'âoki Salur damgası•

in Karacabey Akhisar köyü. Bayat.

و Karacabey Yumrucaklı köyü. DLT'äßki Alayuntlu damgasına 
benzemektedir.

î Karacabey Beylik köyü 
( ؛ ( •M a k a s ı  im

°حم Mustafakemalpaşa Kum  köyü.

X Karacabey Akhisar köyü. Dodurga.

Karacabey Akçakoyunlu köyü. Çavındır.

о Rumeli'nin Langaza kazasından 
Karacabey'in Yumrucaklı köyüne 
getirilmiştir.

1 Karacabey Voyvoda köyü.

Mustafakemalpaşa Yumrucaklı köyü. D L T d tk i Avşar damgasına 

benziyor: ▼

آ
Mustafakemalpaşa Osmankadı köyü. D LTdßki İğd ir damgasınaء

benziyor:

T Bursa yöresi (at damgası) Çebni.
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€
Langaza (Rumeli) 'dan 
Mustafakemalpaşa Çeltikçi köyüne 
getirilmiş

(Yörük)

ي
Karacabey ismetpaşa köyü.

Ju
Karacabey Şahin köyü. (Ters çevrilm iş; Yıva damgasına

م
benziyor:

ق
MustafakemaİDaşa Ova Esemen 
köyü.

D L T y t  Reşidü'ddin'deki Begdili

ノ

t
Mustafakemalpaşa Ormankadı köyü.

УЛ Mustafakemalpaşa’ya bağlı Çepni 
köylerinden birine ait.

Dodurga.

古
Karacabey Akhisar köyü.

ЈГ
Karacabey Dümbe köyü.

D A M C A K IJ IJ  ANTT DTGT Y E R

CTW
V S H
ШГП

Bingöl-Karlıova  Cibiran aşireti damgalanndan 
Örnekler (Bu damgaların manâsı yoktu»  En çok

Tkullanılanı w işaretidir).

ح م \

C ib ira n lıla rd a  sığ ırın  yanağına vurulm uş  
"dağme" [<damga] işareti, önden alma yapılmaz.
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A T  D A M G A L A R I  Ü Z E R İN E

Türkler tarihleri boyunca ata gereken önemi vermişler, bu hayvanın etini, sütünü vazgeçilmez bir 
gıda maddesi olarak kullandıkları gibi, savaşlarda da attan yararlanmışlardır. Çin tarihlerinde adı geçen 
kısa bacaklı fakat süratli atlar, Türklerin yetiştirdiği atlardır.

Türkler Anadolu'ya geldikleri zaman da yanlannda at vardı ve Anadolu'nun fethinde de yine attan 
yararlanmışlardı.

Kökü çok eskiye dayanan Türklerdeki at yetiştirme geleneği yıllar yıh Anadolu’da devam etmiş, 
Osmanli ordusundan sonra Türkiye  Cumhuriyeti ordusunda da süvarî b irlik le ri kurularak. Kurtuluş 
Savaşmda öteki birliklerin  yanında yer almışlardır.

Bugün yalnız Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın  bünyesinde yer alan süvarî bölüğünün 
dışında pek fazla birlik  kalmamıştır.

Asker? birlik le rin  dışında, Anadolu’nun pek çok yöresinde, c irit oyunu için  kıvrak ve hareketi 
atlar beslenirdi. Her y ıl ananevi olarak yapılan c ir it  oyunlarına  pek çok köy, kasaba ve il 
merkezlerinden yarışmacılar katılırdı. C ir it atlan sırf bu yarışma iç in  ye tiş tir ilir, bunun dışında 
herhangi b ir  iş iç in  kullanılmazdı. Bugün yalnız Erzurum, Uşak ve Konya'da, senenin muayyen 
günlerinde, eski Türk  ananesini yaşatmak maksadiyle yapılan c ir it oyunları dışında yarışma yapılan 
yer yok gibidir.

Bundan yirm i-otuz sene önce, dügıin ve bayram vesilesiyle yapılan bu ata sporu, artık özel gün 
gösterisine dönüştürüldüğü için genç Türk  nesline tamamen yabancı kalmıştır.

İşte, Türk  ordusunda süvarî b irlik le rin in  bulunduğu, hemen hemen Anadolu'nun  pek çok 
yöresinde c ir it (diğer b ir  adıyla "dernek”）oyunlarının oynandığı günlerde, devlet veya şahısların 
hârâlarmda cins atlar yetiştirilir, eski bir Türk  geleneği olarak da bu atların sanrılarına, atalardan kalma 
damgalar basılırdı.

Rıza Nur tarafından Sinop yöresinde tesbit edilerek yayınlanan "Tamga ou Tag Marque au Fer 
Chaul à Sinope” adh makalede bu konuya temas edilerek, damgalardan Örnekler verilm iştir. Journal 
Asiatiqu, с. 212, Paris 1928, s. 148-151).

Türkçesi ”Sinop at damgalan■' adıyla Konya mecmuasında yayınlanan (Y ıl ٧ , Sayı: 36，1941, s. 
13-17) bu yazıdan sonra, at damgalan meselesine temas eden Şükrü E lg in，Türk E tnografya  
Dergisi'nin V I. sayısında ”A t  damgalan” adh kısa bir yazı yayınlamıştır. Elgin  bu yazısında, pek 
çoğu birbirine benzeyen. Doğu Anadolu at damgalarından örnekler vermiştir.

Şimdi pek çok geleneğimiz gibi at besleyiciliği de artık tarih sayfalarına gömülmek üzere olduğu 
için, Rıza Nur ve Şükrü Elçin'in tesbit ettiği at damgalarını belirtilen yörelerde arayıp bulmak imkânsız 
gibidir. Gerek ekonomik sebepler, gerek at gibi özel bakım isteyen asil bir hayvanı besleyip büyütecek 
yerlerin gittikçe azalmasınadan dolay】，atla birlikte  damgalar da kaybolmuştur.

ş. ELÇİN İN YAZISINDAKİ DAMGA ÖRNEKLERİ
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Erzurum-Varkanut
/С ^ ه ^:

Ardahan O N M C F L
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Şavşat-Atalar O C M
Š A مم 

Artvin-A،rdanuç-Gevacık X

Kars-Göle-Zaut Hc К У К М А

هم
Çarşamba kazasından Adana'ya 

getirilen b ir atta görülmüştür.
Karacabey'de b ir atın sol 
sağrısında görülmüştür 

(Kafkas).

Bursa yöresi (Çepni).

Y a lg m !ın  T esb it E tt iğ i  A t  D am gaları

Görüldüğü üzere damga adı verilen şekillerin Türk kültür tarihi içindeki yeri fevkalâde geniştir. 
Damgalann, aynı zamanda, Türk d ili tarihi açısından önemini de belirm ek  gerekir ki Orhun ve Yenisey 
yazıtları bunun belgeleridir.

A h la t’taki kümbet taşlarında ortaya çıkan bu damgaların birden bire oluşmadığı, Orta 
Asya'dan Anaolu'ya göç eden Türk  boylarının ataları tarafından yüzyıllarca Once ge liş tirild iğ i; bu 
taşların üzerine çizilen  şekillerin  de gelişi güzel yapılmadığını, tesbit edebilaıgımiz 21 şeklin her 
birinde 3-4'er tane bulunmasından anlatılmaktadır.

АсяЬа, bu taşlar, her biri ayrı bir Oğuz boyu mensubu ustalar tarafından mı yontulup, sonradan 
üzerlerine damga vurulmuştur? Yoksa, tek b ir  usta tarafından yontulduktan sonra，o ustanın bild iğ i 
veya onun da ustasından öğrendiği geleneksel damgalar mıdır?

Bu sorulara cevap vermek oldukça güç görülmektedir. Fakat，Ahlat'taki bu şekillerin birer T^rk  
damgası ve Anadolu’daki Türk kültürünün izleri olduğu kesindir.
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TURDUBAY  ABDIRAKUNO V*

M. ö . 2. yüzyıla  ait Çin yazma kaynaklarında, bugünkü Kırgızistan'ın güneyinde, yani Fergana 
vadisinde Davan (veya Tayuan, Da-Yuan) adlı bağımsız ve güçlü bir devletin mevcudiyeti hakkında 
b ilg ile r vardır.

Davan memleketinin ünü, "gök (tanrı) Atları (Nebesnıe Koni)"nın  müthiş hızlan ve güzellikleri 
sebebiyle yabancı ve çok uzak ülkelere kadar yayılmıştı. Davan'ın meşhur atları hakkındaki ilk  
bilg ilere  M.Ö. 2. yüzyıldaki Çin yazmalarında, en son bilgilere  de M.S. 479 yılındaki yazmalarda 
rastlanmaktadır. Gerdekten de M.S. 479 yılında Fergana'dan Çin imparatoruna giden Fergana elçileri, 
bu atlardan bazılarını imparatora hediye olarak götürmüşlerdir. Yukandaki bilgilerden harekete, bu 
soylu atlann en az 600 y ıl boyunca Fergana vadisinde yetiştirilm iş olduğunu anlıyoruz]

Davan'daki en güçlü, en güzel ve en soylu atlar，Erşi2 şehrinde yetiştirilm ekteydi; bu atlann 
saklandığı ve imparatorun elçilerine verilmediği yazmaların birinde kaydedilmiştir.3

M.Ö. 126 yılında Fergana'ya gelen Çjan Tsyan adlı Çin seyyahı: "Soylu ve güzel atlan çok. Bu 
atlardan (koşarken) ter ile  birlikte  kan da çıkar. Bu atlar "tanrı (gök) T.A." atlarının soyundan gelirler” . 
(Nebesnıh loşadey) diye  kendi imparatoruna b ilg i verdiğinde4, Tsyan-Hanşu adlı Çin tarih i 
araştırmacısı ter ile birlikte  kan akar ve ter yerine kan çıkar tanrı (gök) atı denilen atın nasıl bir hayvan 
olduğu hakkında aşağıdaki bilgileri vermiştir: "Tayvan (Davan-Fergana-T.A.) bölgesinde büyük dağlar 
(Gao-şan) vardır. Bu dağlarda vahşi atlar yaşar. Bu hayvanlardan tohum alıp yeni bir cins yaratmak 
maksadıyla, çiftleşm ek üzere benekli (alaca) kula  kısraklar toplanıp, dağın eteklerine salınır. Bu 
kısraklardan kanlı ter akıtan yavrular doğar. Bu yüzden bunlara "tann (gök) atlarının nesli” derler.5

Yukanda verilen bilgilere benzer bilgiler, Çinliler'in  SuyşLi ve Tansu adlı tarihi yılnamelerinde ve 
M.S. 7-10. asırlarda yazılan Suy ve Tan sülalelerinin kronolojilerinde  bulmak mümkündür. Fakat bu 
bilg ile r  Fergana'ya değil de, onun güneyindeki Xuttal denilen bölgeye (şimdiki Tacikistan'ın Kulyab, 
Korgon-Töbö eyaletlerine) ithafen verilmişse de eski Fergana'daki "Dağ A tť'n in  neslinin Özelliklerine 
benzer bir şekilde ifade edilm iştir. Mesela burada: "Kuzey yönünde Poli adlı bir dağ var. Onun kuzey 
tarafındaki mağaranın içinde ’，tanrının (göğün T.A .) atı varmış. Orada yaşayan insanlar yaylaya

ESKİ ÇİN YAZMA ESERLERİNDEKİ "TANRI ATLARI *

* Dr. Turdubay Abdırakunov，Kırgız Cumhuriyetinin Ulusal Akademisi'nin Edebiyat ve Sanat EnstitUsU'nUn Filoloji 
Doktoru

Bakınız: istoriye ل  Kirgizskoy  SSR drevneyşih vremen da naşih dney, ٧  pyati tomah. Т о т  ١. -Frunze，1984, 188 s.
2 Erşi-Davan memleketinin  başkenti olduğu, onun yok  olmaya yüz tutmuş harabelerinin Kırgızistan'daki Aravan 

nehrinin kıyısındaki Marhamat köyünün yanında bulunmasıyla anlaşılmıştır. Bkz•: Bernştam, A. N.，"Aravanskie 
naskalnie izobrajeniya; Davan^kaya (Ferganskaya) stoliçsa Erşi-Jurn", Soveîskaya Etnografiya, 1948, No. 4.

3 Kyuner, N. ٧ ., K itayskie  izvestiya o Nııraclan Yujnoy S ib iř i, ÇsentraLnoy A z ii; Dalnego Vatoka, M. 961，104ل s.; 
Bkz.: istoriya Kirgizskoy SSR, I，tom, 1984, 188 s.

4 Bkz•: Bernştam, A■，a.e., 158 s•: Kyuner, N. ٧ •，a.e., 10 s.
5 Bernştam A. N ，a.e., 158 s. ; Kyuner ٧ . N., a.e” s■，Aynca ل04   bkz•: Material po is to rii syunnu (po Kitayskim  

istoçnikam). Perevod primeç. ٧ . s. Taskina, M .，1968, 167-168 s.



ESKİ ÇİN YAZM A  ESERLERİNDEKİ "TANRI ATLARI•' HAKKINDA 121

kısraklarını sürerler. Ondan sonra bu kısraklar buradaki yabani aygırlarla çiftleşirler ve onlardan ter 
yerine kan çıkan yavruları doyururlar” ج.

Eski Huttal'da yetiş tirilen  bunun gib i şaşkınlık verici at cinsi hakkındaki b ilg ile r i Arap 
coğrafyacısı ibn-i Hordadbeh'in (820-912) eserinde de germekteyiz. Bu bilgilere  göre Huttal şehrinin 
yanında Naz-Köl adh küçük b ir göl olduğundan bahsedilir. Cinsi övülen Huttal koşu atlarının, o 
gölden çıkan aygırlardan türediği, çiftleşmeden sonra aygırların tekrar gölde kayboldukları söylenir ve 
Abdullahü's-Şahşi adlı tüccarın bu atlardan birin i aldığı hakkında da bilg i vardır.7

Yabani atlar ile evcil atlann çiftleşmesinden ortaya çıkan yeni at cinsini Türkler, Arktın adıyla 
biliyorlardı. Kaşgarlı Mahmut ( آ آ  . asır) eserinde arkım  kelimesini alıklarken: "Yabani aygır ile  evcil 
kısrakların çiftleşmesinden türemiş at; at yarışlarında çok başarılıdırlar" der•؟ Şim diki Kırgız  
lehçesinde de argın veya arkun kelimesi, karışık cinsi؛ hayvanları ta rif etmek için  kullanılır9.

Çin, Arap  ve Türk  dilinde  yazılmış kaynaklarda rastlanan b ilg ile rin . Güney Kırgızistan'ın 
dağlarında kayalar üzerine yapılmış resimlerdeki başı küçük, boynu uzun, vücudu mükemmel atların 
tasviri ile  benzeşmekte olduğu ve bu bilgilerin  meşhur Davan-Fergana atlan hakkındaki bilg iler olaugu, 
bazı bilginlerce ile ri sürülmüştür10.

Bu efsanevi ve gökten inen atlar ile  Manas destanındaki gaipten doğan ”A k  K ula” adh Manas'ın 
savaş atının menşei üzerindeki efsanelerin benzerliği, i lk  kez tarafımızdan fark  ed ilm iş tir11. Manas 
destanına göre "A k  Kula"nm  babası dağda yaşayan ve insanlar tarafından görülmeyen bir aygır, annesi 
ise çölde yaşayan b ir  koşu atıdır: "... Büyük  boz kısrak uzun zamandır kısırdı. Bu yıl yabanî aygır ile 
çiftleşip bir yavru doğurdu..."

Togolok Moldo  tarafından kaleme alman ”Er Eşim" destanında Eşim'in Şarp Kula  adh koşu ve 
savaş atının dağ aygırından türediği, bu sebeple fevkalade güçlü ve hızlı bir at olduğu belirtilir.

Kırgızistan'ın  güney bölgelerinden veya efsanevi Davan atlannın  vatanı olduğu söylenen 
bölgelerden tarafımızdan kaleme alınan efsanelere göre, koşu atları, pınarlardan çıkan yabani aygırlar 
ile evcil kısrakların çiftleşmelerinden türetilir.

Burada dikkatinizi (؛ekmek istediğimiz husus şudur: Eski Çin kaynaklarında Davan atlarından ter 
yerine kan çıktığı hakkında bilg iler mevcuttur. Bu bilg ile r Kırgız destanlarındaki koşu atları hakkında 
verilen bilg iler ile  birbirine  benzemektedir. Mesela: Er Töştiik destanında, Töştük'ün Çal Kuyruk  adh 
atı, Gök Dev'in kırk  kulaklı kazanı ile  i t  içmes'in Ala  Köl'ünde savaştığı zaman, yorulduğunda kanla 
karışık köpüklerin vücudundan çıktığı tasvir edilir. Bu hayret verici görüntünün sebebini ünlü İng iliz  
seyyahı A. Borns, Türkmen atlarını tasvir ederken şöyle anlatır: "A tla r  çok koştuğunda veya ağır bir 
yük taşıdığında, boynundaki kılcal damarlar çatlar ve buradan kan sızar” . Demek k i çatlayan kılcal 
damarlardan sızan kanlar uzun yılla r ter sanılmıştır. Kısaca söylemek gerekirse hem efsanelerdeki, 
hem de tarih? kaynaklardaki meşhur efsanevi Davan atlarının neslinden gelmiş atlar olarak Oguz- 
Türkmenlerden Yomut ve Ahal Teke cinsleri gösterilebilir12.

6 Bernştam A. N., a.e., 158 s.
7 Bkz. Belenitskiy, A.M . "Istoriko-Geografitseskiy oçerk Huttalya ş Drevneyşih Vremen do X  ٧ . N .E .”，M a te r ia l i 

issleclovaniya po A rx e o lo jii SSSR, No 15, M .-L ., 1950, s. 119-120:
8 Mahmud Kaşgariy, T ürk iy  Suzlcır D evonu (Devonu L ııg o tit Turk) /• tom, Taşkent, 】960, s. 32 آ; ayrıca bkz. Zuev 

Yu. A .，"istoritseskaya Proektsiya Kazaxskih Genealogiçeskix predaniy", Kazakstan  V Epohıı Feoclalizma, Alm a-Ata， 
1961 s. 73.

9 Yudahin, K. K. Kırgızça-Orusça Sözdük, Moskva, 1965，s. 66.
10 Bkz• is to riya  K irg izskoy SSR Tím  I，Frunze, 1984，s. 190.

ا ١  Turdubay, A .，"Kayıptan Tuulgan Akkula", Babalardan K algan Söz, Frunze, 】990•
12 Bu tebliğde sunulan bilgiler hakkındaki geniş malumat için bkz. taraiimdan kaleme alınan Babalardan Kalgan Söz adlı 

eserdeki "Kayıptan Tuulgan Akkula" bahsi, s. 155-170•



TURDUBAY  ABDIRAKUNO V*

B izd in  eraga çeyinki I I  kılım ga  taandık kıtay lık  cazma estelikterde azırkı Kırgızstandın 
tüştügiindö, tagîraak aytkanda, Fergana öröönündö Davan (ce Tayuan, Da-Yuan) değen egemendüii, 
küçtüü mamleket bolgondugu cöniindö maalımattar kattalgan.

M ina  oşol Davan mamleketi "asman (tenir) attarı" ("nebesnıye koni") değen ukmuştuuday küliik, 
an suluu attarı menen çet öikölörgö çeyin dankı taralgan eken. Davandın ataktuıı attarı cönündögü en 
birinç i kabar bizdin eraga çeyinki I I  kılımda cazılgan bolso, alar cönündögü akırkı maalımat bizdin 
eranın 479-cılında kattalıptır, antkeni 479-cılı kıtay imperatoruna oşondoy külüktördön tartuu alıp, 
Ferganadan elçiler barışıptır. Demek, al maalımattarga karaganda keminde 600 cıl boyu oşondoy asıl 
tukum  cılkılar Fergana öröönündö östürülüp kelgeni belgilüü bolup çıgat1.

"Davanda mıktı attar bar, alar Erşi2 şaarında bagılat; alardı caşırışıp, han (kıtay - T. A.) 
elçilerine berbey koyuşkan" - dep cazılıptır kıtaylık cazma estelikterdin birinde3.

A l emi bizdin eraga çeyinki 126-C1İJ Ferganaga kelgen Çjan Tsyan değen kıtaylık  sayakatçı: 
"M ıktı attarı köp. Alardan kan aralaş ter çıgat cana alar "tenir (asman - T. A.) cılkılarınm  tukumunan 
tuulat'؛ ("Mnogo  şanma - dobnh loşadey. Oni imeyut Krovavıy pot i proishodyat ot porodı tyanma - 
"Nebesnıh loşadey") - dep özdörüniin imperatoruna aytıp bargan bolso4 "Tsyan-hanşu" değen kıtay 
tarih in in  kommentatoru " kan aralaş ter akkan" ce ” ter orduna kan çıkkan tenir (asman) cılkısın 
("loşadi, poteyuşiye krovyu") değen emne mal ekeni cönündö tömönküdöy tüşündürmö beriptir: 
"Tayuan (Davan-Fergana - T. A.) aymağında b iy ik  toolor (gao-şan) bar. Oşol toolordo (adamga) 
karmatpa cılkılar caşayt. Alardan (too cılkısınan) tukum  aluıı maksatında, b.a. argındaştırış üçün, çaar 
ala beelerden tandap alışıp, too eteğine cayıp koyuşat. A l beelerden kandııu ter çıkkan kulundar tuıılat. 
Oşonduktan alardı "tenir (asman) cılkılannın tukumu deşet" ( ',Vo  vladeniy Tayuan imeyutsya vısokiye 
gorı (gao, şan). Na etih gorah imeyutsya loşadi, kotorıh ne vozmojno poymat. Vıbirayut pyatişerstnıh 
(и-se, t.ye. pestnh) kobüits (٧  Kyunerde: "pyatitsvetnuyu matku") i puskayut İh к  podoşve gar dlya

BAYIRKI KITAY CAZMA ESTELİKTERDEGİ 'TENİR (ASMAN)

ATTARI'* CÖNÜNDÖ

Doç. Dr. Turdubay Abdırakunov, Kırg ız  Respublikasımn U luttuk  Akademiyasınm  adabiyat cana iskusstvo 
insti tutunun uluk  i l im iy  kızmatkeri, fllo log iya  ilim derinin  kandidatı.

Karanız: istoriya ا  Kirgizskoy SSR s drevneyşih vremen do naşih dney. ٧  pyati tomah. Т о т ا  . - Frunze, 88 984，  .b-ل ١
 Erşi-Davan mamleketinin borboru ekendigi, anın talkalangan ıırandıları Kırgızstandagı Aravan suusunun ceegindegi ث

Marhamat kışlağının canında catkandıgı bolcoldonot. - Karanız: Bernştam A. Aravanskiye naskalnıye izobrajeniya i 
Davanskaya (Ferganskaya) stolitsa Erşi. - Curn. "Sovetkaya etnografiya", 1984, No: 4.

٦ Kyuner N. ٧ • Kitayskiye  izvestiya o narodah Yujnoy  Sibiri, TsentraJnoy A zii i Dalnego Vostoka. M ., 1961. 104-b.؛ 
Dağı karanız: istoriya  Kirgizskoy SSR，أ tom, 1984, 188-b. '

4 Karanız: Bernştam A. Aravnskiye naskalnıye izobrajeniya... 158-b.: Kyuner ٧ • N. Kitayskiye izvetiya..., 10-b.
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sluçki s (gornımi). Ot etih kobılits rodyatsya jerebyata s krovavım  potom. Poetomu (İh) nazıvayııt 
potomstvom nebesmh loşadey")5.

Cogoruda keltirilgen maalımatttarga iindöş kabarlardı kıtayhktardın "Suyşu" cana "Tanşu" değen 
tarıhıy cılnamelerinen, b.a. V II, X  kılımdarda cazıigan Suy cana Tan dinatiyalarının hronikalannan da 
kezdeştirüiigö bolot. Bırok, a kabarlar Ferganaga emes, anın tüştük cagındagı Huttal değen aymakka 
(azırkı Tacikstandm kulyab, Korgon-Töbö obiastanna) taandık aytüsa da, bayağı ele Ferganadagı "too 
cılkısının" tukumuna okşoş bayandalat. M isali, anda: "tündük cakta Poli degen too bar. Anın  küngöy 
tarabındagı ünkürdün içinde tenirdin (asmandm - T. A•) cılkısı ("şenma" - " bojestvennıy kon") bar. 
Al çerde caşagandar cayloogo (oşol toogo) beelerdi aydap barışat, alardan ter orduna kan çıkkan 
kulundar tuulat" ("Na severe yest gora Poli. Na yujnoy (storone) peşçera, vnutri (kotoroy) imeetsya 
bojestvennıy kon (şenma). Jiteli prigonyayut na pastbişçe (k gore) kobılits, ot kotorıh  rojdayutsya 
jerebyata poteyuşçiye krovyu") - dep cazıhptır6.

Bayırkı Huttaldan alıngan anday tan kalarlık  cılkının tukumu cönündögii darekti arap geografi 
İbn Hordadbehtin (820-912) "Coldordun cana mamleketterdin kitebi" attuu emgeginen da colııkturııuga 
bolot. Misali, anda Huttalyan değen şaardın canında bulaktan payda bolgon "Naz-Köl" değen kiçine 
kölmö bar ekendigi, tukumu maktalıp ciirgön Huttal kü liik tö rii al kölmödön çıkkan aygırlardan 
tuulgandıgı, oşol cerlik  B ik  değen padışanın tuşunda üyrü menen köldön Çikkan aygırlar padışamn 
cılkılarma aralaşa ottop, argındaşıp, özdörünün artında kiilük  tukum  kakırışıp, kayradan kölgö  kirip  
birotolo cogolgonu cana Abdallah aş-Şahşi değen köpös oşondoy tukumdagı bir attı satıp algandıgı 
cöniindö maalımat berilgen7.

Çapayı too cılkıları (aygirları) menen koldo bagılgan üy cılkılarm  (beelerin) argındaştıruu colli 
menen alıngan cılkının  canı tukumun (porodasın) türk t ild iiii elder "arkun” dep atagandıgm, anday 
cılkılar at çabıştarda birinç i orundu eeley turgandıgın X I  kılım da  caşap ötkön belgilüü  türkolog  
Mahmud Kaşgari da özünün ataktuu sözdügündö cazip ketiptir. "Arkun  - çapayı aygır menen koldo 
bagılgan beelerdin ortosunan alıngan cılkı; alar at çabışta birinçi orundu eeleşet" ("A rkun  - pomes 
dikogojerebtsa i dmaşney loşadi; oni berut pervoye mesto na skaçkah") - deptir M. Kaşgari8.

A zırk ı kırğız  tilindeg i "argın" ce "arkun" değen söz da ar başka tukumdagı maldın 
argmdaşuusunan pada bolgon, malga ("neçistoporodnıy skot, metis") karata koldonulaarm  belgilöögö 
bo lo t'

Kıtay, arap cana türk  tilderinde  cazıigan cogorkııday maahmattardın negizincie Tüştük  
Kırgızstandın toolorunan kezdeşken taş betine çegip tüşiiriilgön  kiçine  baştuu, uzun moyun, 
tulkuboyu, buttan kelişken cükılardın süröt elesi bayırkı Davan-Fergananın danktuu attarınm süröt- 
elesi ekendigin tarihçi okumııştuularıbız dalildep çıgıştı. A tta rd ili anday süröttörü Oş şaarmın 
canındagı Ayırmaç-Toodon, Arayandın askalarınan, Nookat örööniinön cana Abşir-Saydan köp

Bernştam A. N. Aravanskiye nasalnıye izobrajeniya..., 158-b.; Kyuner ٧ . N. Kitayskiye  izvestiya..., 104-b.; Dagi 
karanız: Materiali po istorii syunnu (po kitayskim  istoçnikam). Perevod i primeç. ٧ • s. Taskina. M .，1968, 167- 
168-b.)
Bernştam A. N. Aravanskiye naskalnıye izobrajeniya..., 158-b-, 21-tüşünük. Al maalımattar cöniindö dagl karanız: 
Belenitskiy A. M. Huttalskaya loşad ٧  legende istoriçeskorn predami. - Curn. "Sovetskaya etnografiya, 1948, No: 4,- 
163-b.
Karanız: Belenitskiy A. M. istoriko-geografiçeskiy oçerk Huttalya s drevneyşih vremen do X  V. n.e. - Kitepte: 
Materiali i issledovaniya po arheologii SSSR, No: 5؛ . M .-L., 1950, 119,120-b.
Mahmud Kaşgariy. Türk iy  suziar devonu (Devonu lugotit turk) I tom. Taşkent, I960, 132-b.; Dagl karanız: Zuyev 
Yu. A. istoriçeskaya proektsiya kazahskih genealogiçeskih predaniy. Y  Kitepte: Kazahstan V epohu feodalizma. 
Alma-Ata, 1961, 73-b.
Yudahin K. K. Kırgızça-orusça sözdük. M.: 965，66-b.
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tabılgandıgı - tak oşol çölkömdör bayırkı "asman (tenir) attarınm" rnekeni bolup kelgendiginin kübösü 
degen bütümgö ke liş ti10.

Capayı too cılkıları (aygırları) menen üy Cilkıların (beelerin) amal menen argındaştıruu arkıluu 

alıngan kü lüktör cönündögü kızıktuu  kabarlar kırğız elin in  oozeki çıgarmalarında, atap aytkanda, 
"Manas" eposu başında turgan epos-dastandarında can cer-suu attan шепеп baylanışkan köptögön 
ulamış ؛kayalarında  da saktalip kelgendigi, andagi maalimattar bayırkı asman (tenir) attarı" 
cönündögü maalimattar meen ündöşüp, b irin -b iri toluktay turgandigi menin "Kayıptan tuulgan 
Akkula" degen makalamda Dirınçi colu söz bolgondııgun ayta ketişim  kerek11.

M isali Manastın "cügürüp attan kalbagan, astına tögörök tuyak salbagan" Akkula  degen atının 
"atası toonun kayıbı, enesi çöldün buudani" ekendigi cöniindö epostun köp çerinde aytılat cana 
"kayıptan tuulgan Akkulanın" eki cağında kanattan bolgon delet.

"Tuubay da cürgön çon boz bee 
Kayıptan bıyıl çalışıp,
Oşondo kula kulun tuuptur.

Akkula  degen at bolgon，
Too kayıptan cat bolgon 
Canı tuugan balağa (Manaska)
Ilayıktuu  at bolgon” - deyt 
manasçı Bağış Sazanov.
"B ıyıl asıl çıkma Akkula  
Beker tuugan mal ernes,
Kayıbınan kabılgan 
Een talaadan tabılgan,
Enesi kayıp canıbar 
Kulan menen kuuşkan,
Çölgö tuup, taşka öskön,
Aybandan bölök başka öskön" - delet 

manasçı Sayakbay Karaiayevdin variantında.

A l emi eldik  ulamıştın negizinde cazılgan Togolok Moldonun ”Er Eşim" poemasında Er Eşimdin 
kula degen çenemsiz külügü "too kayıbınan" - "maral öndüü sur nemeden" tuulgandıgı cönündö 

kızıktuu bayandalat. A l mınday: ilgeri Tügölbay degen bay azırkı Cumgal rayonundagı Bazar-Turug 
suusunun ceeginde cılkıların  cayıp koyup karap tursa, b ir  ”maral öndüü sur neme" - ”too kayıbı" 
cılkılardı aralap barıp, b ir  kara beeni bölüp alıp kuup ketet. Tügölbaydın al beesi kelerki cildin  kışında 
gana kaytıp kelet cana "erte toktop (boozup - T. A.) kalgan" bolot• Oşol "too kayıbınan" tuulgan 
kulun, kadim ki Manastın Akkulasınday bolup, ordunan turaarı menen enesinin üstünön karşı-terşi 
attap oynoyt cana kiy in  çonoygondo aşkan külük bolup çığa kelet.

Uşul ulamışka mazmundaş ulamıştardın deerlik bardıgı Kırgızstandın tüştügünön - bayırkı 
Davandm  "asman (tenir) attarının" mekeninen cazip alınganı da kızıguunu payda kılat. Keleçekte 
tulpar boluuçu, at çabışta baş baygeni berbööçü kulundar "ünkürdön", misali, Suzak rayonundagı 
"Tulpar-ünkürdön" ce too arasındagı koldordon, bolboso kaysı b ir  bulaktan çıgıp kelişip, üyürdögü 
beege calgaşkan aygırlardan tuulgan bolot.

إ °  Karanız: istoriya  Kirgizskoy  SSR,آ  tom. Frunze, 1984, 190-bet.
 I Abdirakunov Turdubay. Kayıptan tuulgan Akkula. - "Kırgızstan madaniyati" cumahgi. Frunze, 1987, 26-mart. Al ا

makala menin "Babalardan kalgan söz" (Frunze: Adabiyat basması, 1990) degen kitebime da kirgizilgen.



Basa, bayırkı kıtay estelikterinde capayj too cılkısınan tuulgan argındardan "kan aralaş ter çıgat" 
dep bayandalsa, kırğız folklorunda  sıpattalgan külüktördün kee b iri katuu çurkap kıynalganda "kan 
aralaş ak köbük omuroogo (ce "col boyuna”）çaçılgan" bolot. M isali, Er Töştüktün Çalkuyruk değen 
atı Kökdöönün kırk  kulaktuu kazanı menen i t  içpestin Ala-Kölündö  katuu karmaşıp alsıraganda "kan 
aralaş cin köbük (ce "köbük kara kan” ，"kanduu köbük") orgup çıgıp körüngön" bolot.

"Kanduu ter çıgargan kulundar” ("jerebyata s krovavım  potom”，"jerebyata poteyuşçiye krovyu”） 
"asman attannan" tuulat dep kıtay estelikterinde aytılsa, ötkön kılım da  türkmön attanna baykoo 
cürgüzgön angliyalık  sayakatçı A. Borns: "Eğerde at ayabay cügürgön bolso ce abdan 001 ' cumuştu 
atkarsa, anda caratılış özü anın moynundagı küröö tamirin carat cana oşondoy col menen canıbardın 
kanın agızat" ("Yesli sluçitsya, çto loşad çerez meru razgoryaçena i l i  yesli ona soverşila kakaya-nibud 
trudnuyu rabotu, to priroda sama otkrıvayet yey venu na şeye i takim  obrazom puskayet jivotnom u  
krov”）- dep cazgan eken.

Demek, epikalık Akkula, Şarpkula, Çalkuyruk, Taytoru sıyaktuu tulparlardın obrazı çındıkka 
negizdelip tüziilgön; alardın kanı b ir cagınan bayırkı Tenir-Toonun (Ala-Toonun) ce Huttaldın çapayı 
aygırlarınan caralgan "kan aralaş ter çıkkan" argın tulparga tartıp tursa, ekinçi cagınan oğuz- 
türkmöndördün ahalteke, yomud tukumundagı külüktördö çurkap turat deşke bolot12.
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آ2  Alar cönündögü toiuk  maalımattardı menin "Kayıptan tuulgan Akkula" değen makalandan aluuga bolot. - Karanız: 
Abdırakunov T. Babalardan kalgan söz, 154-170-b.



T A R İH Î  Ş İV E LE R D E  A T  D O N L A R I

GÜLDEN  SAĞOL**

En eski dönemlerden itibaren Türklerin  ata verdikleri değeri, onların atlanna donlarına, yürüyüş 
biçim lerine, nişanlarına, huylarına，yaptıkları işlere, yaşlarına vb. özelliklerine  göre vermiş oldukları 
isimlerden, yani filo lo jik  malzemenin genişliğinden de rahatça tespit edebilmekteyiz.

A tın  tüyünün rengine don adı verilmekte ve don kavramında bir değil, bir çok renk gizli olduğu 
iç in  atın bedenindeki tüyleri ifade etmek iç in  renk kelimesinin kullanılması pek doğru bir yaklaşım 
olarak kabul edilmemektedir. Biz de bu çalışmamızda don kelimesini kullanmayı tercih ettik.

Çalışmamımızm  malzemesini tarihî şiveler üzerine oluşturulmuş e lli küsur metin ve sözlüğü 
tarayarak elde ettik  ve yapmış olduğumuz çalışmada ،،böğüderi ak at”  karşılığı kullanılan bögriil at 
(Kaş.: 242), ،،peçeli at”  iç in  kaşga at (Kâş.: 214)，،،alnı beyaz akıtmalı at”  için  ogar at (Kâş.: 38) ve 
“ ahn akıtması gözünün önüne varıp kulaklarına çıkmayan ve burnuna inmeyen ikisi ortasında kalan ciť' 
karşılığı kullanılan tış at (Kâş.ı 497) gibi kelimeler ile  Arapça ve Farsçadan aynen alınıp at donu olarak 
kullanılan  aşkar, edhem, germe gibi kelimeleri b ir  tarafa bırakırsak at donlarını ifade etmek üzere 
kullanılan kırk  dört adet kelimeye rastladık.

A t donları hakkında böyle zengin bir kelime hâzinesine sahip bulunması bile Türklerin at kültürü 
bakımından zenginliğinin  işaretlerindendir. Şunu da ilâve etmeliyiz k i taranan metin sayısı artırılıp 
canlı şiveler de dahil ettirildiğinde, hele bu kelimelerden bazılarının unutulup yerine başka kelimelerin 
kullanıldığı göz önüne alınırsa, tabiî ki bu sayı daha da artacaktır.

Çalışmamız tamamen metinlere dayanmaktadır. Orhun Âbidelerinden başlamak üzere Karahanlı, 
Harezm, Çağatay, Kıpçak, Eski Anadolu sahalarına ait belli başlı metinleri taradık ve bunlarda mevcut 
olan at donlarını tespit ederek örnekleriyle sunduk. Taranan metinleri sahalarına göre tasnif ettik ve 
metinlerde i lg il i kelimelere elit örnekler eğer beşten fazlaysa sadece geçtıgı beş yeri gösterdik. 
Yayınlanan  metinler, transkripsiyon  bakımından çeşitli fa rk lılık la r  göstermektedir, metinlerin 
okunuşlarını muhafaza etmek şartıyla birleştirme ve sadeleştirme yoluna gittik. Kelimeleri alfabetik 
olarak sıraladık, ara madde niteliğinde olanları ise ana maddelerden sonra kendi içlerinde alfabetik 
olarak verdik.

Bu çalışmanın sonunda ،،Kaynaklar,? adı altında sadece taranan metin ve sözlükler ile bizzat 
istifade edilen eserlerden ibaret bibliyografya  verilm iştir. Doğrudan baş vurmaya ihtiyaç duyulmayan 
eserlerin buraya aktarılmasından özellikle kaçınılmıştır.

*  Bu  yazı "Türk  Kültüründe  A t ve Çağdaş A tç ılık  Toplantısında  yine aynı adla sunulan, fakat sadece a l ve boz 
kelimelerinin  don olarak ifade ettiği manaların verild iği, çınclan ile dem ir k ır(ı)  ve elemir boz kelim elerinin  at donu 
olarak kullanılışı ve f ilo lo jik  malzemenin dışında Mercimek Ahmet tarafından Keykâvös b. İskender b. Kâbüs'un 
KâbCısnâme adh eserinden tercüme edilen ahlâk ve siyaset kitabında yer alan at donları ile ilg ili yorumların verildiği 
bildiriden yola çıkılarak hazırlanmıştır.

* *  Yard. Doç. Dr. Gülden Sağol, Marmara üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk  D ili ve Edebiyatı Bölümü.
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Bu çalışma süresince d ikkatim iz i çeken b ir  husus don olarak kullanılan  kelim elerin  renk 
derecelerinin bii'Dirıni tam tutmadığı ve donları ifade etmek için pek çok kelime bulunmasına rağmen 

kullanılan bazı renklerin türlü manalan bünyesinde barındırdığıdır. Aslında bunu sadece at donlarını 

ifade etmek üzere kullanılan kelimelere mal etmek yanlış olacaktır, çünkü problem  renk adlarından 
kaynaklanmaktadır. Bu hususa, Clauson ve renk adlarının kulUmılışı üzerinde hayli geniş ve güzel bir 
araştırma yapmış olan Laude-Cirtautas da parmak basmıştır.ا Bu konuda çıkış noktamız kelimelerin 
Arapça ve Farsça karşılıkları olduğu için  fonetik d e lik l ik le r in  ve hangi sahada hangi kelimelerin 
kullanıldığının gösterilmesi açısından çeşitli sahalardan metinler taramış olmamıza rağmen, asıl olarak 
Arapça ve Farsça karşılıkların bulunduğu metin ve sözlükleri tercih ettik. Fakat bunlara göre de doğru 
Türkçe karşılığı bulmak oldukça zordur ve sözlüklerde verilen karşılıklar aslında hiç de tatmin edici 
değildir. Anlam  bilim i açısından meseleye baktığımızda ise ortaya bu keHmeleri manalandırırken nasıl 
bir yol tutacağımız, yani b ir donun tam olan karşılığının nasıl verileceği problemi çıkmaktadır. Biz  bu 
sebeple don olarak kullanılan kelimelere kendimize göre bir karşılık verme yoluna gitmeyip，sözlüklere 
ve metinlere göre verilen karşılıkların nasıl değerlendirilebileceğini göstermeyi tercih ettik. Böylece 
donların bünyesindeki mana farklılıklannın da gözler önüne serilmesini hedefledik.

1. AK

Renk olarak “ beyaz，kara ve siyah karşıtı, kar, süt gibi şeylerin rengi”  anlamında olan bu 
kelimenin at donu olarak tarihî süreç içinde yaygın olarak kullanıldığını ve renk olarak da ‘‘ak，beyaz， 
kır, alacalı”  gibi birbirinden biraz farklı tonları bünyesinde barındırdığını tespit etmekteyiz.

Eski Türkçe: Orhun Âbideleri'nde ak aygır ve ak at kullamhşlanmn yanı sıra cık kelimesinin tek 
başına “ ak at5,ı da karşıladığı görülmektedir, ak: ak, beyaz (ETY: 762). ak: beyaz，ak (OA: 102). ak: 
ak, beyaz (OY: 118). ... bayırkun[ıh ak a d g ı]r[ıg ] binip  Bayırkunun ak aygırına binip  … (ETY: 
KT D  35: 46). ... Bayırkun[uh ak a d g ı]r[ıg ] binip  Bayırkunun ak aygırına binip " . (OA: KT  D 
35: 72，26). ...bayırkunfın ak a d g ]ır [ıg ] b in ip  Bayırku'larm  ak aygırına binip  ... (OY: K T  D  
35: 18, 19)• ... bayırkıınırı ak adgırıg ucllıkın sıyıt م/ءمء؛ :...Bayırkunun ak aygırının oyluğunu kırdı 
(ETY: K T  D  36: 4b). ... Bayırkunun ak adgırıg Licllukın s iy il u rti:... Bayırkunun  ak aygırını, 
uyluğunu kırarak, vurdular (OA: K T  D  36: 73, 27)• •" bayırkunın ak adgırıg udlıkın siyil artı:... 
Bayırkuların ak aygırını, uyluğunu kınp  vurdular (OY: K T  D  36: 18，19). alp şalçı2 ak atın binip 
Alp Şalçı ak atına binip ... (ETY: K T  D  40: 47). Alp Şalçı3 ak atın binip  A lp  Şalçı ak atına binip 
... (OA: K T  D  40: 73，27). alp şalçı4 ak atın binip  A lp  Şalçı k ır  atına binip  ... (OY: K T  D  40: 18, 
19). alp şalçı [ak a t]ın  binip  A lp  Şalçı [denilen ak at]ma binip  ... (ETY: K T  к  2: 48). A lp  Şalçı 
[ak]ın binip  A lp  Şalçı ata binip  ... (OA: KT  к  2: 73, 28). alp şalçı akın binip  •••: A lp  Şalçı kır (at) 
ina binip ... (OY: K T  к  2: 28, 21). alp şalçı akın binip  A lp  Şalçı [denilen] atına binip  ... (ETY: 
KT К  2: 48). Alp Şalçı akın binip  ..... A lp  Şalçı akma binip  ". (OA: K T  к  2: 74, 28). alp şalçı akın
binip A lp  Şalçı k ır  (at) ma binip  … (OY: KT  к  2: 28，21). ... alp şalçı akın b in ip  A lp  Şalçı 
ak atına binip  ... (ETY: K T  к  3: 48). ... Alp Şalçı akın binip ....... A lp  Şalçı akma binip  ... (OA: KT
К  3: 74，28). ... alp şalçı akın binip  A lp  Şalçı kır (at) ma binip  ... (OY: K T  к  3: 28，21).

Aşağıdaki i lk  ik i örnekte yer alan azman kelimesi çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır. E. 
Esin'den öğrendiğimiz kadarıyla Togan'a göre Azman, Azlar tarafından yetiştirilm iş  olm alıdır (Esin: 
217). Clauson azma maddesinde Kâşgarlı Mahmud'un ،iğdiş edilmiş koç9 manasında verdiği azma

1 TM H: 162; GFT: 15-16.
2 Alp  Ğalçı: has isim  (ETY: 759).
alp: alp, kahraman, cesur, y ؤ iait; zor, çetin, sert，müthiğ (OA: 102).

Galçı: ğahıs veya at ismi, Galçı ak at: Ğalçı ak (OA: 129).
4 alp: cesur, y iait  (OY: 1 8 ل).

şa lç ı: kişi adı (O Y : 161). T. Tekin  OT'de de şa lç ı kelimesini kişi adı olarak ele almış, ama tereddütte olduğunu 
göstermek üzere kelimenin yanına b ir soru işareti koymuştur (O T: 373).
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kelimesinin başka hiç bir yerde geçmediğini belirtmekle beraber Kıpçakça azman ،iyice büyüdüğünde 
iğdiş edilmiş at’ kelimesi ile  Osmanhca azjnan ‘melez，ucube，hilkat garibesi^ bu kelimenin bir devamı 
olarak göstermektedir (EDPT: 288). T. Tekin OT'de -man/-men eki bahsinde soru işaretli olarak bu 
ekin fonksiyonunun renklerin hafif derecelerini gösteren isim ler teşkil etmek olduğunu belirterek KT  
N'de geçen azman kelimesini şöyle izah etmektedir: azman ؛yellowish’ (?) (K T  N 5, 6) < *az (cf. Uig. 
az. ‘braunes Pferd，： Alttürk., p. 297; also cf. Käş. äs 〜äz ‘ermine, stoat’）（106). T. Tekin yine aynı 
eserinin sözlük kısmında bu kelimeye soru işaretli olarak ‘yellowish’ manasını vermiş ve az. kelimesine 
gönderme yapmıştır (307). Fakat T. fek in  O Y ’de yine aynı manayı vermekle birlik te  az. maddesine 
gönderme yapmamış ve OT'de metnin çeviri kısmında azman ak kelimesini ،yellowish white (horse)， 
olarak çevirdiği halde OY'de aşağıda da görüldüğü üzere K T  к  5'te ،Azman k ır  (at)，, K T  к  6'da ‘kır 
(a t)，olarak yorum lam ıştır. H.N . Orkun ve M. Ergin  ise azman  kelim esin i ‘at ism i，olarak 
değerlendirm işlerdir (ETY: 904, OA: 105). Aslında kelimeye “ sarımtırak”  manası verild iğ i takdirde 
“ as, kakım ”  manasındaki kelim eyle  birleştirm ek  oldukça güçtür. Bu kelim e  iç in  üç ayrı yol 
düşünülebilir: Birincisi kelime, Îdrâk'tQ geçen az ‘san renkli at’ (9) ile  birleşiıilerek -man, -men ekiyle 
türediği öne sürülebilir, ayrıca bkz. aşağıdaki az. maddesine. Bu durumda kelimeye …
manası verileb ilir, ik in c i yol kelimenin az.~ fiilinden  -man, -men ekiyle türediğidir. azman ،iğdiş ať 
(ETG: 263)؛ azman ،yaşlı iken enetilmiş a yg iť5 (idrâk: 9); azman ،çok gelişmiş; azma’ (Türkçe Sözlük 
١ : 120); ،çok fazla büyümüş, olağanüstü gelişmiş; (hayvan için) azmış, başka bir tiirle  karışmış, ındez， 
(M L  2: 17); ،beş yaşını geçmiş davar; iğdiş edildiği, enendiği halde erkeklisini kaybetmeyen keçi, код， 
boğa; doğuştan tek hüsyeli hayvan vb.，(D S I: 442). üçüncü  yol ise kelimenin Az  adlı kavme ait atı 
gösterdiğidir. Fakat konuya b ir  kesinlik  getirmek güç olduğundan başka hiç b ir metinde tesadüf 
etmediğimiz kelimeyi bir at donu olarak sınıflandırmaktan kaçındık.

... azman akıg binip  ........ Azman akına binip  ... (ETY: K T  к 5: 48, 4 9 )•… Azman akıg binip
" . . .… Azman akına binip  ... (ОЛ: K T  к  5: 74, 28) . … azman akıg bin ip  Azman k ır  (at) ina 
binip  (OY: K T  К  5: 28，21). ". azman akıg binip  •••• ••• Azman akma binip  ... (ETY: K T  к  6: 50).
... Azman akıg bin ip  Azman akma binip  ... (OA: K T  к  6: 74, 28)• ... azman akıg binip  
k ır  (at) ina bin ip  ... (OY: K T  к  6: 28，21). ... ögsüz6 akın binip  ...:...öksüz  [denilen] akına binip  ... 
(ETY: K T  К  9: 50). ... ögsüz7 akın binip  ..... öksüz akına binip  ... (OA: K T  к  9: 75, 29). ... ögsüz8
akın binip  ..... öksüz kır (at) ma binip ... (OY: K T  к  9: 22, 23)•

ak: white. T. lek in , Küli Çor'dii geçen kelimeyi sözlüğünde soru işaretli olarak ele almıştır (OT: 
300). ... [a k ı]n  b in ip  oplayu tegip sança ıdıp topulu önti.: He mounted his … (white  horse) and 
attacked suddenly; he stabbed and thrusted (the enemy) (ОТ: The K ü li Çor Inscription East 7: 258, 
294). Bu yazıtı H.N• Orkun ihe Hüşotü adıyla neşretmiştir, fakat bu neşirde T. Tekin'deki gibi bir 
tamamlama görülmemektedir: ... ..n binip oplayu tegip sança ıdıp at opulu örıti...:. ... .. binip  hücum 
edip mızraklayub atın (etrafı) sarılub (?)••• (ETY: ihe Hüşotü Yazıtı Doğu 19: 38 ا).

ak bisi kulunlamış: ak kısrağı tay doğurmuş (ETY: Irk  B itig  ٧ : 266)• ak at karşısın bolugîa 
talulapan  ..... ak at hasmını üç varlıkda (?) ıslatarak ... (ETY: Irk  B itig  X IX : 270). ... altı yüz atım ak 
at.:... altıyüz atım ak attır (ETY: Kemçik, Cirgak Yazıtı: a IV : 489, 490)• ... abda eğeyin atım ak 
avda kurban ettiğim  atım  ak … (ETY: Kemçik, Cirgak Yazıtı: b v n ： 490). ak: ak, beyaz，kır at (ETG: 
259).

Karahanlı Türkçesi: Kâşgarlı Mahmud ‘her şeyin beyazına ak (Arapçası ebyaz)' denild iğ in i 
söyledikten sonra diğer Türklerin  el-feresü'l-eşheb karşılığı olarak ak at'\ kullandıklarını belirtm iştir 
(Kaş.: 53)• Arapçasına bakıldığında kelimenin  don olarak düz beyazı değil, beyazla az miktarda

5 Bu kelimenin Arapçası el-h işânu 'l-m ahş iyy fı'l-k ib r'â \x  ( id râ k : Yazma: 13).
6 Ögsüz: at ismi (ETY: 916).
7 Ögsüz: at ismi, ögsüz ak at؛ annesiz, öksüz (O A: 126).
8 ögsüz: öksüz, anasız (at adı?) (OY: 64 ل). T. Tekin  kelimeyi OT'de ögsiz şeklinde okumuştur (O T: 362).
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karanın ve diğer renklerin karışmasından oluşan rengi karşıladığı anlaşılmaktadır, ak at: alacalı at 
(Atalay I: 81); boz renkli at (Atalay IV : 15). ak: gray (horse) (C TD III: 10).

Harezm Türkçesi: ak: ak, beyaz (ME: 85). ak boz boldı at, ak boldı at •" (ME: 64).
Kıpçak Türkçesi: ak: ak, beyaz9 (BV: 70). ... boynında ak tüg olmagay ... (BV: 27).
Eski Anadolu Türkçesi: ag: ak, beyaz (D K  II: 3).10A,g bidevisin çekdürdi... (D K l:  9 6 ) .… [a t]  

ak olsa... (Tabirname: 60).

2. A K Ç A > A G C A

A t donu olarak sadece Baytar-name'â^ geçen ve “ beyaza çalan, kır  renkteki at donu^nu ifade eden 
kelime, Agar tarafından sözlüğe agça şeklinde alınmış ve ،akça, para，olarak manalandırılmıştır 
(Baytar-name: 27). Fakat at donları bahsinde yer alan bu kelime, geçtiği yerden de görüldüğü üzere at 
donu olarak değerlendirilmelidir. ... kız.ıl kula ve çapar at ve ağca at eyü olmaz ... (Baytar-name: 12).

3. A L

manasının yanı sıra “ pembe, soluk kırmızı, turuncu，kızıl, parlak kızıl vb.”  manalara 
da gelen bu kelimeye at donu olarak çeşitli sözlüklerde birbirinden biraz farklı manaların verild iğ in i 
görmekteyiz.

Harezm Türkçesi: ibn-i Mühenna'nın sözlüğünde at donları bahsinde yer alan kelimenin Arapçası 
ramâdï'àir * RamädVyi ،،kü l renkli”  olarak değerlendirebiliriz. Nitekim  A. Battal
da Arapçasmdan hareketle kelimeye bu manayı vermiştir: al: külrenkli at (ÏM : 9).

Kıpçak Türkçesi: Bu kelimenin Arapçası id râk 't^  el-hayletu va'l-feresu'l-aşkaru'l-möyilu ile'ş- 
şufrati muşterik beynehumâ, yani ،،sarıya dönük kestane renkli at”  (Yazma: 20)，Kitâbu M ecmû'ı 
Terciimânı Türkî ve 'Acemî ve M ogolî ve Fars i (Houtsma: Yazma: 13) ile  Tuhfe'dQ (4b) aşkar, yani 
“kestane renkli ať4ir. R H 'à t ise kelime , … verdi didükleri gül rengine benzer a l bo lu r •" şeKİinde 
geçmektedir (8). Bu  cümleden hareketle gül rengine benzer a l'm  Arapçasının ve rd î Olduğunu 
söyleyebiliriz. Fakat burada aslında verdî kelimesine Türkçe b ir  karşılık bulma endişesinin hakim  
olduğunu düşünmekteyiz. Bu eserleri neşredenler tarafından ise kelimeye şu manalar verilm iştir: al: 
doru at (İdrâk: 3). al: rothbraun (Houtsma: 52). al: алый; совершенно красный (Kunşcanov: 83). al: 
al renk (Tuhfe: 137). a l: al, kırmızı (RH: 30).

Eski Anadolu Türkçesi: a l: al, kırm ızı, pembe (D K  II: 8)• ... a l aygırı butun bindiim  (D K  I: 
220). ... a l aygırı mana v irg il (D K  I: 221) . … a l aygırum getiirüň  ... (D K  l:  221). ... a l aygınım ne 
beğenmezsin (D K  I: 222). ... a l aygırı b ilü riiz  " . (D K  I: 223).

ilyasoğlu  Mercimek Ahmed tarafından Keykâvüs b. İskender b. Kâbüs'un Käbüsnäme adlı 
eserinden tercüme edilen ahlâk ve siyaset kitabında a l a t karşılığı olarak Farsça zerde kelimesi 
gösterilmiştir. Bu kelime ،،kü l rengine çalan kahve rengi at”  şeklinde değerlendirilebilir. Veli Zerde ki al 
atdur … (Käbüsnäme: 214). ... E ğ ir atuň n iresi karayısa a l atuň dahi o l a ra la rı hep kara ola 
(Käbüsnäme: 215).

al: al reriKİi (Baytar-name: 27)• A l at k i gayet kızıl o la ... (Baytar-rıame: 12).

9 Kelimenin  ag şekli at donu olarak kullanıimamıştır.
10 Kelimenin ak  şekli at donu olarak kullanılmamıştır.
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4. A L A

Um um iyetle  birkaç rengin karışımından oluşan rengi veya bu renkte olanı karşılayan bu 
kelimenin at donu olarak Türkçenin i lk  dönemlerinden itibaren “ alaca，alacalı, benekli”  karşılığında 
kullanıldığım  görmekteyiz.

Eski Türkçe: ala: ala, alaca (ETY: 758). ala atlıg yol tehri men: Alaca atlı yol tanrısıyım (ETY: Irk  
B itig  II: 265). ala: ela renkli (at) (EUTS: 7).

Karahanlı Türkçesi: Kâşgarlı Mahmud kelimenin Arapçasını arkat olarak verm iştir (Kâş.: 53). 
Buna göre kelime “ siyah ve beyaz benekli, alacalı^ olarak değerlendirilebilir, ala at: alaca renkli，ala kjr 
at (Atalay IV : 18). ala: spotted black and white (horse) (CTD III: 7).

Harezrn Türkçesi: ibn-i Mühenna'nm sözlüğünde at donları bahsinde yer alan kelimenin Arapçası 
ab lak 'iu  (H ilyetü 'l-irısân: 171). Bu kelim eyi “ siyah ve beyaz alacalı, benekli55 şeklinde ele alabiliriz. 
ala: ala (M E: 85). ala boldı at, çıpar boldı at ". (M E: 64). ala: alaca, benekli at (ÏM : 9). ala: piegi, 
pstrokaty (masc konia); ala at teg: jak  piegi koň (H Ş III: 7).

Kıpçak Türkçesi: ibn-i Mühenna'nm sözlüğünde olduğu gibi ïdrâk'tQ de bu kelimenin Arapçası 
ablak'tu  (Yazma: 20). ala: ala renkli at (idrâk: 3). ala: ala (Tııhfe: 139).

5. A L A Ç A

İlk  olarak id râk 'tt tesadüf ettiğimiz kelimenin Arapçası bu metinde (Yazma: 20), Kitâbu Mecmû'ı 
Terciimânı Türkî ve (Acemî ve M ogolî ve Fârsî (Houtsma: Yazma; 13), Tıthfe (4b) ile  Käbüsnäme'dQ 
ablak'ixx.

Kıpçak Türkçesi: alaca: ala renkli at (İdrâk: 3). alaça: scheckig (Houtsma: 52). alaça: пегий, 
пестрый, полосатый, пятнистый  (Kurışcanov: 83). alaca: alaca (RH: 30)• ... dahi kök közlîi dahi 
ablak alaca dahi kam kül levünlii at … (RH: 7).

Eski Anadolu Türkçesi: alaca： alaca，alaca bulaca, karışık renk (D K  II: ١ 1)•" ... alaca a tili kâfir 
b ind i... (D K  I: 96/16). ... alaca atan ne ögersin (D K  I: 98/10). Alaca atlu  Şökli M e lik  ... (D K  I: 
2 2 0 /7 alaca yunduhı turgurmaya (D ." .(ل K  I: 238/18). Veli Ablak k i alaca atdıır, ögmelii degildür 
(Käbüsnäme: 215). Ve alaca at ki başı büyük olmaya ... (Baytar-name: 12). Agar, alaca kelimesini 
sözlüğe almamıştır.

A L K A ل 

ETY'de H. N. Orkun tarafından alka şeklinde okunan bir kelimeye tesadüf ettik. Başka hiç bir 
yerde rastlamadığımız bu kelimenin at donu olarak değerlendirilmemesi gerektiği düşüncesindeyiz. T. 
Tekin kelimeyi geçtiği yerde arka şeklinde okumuştur.

alka: al, kırmızı (ETY: 759). ". [ka jr lıık  yegren erim lig alkasın sıyu urti Karluklar kola, 
al (atlarını) kırıp  geçirdi (?)... (ETY: ihe  Hüşotü Yazıtı Doğu 21: 139). [... k ja rluk  yegren ermekig 
arkasın sıyu urti.:... the Karluk  hit and broke the rump o f his reddish-brown barren mare (ОТ: The 
K ü li Çor Inscription East 9: 294)•

6. A Z

Buu  kelime, taradığımız metin ve sözlükler içinde sadece Orhun Âbideiferi ile  îd râ k 'te  
gedmektedir. Clauson, Orhun Abideleri'nde yer alan az.'\n henüz tanımlanamayan bir kabilenin adı

Metinde oldukça sık geçen a ل 1 la  kelimesi at donu olarak kullanılmamıştır.
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olduğunu, bu kelimenin  K T  к  5 ve 8'de ise K ü l T ig in 'in  atlarından birin in  ism i olarak geçtiğini 
belirtmekte [Az yagız.1： the bay horse (taken) from  the Az  (EDPT: 276-277) ], îdrâk'to. geçen az 
kelimesinin ise o r  veya a r  olarak değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindedir (193). Biz  ise bu eserdeki 
kelim eyi yanlış im lâ  olarak ele almak temayülünde değiliz. Adı geçen eserde kelim enin  elif-ze 
maddesinde geçmesi de zaten im lâ hatası olması ih tim alin i azaltmaktadır, üste lik  eserde bu kelime iki 
ayrı yerde aynı im lâyla yazılmıştır. Biz  Âbidelerde ve ïdrâk'iQ geçen az. kelimelerini birleştirerek K T  к  
5 ve 8'de geçen az. yagız'm  “ sarıya çalan yağız55 olarak manalandırılmasmm  daha uygun olduğu 
görüşündeyiz. T. Tekin de bu ik i yerde kelimeyi ‘yellow  (ish) black (horse)，olarak manalandırmıştır 
(O T: 270-271) ve sözlükte de kelim eyi soru işaretli olarak ‘ye llow  (o f horse ha ir)’ şeklinde 
manalandırmıştır (a.e.: 306), fakat OY'de söz konusu kelimeyi ،kavim  adı5 olarak değerlendirmiştir 
(122). M . Ergin ise OA'nm  sözlük kısmında az.rın ‘b ir at ismi veya rengi，olduğunu belirtmekle birlikte  
kelimeyi metnin transkripsiyon ve çevirisinde büyük harfli olarak yazdığına göre ‘at ism i，olarak görme 
temayülündedir (OA: 105). Orhun Âbideleri'ndeki örnekler için bkz. 40 yağız, maddesi.

az： b ir halk adı; san renkli at (ETG: 263). az： sarı renkli at (îclrâk: 9). Kelimenin  Arapçası el- 
aşfarıı mirıe'l-hayrdiY (idrâk: Yazma: 12).

7. A K  A Z

Sadece Idrâk'tQ rastladığımız bu şekil, Arapça el-aşfaru'i-mu'aşşamıı bi'1-beyäz karşılığı olarak 
verilm iştir (Yazma: 17). ak az： bacaklarında beyaz lekeler bulunan san [at] (idrâk: 4).

B E Y A Z  

8■ A L A  B E Y A Z

Türkçe ala kelimesi ile  Arapça beyaz kelimelerinin birleşmesinden oluşan ala beyaz, don olarak 
muhtemelen ،،alacah beyazcı karşılamaktadır.

Eski Anadolu Türkçesi: ala: alaca，karışık renkli (Baytar-name: 27); beyaz： beyaz, ak (Baytar- 
name: 30). Ala beyaz ki ziyade yiigrük ola ... (Baytar-name: 12).

9. B O Z

“ Toprak ve kü l rengi, gri, açık toprak rengi vb.”  olarak manalandırabileceğimiz bu kelimenin, 
tarihî çerçeve içinde Orhun Âbideleri'nden başlamak üzere at donlarından b irin i ifade etmek üzere 
yaygın olarak kullanıldığını görmekteyiz.

Eski Türkçe: boz: boz rengi (ETY: 783). boz： boz (OA: 109). boz: boz (OY: 130); boz： boz (OT: 
320). ... boz [a tıg  b in ip tegdi...]:... boz [atma binip  hücum  etti] (ETY: K T  D  32: 44). ... boz [atıg  
binip tegdi...]:... boz atma binip hücum  etti (OA: K T  D  32: 72, 26). ...boz [a tıg  b in ip t e g d i . . b o z  
atına binip  hücum etti (OY: K T  D  32: 16, 17). ". boz atıg binip tegdi.:... boz atına binip  hücum etti 
(ETY: K T  D  33: 44)• ... boz atıg b in ip tegdi...:... boz atma binip  hücum etti (OA: K T  D  33: 72, 26). 
...boz atıg binip tegdi...:...boz atma binip  hücum  etti (OY: K T  D  33: 16, 17). ... başgu12 boz a t binip 
tegdi.:... başı boz olan ata binip hücum etti (ETY: K T  D  37: 46)• ... başgu13 boz at bin ip tegdi...:... 
aim beyaz boz ata binip  hücum etti (OA: K T  D  37: 73, 27). ... başgu14 boz. at. bin ip tegdi...:... alni 
akıtmalı boz ata binip  hücum  etti (OY: K T  D  37: 18，19). başgu boz んム•…•■ başı boz (ETY: K T  D

H. N. Orkun bu kelim ل2 eyi sözlükte 'baş: baş, (dağ veya pınar) başı1 maddesinin altında vermiş, dolayısıyla  
manalandırmamıştır (ETY: 771).

وا  başgu: alni beyaz (at) (O A: 106).
١ 4 başgu: başı (alni) akıtmalı (?) at (OY: 124); white headed (О Т: 309).
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37: 46). başgu boz k [.....]: alni beyaz boz ..... (O A: K T  D  37: 73, 27). başgu boz alni
akıtmalı boz (at (OY: K T  D  37: 18, 19). ... özlüki boz at erti: öz atı boz at id i (ETY: ihe  Hüşotü 
Yazıtı Batı 4: 136). [ . . . ]  özlüki boz at erti:... His saddlehorse was the gray horse (ОТ: The K ü li Çor 
Inscription  West 4: 257, 293). A• Caferoğlu EUTS'de “ boz，k ır  rengi”  karşılığını verdiği b ir  moz 
maddesi açmış, fakat kelimenin nerede geçtiğini göstermemiştir (88).

Karahanlı Türkçesi: K. Mahmud，boz at'\ el-feresu'l-eşheb leyse bi'l-efşah olarak izah etmektedir 
(Kâş.: 496)• Buna göre kelimenin  “ net b ir  renge sahip olmayan, rengi bulanık olan, boz (at),5ı 
gösterdiği düşünülebilir, boz at: boz renkii at (Atalay ПІ: 122). boz： gray (horse) (CTD  ПІ: 78).

Harezm  Türkçesi: ib n -i Mühenna'nın lügatinde at donları bahsinde yer alan bu kelimenin 
Arapçası ramâdî'âir (H ilyetü'l-însân: 168). Buna göre kelime ،،kü l renkli”  olarak değerlendirilebilir. 
boz: kü l renkli, boz (ÏM : 21).

Kıpçak  Türkçesi: Dîvânü Lûgati't-Türk 'tt olduğu gibi, id râk  (Yazma: 30) ile  Kitâbu Mecmû'ı 
Tercümanı Türkî ve (Acemî ve M ogolî ve Färsi'dß (Houtsma: Yazma: 13) de bu kelimenin Arapçası 
eşheb, yani ،،kü l renkli^dir. Tuhfe 'dt kelimenin  Arapçası el-ebyaz va 'l-eşheb, yani “ beyaz ve kül 
renkli” （4b), El-Kavânînü'l-Külliyye li-Zabti'l-Lugati't-Türkiyye (Kavânîn 1928: 50) ve Dıırre'dQ (86) 
ise ebyaZy yani ^beyaz^dır. boz: göy rengi, kır (idrâk: 21). buz： grau (Houtsma: 64). Houtsma'nın bu 
okuyuşu boz. olarak tashih edilmelidir, boz： серый; соловый (Kurışcanov: 98). boz： boz renk (Tuhfe: 
156)• boz： beyaz, boz Kavânîn 1993: 41). boz: kırat (D urre: 86). boz: boz (RH: 43). ... boz a t tüzer 
bolmaz ... (RH: 6). " . bu sıfatla boz bolsa özden b o lu r ... (RH: 8). ... boz at 'aybdan boş bolmaz ... 
(RH: 8). ... dahi boz at kızılçası uluca yeteklü bolsa ... (RH: 8). Şu örnekte geçtiği cümleden ،،düz 
beyaz at”  iç in  de boz kelimesinin kullanıldığı anlatılmaktadır: ... boz at kim safi ak bolsa … (RH: 8).

Çağatay Türkçesi: M . Mehdî Han at donu olarak boz kelimesinin Farsça karşılığını esb-i nlle 
olarak vermiştir (Sanglax: 134a). Esb-i nîle “ koyu kır donlu at”  olarak değerlendirilebilir.

Eski Anadolu Türkçesi: boz: boz，kurşunî renk, gri (D K  II: 56). ... boz atlu H ızır mana geldi... 
(D K  I: 9 0 ) .… boz. aygırlu Bamsı Beyrek ". (D K  I: 121). ... boz. aygır bunda otlanup ta n ır (D K  I: 
(أ 36 . … boz aygırlu Beyrek çapar yetdi (D K  I : 】74). Boz heman yavuz, atdur, eyiisi az bu linar 
(Käbüsnäme: 215). boz： at donlanndan biri, boz renk (Baytar-name: 31). Ve boz at ki yelisi ve kuyrugı 
ve k iprig i kara ola ... (Baytar-name: 12). ". [a t ]  boz olsa … (Tabirname: 60).

10• A K  B O Z

Harezm  Türkçesi: ib n -i Mühenna'nın lügatinde kelimenin  Arapçası el-ebyazu ku lluhu 'dur 
(H ily e tü 'l- In s â n :  171)• Bu izahtan ak boz/un “ donu tamamen beyaz at”  iç in  ku llan ıld ığ ı 
anlatılmaktadır• ak: ak, beyaz (ME: 85). boz： boz (ME: 107). ak boz boldı at, ak boldı a t ... (ME: 64)• 
akboz： donu bütün ak olan at (ÏM : 9).

Eski Anadolu Türkçesi: ag: ak, beyaz (D K  II•• 3). boz： boz，kurşunî renk，gri (D K  II: 56). ... ag 
boz atuň büdrimesün ... (D K  I: 94). ... ag boz atınun y ilis i üzerinde ... (D K  I: 112). ... ag boz a tla r 
binüben ... (D K  I: 198). ... ag boz a tla r çapdurur... (D K  I: 201). ... ag boz ata binen ... (D K  I: 241).

11■ T E M İR  BO Z

،،Çeük, döküm  ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli elemenť^olan temir, 
mavimtırak esmer renginden dolayı boz. kelimesiyle birleştirilip  at donlarından birin i ifade etmek üzere 
kullanılmaktadır.
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Kıpçak Türkçesi: Kitâbu Mecmû'ı Terciimânı Türkî ve 'Acemî ve M ogo lî ve Fârsî'do tem ir 
boz'wn Arapçası ahdar, y a (nî eşhebu hadîdl'dir (Houtsma: Yazma: 13). Tuhfe'àQ ise tem ir boz, k ır at 
ile  birlikte  ele alınmış ve aynı Arapça kelime (ahdar) ile  karşılanmıştır (4b). Ahdar ve eşhebu hadîcll 
kelim elerin i “ koyu kır veya boz”  olarak değerlendirebiliriz, tem ir buz： stahlgrau (Houtsma: 64)• 
Houtsma'nın bu okuyuşu tem ir boz. olarak tashih edilm e lid ir, tem ir boz： зеленый, букв, 
железо+серый, цвета железа, т.е. серого цвета (Kurışcanov: 198). tem ir boz： demir kır, boz 
(Tuhfe: 255).

12• Ç A L

A t donu olarak gösterilmemekle b irlik te  i lk  olarak Dîvânü Lûgati't-Türk  ile  Kutadgu B ilig 'd t 
karşılaştığımız bu kelimenin renk olarak karşılığı “ beyaz ve siyah karışık renk?4ir.

Kıpçak Türkçesi: A t donu olarak i lk  olarak îdrâk'te  rastladığımız kelime, burada el-feresü'l- 
aşkaru'1-mäyilu ile ,l-humre ،،kızıla dönük kestane renkli at”  olarak tanımlanmıştır (Yazma: 45). Kitâbu 
Mecmû'ı Terciimânı Türkî ve 'Acemî ve Mogolî ve Fârsî'dQ ise çal kelimesinin karşısına ise sadece o 

dönemde hangi rengi ifade ettiğinin  iy i b ilind iğ in i anlamamıza yarayan ma'rüf, yani “ bilinen, b e l，’ 
kelimesi kaydedilmiştir (Houtsma: Yazma: 13). Kelime, D urre 'd t ise ç>§ değişikliğine uğramış olarak 
karşımıza yıkmaktadır ve bu metinde kelimenin Arapçası eşheb'dir (126). Bu da ،،kü l renk ir5 olarak 
değerlendirilebilir, çal: doru at (renk) (İdrâk: 26)• çal: Houtsma kelimeye Zenker ve Pavet de Court'un 
verdikleri manalan vermekle yetinmiştir (Houtsma: 69). çal: серый, чалый (Kunşcanov: 217). şal: boz 
renkli at (Durre: 126).

Çağatay Türkçesi: A t donu olarak çal kelimesi için M. Mehdi Han şu açıklamayı yapmıştır: esbî 
ra nâmend ki т й у -ı än sorh и sefîd bâşed (Sanglax: 208b)• Buna göre kelimenin ،،k ız ıl ve beyaz 
karışık donlu (at)5,ı gösterdiği söylenebilir.

13• Ç A P A R

İbn-i Mühenna'nm sözlüğünde imlâsı ص■ olan kelimeyi A. Battal çubar şeklinde okumuş ve bu 
müdahalesini şöyle açıklamıştır: “ Bunun ،Çeber؟ okunacak bir tarzda harekelenmesi hata olsa gerektir; 
Kaz. ‘<؛ ubar’ benekli.”  (İM : 26). B iz  A. Battal'm  bu görüşüne katılm ıyoruz ve bugün şive ve ağızlarda 
[şubar: alacalı (Kazak. 315); çıbar=  bkz. çaar (Kırgız. 263); çaar: benekli (at donu): kızıl çaar: kızıl 
benekli; kara çaar: kara benekli (Kırgız. 240); çuar: alaca，alacalı, alaca bulaca, alacalı (Tatar. 641); 
çıbar: alacalı, alaca buraca, benekli (Karaim. 615); çapar, çıpar, çıpır. kula  renkli hayvan; benekli, 
alacalı hayvan; beyazı çok kır  renkli hayvan (DS III: 1073)] olarak görülen kelimenin imlâsının yanlış 
olduğu kanaatında değiliz, sadece kelime, çeşitli şive ve ağızlarda ses değişikliğ ine  uğramıştır. 
Konumuzun dışında kalacağı için  ses değişikliğine uğramış kelimelerden örnekler vermeyi veya bu ses 
değişiklik lerin in  sebepleri üzerinde durmayı gerekli görmüyoruz. Zaten kelime bu im lâyla  başka 
metinlerde de gedmektedir (burada verilenlerin  yanı sıra bkz. TS I I: 822). Ayrıca  Kitâbu M ecm ü'ı 
Terciimânı Türkî ve 'Acemî ve M ogolî ve Fársťáč geçen (imlâsı ر؛ج ) ve Türkmencede kullanıldığı 
belirtilen kelimeyle bunu birleştiriyoruz. Bize göre bu eserde Houtsma ve Kurışcanov tarafından çeper 
şeklinde okunan kelimenin okunuşu da çapar şeklinde düzeltilmelidir.

İbn-i Mühenna'nm  lügatinde kelimenin  Arapçası ablak'hr (H ilye tü 'l-insân : 171). Buna göre 
kelime “ alacalı”  olarak değerlendirilebilir.

Harezm Türkçesi: ME'dc  geçen çıpar kelimesi de bu kelimenin ses değişikliğine uğramış şekli 
olarak değerlendirilip at donu olarak ele alınabilir, çıpar: çapar (ME: 111). dor boldı a t / d o r lu k /kızıl 
boldı, kızardı /  kızıllık /  yaşıl boldı /  yaşıllık  ノ sarig boldı, sargardı /  sarıglık /  dog renklig boldı /  dog
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renklíi /  bu clog renkliiliik  /  aktı takı takıldı yaş közdin, yıtliindı yaş közdin /  ala boldı at, çıpar boldı at 
/  ezildi yangakı yaşclın /  egri boldı, eğ ile li/kara  bolclı, ka ra rd ı... (ME: 64).

Kıpçak Tiirkçesi: Kitâbu Mecmu11 ierciim ânı T iirkî ve 'Acemî ve M ogolî ve Färst'dß kelimenin 
Arapçası el-ebyazu'1-kırtäsl ebyazıı'l- 'emme va ,l-cufün 'dur (Houtsma: Yazma; 13). Buna göre 
kelimenin ،،kâğıt beyazı, dudakları ve göz kapakları beyaz (at),5ı gösterdiği söylenebilir, çeper: von 
einem Pferde: papierweiss, gelblich  weiss, weiss an den Lippen und Augenlidern  (Houtsma: 70). 
çeper: turkm. чубарый (о масти лошади) (Kurışcanov: 2]8).

Eski Anadolu Türkçesi: çapar: karışık renkli, benekli at (Baytar-name: 32). ... ve o l at ki kızıl 
kula ve çapar at ve ağca a t ... (Baytar-name: 12). Şol at ki çapar o l ola ... (Baytar-name: 12). Agar 
tarafından ol şeklinde okunan kelime, yazmada at'iw  (За/ l ) ,  zaten doğrusu da bu olmalıdır.

14. (ÇINDAN  < Skr. candana ،Santalum а Ш ит5

İ lk  olarak Orhun Âbideleri'nde karşımıza çıkan ve ،،sandal ağacı^ manasına gelen kelime (B K  G
 .sandal ağacının rengi dolayısıyla Dîvânü Lûgati't-TLirk'iQ at donlarından biri olarak ele alınmıştır ,(ا 1
Kâşgarlı Mahmud çından'ı ،،sandal agaci55 olarak gösterdikten sonra Arapça el-feresu'l-verd karşılığı 
olarak çından at'ı vermektedir (Kâş.: 219).

Karahanh Türkçesi: çından at: gül renkli at, kula renkli at (Atalay I: 436); kula renkli at (Atalay 
IV : 149). çından: reddish-bay (horse) (CTD  III: 92).

15. Ç İL

İ lk  olarak Kâşgarlı Mahmud'un eserinde rastladığımız (Kâş.r 69，502 ا) bu kelim enin  at 
donularmdan birini göstermek üzere kullanılmasına Baytar-name'dt tesadüf ettik.

Eski Anadolu Türkçesi: çil: bir at cinsi (Baytar-name: 32). Sözlükte M.E. Agar tarafından “ bir at 
cinsi”  olarak yorumlanan kelime, aslında at cinsini değil de at donlarından birin i göstermektedir. Zaten 
TS'de ç il a t/ç il aygır'm  Farsça ebreş "alaca donlu, benekli at (TS II: 919) karşılığında kullanılm ış  
olması da bunu doğrulamaktadır. Ve alaca at ki başı biiyük olmaya ... Ve demiir k ır  at şöyle ki boylu 
ola  … Ve eger at k i göze hör ola ... Ve boz at k i yelisi...Ve ç il a t k i ye li ve kuyruğu uzun ola ••• 
(Baytar-name: 12). Burada M. E. Agar tarafından eger olarak okunan kelime eğir olarak düzeltilmelidir, 
bkz. egir/eygir maddesi. Ayrıca  yine Agar tarafından kuyruğu şeklinde okunan kelime, kuyrugı olarak 
tashih edilmelidir.

16. Ç İL G Ü

Arapça e l-fe resu 'l-aşka r karşılığı olarak kullanılan  ç ilg ii a t kelimesine sadece Kâşgarlı 
M ahm ud’un eserinde t e s a ■  ettik  (Kâş.: 216). Arapçasından hareketle “ kestane renkli at,5ı 
karşıladığını söyleyebileceğimiz kelime, çil kelimesinin bir türemişidir.

Karahanh Türkçesi: ç ilg ii at: al at (Atalay I: 430; Atalay IV : 153). çilg ii: sorrel (horse) (CTD  ПІ:
92)•

17. E Ğ İR  / E Y G İR

ïdrâk'iQ eğir ve eygir olmak üzere ik i şekilde kullanıldığı belirtilen kelimenin Arapçası edheın'âir 
(Yazma: 19). Buna göre kelime “ siyah renkli (at)，，olarak değerlendirilebilir. Kitâbu Mecm û'ı 
Terciimânı Türkî ve 1Acemi ve M ogolî ve Fârsî'â^ at donları bahsinde eygir şeklinde geçen kelimenin 
Arapçası ise el-ahmerıı'l-tneşvl'äxv (Houtsma: Yazma: 13) ki bunun ne manaya geldiğini kesin olarak
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belirlenmek zor olmakla birlikte  kelime ^kıpkızıl^ olarak değerlendirilebilir. Ayrıca  Tlihfe'dß at donları 
bahsinde tam olarak okunamayan ik i kelime geçmektedir. Sözlüğün genel tertibi göz önüne alınırsa ilk  
kelime Arapça, İk incisi Türkçe olmalıdır. Kesin b ir  hükme varmak zor olmakla b irlik te  birinci 
kelimenin yazılışı bize kelimenin eygir şeklinde okunabileceğini düşündürmektedir (4b).

Kıpçak Türkçesi: eg ir/eyg ir: siyah renkli at ( id râ k : 10) . يكرا  : brandfuchs (Houtsma: 58). 
Houtsma kelimenin okunuşunu vermemiş, eserinin ١ ١  4. sayfasında Radloffun  kelimedeki harekelerin 
tamamen değiştirilip, sondaki ن sesinin düştüğünün var sayılabileceğini, böylece نإلاي  şekline 
ulaşılacağını k i bunun modern diyalektlerdeyi'rà'n ğ irä n 't dönüştüğünü belirttiğ in i yazmaktadır, eykir: 
красный (как  пламя или цвет чего-л. варенного  докрасна) > пець, жечь, палить (о солице) 
(Kurışcanov: 110). Kelimenin okunuşu eygir olarak düzeltilmelidir.

Eski Anadolu Türkçesi: Bu sahada ik i ayrı metinde rastladığımız kelime, Käbüsnäme'dQ Farsça 
çerrrıe “ beyaz veya k ır  at”  karşılığı olarak kullanılm ıştır. Verilen  bu karşılık  özellik le  İd râ k  ile 
mukayese edilirse ik i zıt uçtur. Amma, çerme, E ğ ir ata d ir le r  ... (Käbüsnäme: 214). ... E ğ ir atuň 
hayası derisi ve budı arası ... (Käbüsnäme: 214) • … Eği r  at dahi k i bu nişanlu ola … (Käbüsnäme: 
214). Veli Zerde k i a l atdur, hem Eğ ir cinsindendür, dürüstdür (Käbüsnäme: 214). ... E ğ ir atııh niresi 
karayısa a l atlın dahi o l araları hep кага ola (Käbüsnäme: 215). Ve eger at k i göze hor ola, amma eyü 
ola, eşkiini gayet eşkin o lu r ve y iig riig i dahi yügriik olur. Ve boz at k i yelisi ve kuyrugı ... (Baytar- 
name: 12). M.E. Agar tarafından eger şeklinde okunan kelime, eğir olarak tashih edilmelidir. Geçtiği 
cümleye bakıldığında kesin olarak at donu olarak ele alınması gerekti■؛ anlaşılan ve atların donlanna 
göre sın ıfland ırıld ık la rı bölümde  yer alan bu kelim e, Agar tarafından  "şayet" şeklinde  
manalandınlmıştır. Bunun da düzeltilmesi gerekmektedir.

18. K A R A

Kelim enin  at donu olarak kullanılmasına  i lk  olarak Karahanlı sahasında (tüm kara at) 
rastlamaktayız. Burada kelimenin Arapçası edhem ،،siyah, kara (at),5d ir (Kaş.: 170).

Karahanlı Türkçesi: tüm15 kara at: düz kara at (Atalay I: 338). kara: black (horse) (CTD III: 128)؛ 
tıım16 kara (CTD  III: 200).

Harezm Türkçesi: kam: kara, siyah (ME: 134). ala boldı at, çıpar boldı at /  ezildi yangakı yaşdırı/ 
egri boldı, e ğ ild i/ka ra  boldı (ME: 64).

Kıpçak Türkçesi: Kâşgarh Mahmud'un eserinde olduğu gibi Kitâbu Mecmû'ı Terciimânı T iirkî 
ve (Acemî ve M ogolî ve Fârsi (Houtsma: Yazma: 13), Tııhfe (7), D urre  (99), RH (8) ve aynca Eski 
Anadolu Türkçesi sahasında ele alman Käbüsnäme'dQ ( 2 5  :de bu kelimenin Arapçası edhem'div. kara (ا 
schwarz; von Pferden (Houtsma: 88). kara: чепный (Kurışcanov: 157). kara: kara (Tııhfe: 184). kara 
at: siyah at (Durre: 99). kara: kara (RH: 65). "• edhem didükleri kara at bo lur kim hiç ak bolmaya "• 
(RH: 8).

Eski Anadolu Türkçesi: kara: kara (DK  II: 161). Yilisi kara kazxlik atuň butun bindiiň (D K  l: 86). 
Kara aygırı yarag-ile getiird iler "• (D K  I: 126). Kara koç ata binenler ... (D K  I: 164). Kara aygırım  
cılavısını mana ta r ig l i ... (D K  I: 173)• Yilisi kara kazılık atuň binmedüň-mi (D K  I: 89 ا). Edhem kara 
ata dirler, eyüdiir (Käbüsnäme: 2 لت ;. kara: siyah (Baytar-name: 41). ...ve  kara at k i gayet kara ola ... 
(Baytar-name: ] ١). Kara at k i gözi kızıl ola ... (Baytar-name: 12). Ve dah.1 kara at ki... (Baytar-name: 
12). "• at kara olsa … (Tabirname: 60). ... kısrağı kara ola ... (Tabirname: 60).

دا  tüm: at tonlarında düz renk (Atalay IV : 670).
tum: single-colored (horse) (C أ 6 TD  ///•• 200).



136 GÜLDENSAĞOL

19• K IR

Bilhassa at donu olarak kullanılan bu kelimeye i lk  olarak Kâşgarlı Mahmud'un eserinde tesadüf 
ettik. Bu eserde kelimenin  Arapça karşılığı semenďáiv (Kaş.: 163). Buna göre kelim eyi “ demir kırı 
donlu (at), boz (at)’，olarak değerlendirebiliriz.

Karahanlı Türkçesi: k ıra t: kır renkli at (Atalay I: 324). kır: dun (horse) (CTD  III: 137).

Kıpçak Türkçesi: Tuhfe'ât k ır  kelimesi tem ir boz. ile birlik te  ele alınmış ve aynı Arapça kelime 
(ahdar) ile  karşılanmıştır (4b)• Bu da “ koyu kır, demir kırı veya boz (at)，，şeklinde düşünülebilir, k ır  
at: kır at (Tuhfe: 198)•

20• D E M İR  K IR

Sadece ik i eserde tesadüf ettiğim iz kelime, Käbüsnäme'At Farsça dîz.e ،،k iil renkli ať5 karşılığı 
kullanılm ıştır.

Eski Anadolu Türkçesi: Amma, Dize, demür k ır aîdur, gayet eyüdür (Käbüsnäme: 215). demiir: 
demir rengi (Baytar-name: 33); kır: kır  renk (Baytar-name: 42). Ve demür k ır at şöyle ki boylu ola ... 
(Baytar-name: 12)•

21■ K IZ G IL

Kızgıl kelimesini sadece Kâşgarlı Mahmud at donu olarak göstermektedir. Kelimenin Arapçası 
el-feresu'1-lezï beyne,l-e tha l va'l-eşheb'dir (Kâş.: 242). Buna göre kelimenin  “ donu boz ile  k ır  
arasındaki at”  iç in  kullanıldığını düşünebiliriz.

Karahanlı Türkçesi: kızgul at: donu boz ile  kır arasında olan at (Atalay I: 483); boz ile  kır 
arasında olan at (Atalay IV : 326). Orjinal metinde kızgul okunacak şekilde harekelenen kelime, Clauson 
(EDPT: 682) ve D ankoffun  da yaptığı gibi kızgıl olarak tashih edilmezdir, kızgıl: between ash and 
gray (horse) fC7D  III: 137).

22■ K IZ IL

Bu  kelime  at donlarından b irin i ifade etmek üzere ME, Durre, K itâbu م   R iyä iä ti'l-H ay l, 
Tabirname'dt gedmektedir ve Durre  ile  K itâ b u fî R iyâiâti'l-Hayl'àQ  aynı Arapça kelime (kumeyt) ile 
karşılanmıştır. Bu kelim eye  göre k ız ıl'm  “ k ız ıl kahve rengi，koyu kırm ızı, doru donlu (at) “ 1 

gösterdiğini düşünebiliriz.
Harezm Türkçesi: kızıl： kızıl, al (ME: 】45). dor boldı a t/ dorluk/ kızıl boldı, kızardı (ME: 64). 

dor bolclı a t/ kızıl bolclı/ yaşıl boldı (ME: 64).
Kıpçak Türkçesi: kızıl at: doru at (D arre : 】05)• kızıl: kızıl (RH: 68). ... ve dahi kızıl a t alni 

agırak bolsa " . (R H : 6). ... kümyet d idükleri y a (n i kızıl a tdur kim karaya döner ••• (RH: 7). Y. 
Çotuksöken tarafından kümyet olarak okunan kelime kumeyt veya olarak tashih edilmelidir.

Eski Anadolu Türkçesi:... kısrağı kızıl olsa … (Tabirname: 60).

23. K IZ IL S A G I

Bu kelimenin at donlarından birin i ifade etmek üzere kuşanılmasına sadece Baytar-nam e'dt 
tesadüf ettik. Renk olarak kızgıl kelimesi gibi “ kızıla çalan, kızılımsı^yı karşılamaktadır.

Eski Anadolu Türkçesi: kızılsagı: kızıla çalar renk (Baytar-name: 42). Ve o l at ki tüyi kızılsagı 
olmaya... (Baytar-rıame: 11).
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24. K O N G U R

Bu kelimeye at donlarından birin i ifade etmek üzere i lk  olarak ibn -i Mühenna'nın lügatinde 
rastlamaktayız. Burada kelim enin  Arapçası beklenilenden oldukça  fa rk lıd ır: m uhâ lifü 'n -nuka t 
(Hilyetii'l-însân: 171). Muhâlifü'n-nukat'm  at donu olarak 4،benekli^yi gösterdiğini ile ri sürebiliriz. A. 
Battal da bu Arapça karşılığa  şaşırmış olm alıdır ki kelimenin  yanına şu notu yazmak gereğini 
duymuştur: “ Bunun do^ru manası ‘Kum ral，demektir.，，(ÏM : 45).

Harezm Türkçesi: konur: benekleri türlüce olan (İM : 45).
Eski Anadolu Türkçesi: konur: kestane rengi, koyu kızıl, yağız al ( D K II: 189). ... konur atuň 

iyesi... (D K  I: 95). Konur atın çekdürdi... (D K  I: 96). Konur a tili Kazana keşiş diyen Big Yigenek ... 
(DK  I: 96). ••• konur ata kakıram  ... (D K  I: 100). Konur atın mahmuzladı ... (D K  I: 100).

25• K Ö K

Asıl olarak ،،gök, gök уйгй^ manasına gelmekle b irlik te  ،،gök rengi，mavi, mavi ile  gri aras】， 
yeşir5 gibi birbirine yakın renkleri ihtiva eden kelime, Kâşgarlı Mahmud tarafından renk olarak Arapça 
ekheb karşılığı göste rilm iş tir (Kâş.: 501)• ekheb  kelim esi “ boz, karam tırak  boz”  olarak 
değerlendirilebilir. DS V I: 2135'de ،gök at: demirkırı renginde at’，Kırgız. 498'de ،kök at: k ır at’， 
Jarring: 176'da ،kök: blue, green, roan (o f horses and donkeys，vb. olarak ele alınan kelime, 
taradığımız metinler içinde atın göz rengini ifade etmek üzere pek çok yerde geçmesine rağmen sadece 
ME ve D K rdß at donu olarak gösterilmiştir.

Harezm Türkçesi; kök: gök, mavi (ME: 148). ak boldı at /  ak bozluk, aklık /  kök boldı, kögerdi ノ 
köklük/ dor boldı at (ME: 64). ak boz. boldı a t/k ö k  boldı / dor boldı at (ME: 64). Burada hangi rengi 
ifade ettiğini söylemek güç olmakla birlikte  kök't^n dor'di doğru gid ild iğ i göz önüne alınırsa “ boz veya 
demir kırı”  olarak değerlendirilebilecek kanaatındayız.

Eski Anadolu Türkçesi; gök: yeşil, mavi, gök renginde (D K ll: ا22  ). Gök bidevisin tutdıırdı ... 
(D K l: 96)•

26• K Ö K İŞ

Yukarıda verdiğim iz kök kelimesinin hafifle tilm iş  bir derecesini gösteren bu kelimenin at donu 
olarak kullanılmasına sadece ME'âo. te s a ■  ettik. Kelime ،،maviye çalan at donu^nu ifade etmektedir.

Harezm Türkçesi: kökiş: göğümsü, mavimsi (M E: 148). dor boldı a t/ kızıl bo ld ı/yaş ıl boldı/ 
sarig boldı/yumşak takı tayıg boldı, sıkanuk boldı /  kökiş boldı (ME: 64).

27. K U B A

A t donlarından birin i ifade etmek üzere sadece Kâşgarlı Mahmud tarafından gösterilen kelime, 
burada el-feresu beyne'l-aşhab va 'l-aşfar karşılığı olarak ele alınmıştır (Kâş.: 540). Buna göre 
kelimenin “ donu kestane ile san arasında olan at，’ı gösterdiğini söyleyebiliriz.

Karahanh Türkçesi: kuba at: rengi, donu kumral (konur al) ile sarı arasında olan at (Atalay III: 
217，IV : 372). kuba: between chestnut and yellow  (horse) (CTD  i n ： 145).

28• K U L A

Ö zellik le  at donu olarak kullanılan  bu kelim eyi, Eski Türkçe döneminden itibaren takip  
etmekteyiz.
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Eski Türkçe: kula: kula rengi (ETY: 845) . … atum kula •••: atım kula (renginde)... (ETY: Talaş 
Yazıtları I I  4: 326, 327).

Karahanlı Türkçesi: Kaşgarlı Mahmud kelimenin Arapçasını el-feresıı'l-halüki'L-levn olarak 
verm iştir (Kâş.: 548). Buna göre kelimenin ،،kızıl ile  boz arası donlu at’ ’ı gösterdiği söylenebilir, kula 
at: kula renkli at (Atalay ПГ. 233). kola: russet (horse color) (CTD  III: 141).

Kıpçak Türkçesi: A t donları bahsinde yer alan bu kelimenin Arapçası el-aşfaru'l-m i'şamu el- 
mahtütıı bi's-sevädi'l-keferd\\'(Rou\.s,m(i\ Yazma: 13). Buna göre kelime ،،bacaklarımn dizden aşağı 
kısmı sarı, sağrısı siyah çizg ili^  atı göstermektedir, kula: Pferd m it gelben Ringen an den Füssen und 
schwarzen Streifen am Rücken (Houtsma: 92). kula: саврасая (масть лошади; желтая в ИНЖІІИХ 
частях ног, с черными пятнами на крупе и в задней части-полосатая, пестрая) (Kurışcanov: 166).

29. K IZ IL  K U L A

Sadece Baytar-name'dQ  tesadüf ettiğ im iz  bu kelime, don olarak ،،kızıla  dönük boz，，u ifade 
etmektedir.

Eski Anadolu Türkçesi: kızıl： kızıl renk (Baytar-name: 42); kula: bir at rengi，donu (Baytar-name: 
43)• ... ve o l at k i kızıl kula ... (Baytar-name: 12).

30. K U R U  K U L A

،،Başka renk karışmamış, düz kula^yı ifade eden kuru ku laya  sadece Baytar-name'âQ tesadüf 
etmekteyiz.

Eski Anadolu Tiirkçesi: kuru: sade (Baytar-name: 43); kula: bir at rengi, donu (Baytar-name: 43). 
Ve kuru kula at. k i kolin arkası g ib i yelisinclen kııyrugına b ir hat çekilmiş ola ... (Baytar-name: ١ 1).

K Ü L  L E V Ü N L Ü  

31. K A R A  K Ü L  L E V Ü N L Ü

Taradımız metinler içinde at donu olarak kül kelimesine rastlamamakla birlikte  kelimenin kara ile 
birlikte  “ siyaha dönük kü l renkli (a t)，，ı ifade etmek üzere RH'dč kullanıldığını tespit ettik.

Kıpçak Türkçesi: kara: kara (RH: 65); kül: kül (RH: 76). ... dahi kara k iil Levünlü at yaramaz, 
b o lu r ... (RH: 7).

32. OR

A t donlanndan birin i tanımlamak üzere kullanılan bu kelimeye Kâşgarlı Mahmud'un eseriyle 
İbn-i Mühenna'nın lügatinde tesadüf etmekteyiz. K. Mahmud kelimeyi şöyle izah etmiştir: feresun 
beyne'l-aşkar v a 'l-kıımeyt (Kâş.ı 34). Buna göre or at. ile kastedilenin “ donu kestane ile  doru 
arasındaki at”  olduğunu söyleyebiliriz.

Clauson bu kelimeyi Dîvânü Lûgati't-Türk'i^  geçen a r  kelimesiyle birleştirmekte ve ar ،auburn, 
bay (coloured)，kelimesinin or'un ik inc il bir şekli olduğunu belirtmektedir (EDPT: 192).

Karahanlı Türkçesi: o r at: donu kırmızı ile  sarı arasında bulunan at (Atalay I: 45); donu al ile 
doru arasında bulunan at (Atalay IV : 440). or: between sorrel and bay (horse) (CTD  III: 42).

Harezm  Türkçesi: ib n -i Mühenna'nın lügatinde ادن şeklinde yazılm ış  olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Arapçası semend olan kelime, or  şeklinde düzeltilmelidir (H ilyetii'l-insân: 171). A. Battal 
da kelimenin yazılışını im lâ  hatası olarak değerlendirmiş ve or  okuyuşunu tercih etmişiir. Semend'dtn 
hareketle kelimenin ،،demir kırı donlu (at)，boz (a t)，，ı gösterdiğini düşünebiliriz, or: kula donlu at (İM : 
53).
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33. O Y

A t donlarından birin i ifade etmek Üzere kullanılan oy kelimesinden i lk  olarak Kâşgarlı Mahmud 
bahsetmektedir. Burada kelimenin Arapçası deyz.ec “ doru a tid ir (Kâş.: 36).

Karahanlı Türkçesi: oy at: yağız at (Atalay I: 49, IV : 446)• oy: ash-colored (horse) (CTD  III: 44).
Harezm Türkçesi: ibn-i Mühenna'nm  lügatinde oy at'm  Arapçası feresim  beyne'l-kıımte va'ş- 

şukra'âvc (H ilyetü 'l-însân: 76). Buna göre kelimenin “ donu siyahla koyu kırm ızı arasında olan at，，】 
gösterdiği söylenebilir, oy: karayla kırmızı arasında bir at donu (İM : 54).

M M rde de bir oy ،yağız at’ maddesi yer almaktadır (214). Fakat örneklere bakılırsa bu kelime oy 
değil, uy okunmalı ve ^sığır^ manası verilm elid ir: Zekat ottuz. oyda buz.agıı i r i i r  (44). K e liir oy içinde 
birilse zekat (44). Eger bolsa altmış bu oylar sanı (45). Kedik ya kolan oy tiwe koy kıtzı (49). Tiwe oy 
kerek at katır ya hımar (49).

Kıpçak Tiirkçesi: Kitâbu Mecmû 'L Terciimânı T ilrk î ve 'Acemî ve M ogolî ve Fârsî'de at donları 
bahsinde yer alan oy kelimesinin Arapçası el-ağbanı'r-ramädVd\\' (Houtsma: Yazma: 13). Buna göre 
kelimeyi “ kum, toz veya kül renkii”  olarak düşünebiliriz, oy: aschgrau (Houtsma: 57). oy: чвета ПЫ.ПИ, 
пепла; серая, серо-пепелытя, пепельная (о масти лошади) (Kurışcanov: 75 آ).

34. S A R İG

A t donlarından b irin i ifade etmek üzere i lk  оіагак bski Türkçe döneminde karşımıza çıkan 
kelimenin zaman içinde çeşitli fonetik değişikliklere uğradığı görülmektedir.

Eski Türkçe: sarig: sarı (ETY: 849). sarig atlıg san atlı ... (ETY: Irk  B itig  X I: 267).

Harezm Türkçesi: sarig: san (M E: 172). clor boldı a t/ dorluk/ kızıl boldı, kızardı/ kız.ıllıky yaşıl 
bolclı/yaşıllıky sarig bolclı (ME: 64). clor bolclı a t/ kızıl bolclı/yaşıl boldı/ sarig boldı (ME: 64).

Kıpçak Türkçesi: Kitâbu Mecmû'ı Terciimânı Türkî ve 'Acemî ve M ogolî ve Fârsî (Houtsma: 
Yazma: 13) ile  Durre'dQ  (119) bu kelimenin Arapçası aşfar, yani “ sarıya dönük kahve rengi, açık 
kestane réngi^dir. RH'de  ise kelim enin  geçtiği cümleye bakarak Arapçasının aşkar olduğunu 
düşünebiliriz (6). aşkar'dan hareket edersek kelime “ kestane renkli (at),5ı göstermektedir, sara: von 
Pferden: ein Goldfuchs (Houtsma: 80). saru : ж елты й, золотисто-ры ж ая  масть лошадіі 
(Kurışcanov: 185). sarı at: sarı at (D ıırre: 19 أ). saru: sarı (RH: 90). ... ve dahi cışkar y ď n i sara a t ... 
(RH: 6).

Eski Anadolu Türkçesi: ... [a t] sam. olsa ... (Tabirname: 60).

35. S IÇ A N  T ■

“ Donu sıçan tüyü renginde olan (at)，，manasında kullanılan sıçan tiili'yQ  sadece Baytar-name'dt 
tesadüf ettik, sıçan tügi: at donu (Baytar-name: 49)• Yazmada sıçan î i i l i şeklinde yazılmış olmasına 
rağmen (3a/15) Agar tarafìndan sıçan tiig i olarak okunan kelimenin okunuşu düzeltilmelidir. Sıçan tiig i 
at ki göz.e hor ola ... (Baytar-name: 12).

36. SİS

ilk  olarak Kıtaou Мес/nü ı ferciiınânı T ilrkî ve 'Acemî ve M ogolî ve Fârsî'â t rastladığımız ve at 
donlar】 bahsinde yer alan kelimenin Arapçası için  sadece /7 أصء> ? / yazıl ıdır  (Houtsma: Yazma: 13). 
Kurışcanov kelimeyi düz manasıyla düşünmüş ve ‘koyu boz duman, sis' olarak değerlendirmiştir. 
Agar ise Baytar-name'de geçen kelimeyi ‘b ir at cinsi’ olarak yorumlamıştır, fakat atlann donlarına göre
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sınıflandırıldıkları bölümde yer alan kelimenin at donu olarak ele alınması uygun olacaktır: Sis at ki 
eger kıçı sekil olursa kıymetli olur. Sıçan tügi17 at ki göze hor ola yiike ve binmeğe gayet eyü olur. A l 
at k i gayet kızıl ola, eyü olursa az olur. A la beyaz, ki ziyade yüğrük ola, amma hünersiz o lur (Baytar- 
nam e: 12). Kelim e  TS'de de yer almakta ve “ alacalı”  (Arapçası bürşe) ka rş ılığ ı olarak  
kullanılmaktadır, sis: atın tüylerindeki küçük alaca benekler. el-biir§e (A): at kısmının tüylerinde olan 
hürde alaca beneklere denir k i sair levnine m uhalif olur，sis tabir ederler (TS V: 3489). sis renkli: kır 
renkli, benekli (TS ٧ : 3490). A /Lřde ise ،sisli kır: üzerinde ufak ve boz benekler bulunan doru renkli 
(at)’ şekli geçmektedir (M L  11: 386).

B iz  bu örmeklere dayanarak kelimeyi “ boz renkli benekleri olan (at)’，olarak değerlendirmenin 
yanlış olmayacağı kanaatındayız.

Kıpçak Türkçesi: sis: Houtsma kelim eyi kendisi manalandırmamış, sadece Zenker'in verdiği 
manayı sözlüğüne almakla yetinm iştir (Houtsma: 79). sis: густом серый туман，мгла (Kurışcanov: 
188).

Eski Anadolu Türkçesi: sis: bir at cinsi (Baytar-name: 49). Sis at ki eger kıçı sekil olursa kıymetli 
olu r (Baytar-name: 12).

T A Z ل 

Kâşgarlı Mahmud el-feresu'l-ebres karşılığı olarak taz at kelimesini göstermektedir. B. Atalay ve 
R. D anko ff kelim enin  Arapçasını ebreş olarak tashih edip taz'ı ،alacalı veya benekli’ olarak 
yorumlamışlardır: taz. at: alacalı at (Atalay IV : 591). taz: speckled (horse) (CTD III: 183).

ebres kelimesine sözlüklerde rastlayamadık, fakat kelimenin  kökü  “ yeri düzeltip  toprağı 
yumuşatmak, bir şeyi manalarına gelmektedir. Kâşgarlı Mahmud’un kelime için  verdiği
örnek şöyledir: taz a t tawarçı bolmas, (çünkü onun tırnağı kötüdür) (Kaş.: 509). Hem kelimenin 
köküne hem de taz ،،saçsız, kel vb.”  kelimesine dayanarak taz kelimesinin ،،ayağında bir sakatlığı olan 
at, belki yumuşak, düz ayaklı at (? )’ ，1 gösterdiği söylenebilir. Bu öyle b ir sakatlıktır k i onun tırnağının 
kötü olmasına sebep olmakta ve yük taşımasını engellemektedir. Clauson ise kelime için verilen örneğe 
dayanarak kelimeyi ‘ayaklan acıyan veya nalsız ayaklı’ olarak yorumlamıştır (EDPT: 570). Sonuç 
olarak taz kelimesini at donu ifade etmekte kullanılan kelimelerden biri olarak görmek temayülünde 
değiliz.

37■ T IG

İlk  olarak Eski Türkçe döneminde tesadüf ettiğimiz kelimenin don olarak hangi rengi ifade ettiğini 
ancak H.N. Orkun gibi Kaşgarlı Mahmud'a dayanarak verebilmekteyiz, el-feresu beyne'l-aşkar va 'I- 
kıımeyt (Kaş.: 498). Buna göre kelimenin  “ donu kestane ile  kızıl kahve rengi arasında olan at,5ı 
gösterdiğini söyleyebiliriz.

Eski Türkçe: tıg : at rengi, sarımtırak (ETY: 865). tıg at kudrııkın tiig iip  sarımtırak at 
kuyruğunu bağlatıp ... (ETY: Irk  B itig  L: 278)•

Karahanh Türkçesi: tıg: al ile  doru arası at rengi，konur al (Atalay IV : 613). tıg: between sorrel 
and bay (horse) (C T D lll:  189).

١ 7 Bkz. Sıçan tu li maddesi.
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38• T O R U G

A t donlarından b irin i ifade etmek Üzere çok yaygın olarak kullanılan  bu kelime, Orhun 
Âbideleri'nden itibaren karşımıza çıkmakta ve zaman içinde çeşitli ses değiş ik lik lerine  uğradığı 
görülmektedir.

Eski Türkçe: torıg: doru, at rengi (ETY: 868). torug: doru，at rengi, doru renk (OA: 134). torug: 
doru (OY: 173) . … yeginsilig begin kedimlig torıg at binip  Yeginsilig  beyin g iy im li duru atına 
binip ... (ETY  K T  D  33: 44). ... Yigen S ilig  beging kedim lig torug at binip •••: Yigen  S ilig  beyin 
giyim li doru atma binip  ... (OA: K T  D  33: 26). ... yigen s ilig  begin kedimlig torug at binip  Yigen 
Silig Bey'in giy im li doru atına binip  ... (OY: K T  D  33: 17). torug/toruk: doru (at vs.) (ETG: 301).

Karahanlı Türkçesi: Kelime Kâşgarlı Mahmud tarafından haylf feres  “ at”  ve don olarak da el- 
feresu'l-kumeyt, yani “ kızıl kahve rengi at, doru at”  olarak verilm iştir. Muhtemelen ilk  mana，benzetme 
neticesinde ortaya çıkmıştır: <(Bu oglanıg b ir  torugka aldım  = Bu köleyi bir ata satın aldım”  (Kâş.: 
187). torıg at: doru renkli at (Atalay I: 374; IV : 641)• torug: at rengi，doru renk (Atalay I: 641)• torug: 
at (Atalay I: 373). tüm torug at: düz, tamamiyle doru at (Atalay IV : 642). torug: horse; bay (horse color) 
fC ID  n i:  196); tum kam (CTD i n ： 200).

Harezm Türkçesi: ibn -i Mühenna’nın lügatinde at donları bahsinde أيور  şeklinde görülen bir 
kelime  yer alm aktadır. Arapçası kumey t  olan ke lim enin  yazılışın ın  im lâ  hatası olarak 
değerlendirilebileceği ve torug şeklinde ele alınabileceği kanaatındayız (H ilye tii'l-insân : 171). dor: 
doru, koyu kırmızı (ME: 115). dor boldı at /  dorluk ノ kızıl boldı, kızcırdı ノ kızıllık (M E: 64)• dor boldı 
a t/k iz .ll b o ld ı/ya ş ıl boldı /  sarig boldı (ME: 64). dor boldı a t/ka rış tı iş (ME: 78). زغجب : hurmaî doru 
atf/M :103).

Kıpçak Türkçesi: Dîvânü Lûgati't-T iirk'tQ  olduğu gibi id râk  (Yazma: 63), Kitâbu Mecmû'ı 
Terciimânı Türkî ve 'Acemî ve M ogo lî ve Farsi (Houtsma: Yazma: 13) ile  Tuhfe'dQ (30b) de bu 
kelimenin Arapçası kumeyt'ÜY. to ru : doru, hurma renginde at ( id râ k : 106). turu: Fuchs (pferd) 
(Houtsma: 85)• Houtsma ve Kurışcanov'un okuyuşları toru  olarak tashih edilmelidir, turu: gnedoj (o 
masti lowadi) (Kurışcanov: 205). togrıı: doru renk (Tuhfe: 260)• to ru  olarak verilen kelimenin  
Türkmenler tarafından togru şeklinde telaffuz edildiği belirtilm iştir (30b). Kelime bugün Türkmencede 
dor'dur. toru: doru renk (Tuhfe: 262)• tori: doru at (Durre: Í35).

Eski Anadolu Türkçesi: to r i: doru, kız ıl kahve rengi (at rengi) (D K  II: 292). ". to ri aygırına 
bindi (D K  I: 96/12). "• toklı başlu ton aygırı " . (D K  I: 125/7). Toklı başlu to ri aygır yorıld ı ... (D K  
I: 126/7). to r i: doru, at rengi (Baytar-name: 51). Ve to ri at k i beli ve kuyrugı uzun ola  ... (Baytar- 
name: 11). ... ve tori at k i kuzgun gözli ola ... (Baytar-name: 12). ... at dori olsa ... (Taoırname: 60).

39. H U R M A Y I  T O R I

Farsça hurma kelimesi ile  Türkçe to ri kelim elerinin  birleşmesinden oluşan bu şekil “ hurma 
rengine çalan doru (a t)，，ı göstermektedir• Sadece ik i eserde tesadüf ettiğim iz kelim e，geçtiği cümleye 
bakılırsa Käbüsnäme'dt kumeyt karşılığında kullanılmıştır.

Eski Anadolu  Türkçesi:... Kümeyi Harm ayi toru atdur k i eyüdür ... (Käbüsnäme: 214). T. 
Akçalı-Işıközlü tarafından harmayi şeklinde okunan kelimenin okunuşu hurmayi olarak düzeltilmelidir. 
hurmayi: bir at rengi, donu (Baytar-name: 38); ton: doru，at rengi (Baytar-name: 51 ). Harmayi to ri at 
eyü olur (Baytar-rıame: 11).
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40. Y A Ğ I Z

At  donlarından b ir in i ifade etmek iizere yaygın olarak kullanılan  kelimenin  tek başına 
kullanılışına  i lk  olarak Kâşgarlı Mahmud'un eserinde tesadüf etmekteyiz. Burada yagız'm  renk 
karşılığı ethemî “ koyu kahve rengi”  olarak verildikten sonra ayrıca şu açıklama yapılmıştır: ،،Kırmızı 
(Arapçası alımer) ile  siyah (Arapçası esvacl) arasındaki renk.”  A t donu olarak ise kelimenin Arapçası 
atlas'iw  (Kaş.: 448). Buna göre kelimenin “ boz siyaha dönük k iz ire  gösterdiğini söyleyebiliriz.

Karahanlı Türkçesi: yağız, at: yağız at (Atalay III:  10). yağız： dust-colored (horse) (CTD  III:
210).

Kıpçak Türkçesi: Icirâk'tQ kelime şöyle açıklanmıştır: levnu m eşhürifi'l-hayl ،،atlarda meşhur bir 
renk”  (Yazma: 95). Kitâbu Mecmû'ı Terciimânı Türkî ve 'Acemî ve M ogolî ve Fârsî'de kelimenin 
Arapçası 'u fr'âur (Houtsma: Yazma: 13). Buna göre kelimenin ،،kızıl ve boz arası esmer renkteki at 
donu^nu karşıladığı düşünülebilir, yağız： atlarda meşhur bir renk (idrâk: ١ ]7). yağız： braun (Houtsma: 
103). yağız： чвета пыли, бурый (Kurışcanov: 120).

Tııhfe 55b'de yovLizrak (Arapçası eşerr) kelimesi gedmektedir. B. Atalay eserin çeviri kısmında 
،aşırı k ö tir  manasını verdiği kelimeye (93)，yanlışlıkla  dizin  kısmında 4yağız5 manasını verm iştir 
(288)• Tabiî ki bu kelimenin konumuzla ilg isi yoktur.

at ki biraz, kara ola 
, [a t ]  yağız olsa ".

Eski Anadolu Türkçesi: yağız： kara，at donu (Baytar-name: 54). ... ve yağız.
... (Baytar-nam e: \ 1). ... ve yağız a t k i kü l rengi ola  ... (Baytar-nam e: 11).. .
(Tabirname: 60).

41. A Z  Y A Ğ IZ

Sadece Orhun Âbideleri'nde karşımıza çıkan şeklin ،،sanmtırak yağız donlu (a t)，，ı gösterdiğini 
ileri sürebiliriz. Bkz. az. maddesi.

Eski Türkçe: az： az (ETY: 767) H.N. Orkun eserinin sözlük kısmında ،Kögmen dağları 
havalisinde oturan b ir kavim ’ manasında b ir Az maddesi (ETY: 904) vermekle birlik te  aşağıdaki 
örneklerde geçen azları sözlükte ‘az’ karşılığı altında sıralamıştır. Orkun ayrıca kelimeyi bir yerde 
küçük harfli, bir yerde de büyük harfli yazdjğı için tam olarak hangi anlamda ele aldığına karar vermek 
güçtür. Az (yağız at): A z  (b ir at ism i veya rengi) (OA: 105). az: kavim  adı (Az'lar) (OY: 122). yağız： 
yağız (ETY: 882). yağız： yağız, kara, kızıl ile kara arası renk ( ٠ ٨ : 137). yağız: yağız, kara yağız (OY: 
181). ... az yağızın binip  Az  yağız [atına] binip  ... (ETY: K T  к  5: 48, 49). ...Az yağızın binip 
...:...Az  yağızına binip  ... (OA: K T  к az yağızın b... .(ت 574，29  in ip  "•:•••Az yağızına bin ip  ... (OY: 
K T  К  5: 28, 21). ... az yağızın b in ip  az yağızına binip  ... (ETY: K T  к  8: 50). ... Az yağızın 
binip  "•••••. Az  yağızına binip  ... (OA:  K T  к az. yağızın binip ... .(ت 74, 829   ........ Az  yağız (at) ina
b in ip ."  (OK• K T  К  8: 22, 23).

42• K A R A  Y A Ğ IZ

Kara yagız'm at donu olarak kullamlmasına sadece îd râ k 'it tesadüf ettik. Burada kara yağız için 
§٧ açıklama yapılmıştır: Esvadu'l-levn va ekşerumä y esta'm illi (yağız.) ma (a (kara) va had yenfericlu 
fe-yukälu (yağız cit) ey feresun beyne'd-duhme va'ş-şukra (Yazma: 69). Bu izahtan kara yagız'm  
“ siyah ile kestane arasındaki at donu^nu karşıladığı anlaşılmaktadır.

Kıpçak Türkçesi: кага yağız： Bugünkü manasında (idrâk: 70).
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43• Y A Ş IL

A t donlarından birin i ifade etmek üzere i lk  olarak ME'dß karşımıza çıkan kelimenin don olarak 
hangi rengi ifade ettiğine karar vermemiz oldukça zordur. Kelimenin Arapçası Durre'ĞQ ahdar'dn. Bu 
kelime ،،уе§іГЧп yanı sıra “ koyu kahve rengi; siyah，’؛ da karşılamaktadır. Buna dayanarak kelimenin 
،،siyaha dönük yeşil at donu (?),,nu ifade ettiği söylenebilir. Fakat DSrde yeşil kelimesi at donu olarak 
“koyu al,5ı göstermektedir (X I: 4255).

Harezm Türkçesi: yaşıl: yeşil (ME: 205). dor boldı a t/d o rlu k /k ız ıl boldı, kızardı/ kızıllık / yaşıl 
boldı ノ yaşıllık /  sarig boldı (ME: 64). dor boldı a t/ kızıl bolclı/ yaşıl bolclı /  sarig boldı (ME: 64).

Kıpçak Türkçesi: yeşil at: yeşil at (Darre: 146).

44. Y E G R E N

Taradığımız metin ve sözlükler içinde  sadece Eski Türkçe döneminde tesadüf ettiğ im iz  
kelimelerden biridir.

Eski Türkçe: yegren: kula rengi，at rengi (ETY: 889). yegren: red, red-haired (o f horses) (ОТ: 
399). ". kü li çar özlüki yegren at b inip •••:..• K ü li çur öz kola frengindeki] atına bin ip  ... (ETY: ihe 
Hüşotü Yazıtı Doğu 15: 138). ... kü li çor özlüki yegren at b inip  ••••• K ü li Çor mounted his private 
reddish-brown horse ... (OT: K ü li Çor Inscription East 3: 294). ... fk a jr lıık  yegren erim lig  alkasın 
sıyu u rti: Karluklar kola, al (atlarını) kırup geçirdi (?) (ETY: ihe Hüşotü Yazıtı Doğu 21: 139). 
[...K jarluk yegren ermekig arkasın sıyu urti.:... the Karluk  h it end broke the rump o f his reddish- 
brown barren mare (OT: Küli Çor Inscription East 9: 258, 294)•
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A L I  ABBAS  ÇINARM：

Kaşgarlı'nın belirttiğ i üzere, at Türk'ün kanadıdır. Divanu Liigati't-Türk'x.^ (I, 34) kuş kanatın 
er a tili biçiminde bir sav geçiyor: B ir  kuş nasıl kanatsız olmazsa, er de atsız düşünülemez anlamında 
kullanılıyor. Atın  gerekliliğ i A lp  Er Tunga'ya göre, ay gök için  ne ise at da er iç in  o kadar gereklidir2. 
At, Türk  kültüründe kutsal kabul edilmiş olan hayvanların başında gelir. Türklerin  içinde yer aldıkları 
ilk  kültür ve medeniyet dairesinde ıduk "kutsal" olan at，bu yapısını Islâmiyetin kabulünden sonra da 
sürdürmüştür.

Esas konumuza girmeden önce, Türklerde at ve at kültürünün  boyutları üyelerinde kısaca 
duracak, daha sonra Kaşgarlı'nın D L T 'â t  vermiş olduğu maddelerden hareketle at kültürünün 
Türklerdeki yerini yorumlayacağız.

Türklerde A t ve A tçılık  (Çınar 1993) kitabımızda da konuyu ele almıştık. Ancak, Kaşgarlı'nın 
verdimi bilgilerin  bir bütün halinde ortaya konulması ve tartışılmasında yarar vardı. Zira  günümüz Türk 
topluluklarının ata göstermiş oldukları sevgi ve saygının, duymuş oldukları mutluluğun  kültürel 
kökenini verecek. Türk  kü ltür tarihine de katkımız olacaktı, önümüzde b ir  hazine vardı: Divanu  
Liigati't-T ilrk.

Esasen, Divan'ı değerlendirmeden, Türklerde  at kültürünün  tarih in i, fonksiyonunu，yapısını 
vermek de eksikliktir. Türk  kültürünü anlayabilmek，at ve ath kültürün bu kültür içindeki yerini ve 
rolünü de iy i kavramakla mümkündür. Türklerin  meydana getird iğ i kü ltü r  ve medeniyetin ilk  
döneminde at, merkezi bir ro l oynamıştır. Atın  binek hayvanı olarak ehlileştirilmesi, pratik ve süratli 
oluşu, geniş ufuklara  hükmetme f ik r in i pekiştirm iştir. Atlı-göçebe  kü ltü r ve medeniyeti olarak 
nitelendirilen Türk  kültür ve medeniyetinin i lk  döneminde ordunun ath birliklerden  oluşturulduğu, 
yapılan savaşların ath birliklerce  gerçekleştirildiği, bulunabilen kaynaklardan anlaşılmaktadır. Köktürk 
yazıtlarında，DLT'âe bunun Örnekleri bulunmaktadır.

Türk kültür tarihinde at, yalnızca binek hayvanı olarak değil, ekonomik değer olarak önemli role 
sahiptir. Giyinme, beslenme, barınma ve ticarî bir mal olarak Türk  insanının hayatında vaz geçilmez 
unsurlardan birid ir. Siyasî, askerî, ekonomik ve kültürel sebepler zamanla atın bir kü lt olarak yer 
almasına vesile olmuştur. Savaş düzenleri bile atların donlanna göre yapılmıştır. •’A t işler er övünür" 
ata sözü atın buradaki rolünü yansıtmaktadır. Atı çağının en ileri iletişim  ve teknolojik  aracı saymak 
mümkündür.

*  A li  Abbas Çınar, Kültür Bakanlığı Halk  Kültürle rin i Araştırma ve Geliştirme  Genel Müdürlüğü Halk  Edebiyatı ve 
Tiyatrosu Şube Müdürü.

١ Bkz. Kaşgarlı Mahmud，D iva n u  L iig c ıt- it-T iirk  Tercümesi, (4 C ilt)，Çev.: Besim  Atalay. Türk  Tarih  Kurumu 
Basımevi, Anknrn 1985-1986.

2 Ömer Hayyam'ın Nevruznâme's'mde geçen bu sözü Faruk Sümer ( 2 ل983: أ ) "at irge  anclag kim  kökge a y "  biçiminde 
verirken，Orhan Şaik Gökyay ( erge andak kim" (ل974: 74  gölede a y "  diye göstermiş.
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Türkçe at kökünden türeme atım； atlamak, atılmak, atmak v.b. birçok kelime bulunmaktadır. Çin 
kaynaklan Asya Hunlarının evcilleştirdiği Mat"m anlamını "daima b ir güç ile  sıçramaya istekli" olarak 
açıklamışlardır (Kafesoğlu 1984: 209). Gerçekten de atın dinamik yapısı göz önüne alındığında, bu 
anlam ile  at kökünden türetilen kelimelerin  anlam itibarıyla  b irb irin i tamamlayıcı unsur oldukları 
görülür.

A tın  evcilleştirilm esi tarıma bağlı hayvancılığın kökleşmesini ve gelişmesini de sağlamıştır. 
Binek  hayvanı olarak kullanılması ise insanlık tarihinin  önemli bir kültür aşaması kazanmasına yol 
açmıştır. "Göçebe Türkler tarafından, en eski çağlardan beri yetiştirilen at，tekm il kültüre veçhe veren， 
en önemli âmildir. Atın  ehlileştirilmesi olmadan eskiçağ ve erken ortaçağ'm büyük ölçüdeki kavimler 
göçleri tasavvur dahi edilemezler." (Rasonyi 1988, 51).

Atlı-göçebe kültür dairesinde at yük, araba hayvanı olmaktan çok, binek hayvanıdır. Bu kültürde 
egemen olan unsur da b in ic ilik tir . Başlangıçta geniş otlakları, yaylaları, su yollarını ve sürüleri 
bulmak, kollamak gibi çeşitli rollerle  yüklenen at，askerî nite lik  de kazanarak savaş atı tipine doğru 
gelişmiştir. Bu husus atlı-göçebe kültür döneminin alp tipine uygun düşmektedir. İslâmî dönemde alp 
tip in in  yerini gazi tip i almış, buna paralel olarak da gâzâ atı tip i gelişmiştir. A lp  tipine bağlı olarak uçan, 
konuşan, kahramana yardımcı olan alp tip i atlar, İslâmî dönemde yerini gâzi tip i atlara bırakmıştır. 
Tarih boyunca at，ekonomik gücün olduğu kadar askerî gücün de elde tutulmasının başlıca dayanağı 
olmuştur. Bunun iç in  yakın tarihimize kadar, atlara özel bir önem verilmiştir.

A t, binek hayvanı olarak ehlileştirildikten sonra, insanlara hareket serbestisi sağlamış, birbirinden 
habersiz yaşayan insan topluluklarının  i l iş k i kurmalarına vesile olmuş, bu suretle de kü ltü r alış- 
verişlerinin  yaygınlaşmasına, medeniyetlerin gelişmesine etki eden b ir  varlık  olarak tarihteki yerini 
almıştır. "Sığır, koyun ve at birçok Doğu ve Batılı yazarlara göre i lk  defa Orta-Asya'da Türkistan'ın 
İran'a yakın bölgelerinde evcilleştirilm iştir. Genellikle bunun M.Ö. 8000 ■ 4000 yıllan  arasında olduğu 
kabul edilmektedir” （Erk 1978: 2).

Türk lerin  eski devirlerden beri kullanmış olduklan  on ik i hayvanlı takvime  adını veren 
hayvanlardan biri olan at, DLT'de yıınd olarak geçmekte, Türklerin  on ik i l i yıllardan birine  yund yılı 
denild iğ i belirtilm ekted ir ( III: 7)3. Kendini atıyla özgür hisseden Türk  insanı iç in  at, vazgeçilmez 
değerlerden b iri olmuştur, üzerinde  önemle durduğu avrat (eş) ve silah kavramıyla birlik te  atın da adı
geçer.

D L T 'd t dört ayaklı hayvanların genel b ir  adı vardır: yılk ı (III:  34). Bu  ad, daha çok, at sürüsü 
anlamındadır. Atlann  ortak adı ise yund  olarak geçmektedir (III: 7). Bu ad, tek atı ya da sürüsünü 
ifade etmektedir. A tı ifade eden başka kelimeler de var: at, él, toruğ, köçüt4. E l kelimesinin birçok 
anlamı var5. Atın da bu yapı ilerisinde rolü Oidugu anlaşılıyor.

Atta  da yaşlı insanlarda olduğu gibi akıl, anlayış kabiliyeti yani ök'ü vardır. (1:48). Türklerin  
kışlak ve yaylaklara yaptıkları göçlerde en büyük yardımcıları yine köçüt yani "atMtır. (1:357,11:76).

Türk lerin  büyük at sürülerine sahip olduğu çeşitli belge ve bulguların  yanında eski Çin  
kaynaklarının verdiği bilgilerden de anlaşılıyor (Eberhard 1940: 161-172). Bunun en belirgin ifadeleri 
DLT'de  görülmektedir. Kanaatimce kısraklar aygırlardan ayrı olarak güdülüyorlardı veya at sürüleri 
kısraklardan oluşmaktaydı, ögiirlend i maddesinde (I: 292) verilen yund ögürlendi örneğinde, bunun at 
sürüsünün aygıra sahip olduğu anlamına geldıgı belirtiliyor. Gerçi yund kelimesinin bütün at türlerine

3 On ik i hayvan; sıçgan (sıçan), ud (sığır), bars (pars), tavışgan (tavşan), taguk (tavuk), yılan, yund (at), koy (koyun), 
biçin  (maymun), it  (köpek), lu  (ejder), tonguz (domuz)'dur.

4 İ lg i li maddeler için  bkz. At, 1: 34-35, el, I: 48-49; toruğ I: 373-374; köçüt I: 357，II: 76.
5 Eski Türkçe'de / / ,in; m illet, ülke, iktidar, devlet, töre, siyasî birlik , halk vb. anlamı var. Bkz. Kafesoğlu 220 :984إ - 

235; Ergin 1980: 114. Köktürk  yazıtlarında ise i l  yalnızca insanlar, hayvanlar ve b itk ile ri ile  değil, bunlara ek olarak 
tanrı(lar) olmak üzere bütün kutsal kendileklerle birlik te  algılanır" (D ivitçioğ lu  1987: 112).
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verilen ortak ad (111:7) olduğu b ilin iyo r ama, herhalde en çok kısraklar için  kullanılmaktaydı. Nitekim  
Türkiye Türkleri de yıınd kelimesini yüzyıllarca kısrak anlamında kullanmalardır (Sümer 1983: 3-6).

A t sürülerinin güdülmesi, korunması, verim li vadilerde otlatılmaları gerekiyordu. B ir  insanın 
bunu tek başına yapması mümkün değildi. Onun iç in  yardımlaşma mekanizması kendiliğinden  
işliyordu. Atların  kaçmaması, dağılmaması için  sürekli gözetliyorlardı6. Atların  büyük b ir bölümü 
sürü halinde, geniş otlaklarda，verim li vadilerde otlatılırken7 bir kısmı da binek ve yük hayvanı olarak 
sürülerden ayrı tu tu lm akta，yakın çevrede barındırılm aktayd ilar. Bunlar kaçmamaları iç in  
' … 1 Sürüden ayrı tutulan atlar iç in  ayrı bakım ve beslenme gerekiyordu. Gerektiğinde 
iğdiş (beçel) edilmekteydiler (I: 392). Atların  yalınayak kalmasını (u ldıdı) istemiyorlardı (I: 273). 
Tırnakları ve ayaklarının zarar görmemesi için  nal vuruluyordu. Yem  verme zamanı geldıgınde 
kişneyen (okradı，I: 275) atlara samanla kepeğin karıştırılması ve ıslatılmasıyla hazırlanan yemden 
(aşbar, I: 117) verilmekteydi. Bu yem, atın dişlerine  zarar vermemesi，midesini yormaması ve 
hazmının kolay olması iç in  özellikle  ıslatılmaktadır (çılattı, II: 310; yelpetti, II: 351 - 352). En çok 
tercih edilen yem arpadır (arpaladı, I: 296; k iirt kürt, I: 343)>. Yemi az yiyen (sil) atlar bile, bu besleme 
teknikleri sonucu semirmektedirler8. Ancak semirmeyi sağlayan tek unsur yem aegıldir. Bakım  da 
gereklidir. Türkler bunun da bilincinde idiler. Terleyen, kirlenen atlannı tem izliyor, tımar ediyorlardı9. 
Yaşlanan atlara，yük vurmuyor, bırakıyorlardı. Bunlara adhma veya ıdhıııçu yılkı deniyordu. Bu ؛§ten 
dolayı sahibinin hizmetinde bıılunan atın salıverilme zamanı geldıgınde，salıveriyorlardı (boş at). 
Idhu.k "kutlh" olan atlar da boş bırakılıyorlardı. Ancak bu atlar, sahibinin söz veraıgı b ir  adak için 
saklanır, hiçbir iş için  kullanılmazlardıا و . öze llik le  besledikleri, bakımını yaptıkları atları Çinlilere  
ipek kumaş karşılığı olarak veriyorlardı11. D LT 'd t geçen bazı maddeler de Türklerin  at alım  (alsadı, I: 
278) ve satımı (satscıdı, I I I :  284) yaptıklarını gösteriyor12. Bu bazen bir mal ile değişim  şeklinde 
(bergü, I: 427)，bazen de doğrudan doğruya bedelini peşin olarak ödemek şeklinde gerçekleştirmiş 
(ötkiy I: 128). A t karşılığında köle  satın almak da mümkün ( to ru ğ } I: 373-374). Ancak  bu 
alışverişlerde şiddetli pazarlıklar da yapılıyor. A lıcı, atın değerini pahah görürse (hızlandı, II: 251)， 
pazarlık ediyor ve satıcının istediği değerlerden daha düşük bir değer vererek fiyatından indirim  
yapabiliyor (bııkurdı, II: 82 - 83)і3.

D L T 'd t muhteşem b ir  atlı savaş tasviriy le  karşılaşıyoruz. Piyadeden söz edilmez. "Türk" 
maddesinde (I: 352-353), "Türk  ordusu atlandı" örneği verilirken  "atlanmak" maştan ordunun 
bütününü kapsayacak şekilde kullanılır. Savaş öncesi, askerler, atlarının kuyruklarını sıkıca bağlıyor 
(kııdruk, I: 472), tanınmaları için  atlanna birer belge vuruyor (beçkem, I: 483), atları özengileyerek 
düşmana saldırıyorlar. Takdik gereği geri kaçtıkları da oluyor. Bu savaşlarda çok kan dökülüyor, ”at 
(lar) kanka beleriyordu (bel eldi, ПІ: 196). Savaşçının en büyük desteği atıydı. B in itin in  öldürülmesi 
halinde yedeğinde götürdüğü (yetti, II: 314) başka b ir  ata biniyor, böylece yaya kalmak tehlikesini 
önlüyordu. Ancak düşmanın zayıfladığını hissettiği an, etrafını iyice  çevirdikten sonra atından in iyor 
(kewildi, 138 - 137 ; tiişdi, I ;لآ I: 13), yok edici darbeyi vuruyordu. Savaşa girmeden önce Hakan 
durumu beylere iletiyordu. Haber verme iş in i üstlenen at postası (eşkin, I: 109), haberin en kısa 
zamanda Ülkenin her yanına duyurulması iç in  önceden belirlenmiş yerlerde at değiştiriyordu (ıılağ, I: 
122; çııfga, I: 424). Haber verme işi, sadece savaş zamanı degli, barış zamanında da yapılıyordu.

6 D LT 'dßki i lg ili maddeler için  bkz. ew rişti, ١: 235; bekletti, II: 341 : bekleşcli, II: 203•
7 D LT, Otgardı, I: 225؛ sesindi, II: 152؛ yazuk, III: 16; yazığ lığ, HI: 49; seşük, I: 390.
8 D L T â e k i i lg il i maddelere bkz. sil, III: 134; sem ritti, II:  333; semrişdi, II: 213; yunğ la ttı, П: 365-366.
9 DLT, terledi, Ш: 293; terlendi, III: 242; çılandı, 150 : لا •
10 Buradaki maddelerimin bkz• adlıma, I: 129; ıclhınçu yılkı, 34 ا إ: ; boşugu, ١: 446; boş, IH: 】25; ıdhuk, Í: 65•

أ ١  Köktürk  ve Uygurlar döneminde en Önemli ihraç malı at id i (D ivitçioğ lu  1987: 261-267). ipeğin  vasfı bozulur veya 
toplan incelirse at, altın ve gümüş karşılığında satılıyordu. Türklerin  Iran, Suriye ve Hindistan'da at ihraç ettikleri bir 
gerçektir (Sümer 1983: 10-15; Ogel ل, 1985: 127).，

Ayrıca ا 2  bkz. satıgsadı, IH: 333; satınclı, II: 150•
13 Ayrıca  bkz. ağırlandı, IX  291-292; kız, I: 326.
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Anlaşılan bu atlar özel olarak yetiştirilmekteydiler. En önemli özellikleri uzun yola dayanıklı olmaları 
ve hızlı koşmalarıydı (eşkin, I: 109). Savaş düzenini bizzat Hakan, bilge kişilerle yönetiyordu. Hakan, 
uzak b ir  yere giderken yanında yedek (koş, I I I :  126) at veya atlar götürüyordu. B ind iğ i at yorulduğu 
zaman yedeğinde götürdüğü ata biniyordu. Savaş zamanında askerlere binmeleri için de at veriyordu 
(tıığrağ, I: 462). Bu atlar savaş sonrasında geri almıyorlardı. A tlar barış, en çok da savaş halindeyken 
sürekli gözetleniyor, kaçmarnalan, çalınmarnaları, korkutulup kaçırılmamaları iç in  denetim altında 
tutuluyorlardı. Nöbetçinin, atlan ve kaleyi koruyabilecek denli uyanık ve dikkatli olması (sak sak, I: 
333) gerekliydi. Atların  beklenmesi belirli bir düzene göre, nöbetleşerek yapılıyordu (kezik, I: 391). 
Öyle ki savaşı kazanmanın veya kaybetmenin bir yanı savaşçılara, diğer yanı atlara bağlı (çülikti, II: 
118). Bu savaşlarda Türkler, at sayesinde süratli manevra kabiliyetine  sahip oldukları için  uzaktan 
savaşı tercih ederlerdi. Düşmana iyice zayiat verdikten sonra atlarından iner, savaşın sonucunu kesin 
olarak kendi lehlerine çev irirle rd i14. T iirk  askerleri savaşa gidecekleri zaman atlarının kuyruklarını 
sıkıca, kısa olacak şekilde bağlıyorlardı. Bu hem ata，hem de binicisine pratik lik  sağlıyordu. Değişik 
zamanlarda b ir  y iğ itlik  gösteren kişinin  atının kuyruğunu ipekle ördürmek (çermetmek, II: 349) hakkı 
vardı Atın  kuyruğunun örülü olması binicisinin  y iğ itlik  nişanesi kazandığının belgesi sayılmaktaydı15. 
Ath-göçebe kültür dairesinde, Türklerin  en değerli varlıkları, kendilerinden sonra，atlarıydı. Atlann  
kuyrukları, bu sebeple devletin sembolü olarak kullanılmaktaydı. Savaşa girecek olan kişinin  atın 
kuyruğunu kesip kendisine tuğ yapması da devlet düşüncesinin kutsallığı yanında, atın da kutsallığını 
gösteriyor. Atın  kuyruğu ölü veya şehidin mezarına, savaşta yiğ id in  mızrağına veya başka b ir  atın 
boynuna asılıyordu. Pazırık'ta, Hun büyükleriy le  b irlik te  gömülmüş olan atların da kuyrukları 
kesilmişti (öge l 1984: 199).

Kaşgarlı'nın veraıgı bilgiye  göre önceden belirlenmiş alanlarda, istenilen düzeye gelinceye kadar 
eğitilen  atlar, koşturuluyor, alıştırılıyorlardı (yarandı, I I I :  83). Türkler, ata eğitim  esnasında veya 
başka zamanlarda eğerli binebildikleri gibi, üzerinde herhangi bir nesne olmadan, çıplak halde iken de 
binebiliyorlar (m iindi III:  177). üzerinde eğeri veya keçesi bulunmayan ata yabıîak (III: 48) deniliyor. 
Atların, yürüyüş şekillerine  göre y iig riik  veya yiiğiirgen, yonga, eşkin biçim inde aldıkları sıfatlar 
var16. Binilmeye alıştırmak, yeterli gelmiyor, yürüyüşünün görkemli ve binicisini incitmeyecek şekilde 
olması gerekiyordu. Atın  yürüyüşünün şeklini bin ic is in in  iç dünyasının dışa yansıması olarak 
değerlendirirsek, Türk  insanının buna verdiği önemin gerisindeki asıl düşünceyi de öne çıkarmış 
oluruz. Herşeyden önce soylusu tercih ediliyor. Kaşgarlı bunu tesbit etmiş:

Yüğiirdi kewel at 
Çakıldı kızıl ot 
Köyürcliarııt ot 
Saçrap anın örteniir17

(Soylu  at koştuğunda, tırnaklarının  çıkardığı k ız ıl ateşten, kuru  otla r tutuşur, yanar) 
parçasındaki benzetme b ir  yanı ile  at sevgisini verirken, diğer yanıyla soylu (kewel с  I: 395) atın 
önemine de işaret ediyor• Soylu atın yürüyüşünde de soyluluk  var. Kewel gibi, soylu kabul edilen 
atlara verilen bir sıfat daha var: ikılaç. Bu atlar yürük oluyorlar. Yügriik . . . .  ， çok hızlı
koşuyor, başka atları geçiyorlar18. Bu atlara erik (I: 70, 39 ا) ad】 da veriliyor. Çinlilerle  yapılan ticareti 
sağlayan tacirler, bu atlardan yararlanıyorlar. Kervan，Çin'den yola çıkarken, aynı zamanda, gidilecek

14 İbrahim  Kafesoğlu, Türklerin  "uzak savaş" usülünü, muharebe taktik leri sisteminde b ir yen ilik  olarak getirdiklerini 
belirtmektedir (Kaferoğlu 】984: 272). Bu yenilikte  atın rolü büyüktür. Savaş esnasında at süratle koşturulmakta, yay 
ve ok, at üzerinde e tk ili bir muharebe aracı olarak kullanılmaktadır. Atların  savaş düzenine alıştınldıkları Batılı 
kaynaklarca da doğrulatımaktadır.

D أ 5 L T 'd t  askerlik iç in  bkz. özkırım lı 1972.
D ا 6 L T 'ğq bu maddelere sırayla bkz. yüğrük, IH: yiig iirken, III: 54; yonga, ИІ: 174; eşkin, 109 :ا .
17 Bkz. D LT, çakıldı, II; 133:
DLT ل 8 'de  ilg il i maddelere bkz. Yiigrük, III, 45: y ü g tirg e n ,川，54; yonga, III: 174; eşkin, I: 109.
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Ülkeye, önceden haber vermesi için  b ir haberci gönderiyor. Haberci yügiirgen  (yüğrük) ata binerek 
önceden kervanın yola çıktığını bild iriyor. Muhtemelen kervanın taşıdığı pahalı mallar arasında ipek 
ve ipekli kumaşlar da var. Oğuzların bilg in, akıllı ve erdemli kişilere yiigrük bilge  de dediklerine 
bakılırsa, bu atlar da tecrübeli ve b ilg ili. Atın  binicisini sarsmaması, yumuşak yürümesi için egltım  
yaptırılıyor. Yorıga atlar bunlardan biri. Bu atlann yürüyüş şekli de yorıgcı olarak adlandırılmaktadır. 
Yorga yürüyüşten başka yürüyüş bilmeyen ata munclıız yonga (I, 458 - 459) denilmektedir.

D L T 'd t atlı oyun ve yarışlara da yer verilmiş. Bu oyun ve yarışlar daha çok y iğ itlik  gösterisi 
şeklinde görülüyor. Bu spor, hayatın gerçekliğinin yalın ve çarpıcı şekilde gösterilmesi oyunu olarak 
da nite lend irileb ilir. DLT'âe  geçen şekliyle  bu oyunların oynanışları hakkında tasvirî b ir  yorum  
yaparsak; atına binen kişi, önceden belirlenmiş yere (yarşım, III:  47; yügrüm, III:  47) en önce varmak 
için atını koşturmakta, yarıştırmaktadır (yan，III: 10; yarışdı, II I :  72; yortuşdı, I I I :  101; özüşdi؛ I: 
184). Koşu alanının varış noktasına, başarılı olanı tayin etmek için bir ip çekilmektedir (talas，I: 366)• 
Yarışmayı kazanan kişi belirlenmiş ödülü alıyor. En değerli ödül, at kabul ediliyor. Ok atma yarışında 
da ortaya ödül olarak at konuluyor，kazanan taraf atın sahibi oluyor (kökleşdi, II: 226)19. A t yarışında; 
yaban aygırıyla evcil kısrağın çiftleştirilmesi sonucu doğan at (arkun, I: 107) özellikle  tercih ediliyor. 
Çünkü bu atlar hızlı koşuyor ve yarışı kazanıyorlar. Anlaşılan o k i Türk le r yabanî hayvanlan 
evcilleştirme işini آ ا . yüzyılda yapıyorlardı. Koşuyu kazanabilecek atlardan b ir؛ de ozuk veya ozgan 
denilen atlardır, ozuk, I: 66; sıçgak, I: 470)• Bunlar daha hızlı kosuvorlar.

D LT 'óq at koşumu hakkında da bilg ile r bulunmaktadır. Verilen örnekler arasında en çok eğer 
(edher)rm adı görülmektedir. Edherlik'in kaşma yalığ, bağına tó'À:, ön ve arka yastıklarına köpçiik, ön 
ve arka taraflarının  uç kısmına ö/nzük, ön kayışına k iim ü ld iir î ık  adı verilm ekte20 kaburga 
tahtalarının21 varlığı bildirilmektedir. Eyere, içine bazı ihtiyaç nesnelerini koymak için heybe (mançuk) 
(I; 476) takılır. Atın  terini çekmesi için eyerin altına terlik  (I: 476)22 konulur. Devlet yöneticilerinin 
atlarının eyer örtüsü renkli bil. kumaştan yapılır, (al, I, 8  Hanların bayraklarının da al renkli olması .( ا
dikkat çeKicıdir. Anlaşılan Hakan ve devlet yöneticilerinin  eyerleri а к т  veya gümüş ile  işlenmekte 
(iistem, I: 107), oldukça süslenmektedir. Eğer kolanının halkasından geçirilen kayışa otgun (I: 107) 
denilmektedir, ()zenginin ik i yanında bulunan kayışa kısmak (I: 474) adı verilir23, üzengi bu kayışlara 
takılır. Bunlardan başka koşum takımının birer unsuru olan ve atın burnu üzerine gelecek şekilde gem 
demirine dikilen  kayış (kova), gem dizgini (çetgen), yular (yu lar) yem torbası (sıpakur), örk (yıp, 
yalıı) gibi kelimeler ve bunlara verilen örnekler Türklerin  attan bin it olarak en ؛yi şekilde yararlan- 
dıklarım  göstermek yanında, usta saraçların varlığının, zanaatin gelişmişliğinin  birer kanıtıdırlar24.

A t koşumu genellikle  ha fif donatımh olmuş, atın süratini engelleyici unsurlann olmamasına 
dikkat edilm iştir. Binicilerin  giyim lerine  de ha fif olmaları için özen gösterilmiştir. Koşum  takımlarına 
verilen önem günden güne olgunlaşan ve çeşitlenen atla ilg ili bir sanat türünün gelişmesine yol 
açmıştır25.

Türklerde öteden beri uygulanan geleneklerden bir؛ de atın armağan edilmesidir (sinğüt, I I I，362). 
Buna "bağışlamak" da deniliyor ( I I，335, yagrınladı II I :  344, 347). Gönderilen bil armağana karşılık 
vermek gerekmiyor (ıdhtı, III:  438; II I ,  362). Beylere verilen armağanın at olmasına dikkat ediliyor 
(artııt., I: 109). Ancak bir mecburiyet yok. Kişi, kendince hatırlı saydığı her insana at veya benzeri 
armağanlar verebiliyor. D LT 'â t adı özellikle  beliltild iğ ine  göre makbııl tutulan armağanın at olduğu 
anlaşılıyor.

19 Kültürel kökeninden dolayı at beslemenin mutlu luk  verici fonksiyonu sürmektedir. Atlann  varlığı atlı oyunların 
gelişmesine ve çeşitlenmesine yol açmıştır.

20 Adı geçen maddelere sırayla bkz. edherlik, I: 151; yc ılığ ,川：14; kök, П: 283; köpçük, 478 :ا ; ömziik, 05 :ا ل .
2 Bkz. kökleşdi, 224: köklendi, П: 253; kökle ا tti, ١١: 327-328•
22 Keçeden yapılan terliğe Çiğ il Türkleri yabı ( I I I，24) dernektedirler.
23 Ayrıca  bkz. kışruşclı, H: 2】9.
24 D LT'de 'ûgiYı maddelere bkz. kova，III: 237: çetgen, 443 :ا ; yular. ١١١: 28; sıpakur, I: 487: yıp. ١١١: 3: yalu, III: 26•
25 Türklerde koşum takımı için  bkz. Sümer 1983.
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Bu maddede olduğu gibi kem led i ( I II ,  301) ve kem lencli (II, 253) maddelerinde de atın genel olarak hastalığına 
değiniliyor.
Bkz. em, I, 38; emçi, I; 38; ot, I; 35; a ta l ;  86; atasagun, 403 ;ا . Kutadgu B i l ig 'â t  ise ig, ot, otaçı, emçi veya efsünçi 
ifadeleri yer alıyor (Arat 1936: 285-298).
Dağ, I II, 153; tağladı, IH，294; tag la ttı, II; 3 ^ ;  tögiin, 1 4 1 4 .؛ 
Kanadı, III:  273; çekdi П: 21; çektürcli, II: 181.
Fermh  Dinçer (1982): 125-126 b ir çalışmasında Divan'da geçen bazı b itk i ve hastalık adlarının günümüzdeki 
karşılıklarını veriyor.
yağır, III: 9; yagırlam ak, III:  342; kerşegü, I: 491; keriş, 1: 370; uluk, I: 68.
İ lg ili maddeler sırayla bkz. senğregü, III: 387; etilgen, I: 158; cılday, I II :  240; çildek, I: 477; kölergerı, I: 523•
Adı geçen maddeler sırasıyla bkz. bıçılgan, I: 519; temregü, I: 491; ta lagu, I: 477; atgak, I: \ \ s ,  ka ra ku ş  III: 221, 
kiç ic li IH: 259; bars, I: 348; s iğ il, I: 394; tumagu, I: 447; udhuz, I: 54.
Türklerde halk hekim liğinin  m orfolo jik  yapısı hakkında teorik bilg iler için  ayrıca bkz. Acıpayamlı 1989.
A t donları hakkında geniş bilg i için  bkz. Batu 1938: 161-176.
Adlan  geçen at donları iç in  sırasıyla bkz kızgu l [: 483; kuba, III:  217; tığ, I II: 127; or, I: 45; ç ilg ii, I: 430; kula, III: 
233; çından, I: 436; kır, I: 324; yağız, III: 10; ala, I: 81; oy, I: 49; boz, I I I： 122؛ to rığ , I: 374•

Kaşgarlı'nın  verdiği b ilg ile r  arasında at hastalıkları ve bunların iy ileştirilm esine  yönelik  
uygulamalar ile  ilâç lar da bulunmaktadır. D L T 'â t hastalığa genel olarak ig  ( I，48) denilmektedir. 
Bunun genellikle insan hastalıklarına verilen bil. ad olduğu düşünülürse de gerçekte hem insan, hem de 
dört ayaklı hayvan hastalısına da aynı adın verild iğ i görülür. Nitekim  igleşdi (I, 241) maddesine 
verilen örnekte, yılkının  iyiden iy iye  hastalandığı bildirilmektedir. Hastalımın b ir  adı daha var: kem ( I，
3 3 8)26. Türklerde؛ ilâca em veya ot; hekime ise emçi, otaçı, ata veya atasagun deniliyor27.

Atlara  verilen ilâca em veya ot denilebileceğini tahmin edebiliyoruz. Kutadgu Bilig'àQ de hekim 
ile  efsuncu denen ruh hekim i arasındaki fark  b e lirtiliyo r  (Arat 289-285 ;936 آ). A t hastalıklarının 
iy ileştirilm esine  yönelik  olarak Özellikle üç tü r tedaviye öncelik ve önem verild iğ i anlaşılıyor. 
Bunlardan birincis i dağlama28, İk incisi kan alma29, üçüncüsü bitk i kökenli ilâçlardan yararlanma30 
(anğduz, III:  ve sihirsel temellere dayanma (monçuk, I, 475-476) şeklinde görülmektedir. Tesbit (ل 15 
ettiğim iz kadanyla, bu tedavi yöntemlerinde, mutlaka at örneğine rastlanmakta, şişkinlikleri gidermek 
iç in  yakı yapılmaktadır (yakığ, I I I :  13). örneklerine  günümüzde de rastladığımız at hastalıklarına 
birçok yerde değiniliyor. Ata binmek bir tutku olduğu için mümkün olduğu kadar at sürüyorlar. Atlann  
sırtında, eğerin vurulmasından dolayı yağır denilen b ir  yara oluşuyor. Yağır birkaç maddede 
geçiyo r31. Hayvan, yaranın verdiği acıyla kimseyi sırtına istem iyor, huysuzlanıyor (çıjd ı, II ;  9: 
ç ijtü rd i, II ,  180). Kaşgarlı, at hastalıklarını verirken，genel olarak bu hastalıkların belirtilerine  de 
değinmektedir. Senğregü (sakağı) olan atın burnundan irin  gibi sümük aktığı, etilgen'in  bez, cılday 
(çildek) ,in atın göğsünde çıkan b ir  çıban olduğu ve dağlanarak geçtiğ i؛ karnı her zaman şişen ata 
kölergen denildiği verilen b ilg ile r arasındadır32. Karnı ağrıyan ata, yerden kazılıp çıkarılan ve anğdıız 
(III;  115) denilen b ir  bitkinin  kökünden yapılan ilâç veriliyor. Atın  çeşitli yerlerinde görülen, ancak atta 
bulunduğu belirtilmeyen  hastalıklar da D L T 'â t yer almaktadır: Bıçılgan, temregü, atgak, karakuş, 
kiçit, hars, siğil, tumagu, udhuz olarak geçen33 hastalıkların atlarda da bulunduğu yazılı ve basılı 
kaynaklardan yaptırım ız araştırmalardan anlaşılmaktadır (Çınar 1993)34.

Atlar, bedenindeki tüylere, kuyruk ve yelesindeki kıllara  ve çeşitli nişanlara göre birçok şekilde 
adlandırılm ışlardır35, o  kadar at yetiş tiriliyo r ki bunların mutlaka donlarına göre sınıflandırılmaları 
gerekiyor• Bunun belgeleri D L T 'd t var. Bedeninde be lirli b ir  donun olduğu ata，örnek olarak，"tum 
toruğ at "düz-tarnamen-doru at" deniliyor (I; 338). Bu, bütün donları niteliyor. Donu，boz ile  kır 
arasında olan ata kızgul; kumral ile san arasında olana kuba; kırmızı ile doru arasında olana tığ (konur 
at); kırmızı ile  sarı arasında olana or; al ata çilg ii; kokulu bir gül ağacına benzetilmesi dolayısıyla da 
kula'ya çından adı verilm iştir. K ır  ve yağız ik i yerde geçiyor. Bunlardan k ır  ata ala, yağıza ise oy 
denilebiiiyor. B ir  nesnenin birden çok adla yer alması onun çokluğuyla  i lg ilid ir .  Bu varsayımdan 
hareketle, Türklerin  en çok yetiştirdiği atlann başında kır  ve yağız, donluların olduğunu ileri sürebiliriz. 
Bu tabloya boz ve torığ  atlan da eklersek kare tamamlanmış olur36. Esasen bu durum Türklerin  dört 
kozm ik  yönle i lg i l i  değerlerine de uygun düşmektedir. Tercih edilmeyen atlar taz "alaca" ve çakır
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atlardır. Atlar, bedenlerinin çeşitli yerlerindeki nişanlara, gözlerinin ve bedenlerinin yapısına, huylarına 
göre de adlandırılmışlardır. Böğürleri ak olan ata bögriil; yüzü ak, gözlerinin çevresi kara olan ata 
kaşga veya peçeli; alnındaki akıtmanın gözlerinin önüne kadar varıp kulaklarına kadar çıkmayan veya 
burnuna kadar inmeyen ata tış; alnında akı olan ata ugar; alnında az akıtması olan ata tükiiz veya 
tekiizliğ； boynunda aklık olan boymul; ayaklarında ak bulunan (sekili olan) ata bül; çakır gözlü ata 
çakır; sırtı dar，yanları geniş ata ketki; yassı arkalıya biikte l; boyu kısa，sırtı geniş olan ata bulak at 
denilmiştir37.

Ağzına gem istemeyen (salga), sert mizaçlı, huysuz (öküş), ürkek (şaş) atlar sevilmez38. Atlar 
kötüyse "bu at tas (kötü)" denir (I: 329)• iy i  b ir  ata rastlandığında kedh (ne iy i)  (I: 321-322) 
nitelemeleri yapılır.

A tın  erkeği aygır (adhgır, I I I ;  122); dişisi bi (III:  88，206, 310) ya da kısrak (I; 203，207, 364, 
474, 491, 500; I I ;  96; Ш ; 92，158, 302，319, 474) olarak geçiyor. Doğuracak kısrağa kulnaçı (I; 491) 
yavrusuna kulun veya tay ( I，206, 207，215, 313，404; II, 90; ІП ; 92, 158), yavrusu olana kulunluğ  (I; 
500; I I I ;  93), henüz binilmeyen taya tosun, ik i yaşındaki taya sip (I; 319) dört yaşını geçmiş ata ök at 
(I;48) deniliyor39.

DLT'dß, atın vücudunun çeşitli yerlerine verilen adlar, bazı fa rk lılık la r  dışında, günümüzde de 
görülüyor. Kaşgarlı, atın dişine azığ (I, 64); sa■ ve sol dulunundaki kemiğe tulun ( I，402) yelesine yıl, 
ya lığ  veya ya l ( I I I :  13, 160) adı ve rild iğ in i b ild iriyo r. Yelesinin  çıkmaya başlaması hâline ise 
piirçek lend i deniyor (II: 276). Atın  güzel görünmesi, nazardan korunması gerekiyor. Boynuna, 
monçuk (I: 475-476) denilen ve değerli taş, arslan tırnağı veya muska vb. şeyler takılıyor. Derisinin 
tabaklanmamış haline kön, tabaklanmış haline koğuş adı veriliyor. A t ؛le o kadar tanışık ki kısrağın 
memesinin ucunun bile  adı vardı: yayguk ( II I ;  27 - 28). Doğurma zamanı gelen veya süt vermeye 
başlayan kısrağın memesi sütten dolayı doluyor, sarkıyorsa onun da adı hazır: bi yelnedi ( III: 310). 
Kuclrıık (III: 472), bütün hayvanların olduğu gibi atın da kuyruğunun adiydi.

A tın  sırtına keriŞy kolan yerine kolan eti, omuz başına uluk, kuyruk  sokumuna uş, erkeklik  
organına kamçı, tırnağına tuyağ, tırnağın ortasında bulunan tümsek şeklindeki et parçasına bakanlık 
veya bakayuk, karnından çıkarılan yağa kazı adı verilm ektedir^. Atların  bazı uzuvları insanlannkiyle 
aynı adları taşımaktadırlar. E tli l ik  dolayısıyla  insanın karnındaki g ir in ti ve ç ık ın tıla rı ile  atın 
karnından çıkarılan yağın (kazı, I I I ,  224) atm derisi ile  insanınkinin aynı adla ifade edilmesi (kön I I I， 
140); yelesi ile  insanın saçının eş tutulması (piirçeklendi, II: 276) b ir  savdan hareketle yaz ile  kışı 
konuşturarak insan ve atların beslenmelerine aynı şekilde işaret edilmesi (yawradı, I: 278), akil ve 
anlayış anlamına da gelen ök kelimesinin hem yaşlı insana，hem de dört yaşını geçmiş ata sıfat olarak 
kullanılması (I; 48) kız ile  kısrağa, bir sav ؛gerisinde，anlam olarak birb irin i tamamlayacak şekilde yer 
verilmesi41 Türklerde at-insan ilişkisini gösteren birkaç örnektir.

Türk  insanı atın birçok  uzvundan yararlanıyordu. Ayak  derisinden tulum  yapılıyordu, (kasuk I: 
382). Bunun içerisine de süt, kımız vb. nesneler koyuyor, saklıyordu. Atın  sütünden, karnından

37 Adı geçen maddelere sırayla bkz. böğ rü l, IX  481; kaşga, 426 :ا ; tış, ПІ: 125; uga r: 53 :ا ; iük iiz, ا : b ir ite değmez, 
çünkü çakır gözlü at iy i görmez" anlamma gelen b ir sav ile  tercih de be lirtiliyo r); ketki, 1: 430; b iik te l, I: 481; bulak, 
I: 379.

38 İ lg ili maddelere sırayla bkz. salga, I: 425; öküş, I: 62; şaş, III: 152.
39 R adlo ff，Kazaklar arasında yaptığı araştırmalarda zikredilen  bilg ilere  ek olarak üç yaşındaki taya kıınan, dört 

yaşındakine clunan (dönön) beş yaşındaki ata beşte at, altı yaşındaki ata ise a ltıda  a t  denildiğini bildirmektedir. (Bkz. 
Sümer 1983: 6). A t  ve diğer evcil hayvanlarla ilg ili kelimeler hakkında geniş b ilg i iç in  bkz. Koşay 1953: 301-303•

40 Şu maddelere bkz. keriş, I: 370; ko lan  eli, I: 404; uluk, 1: 68; ıış, ١: 36; kamçı, I: 417; tuyağ, I II: 165; bakanuk, 111: 
\ l l \ k a z ı ,W \ ' . 2 2 A .

41 Ayrıntılı bilg i için  Kaplan 1953: 284-289• Kanaatimizce "K ız  ile  güreşme kısrak ile  yarışma ( I I I，474)" biçiminde 
geçen savda, birbirine  benzeyen bu varlıkların hasımlarını yenebilecekleri vurgulanıyor. Günümüzde de at-yıgıt, kadın- 
kısrak kavramlarının birlik te  ifade edilmesi, atın Türk  insanının sosyal ve kültürel hayatı içindeki vazgeçilmez yerini 
gösteren delillerdir.
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çıkarılan ve özellikle  çok sevildiği ifade edilen yağından (kazı, I I I :  224)，"misk gibi kokan etinden" 
( III; 7) günlük hayat içerisinde çeşitli şekillerde yararlanıyordu. Kesilecek ata tokum deniliyordu. (I: 
396). Şayet bu at, Tanrıya yakınlık  elde etmek veya bir adak iç in  kurban edilirse  yağış olarak 
adlandırılıyordu. Kım ızın  damak zevkine uygun olması iç in  içerisine  meyve konuyor ve iy ice  
ekş itiliyo rdu  (kımız kurlandı, I I I ;  197). Atın  kuyruğu; hem dokuma, hem de göz ağrısı iç in  
kullanılmaktaydı (közlük-közüldüriik; 478-479，530). Kuyruk kılından kopuz teli yapılmaktaydı (ögel 
】987, IX : 24-26).

Günümüzde Kazakistan ve Türkmenistan Cumhuriyetlerinin devlet semboUerinde at en önemli 
unsur olarak yer alır. Türkiye  Cumhuriyeti'nin çok partili hayata geçişinden beri partilerimizden biri 
(Doğru Y o l Partis؛) atı sembol olarak kullanmaktadır. Saha (Yakut) Türkleri, atalarının gökten yarı in- 
san-yarı at olan bil• varlıktan türediğine inanmaktadırlar. Türkmenistan'da 29 Nisan giinii resmî olarak 
"atçılık bayramı" ilan edilmiştir. Kazak, Altay, Saha, Kırgız, Tatar Türklerinin  beslenme kültüründe at 
eti ve sütü hâlâ önemli bir yer tutmaktadır. Bütün bunları gözönüne alarak şöyle diyebiliriz: at; özgürlü- 
gün, canlılığın, hareketliliğin, hayatta var olabilmenin, uzak diyarları fethetme, yeni diyarlari keşfet- 
menin, üremenin, bolluk  ve bereketin, geleceğin, yiğ itliğ in , hedefe kavuşturmanın, hayatı sevmenin 
sembolü olarak Türk Dünyasını oluşturan bütün topluluklarda yer almaktadır. Bu ve benzer semboller- 
den hareketle Türk toplulukları içinde dostluk, kardeşlik, ilişk ile rin i daha da geliştirebilir, d irlik , birlik  
ve dostluk yolunda yeni adımlar atabiliriz. Sempozyum, atılan adımlardan biri olarak önemli bir değer 
taşımaktadjr. Buna benzer sempozyumkınn diğer ülkelerde de yapılması konuyu gündemde tutacaktır. 
Öte yandan at kültürü hakkındaki kitap ve makalelerin ilg ili lehçelere çevrilmesi de b irlik  ve dostluk ru- 
hunu, aynı kültürü paylaşma ve yaşamanın mutluluk verici fonksiyonunu artıracaktır.
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X I.  Y Ü Z Y IL  A B İD E L E R İN D E  A T L A  İL G İL İ  
T E R İM  V E  S E M B O L L E R

T O H LİY E V B A K İC A N *

Türk  ta rih in i, kültürünü  attan ayrı düşünmek mümkün değildir. B iz  bu çalışmamızda 11. 
yüzyılın  ik i büyük abidesi Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügati't-T ilrk  ve Yusuf Has Hacib'in Kutadgu 
Bilig 'âoki atla ilg ili terim  ve ibareleri değerlendirmek istiyoruz.

D ivan'da  Türklerin  yaşadığı ülkelerdeki hayvan ve b itk i dünyası hakkında ilg inç  b ilg ile r 
verilirken  Türklerin  hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olan atla i lg ili de geniş bilg i de verilm iştir. 
"Kuş kanatın, er atın" atasözünün yanı sıra atı ifade eden genel isim ler arasında at, azgır, arkun, sib, 
tosan, kulun, kısrak, tay vb. kelimeler sayılmıştır. Kısrak Genç baytaF'ı ؛fade eder, kulun ise "taycık” 
demektir. Tosan da taycık manasına gelir• Ancak bu kelime önceleri yalnız "hiç binilmeyen taycık" için 
kullanılm ıştır. Sib ise ik i yaşını doldurmuş taycığa verilen isim dir. Arkun  "taycığm  b ir  çeşidi"dir, 
yabanî at ile  evcilleştirilm iş  baytaldan doğan yavrudur. A t donları ile  i lg il i 11. yüzyılda bir çok terim  
vardır. Yağız a t "boz renkli", k ır at, boz cıt, o r at "kız ıl ve san renkleri arasındaki at” , kula at "açık 
san", kuba at "koyu toprak rengi".

Beyaz renkle i lg il i birkaç at ismi de sayabiliriz. Bul at "ayağında beyaz lekesi - sekisi - olan at", 
aynı zamanda alnında beyaz lekesi - akıtması - olan ata da aynı isim  verilir. Eğer alındaki bu beyaz leke 
çok küçükse at, töküz diye is im lendirilir. Bütün alın beyaz ise uğar at denilir. Eğer bu leke alından 
başlar kulaklarına varmadan burnuna kadar uzanırsa bu ata da îi§ at denir. Boynunda beyazı olursa 
baym al, ik i  böğründe beyazı varsa bükrü l at denir. Derisi k ırç ıllı, alaca olan at ise taz cıt olarak 
adlandırılır. Eğer atın yelesi beyaz ise yalğıl denir.

B ilign i i r  dedim 
Biigönii üzürdüm 
özümnii azırdım 
Yalğıl atım yazlınıır

(B ilg iy i izledim, bilg in le ri bulmak istedim, özümü ayırdım. Bunun iç in  beyaz yeleli atımın 
dizginlerini boşladım.)

Divan'da görüldüğü gibi misafirliğe  giderken ata gösterilen saygı sahibine gösterilen izzet ve 
ikrama eşittir.

Kelse uma tuşurgıl 
Tinsin anıng arukluk 
Arpa saman yagutgıl 
Bilsin atı yarakluk

Doç. Dr. Tohliyev  Bakican，Taşkent Devlet Pedagoji Enstitüsü, Taşkent.
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(Senin evine misafir gelirse onu iy i acırla，rahatça dinlensin，atı iç in  arpa, saman ver. Atı ışığın 
huzurunu tatsın.)

Kutadgu B ilig 'd t at ve aygır eski yaşam bilim ine  uygun olarak zenginlisi temsil eder.

Bu kul, kiing, at., adgır, bu yer su kamııg 
Eligden tegip açtı devlet kapııg

(Bu kul, cariye, at, aygır, yer ve su hepsi hükümdardan (sana) ulaştı ve zenginlik kapısını açtı.) 
Burada at-adgır kelimesinin yer-su kepmesinden önce gelmesi dikkate şayandır.

Türk halklarının folklorunda itibar sembolü ya da kahramanı takdir etmek amacıyla at hediye 
edilmesine oldukça sık rastlanır. Z ira  Türk le r iç in  at, R ad lo ffun  tab iriy le  "insanın değerini 
belirleyebilen tek c a n id ir” . Gelin için  başlık, uzun ömür veya yaralanmalar için  diyet olarak da at 
verilmiştir.

Kutadgu B ilig 'dek i Gündoğdu'nun ögdülmüş'e  verdiği hediye de yukarıda  bahsettiğim iz 
geleneklerin bir örneğidir. Kutadgu Bilig'de şu mısralara rastlamaktayız:

Sevügrek atın er kişenlig tutar 
Kereklig atın er ködezlig tutar

(K iş i beğendiği atın ayağını bağlı tutar, er kiş i gerekli atını tehlikeden korur•) Bu  mısralar 
Türklerin ata karşı duyduğu özel ilg in in  güzel birer kanıtı olarak değerlendirilebilir.

Tuşovlu at ”hızlı koşmasını engellemek için  ön ayaklan birb irine  kısa b ir  ip le  bağlanmış at" 
sembolü, bugünkü düşüncemizin tersine, o devirde "isteğe uygun hareket etme" anlamını taşırdı. 
Yusuf Has Hacib bilim , akıl ve idraki yüceltir, göklere çıkarır, maddî dünyadaki birçok şeye, özellikle 
de tuşovlu ata benzetir. Zira  tuşov'un asıl vazifesi atın başıboş olarak herhangi b ir yere gitmesini 

”  B ilim  de insan için tuşov vazifesi görür, insanı çeşitli suçlardan uzaklaştırır, gereksiz
hareketler yapmasına mani olur. Ayrıca  Türkler arasında tuşovlu at'2i kimsenin müdahale etmemesi 
şeklinde görüşler de vardır. Çünkü Biçurin'in  de vurguladığı gmı; "Onların (Türklerin) yasalarına göre 
isyan, hıyanet, adam öldürme, başkasının kadınına kötü gözle bakma，iM^ovlanan atı çalma ölümle 
cezalandmlır." Bu benzetmenin temelinde bilgin kişilere müdahale edilmemesi görüşü yatmaktadır.

Kutadgu Bilig'de  atı öven özel bir görülmez. Halk edebiyatı Örneklerinde，özellikle  halk destan- 
larında da göze çarpan at övgüleri yoktur. Ancak, yer yer görülen bazı ifadeler，halk destanlanndaki at 
övgüsü geleneğini taşır.

Erig ögse elgin kür arslan tutar 
Aîıg ögse y iig iir iir  uçarıg yeter

(M ert övülürse eliyle  güçlü arsianı tutar, at övülürse uçan kuşa yetişir.) Burada sadece ”at 
övülürse" ifadesinde bile Türk halklarının destanlarına has at övgülerinin izlerini görmek mümkündür. 
Kahramanlık destanlannda da at övgülerine oldukça sık rastlanır.

A tla  ilg li bir çok deyimler mevcuttur. "A tı ko§tu” ifadesi kişinin  şöhretinin büyümesi, işlerinin  
iyileşmesi gibi manalar taşır. Hükümeti yönetmek de at sembolü ile gösterilir. Bu manada "devlet atına 
bindi" ifadesi kullanılır. Kutadgu B ilig 'â t hayvancılık terimleriyle ilg ili mecazlar da göze çarpar.

A tla  i lg i l i  atasözlerinin 11. yüzyıldaki eserlerde oldukça önemli b ir  yer tuttuğunu belirtmek 
gerekir. Bu tür atasözlerine bugün de rastlanır.

A tla  i lg il i düşünce ve tasavvurların menşei, çok eski zamanlara dayanır. Bu konuyu ayrıntılı 
olarak arattırmak Türk  edebî düşüncesinin gelişmesi ve zenginleşmesi sürecinin bütün özellik lerin i 
ortaya koyacaktır.
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N İZA M İD D ÎN  M AHM UDO V*

En eski zamanlardan beri at Türk  halklarının hayatında önemli b ir yere sahiptir. Hem ulaşım 
vasıtası, hem tarımda araç, hem savaşta güç unsuru hem de gıda maddesi (süt, et) olarak at，eski Türk 
haiklarının  hayatının ayrılmaz b ir  parçası olmuştur. Kuş kanatın, er atın "Kuş kanadıyla, er atıyla 
güçlüdürn atasözü Türk  düşüncesinin ürünüdür. A t hayatındaki inkar edilemez konumunu yakın 
zamana kadar korumuştur. Ama tekniğin hızla gelişmesi ve hayatın her alanına girmesi neticesinde atın 
halk yaşantısındaki önemi azalmıştır. Günümüzde at bir ölçüde çiftç ilik te  ve sporda kullanılmaktadır.

B ir  toplumun yaşamındaki her durum  ve gelişme diline  yansır. Halk  hayatının gelişme sürecini 
onun dilinde  de görmek mümkündür, ü n lü  Alman dilc is i Jacop Grimm 'in  vurguladığı gibi halkın 
tarih in i öğrenmek için  en uygun kaynak mezarlıklar, kemikler veya aletler değil bu halkın dilid ir. Atın 
Türk  halklarının  hayatındaki önemi de dilde tezahür ediyor. Ama atın halk yaşantısındaki rolünün 
azalmasıyla at kavramıyla i lg il i kelimelerin pek çoğu T iirk  yazı dillerinden zaman içinde çıkmıştır. 
Fakat bu kelimeler herşeye rağmen halk dilinde, halk edebiyatında bir ölçüde varlığını korumuştur.

Çağdaş Özbek dilinde  atçılık la  i lg il i kelime ve terim ler pek çoktur. Özbek dilc iliğ inde  bu 
te rm ino lo jin in  araştırılması b ir  doktora  tezin in  de konusu olm uştur (bkz•: s. Usmanov， 
Gippologiçeskaya term inologiya sovremennogo uzbekskogo yazıka. Kand. diss. [Çağdaş Özbek 
D ilin in  Atçılık  Term inolojisi]. Taşkent, 1988)•

Çağdaş Özbek dilinde at ot ve y ilq i kelimeleriyle ifade edilir. Eski Özbek dilinde  bu kelimelerle 
beraber Türkçe yund  ile  Farsça asp ve takovar kepmeleri de kullanılm ıştır. Tabii ki bütün Türk  
dillerinde  olduğu gibi ot kelimesi Özbek dilinde  de yaygın olarak ku llan ılır ve bu hayvanın adının 
karşılar. Özbek dilindeki y ilq i kelimesi ise çoğunlukla Semerkand，Cizzak, Kaşkaderya gibi bugün de 
at yetiştiric iliğ in in  Önemin؛ kaybetmediği bölgelerde yaygındır. Ama Özbekistan'daki atla i lg il i bilin i 
alanı da o tç ilik  değil y ilq ic ilik  diye adlandırılır (bkz.: u .  Torakulov ve öte., Y ilq ic ilik . Taşkent: Fan, 
1985)■ Yilqi (cılqı) kelimesi T iirk  dillerinde i lk  önce at sürüsü anlamında kullanılmış ise de sonraları 
birçok dilde，özellikle  Özbek dilinde, bu kelimenin anlamı daralmıştır. Yan؛ ot kelimesiyle eş anlamlı 
kelime  durumuna gelm iştir (krş.: Ot goşti - y ilq i goşti ya da y ilq i eti). Herhalde y ilq i kelimesi eski 
anlamıyla ot kelimesine göre daha genelleyici bir özelliğe sahiptir.

Yeri gelmişken y ilq i kelimesinin etim olojisi üzerinde de bir ik i söz söylemek yerinde olur. Bu 
kelimenin  kökü  tabii ki y iiá x r (cıl), -q i ise uyquy sezgi, tuyğu, b ilg i, osqi gib i kelimelerde görülen 
fiilden  isim  türeten b ir  ektir. Kök  dediğim iz y il  kelimesi yelmoq "hızlı hareket etmek" f i i l i  ve yel 
"rüzgâr" (Türkçedeki yıldırım  kelimesini hatırlayınız) ism inin aynısıdır. Özbek dilindeki yilon (ilon), 
j i lğ a  (yilğa dere) gibi kelimelerin köklerindeki anlam da hızrl<i ilg ilid ir. Bunlara göre y ilq i kelimesinin 
i lk  anlamının "hız lı hareket eden hayvan" ya da "bu hayvanlann hepsi” olduğunu düşünmek 
mümkündür. Yilqi kelimesinin ilk  olarak ”at sürüsü" anlamında olması da bu düşünceyi destekliyor.

* Prof. Dr. Nizam iddin  Mahmudov, Taşkent Devlet Pedagoji Enstitüsü Dekanı ve M .Ü. Türkiya t Araştırmaları 
Enstitüsü misafir öğretim  üyesi
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Yakın zamana kadar Özbek dilinde atçılıkla i lg il i  kelimeler arasında Arapça, Farsça kelimeler 
fazla olmamıştır. Bu da tabiid ir, çünkü T iirk  halklar【eskiden yüksek b ir atçılık  kültürüne sahipti. 
Çağdaş Özbek dilinde Farsçadan geçmiş çavandoz, suvoriy gibi birkaç kelime mevcuttur.

Atçılığın  temel kavramlarım  ifade eden kelimeler eski Türkçeye dayanır. Diğer Türk  dillerinde 
olduğu gib i Özbek dilinde  de atın cinsi, yaşı, donu, yürüyüşü, kullanım ı ile  i lg il i kelim eler atçılık 
terimlerinin esasını teşkil eder.

Çağdaş Özbek dilinde  dişi at iç in  baytal, biye, ena ot gibi kelimeler, erkek at iç in  ise ayğ ir  
kelimesi kullanılır. Atın  yaşma göre özellikleri aşağıdaki kelimelerle ifade edilir: qulun (6-8 aylık  at), 
toy (8 ay-1,5 yaş), ğonan (1,5-2,5 yaş), donan (2,5-3,5 yaş), osi (3,5-5 yaş). Bundan büyük atlar için 
tek bir kelime değil kelime gruplarından yararlanılır. Mesela orta yoşli otlar (5-12 yaş), katta yoşli otlar 
(12-18 yaş), qari ot (18 yaşından büyük). Halk dilinde bunlardan başka adlar da kullanılır. Mesela üç 
yaşına basan at oziq yorgan ot, 10 yaşında at b ir  betli ot, 10 yaşından büyük at ikki betli ot gibi.

A t donunu ifade etmek için  kullanılan kelimeleri ik i gruba ayırmak mümkündür. Yani 1) sadece at 
donunu bildiren ve 2) genellikle renk bildiren aynı zamanda at donunu da ifade eden kelimeler. Birinci 
grup aşağıdaki kelimeleri kapsar: у'/угол "al donlu”，saman "kula", toriq "doru”，çavkar "alaca”，bıırııl 

"demir kırı donlu", samantoriq V.S. ikinci gruba ise aşağıdaki kelim eler gireı : kok "m avi", ola "alaca, 

benekli", boz "k ır", qonğir "mavi ve beyaz arası, boz” ，oq "beyaz” , kulraň  "külrengi", qora  "siyah", 
çipor "alacalı bulacalı" gibi. Saman, jiyron, toriq, burul gibi sadece at donunu bild iren  kelimeler bu 
renkteki at anlamında da kullanılabilir, örneğin;

Jaloliddin samanı bolib,
Sakrab Otdin Amuclaryodan.
Sensali o§a samanim manim,
Ozbekiston Vatanim manim. (A. Oripov)
Samanni san min... M enjiyronni egarlataman. (A. Qodìriy)
Şerbek qizib ketgan toriqniň tizginidan tortar ekan... (S. Anorbayev).
Bolmasa, burnirli toqimlab keltir. (A. Qocliriy)

Atın  nesli, tabii k i bu neslin yetiştirildiği yer adıyla mesela Don z.oti, Kanada z.oti, "Amerika zoti" 
gibi, veya bu nesi؛ yetiştiren halkın adıyla, mesela arabi, yovmidi (Türkmenistan'daki Yavmudlar), 
qozoqi, laqay (Tacikistan'daki Lakaylar), moğoli, ahaltaka (Türkmenistan'daki Ahaltekeler) gibi anılır.

A tların  kullanım  yerine göre adları şöyledir: salt ot "binek atı", poygaçi ot "yarış at】” ，uloqçi ot 
"uloq  yarışmasında kullanılan at"，işçi ot, yuk oti, q im izçi o t V.S.

Çağdaş Ö zbek dilindeki atçılık terimlerinin türetilmesinde en çok  boqar, -Çİ, -ilk gibi m orfemler 

kullanılır. Mesela: otboqar, yilqiboqar, toyboqar, biyaboqar, y ilq iç i (otçi şekli kullanılmaz), uloqçi, 
poygaçi, otboqarlik, y ilq iç ilikg \b \.

Atçılık  sporu ve at yarışlarının kitlelere hitab eder olması neticesinde eskiden mevcut olan -uloq, 
kopkari, qiz quvişy çavgorı gibi m illî kavram  ve terim lerin yanı sıra Rus ve Avrupa dillerinden giren 
manej, jokey  gibi terim ler de kullanıma girm iştir. Aynı zamanda Rusça kalıba uygun olarak türetilen 
birçok Özbekçe terim  de bulunmaktadır. Mesela otçopar (Rusça ippodrom), ot sporti (Rusça konnıy 
sport), yortiş tezliği (Rusça skorost ris i) gibi.

Bugün atın insan hayatındaki yeri yeniden idrak edilmektedir. Teknik ne kadar gelişirse gelişsin 
atın gündelik yaşantıdaki önemi hissedilmektedir. Günümüzdeki ekolo jik  problemlerin boyutu atın 
yeniden gündeme geleceğini düşündürüyor.
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M ille tle rin  hayatında d il，âdet ve ananelerle bunlara bağlı İçtimaî müesseseler, ortak duygu ve 
düşüncenin dogmasında büyük ro l oynarlar. M ille tle ri devamlı kılan ve nesilleri birbirlerine bağlayan 
bu tıls ım lı cevherler, çoğu zaman uzun b ir  yaşama tâlihine  sâhip olurlar. Bu cevherlerin doğup 
büyümesinde ve vazife görmesinde, Üzerinde oturulan topraklarla ik lim  şartlarının ve yaşama şekil- 
lerinin  ehemmiyeti inkâr edilemez b ir  gerçektir. Konumuz olan mesele bu gerdekten hareket edildiği 
takdirde bizi daha açık ve kati neticelere götürebilir.

B ilind iğ i üzere Orta Asya’nın batı kesimleri umumî olarak bozkırlarla kaplıdır. Bu bozkırlarda 
şiddetli b ir kara ik lim i hüküm  sürer. Coğrafya şartları ile  ik lim  hususiyetler؛ bu yerlerde hayvan 
yetişmesi iç in  elverişli b ir  vasat hazırlamıştır, işte bu sebeple i lk  devirlerden itibâren bu yaylada 
yaşıyan kavim  veya milletlerin hayatında hayvanın ehemmiyeti büyük olmuştur.

Uzun asırlar，avcı-çoban kültürü  içinde belli usullere bağlı göçebe-yerleşik kütle ler hâlinde 
yaşayan Türklerin hayatında da hayvan, birinci plânda gelen bir unsurdur.

Türkler, Orta Asya'nın batı kesimlerindeki i lk  yurdlarında yaşadıkları coğrafyanın imkânları 
içinde  kendilerine  en faydalı hayvanın at olduğunu gördüler. A tı, bu ülkede M oğollarla  b irlik te  
e h lile ş tird ile r1. Atın  etinden, sütünden, kılından, derisinden faydalandılar; onu binmede ve yük 
taşımada kullandılar.

İ lk  devir kültürlerinde, ehlileştirilm esi mühim  b ir  merhale sayılan atın, Türklerin  maddî ve 
mânevi hayatlarına tesir etmemesi imkânsızdı. Bunu yazılı Türk  vesikalarının şim dilik  i lk  mükemmel 
örnekleri olan Gök Türk yazıtlanndan itibaren tâkip edebiliyoruz.

Gök Türk  yazıtlarına göre hakanların vazifesi emirleri altındaki halkları doyurup giydirmek ve 
müstakil olarak yaşamaktı. Buna göre kam budıın'u memnun etmek sürüleri çoğaltmak ve akın yapmak 
ile mümkün oluyordu.

Akın, İktisadî menfaatle birlik te  aşiretleri birleştirerek kavmî imparatorluk ülküsünü gerçekleş- 
tirmede bir yaşama vâsıtası olmuştur. Bu vâsıtanın ruhunu hiç şüphesiz at teşkil etmiştir.

A t, maddî ve askeri kudret؛ dışında edebiyatın, sanatın âdet ve ananelerin de teşekkülünde dola- 
yısiyle yer tutmuştur. Fwglarda, şölenlerde, sünnetlerde, evlenmelerde, teâmtil hukukunda, yer ve in- 
san adlarında, sporda，te m s il oyunlarda，tezyinî ve plastik sanatlarda, efsanelerde^ tesiri görülen at, 
güzelliği, tenâsübü, kuvveti, sürati, tahammülü ve insancıl hususiyetleriyle Türklerin  gönüllerini fet- 
hetmiş b ir  varlıktır. Bu varlık, nâdir ve nâdide mücevherler gibi asırlarca bir armadan konusu olmuş- 
tur. 、

* Bu yazı ilk  defa Türk K ü ltü rü  A raştırm a la rı, Y ıl 1, Sayı ا , Ankara 1964, s. 142-147'de çıkmıştır.
* *  Prof. Dr• Şükrü Elçin, Ankara.
W. Eberhard, Çin T ل arih i, s. 17-18, 1949.
2 Şükrü Elçin, ”A tlann  doğuşları ile  ilg il i efsaneler", Türk F o lk lo r  A raştırm a la rı, sayı 963 ا 62，ل .
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B ilind iğ i üzere hukukî mâhiyeti hâiz olan hîbe hâriç, armağanlar, hısım, dost，tâbi ve metbular 
arasında sevgi, hürmet, zafer kutlama, sulh，yardım  ve hâkimiyeti tanıtma... gibi düşüncelerle verilip  
alman eşya ve canlılardır. Bu eşya ve canlıların cins，nevi ve sayıları verildikleri zaman ve cemiyetlerin 
kıymet hükümlerine göre değişir.

İ lk  devirlerden bugüne kadar at, Türklerin hayatındaki âşikâr ehemmiyetinden ötürü verilip  alınan 
hediyelerin başında gelmiştir. Bunu istisnasız bütün Türklerin hayatında görüyoruz.

Gök Türk  Hâkanı Bilge  (ölümü: 734)'nin cenâze merâsimine iştirak  eden Bukag Tutuk'un 
armağanları arasında iy i cins atlar vardır3.

Büyük Selçuklu Devletinin ilk  hükümdarı Tuğrul Beğ'in kardeşi Çağrı Beğ b ir  Emîr ile  harbeder 
(X. asır ortalan); Emîr kalenin birine  iltica  mecburiyetinde kalır, sonunda aman diler, Çağrı Beğ'e 
bütün takımları ile birlikte  (1000) at verir4.

Selçukluların son büyük hükümdarı Sultan Sencer (1107-1157)，Karluklar Semerkand civannda 
b ir kuvvet olmağa başladığı sırada, onları zararsız hâle koymayı düşünür. Karluklar kendisine (5000) 
deve, (5000) at ve (50.000) baş koyun göndermek suretiyle hizmetine hazır olduklarını bild irirle r5.

Atabeklerden Arslan Şah ve Em ir Şemseddin Atabeg ll-Deniz, Em ir Zengî'yi dâvet ederler. Emir 
Zengî korkup  gelemez，aman verilm esin i rica  eder，elçisi ile  tü rlü  hediyelerle  b ir lik te  Arap 
memleketlerinden aldığı atları gönderir ve ahd-ü peyman isterle#.

Selçuk Sultanı îzzeddin Keykâvus (1211-1219)，Sinop ve Trabzon hükümdarı A leks i'y i esir 
ettikten sonra bir takım  ağır şartlarla yeniden makamında bırakır; ona atlar verir. Aleksi de aynen 
mukabelede bulunur7.

Hârezmşah İl-A ıslan'ın  el Müeyyed Ay-Aba'nın  memlûkü olduğunu bildiren imâm  Fahreddin'e 
veraıgı birçok hediyeler arasında cins atlar da vardır. Böylece sulh temin edilir8.

Sultan Celâleddin (1220-1231) 1226'da Erran'a sahip olduğu târihte Feriberzin oğlu el Feridun 
Şirvan Şah'a b ir  elçi gönderir. Selçukluların  A lp  Arslan oğlu Melikşah'a verilm iş  olan verginin 
kendisine bağlanmasını ister. Aralarında anlaşma olunca Şirvan Şah, Celâleddin'e (500) cins Türk  atı 
takdim eder9 .

Sultan Celâleddin'in elçisi, H alife  el-Müstansırubillâh  tarafından kabul edilir. H alife  bâzı 
şahsiyetlere armağanlar gönderir; bu armağanlar arasında atlar da vardır10. Aynı şekilde Celâleddin, 
Halifeye olan şükranlarını kıymetli atlar vermek suretiyle *احم(لسء  к

Osman Gazi'ye Anadolu Selçuklu hükümdarı Alâeddin  Keykubad (1219-1236) ’da izn ik 'e  
yürüyeceği sırada fetihlerini haber verdiğini ve Sultan Alâeddin'in cûşa gelip tabii，alem, kılıç  ve hiFat 
gönderdiğini biliyoruz12.

3 H. s. Orkun, Eski T iirk  Yazıtları, c .  I，s. 7, 193 6 .
4 Sadruddin Hüseynî, Ahbâr-iid-Devlet-is-Selçukiyye, Necati Lügal Tercümesi, s. 18, 1943.
5 Ahbâr-iid-D evlet-is-Selçukiyye, s. 65.
6 Alıbâr-ü-D evlet-is-Selçukiyye, s. 109.
7 Fuad Köprülü, "Selçukiler zamanında Anadolu"da Türk medeniyeti", M il l i  TetebbuLar, c. 2，sayı 5，s. 222，1331.
8 Ahbâr-ii-D evle t-is-S elçukiyye, s• 115■
9 Şehâbeddin Ahmed-ün-Nesevi, Celâlücldin Hârezmşah, Necib Asım  tercümesi, s. 111, 1934.
10 Celalüdclin Harezmşah, s. 120.
•آ Celalüdclin Harezmşah, s. 30 ل 1
12 M. N eşrî K itâ b -ı C ihanniima, Köymen-Unat neşri, c. 1，s. 106，1949•
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Yine  Osman Gazi ile Bizans imparatoru Andronikos'un 1333 yılında13 ve Germiyan Oğlu ile 
Sultan Murad'ın sulh yapma münâsebetlerinde karşılıklı olarak atlann armağan edildiğini târihlerden 
öğreniyoruz14.

Bâzen gönderilen hediyeler, İçtimaî mantık ve teşkilâttan doğmuş olan mukaddes sayılara göre 
olur. T im ur Oğullarında buna itiba r edilm iştir. Şerefeddin'e göre, Şirvan hükümdarının itaatini 
göstermek maksadiyle Timur'a gönderdiği hediyeler: 9 kılıç, 9 yay, 9 çadır, 9 kameriye, 9 ağır kumaş,
9 cins at ve 9 câriye id i15.

Sultan Bayezid, Tim urlulardaki bu ananeye hürmet etmemiş. Tim ur'a  gönderdiği m uhtelif 
hediyelerin ve hususiyle atlann sayısını hakaret maksadile 10'a çıkarmıştır16.

Hüseyin Baykara'nın oğlu Bediüzzaman Mirza, babasının ölümünden sonra, küçük kardeşi 
Hüseyin M irzâ  ile  b ir y ıl Horasan'da hüküm  sürdükten sonra özbeklere mağlûp olup Irak'a fira r ve 
Safavî Sultanı Şah İsmail'e iltica  etmişti.

Yavuz  Sultan Selim , Tebriz'de  Şah İsmail'den  hakaret gören Bediüzzaman'a tahtına 
kavuşturacağını vaadeder, ona birçok hediyelerle birlikte  tâzî atlar bağışlar17 •

Bâbürnâme'de 935/1528-1529 y ılı vekayinde, Babür Şah'ın oğlu Askerî Mirza'ya  ’’Murassa 
kemerli bir hançerle pâdişâhâne hiFat giydirilerek bayrak, tuğ, nakkare, cins atlar, 10 tane f i l，bir katar 
deve" verildiği kaydı vardır18.

Kanunî Sultan Süleyman, bir savaş sonunda Bosna ve Semendre Beylerine hil'atler ve kılıçlarla  
b irlik te  atlar yo lla r19. Aynı padişahın, Вес karası seferinde gidiş  ve dönüşte Mohaç sahrasında 
kendisini karşılayan Yanos Kıral'a çok süslü ve değerli atlar verdiği bilin iyor20.

A tm  armağan oluşunu evlenme merâsinilerinde de görüyoruz. E lç ile rin  padişahlara veya 
padişahların birer münasebetle elçilere ve diğer büyük rütbelilere at hediyesi gelenek halini almıştır. 
Y ıld ırım  Bayezid'in Germiyan Beyi Süleyman Şah'ın kızı Devlet Şah Hâtûn ile evlenme merasimi21 
ve Hıtay Padişahının Şalıruh'un elçilerine olan hediyelerini misâl gösterebiliriz22.

Sulhu sağlamlaştırma ile i lg il i b ir kayıt, Râşid tarihinde göze çarpıyor. 1075/1659 da Nemçe 
Çasar'ı ile  vuku bulan sulh ve salâhın ahkâmını teVkid içiin  mûtâdı kadim  üzere büyük elçiler tâyini 
lâzım  gelir. Kara Mehmed Ağa'ya büyük e lç ilik  vazifesi ile  Rumeli Beylerbeyisi pâyesi verilir. Sonra 
Huzur-ı Hiimâyun'a kabul edilir. (Nemçe Çasır'ı tarafında tertib olunan hedâya ki bir murassa sorguç 
ve bir direkli Otağ ve yiğ irm i seccâde ve beş Acem  kahçası ve yüz sarık ve kırk hiFat ve bir vakiyye 
mikdarı anber ve oniki reJs yelkendes ve ik i re5s divân rahtı ve abâyî ile  donanmış atlar elçi-i 
müşârünileyhe teslim  olundu23.

Yukarıda bahis konusu ettiğ im iz  evlenme merâsimlerine nıuvâzi olarak at hediyesinin sünnet 
vesilesi ile de devam ettiğini görüyoruz.

13 Hammer, D ev le t-i Osmâniye Tarih i, M . Atâ tercümesi, c. I，s. 174, 1329.
14 Aşık Paşazade Tarih i, A li Bey neşri, s. 56, 1332.
H ا 5 a m m e r .  C. 2 ，s. 16, 132 9 .
١ 6  Hammer, C. 2 , s. 5 9 .
Lû ل 7 tfi Paşa, T evârih -i A l i  Bey neşri, s. 236, 1341.
1 8 Zahirüddin Muhammed Bâbur, Vekcıyi, Doğu Türkçesinden çeviren Reşid Rahmeti Arat, c. 2，s. 398, 1946.
19 Lütt'i Paşa, s. 364.
20 W• F. A. Behrnauer. Sulaiman des Gesetzgebers (Kanunî) Tagebuch auf seinen Feldzuge nach Wien, (im  Türkischen 

O r ig in a lte x te  herausgegeben: Defter-i sefer-i Вес. 935/1599), s. 24. 1858; Silâhdar tarihi, C. II, s. 3, 1928.
2 ١ M. Neşrî, с. I, s. 20, 206•
22 Gıyâseddin Nakkaş, A c â ib -ü l-L e tâ if (H ıtay  Seferatnâmesi), Çelebizâde Asım  tercümesi, A li Em irî neşri, s. 41, 133١•
23 RaşidTarihi, с. I, 93.
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Şâir Nâbi 1086-1675 târihinde Edirne'de Dördüncü Mehmed'in şehzadeleri iç in  yapılan sünnet 
düğününü anlatırken Sadrıâzam Ahmed Paşa'nın hediyeleri arasında atlann bulunduğunu şöyle tasvir 
ediyor:

Cevherî raht ile  bir rahş-1 kühayl 
Görse Şeddiz ana olurdı tufeyl 
Mâdiyân bir dahi raht-1 lûlû 
Üç adet rahş dahi sarsarpû

Cevherî raht ile bir esb-i devan 
Üç aded rahtsız esb-i pûyân24.

Aynı düğünde Pâdişâh Dördüncü Mehmed，kendisine hayır-dualarda bulunan vezirlerine rütbeler 
verir. Sadnâzamına emsalsiz bil. kürkle atlar hediye eder.

Dahi b ir esb-i hümâyun peyker 
Serbeser zîn-ii bisâtı cevher 
Üç aded rahş-ı laîlf-i biraht 
Hüsni âzâde üç de yeklaht25.

Türk pâdişahları son devirlerde de dostluklarını tazelemek, kudret ve nüfuzlarını göstermek için 
bâzı kırallara  at göndermişlerdir. Sefâretnâmelerle seyâhatnâmeler bu hususta mufassal b ilg i 
vermektedirler.

1732 yılında  Said Mehmed Paşa'nın Stockholm 'e^  1796'da Esseyd A li  Efendi27 ve Î806'da 
Muhib  Efendi'nin  P a r is 'e ' Ahmet Rasmi Efendi'nin  Prusya kralına29 ve A bd iilke rim  Paşa'nm 
Moskova'ya götürdüğü nâdir ve nadide hediyeler arasında atlar büyük birer kabule mazhar olurlar30.

V III•  asırdan itibaren, atın, tarihî ve edebî eserlerde gördüğümüz bu armağan olma özelliğ i 
fo lklor mahsullerine de aksetmiştir. Birkaç misal veriyoruz.

Türk atasözlerinde büyük bir yer tutan atla i lg il i görneklere Ebiizziyâ  Tevfik  (yıgıt yıgıde at 
bağışlar) sözünü verm iştir31. (Bu konu ile  i lg il i geniş b ilg i "Türk  K ü ltü r ve Edebiyatında at” adlı 
basılmamış etüdümüzde vardır).

Karahanlılann  is lâm iyeti kabul ediş hâtıralarının tarihî-menkabevî b ir  eseri olan Manas 
destanında, Yakub Han, Akkula'sına binip  Demir Hân'dan kızı Kanıkey'i, oğlu iç in  istemeye gider. 
Sonunda ik i taraf anlaşır. Manas, Kanıkey'e hediyeler yollar; bunlar arasında (4000) attan ibaret bir 
sürü de vardır:

Kırk çoro keldi deyt
Kırk yüs yılkı aydap keldi32.

bu evlenme sırasında çok değerli bir kıhç yapıp hediye eden ustaya Manas 40 al kısrak bağışlar33.

24 Nâbi, Vakayi-i h ıtân-ı şelızaclegcın-ı Sultan Mııhcımmed-i Gcızi, Agâh Sırrı Levend neşri, s. 41, 42，1944.
25 Nâbi, s. 64.
26 Said Mehmed Paşa, Stockholm  sefâretnâmesi, İskender Hoci Yanko neşri. Tarih-i Osmâni Encümeni mecmuası, cüz 

I I,  s 667 1327.
27 N. Yorga, Les oyageurs orientaux en France, p. 15, Paris 1927.
28 Seyyid Abdürrahim  Muhib. Sefâretnâme, 18b- 19a r ik ^ - tâ lik . Ankara M aarif Kitaplığı No. (0• 317): Yorga, p. 27.
29 Ahmed Resmî, Sefâretname-i Ahm et Resmî, s. 44-46, 1303.
30 M. Emin Nahifî, Sefâretıtâıne-i A bd iilke rim  Paşa, s. 44:46’ 1316.
.Şinasi-Ebüzziyâ Durâb-i Emsali Osmaniye, temsil-i sâlis, 1302 و 1
32 Radloff, Proben  c ilt ٧ • Manas'ın evlenişi, s. 95/】 148-1149, 1885•
33 Radloff, c ilt ٧ • Bokmurun 192/1759-1760.
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В araba destanı Çontay Mergen'de bir hâkan ölmeden önce mallarını oğullarına taksim ederken 

kendi bineği olan (Kara Yorga) 'sını en küçük oğluna hediye eder34.

Ay Kan adh bir Telcut hikayesinde kahraman ad veren yaşlı kadına at bağışlar35.

Çora Batır'ın Kırım rivayetinde^ ve Bozoğlan (Ahmed Bey hem Yusuf Bey) hikayesinde”  

muhtelif vesilelerle bu hediye mevcuttur.

Battal Gazi'de38 ve Dânişmendnâme'de39 gördüğümüz, I I  ' ganimet maldan halifeye 

gönderdikleri atlann armağan olma ananesi, Dede Korkut'ta da devam etmiştir. Bamsı Beyrek 

hikayesinde bezirgânlar, Bamsı Beyrek'e İstanbul'dan muhtelif hediyeler satın alırlar，bu arada bir 

deniz kulunu boz aygın getirirler40.

Yukandan beri verdiğimiz bütün bu tarihî ve edebî kayıtlarla folklor mahsullerindeki misaller 

milletlerin ortak duygu ve düşüncelerinin yaratılmasında âdet ve ananelerle muâşeret usullerinin ne 

derece köklü ve yaygın olduğunu göstermek itibariyle mânalıdır.

Uzun asırlar Türklerin maddî ve manevî hayatlarında büyük tesirler uyandıran atın armağan 

olması，millet hayatını -tarih seyri içinde- yapıcı, birleştirici ve perçinleyici hüviyet ve karakteriyle 

düşünüldüğü takdirde hiç şüphesiz ayrı bir değer kazanır.

34 Radloff, c ilt  IV , s 1/3,1872•
3 5 Radloff. Proben, c ilt I，s. 85/18, 1Я66
36 Haşan Ortekin, Ç ora B a tır  Destanı, s. 7，21, 1939.
37 Bozoğlan (Ahmet Bey hem Yusuf Bey)，s. 4, üniversite  tabıhânesi, Kazan 1904.
3 8 M in  M eâkıb-ı Seyyicl B a tta l Gazi, C. I, s. 30.
39 Dâııişmendnâme, 42b, 45a. D il ve Tarih Coğrafya Fakültesi yazması.
40 Muharrem  Ergin, Dede K o rku t K itabı, I，117, 1958.



TÜRK SİYASİ PARTİ AMBLEMLERİNDE AT

A K İL E  GÜRSOY**

Atın  ve at sembolünün Türklerin  siyasi ve sosyal hayatında çok temel bir yeri olduğunu görüyo- 
ruz. Günümüz Türk Cumhuriyetlerinden Kazakistan ve Türkmenistan, devletlerinin sembolü olarak atı 
seçmişlerdir. Her ik i devletin de sembollerinde at merkezi rol oynamaktadır. Türkiye'de de at siyasi 
partilere sembol olmuş ve at figürü siyasi amblem olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır.

Beyaz at, kır at figürünün Türk siyasi partilerin hayatında ve demokrasiye geçiş tarihim iz  içinde 
çok anlamlı bir yeri vardır. Burada çok kısaca Türkiye’de Cumhuriyet dönemi siyasi parti amblemle- 
rimizde attan söz etmek istiyorum.

Türkiye'de siyasi partilerin canlı ve cansız figürleri ve motifleri içeren çok çeşitli amblemleri var- 
dır. Bunların arasında cansız figürle r içinde altı ok, h ila l，daire içinde anahtar, yıldız, dişli çark gibi 
amblemleri sayabiliriz. Aynca, el figürü, zeytin dalı, buğday başağı gibi amblemler de yer almıştır. Si- 
y asi parti amblemleri arasında hayvan figürlerine  de çok sık rastlanır. Güvercin, koç, horoz，uğur bö- 
ceği, karaca, petek üstünde an gibi canlılar siyasi partilerin amblemleri arasına girmişlerdir.

Bu amblemlerin her biri temsil ettikleri partinin ideolojisi ve ambleme atfettiği anlamlarla yüklü- 
dür. Ancak，bunların içinde "at” ambleminin çok özel bir yeri ve tarihçesi vardır. A t amblemi siyasi 
parti hayatımıza çoğulcu demokrasiye geçişle girm iştir ve popülizm  ile  elitizm in  çatışmasını da 
yansıtan ilg inç  b ir  öyküsü vardır.

Tanzimattan bu yana Osmanli imparatorlusunun son döneminde Türkiye’de siyasi yelpazeyi kap- 
sayan pek çok siyasi partinin kurulduğunu görüyoruz. 19. Yüzyılın  ortalarından günümüze gelinceye 
kadar 200'e yakın siyasi kuruluş ve parti kurulmuştur1. Ancak, bu partilerin hayatı genellikle kısa ol- 
muştur.

Cumhuriyet tarihim izin  i lk  dönemlerinde Türkiye'de tek bir siyasi parti mevcuttu. Bu dönemde 
tek etkin parti olan Cumhuriyet Halk Partisinin amblemi altı oktu. Bu oklardan her biri cumhuriyetçilik, 
m illiyetçilik, halkçılık, devletçilik, la iklik, ve inkılapçılık gibi idea] ve ilkeleri temsil etmektedir.

1946'ya kadar Türkiye Cumhuriyeti tek parti ile geçimlere gitti ve idare edildi. Ancak ١ 946 seçim- 
lerine o yıl kurulan Demokrat Parti de katıldı. Demokrat Partinin amblemi "Yeter söz milletin" anlamını 
ifade eden bir el figürü idi. Ancak，halk arasında Demokrat kelimesi yaygın olarak Dem ir K ır A t olarak 
telaffuz edilmekte ve öyle bilinmekteydi• Popülist bir parti olan Demokrat Parti 1950'de seçimleri kaza- 
narak 10 yıl iktidarda kaldı.

* Bu yazının hazırlanmasında görüşlerinden yararlandığım Sayın Abdullah Uraz，Sayın Baha Akşit, Sayın ilhan Dülger 
ve Sayın A li Abbas Çınar'a çok teşekkür ediyorum.

* *  Doç. Dr. Akile  Gürsoy, Marmara ^üniversitesi. Uluslararası ilişk ile r Bölümü.
1 Cumhuriyet Dönemi Türkiye  Ansiklopedisi, C ilt 8，s. 2005-2140，iletiş im  yayınlan，Tarih 1987.
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1960'ta askeri bir darbe ile Demokrat Partinin  iktidarına son verildi ve ١961’de bu siyasi parti 
kapatıldı• Demokrat partin in  adınının veya ambleminin kullanması yasaklandı. Bundan sonraki 2-3 yıl 
içinde siv il rejime geçişle Demokrat Partinin devamı olaugunu ifade eden birkaç  paıti birden kuruldu. 
Ancak, Demokrat Parti ile  arasındaki bağı görsel olarak belirtmek isteyen ve 1961'de kurulan Adalet 
Partisi amblem olarak kendisine sağ ayağım kaldırmış b ir k ır atı seçti.

K ır  atı amblem seçen Adalet partis i 1980 yılına kadar çoğunlukla iktidarda bulundu. 1980'de 12 
eylül askeri miidahelesi olunca sadece tek bir parti aegıl, bu sefer bütün partiler kapatıldı ve eski 
partilerin isim lerinin  veya amblemlerinin kullanılması yasaklandı. 1983'te kurulan Doğru Yol Partisi 
şaha kalkmış b ir  kırat üzerinde b ir süvariyi amblem  olarak kullandı. Gine amaç, yasaklamalar 
karşısında at figürü  aracılığıyla eski partiyle olan bağı belirtmekti. Amblem  kullanma  ve partilere 
konulan yasaklar kalkınca Doğru Yol Partisi ile Adalet Partisi birleşti ve Doğru Yol Partisi beyaz atlı 
süvariyi Ь \т к 2ігзк Adalet Partisinin eski kıratını kendisine yeniden amblem yaptı.

Böylece, Dem okrat P arti'n in  demir k ır  at olarak bilinmesine  dayanarak Dem okrat P arti 
kapatılınca önce Adalet Partisi ve sonra bu parti de kapatılınca yeni açılan Doğru Yol Partisi kır atı 
kendilerine amblem yaptılar.

Hepimizin bilaıgı gibi, tarihimizde ata atfedilen pek çok nitelikler vardır. Vefalı olmak, duygusal 
ve özgür olmak, ileriye  bakmak, öncü olmak, koşmak, güçlü ve cesur olmak gibi. A t，tem izliğ i, 
soyluluğu ve yüksek değerleri temsil eder. K ır  at, beyaz at aynı zamanda halk arasında kısmet ve uğur 
sembolüdür. Sırf bu niteliklerle de kırat siyasi partilere amblem olabilirdi.

Dolayısıyla, köylerde yaşayan büyük nüfus çoğunluğunun 1940'larda Demokrat adını deınir kır 
at olarak telaffuz edip bu deyişin yer etmesine ve daha sonra paralel siyasi çizgide Oltaya çıkan partilerin 
at amblemini benimsemiş olmalarına sadece dilden kaynaklanan bir tesadüf gibi bakmamak gerekir. 
H alk  arasında ata duyulan yakınlık  ve sempati, at ile  sembolleştirilen değerler Türkiye'deki siyasi 
yelpaze içinde halkın gücünü ve coşkusunu dile getiren bir simge olarak amblemlerde belirmiştir.

Bazı paıtı isimleri ve amblemlerinde bulunan motifler şöyledir:

Adalet Partisi (at, önce süvarin bir at, sonra sadece at); Anavatan Partisi (Türkiye haritası şeklinde 
b ir  peteğin üstüne konmuş an); Cumhuriyet Halk Partisi (sağa yönelmiş altı ok); Demokrat Parti (el ve 
yeter söz m illetin  ibaresi); Demokratik Parti (el ve yeter söz m illetin  ibaresi); Doğru Yol Partisi (kırat, 
ön sağ ayağı kalkmış); DSP (uçan güvercin)؛ M ill i Selamet Partisi (daire içinde anahtar); M illiye tç i 
Hareket Partisi (üç hila l veya hilal içinde bozkurt); Refah Partisi (hilal içinde buğday başağı); Sosyal 
Demokrat Halkçı Parti (havaya yönelmiş altı ok); Türkiye işçi Partisi (sağa eğik buğday başağı).

A ltı ok ile  b irlik te  at amblemi Cumhuriyet tarihimizde Türk  siyasi partilerin en vazgeçmeden 
kullandığı siyasi amblem olmuştur.



TÜRK KÜLTÜRÜNDE AT TASVİRLERİ

NEZİHE  SEYHAN::

Türkler at yetiştirmede ve binicilikte  tarihin erken dönemlerinden beri en önde gelen milletlerden 
biri olmuştur. Çin kaynaklarında Hiung-nu adı ile  tanınan Asya Hunları'nın, M.Ö. IV . yüzyıldan 
itibaren farklı dönemlerden günümüze ulaşan mezarlarındaki kalıntılardan Türklerin  atlı bil* kültür 
oluşturdukları anlaşılmaktadır. Türkler, geniş b ir  coğrafyaya yayılmalarında çok önemli katkısı 
bulunan atlara değer vermiş, onları iy i yetiştirm iş ve en iy i cinslere sahip olmuşlardır. M.S. V II. 
yüzyılın ilk  çeyreğinde Göktürkler, daha sonra Göktürklerin varisi, Türkiye  Türklerin in  ataları olan ve 
Onok topluluğunun temsilcisi Oğuzlar başlıca koyun ve at yetiştirmekteydi. Oğuzlar X. yüzyılda İslâm 

リ n * tarafından varlık lı, silahlı, komşularına korku veren savaşçı bir kavim  olarak tasvir 
edilmişti. IX . yüzyılda İslâm âleminde bin ic ilik te  en mahir topluluk olarak kabul edilen Türklerin  çok 
sayıda ata sahip olduğu da bilinmekteydi.1

Pazırık'taki Hun mezarlanndan anlaşıldığı üzere eski Türk ler atı, ölen sahibi ile  b irlik te  
gömüyordu. Bazıları geyik, özellikle  de ren geyiği maskesi taşıyan bu atlar eğerli ve koşumluydu. 
Kulaklarında törene katılan oymakların damgalarına işaret eden im ler vardı. Yas alâmeti olarak da 
kuyruk, yele ve toynakları kesilm işti.2 Bu âdet Göktiirklerde de devam etmiş, sahibi ölen at kurban 
edilip  kuyruğu direğe asılmıştı.3 A t kuyruğunun kesilmesi geleneğinin Aniidolu'daki Türkler arasında 
da devam ettiği Dede Korkut hikâyelerinden anlaşılmaktadır. Dış Oğuz Hanlarından A ruz，Bamsı 
Beyrek'i kılıç la  yaralayınca, öleceğini anlayan Beyrek, ,'Ak boz. atımın kuyruğunu kesiıı' diyerek 
vasiyette bulunur.4 Atın sahibi ile birlikte  gömülme geleneği zaman içinde değişerek Osmanli dönemine 
kadar ulaşmıştır. I I I .  Osman (1754-1757) çok sevdiği Sisli K ır  adlı atı ölünce Üsküdar'da Kavak 
Sarayı'nın yer؛ olduğu tahmin edilen ihsaniye Çiçekçi semtindeki mezara gömdürmüştür. Mezar 
taşında Sisli K ır  atın buraya gömüldüğü ve ölüm  tarihi yazılıdır. Yine  Üsküdar'da Karaca Ahmed 
türbesinin  yanında Ebu'd-derdan'ın (b ir  rivayete  göre de Karaca Ahm ed'in) atının mezarı 
bulunmaktadır.5

Göktürkler ata kültü  günlerine ve cenaze törenlerine at üstünde katılmışlardır. Uygur kağanı 
Buku, Mani dinine geçtikten sonra da törenlere atla katılmaya devam etm iştir. Gazneli, ilhanh, 
Memlûklu  sultanları tahta çıkma töreninden sonra geleneğe uygun olarak maiyetleriyle  birlik te  at 
üstünde ava çıkmıştır. Törenlerde atların yer alması geleneği Anadolu Selçukluları ve OsmanlIlarda da 
devam etmiş, Osmanli sultanları kendileri iç in  en önemli törenlerden biri olan 'kılıç kuşanma'ya atla 
gidip  dönmüşlerdir. Eski Türklerin  saray törenleri, cenaze törenleri ve dinî toplantıları esnasında 
düzenledikleri at yarışları ve ata binme bir ayin anlamı taşımaktadır. Böylece atlı sporlara da önem

* Araş. Gör. Nezihe Seyhan, Boğaziçi Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.
Faruk Sümer, Tiirklercle A ا tç ılık  ve B in ic ilik  (İstanbul: Türk  Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1983)，2，8，13.
أ  Oktay Aslanapa, Türk Sanatı (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984), • ١
أ  Emel Esin, "The Horse in Turkic  Art", C entra l A s ia tic  Jou rna l 10 (1965): 171■
4 Muharrem Ergin，Dede K o rku t K itab ı /  (Ankara: Türk  Dil Kurumu Yayınlan，248，(989 ا•
5 "A t", T ürk  Ansik lopedis i, (Ankara: M il lî  Eğitim  Bakanlığı, 1950) IV : 76.
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verdikleri anlaşılan Türkler bu geleneği daha sonra Osmanli döneminde de bayram, düğün ve Cuma 
günlerinde, elçi kabulleri ve şenliklerde yarışlar düzenleme suretiyle devam ettirm iştir.6 Görüldüğü gibi 
Türkler atı kutsal saymışlar, sahibi ile  b irlik te  gömmüşler, kurban etmişler ve her türlü törende yer 
vermişlerdir.

Türk ler Anadolu'ya geldikten sonra değerli atlann yetiştirilm esi ve bakımıyla  i lg i l i  baytar- 
nâmeler, süvarilerin b in ic ilik  eğitim leriy le  i lg i l i  fu rus iye ler ve silahşorluk  üzerine çeşitli eserler 
yazmışlardır. Türk  kültürünün  ve yaşayışının ayrılmaz b ir  unsuru olan at, Türk  edebiyatında ve 
folklorunda  önemli bir yere sahip olmuştur. Tabii olarak tasvir sanatlarında da bu kültürün önemli bir 
parçası olarak yerini almıştır.

İslâm iyetten  önce, erken dönemlerden itibaren  at figürü  çeşitli yerlerde Türk  yaşayışını 
belgeleyen b ir  m otif olarak görülmektedir. Halıda, duvar resminde, heykelde, çinide, taş üzerinde 
işlenmiş olarak karşılaşılan at figürleri, İslâmiyetten sonra bir kaç istisna hariç artık yalnızca minyatürlü 
yazmalarda görülmeye başlamıştır. Edebiyat, tarih，astronomi，kozmoloji ve coğrafya, at bakımı, at ve 
süvarî eğitim iyle  i lg ili İlm î kitaplarda yer alan at figürleri özenle işlenmiş ve son derece önem verilerek 
tasvir edilm iştir. Kitap resminde atlann resmedildiği sahneleri konu bakımından genel olarak 1. tören, 
2• sefer ve yolculuk, 3• savaş, 4. av, 5. oyun, 6. b in ic ilik , s ilahşorluk  ve at bakımı 7. (astronomi， 
kozmoloji ve coğrafya eserlerinde atla ilg ili)  mitolojik unsurlar taşıyan sahneler şeklinde gruplandırmak 
mümkündür.Türk tarihi boyunca Türk  sanatının farklı dönemlerinde çeşitli biçimde ortaya çıkan at 
figürleri bir hay]؛ zengin malzeme oluşturabilecek niteliktedir. Ancak burada yalnızca bazı örnekler 
vermekle yetinilecektir.

Türklere  ait olduğu bilinen i lk  at tasviri örneklerinden biri M.Ö. IV• - I I I .  yüzyıldan bir Hun 
kurganında ortaya çıkar. Rus arkeolog Rudenko'nun 1947-49 yıllarında  Güney Sibirya'da Altay  
Dağları'nın Doğu bölümünde Pazırık’ta yaptığı kazılar sırasında h ırs ıla rın  ulaşamadığı beşinci 
kurganda Hunlara ait olduğu anlaşılan çok değerli buluntular ele geçmiştir. Bunların arasında kurgana 
sızan suyun donması sayesinde korunarak günümüze ulaşmış mumya, at, dört tekerlekli araba，koşum 
takım ları, kumaşlar, çeşitli ev eşyaları ile  b irlik te  bir de halı bulunmuştur. Bugün St.Petersburg'da 
Hermitage Müzesi'nde bulunan çok ince yünden dokunmuş 1.89x2.00m. boyutlarındaki bu halının 
ld m 2 sinde 3600 Türk  düğümü vardır ve dokumacılık  tarihi açısından son derece önemlidir. 24 
bölüm lü  geometrik desenli iç kısım, önce grifonlu  sonra geyikli b ir  bordürle çerçevelenmiştir. Bu 
bordürlerin etrafında süvari figürlerin in  yer aidığı geniş bir bordür daha bulunmaktadır.7 Pantolon 
giymiş süvarilerin bindikleri atlann üzerinde işlemeli örtüler vardır. Atların  kuyrukları düğümlenip 
uçları serbest bırakılm ıştır. Y üzyılla r boyunca devam ettiğ in i gördüğümüz kuyruğu bağlanmış at 
tasvirinin ilk  Örneklerinden biri burada karşımıza çıkmaktadır. Bu kurganda bulunan hayvan ve insan 
figürleriy le  süslü keçe aplike örtülere benzer işlemeli bir yün örtü, Selenga nehrinin Baykal gölüne 
aktığı yerin yakınında N oin-U la  bölgesindeki 216 Hun kurganından altıncısında bulunmuştur. I. 
yüzyıla ait örtüde başlarını çeşitli yönlere çevirmiş atlarıyla Hun süvarileri canlandırılmıştır. Bugün 
Semerkand'in 65 km. güney batısında bulunan ve IV .-  V II. yüzyıllarda  Efta litle rin  başkenti olan 
Pencikent'teki duvar resimlerinde de çeşitli atlı sahneler yer almıştır. Bunlardan yanyana ik i süvariyi 
gösteren bir bölümde atlar Noin-Ula'daki altıncı kurganda bulunan keçe örtüye benzemektedir.8

Günümüzde Moğolistan  sınırlan  içinde kalan，Göktürklere ait ötüken  ilinde  bulunan V II. 
yüzyıldan bir taş kazımada geyik avı canlandırılmıştır. Ellerinde mızrak tutan avcılar at üzerinde 
avlanmaktadır9

أ  Emel Esin, a.g.m., 168，174.
つ Oktay Aslanapa, .3-1 ,. .ءءوء.
أ  Tamara Talbot Rice, A ncien t A rts  o fC e n tra l Asia  (London: Thames and Hudson, ١ 965), 49, 103，108.
Emel Esin, "Türk و  Kültür Tarih؛ iç  Asya’daki Erken Safhalar", Erdem  ١, sayı 2 (1985): 409-452•
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745 yılında Göktürklerin yerine geçerek devlet kuran Uygur Türkleri, eski T iirk  resminin ilk  
temsilcileri olmuştur. Eski Uygur şehirlerinin kalıntılarında bıılunan V IIL  ve IX . yüzyıllardan kalma 
Budist ve Maniheist duvar resimlerinde atların işlendiği pek çok sahne yer alır. Bunlardan Hoço'da 
bulunmuş, bugün Völkerkunde Museen'de olan b ir duvar resmi parçasında kuyruğu düğümlenmiş 
yağız bir at tasvir edilm iş,10 IX . yüzyıla ait, Berlin  Staatliche Museen'de korunan b ir başka duvar 
resmi parçasında ise Çin ve Hint sanatında genellikle oturur vaziyette tasvir edilen Buda kır at üzerinde 
gösterilm iştir.11 Çin, Hint ve Helenistik sanat etkileri ile  realist ve yeni bir üslûp oluşturarak heykel 
sanatını geliştiren Uygurların, duvar resimlerinde olduğa gibi heykelde de at figürünü işlemeyi ihmal 
etmediklerini Sorçuk'ta bulunmuş V III.  IX . yüzyıllara  ait, yele ve perçemleri kuvvetle  belirtilm iş  
27cm.lik stilize edilmiş alçı at başı göstermektedir^2

Anadolu’da Selçuklular döneminde at tasvirlerine çini ve alçı kabartmada da rastlanır. Konya'da
II.K ılıç  Arslan tarafından 1156-1192 yılları arasında yaptırıld ı^  kabul edilen fakat daha sonra çinileri 
ve alçı kaplamaları LAlaeddin Keykubad tarafından X III. yüzyılda tamamlanan Konya Alaeddin köşkü 
çinilerinden b ir  parça üzerinde kuyruğu bağlı b ir  at üstünde doğanıyla ava çıkmış b ir  avcı tasvir 
edilm iştir.13 Bu çin iler bir saray duvarında yer aldığına göre doğanıyla avlanan kişinin  b ir  beyi veya 
sultanı temsil ettiği düşünülebilir k i tahta çıkış töreninden sonra veya diğer zamanlarda doğanıyla 
avlanan Osmanli padişahları bu şekilde at üzerinde pek çok minyatürde tasvir edilm iştir. Yine  aynı 
köşkten b ir  alçı kabartma üzerinde arslan ve ejder avlayan avcılar at üzerindedir. Bugün Türk-islâm  
Eserleri Müzesi'nde  bulunan bu kabartmadaki atlardan b ir in in  kuyruğunun  bağlı olduğu  
görülebilmektedir.14

Anadolu'da Selçuklular ve Beylik ler döneminden sonra figürlü  tasvirler yalnızca kitap resminde 
görülmeye devam eder. Fatih dönemine ait i lk  Örnekler Topkapı Sarayı Müzesi Kütiiphanesi'nde 
bulunan ve Fatih Albümü  olarak bilinen albümdeki resimlerdir. Fark،】 yerlerden getirilen  değişik 
üslûplarda yapılmış bu resimlerin Fatih döneminde b ir  araya getirilm iş  olduğu düşünülmektedir.15 
Albümün 2153 numaralı cildinde  lb 'de  yeralan resim, TUrkistanlI olduğu tahmin edilen nakkaş 
Muhammed Siyah Kalem  tarafından yaklaşık X IV . yüzyılda yapılm ıştır.16 B ir  göçebe obasındaki 
günlük hayat，nakkaşın Uzak-Doğu özellikle  de Çin etkileri taşıyan fakat kendi k iş iliğ in i de ortaya 
koyduğu üslûbuyla tasvir edilmiştir. Bu sahnenin arka plânında bir yanda birb iriy le  konuşarak çamaşır 
yıkayan ik i adam ile  ortada yemeğin altındaki ateşi üfleyen bırı bulunmakta diğer yanda ise çatılmış 
sadak，yay ve mataralar görülmektedir, ö n  plânda ise bir yanda atının eyeriyle  uğraşan b ir i ve onu 
seyreden başka b ir  adam bulunmakta diğer yanda ise göçebe kültürünün vazgeçilmez unsuru atlar yer 
almaktadır. Yan yana otlayan bu ik i attan eyerli olan، cepheden diğeri ise arkadan gösterilmiş, sahnenin 
ön kısmında neredeyse en fazla yer atlara ayrılarak göçebeler için  ne kadar önemli oldukları âdeta 
vurgulanmıştır.

Türklerin  atlarının eğitim ine çok önem verdiği bilinen bir husustur. Faruk Sümer, 1432-1433 
yıllarında  Türk  (ökesini baştan başa geçen Fransız seyyah Bertrandon de la Broquière'in  
seyahatnamesinde Türklerin  atlarının ne kadar iy i koştuğunu, nasıl besleyip baktıklarım  anlattığını 
aktarmaktadır”  A t eğitim ine verilen önem resimde de yansımasını bulmuştur. Fatih albümünün H. 
2160 numaralı cildinde, 50b'de bulunan ve 1400'lerde yapıldığı anlaşılan Muhammed Siyah Kalem

ا0  Oktay Aslanapa, a.g.e., 15, 17.
ا ا  Mario  Bussagli，Treasures o f  Asia P a in ting o f  C entra l Asia  (Geneva: Skira, 1963)，26, 28.

12 Oktay Aslanapa, a.g.e., 14-15.
وإ  Şerare Yetkin, A nado lu 'da  T iirk  Ç in i Sanatının Gelişmesi (İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları，1972), 1 لو - 
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I ب Emel Esin, "The. Horse in Turkic  A rt", 1Я7.
إ أ  M.Ş. İpşiroğlu  ve s. Eyüboğlu, F atih  A lbum una B ir  Bakış (İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, [t.y.]), X III.

M . ş. ipşiroğlu, P ain ting  and C ulture  o fth e  M ongols  (New York: Harry N. Abrams，[t.y•])，105.

١ 7 Faruk Sümer, a.g.e., 23-24•
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Üslûbundaki resimde, bir at terbiyecisi atını eğitirken tasvir edilm iştir.18 Terbiyeci yerdeki kazığa bağlı 
atı elindeki kırbacıyla İare etmeye çalışırken, sırtüstü yatan i〕؛  r  gövdeli at ayağa kalkmak için ؛
uğraşmaktadır. Uçuşan yelesi，açık ağzı ve geniş burun delik le riy le  gayet canh bir at tasviri 
yapılm ıştır.

Fatih Albümü'nün göze çarpan bir özelliği de hayvan resimlerinin geniş bir yer tutmasidır. Uzak- 
Doğu etkileri taşıyan naturalist sayılabilecek bu hayvan resimleri arasında atlar önemli bir yer tutar. 
Albümdeki çeşitli at çizim lerinin yanı sıra farklı cinste atları değişik duruşlarda bir arada tasvir eden bir 
resim (H. 2153，151b) Türklerce makbul sayılan at cinslerini, renkleri ni ve tiplerini yansıtmaktadır.19

Albüm lerde  herhangi b ir  konu içinde yer aimadan tek başına tasvir edilen at figürleri için 
T .S.M.K., H.2154 no'lu, X V I. yüzyıla ait Behram Mirza  Albümünde 33b'de bulunan k ır at güzel bir 
örnektir. Türkler için  en makbul sayılan, sultanlara, önemli devlet büyüklerine lâyık görülen kır at 
bıırada altın yaldız zemin üzerine ancak yarı beline kadar, geniş göğsünün ön kısmı görünecek şekilde 
küçük başlı olarak resimlenmiştir. Baytarlık, furusiye ve avcılık üzerine yazılmış olan T.s.M .K ., H. 
4 فأ  no'lu Tuhfe îîî'l-M iilıık  ve's-selâtîn adlı eserde V. 24'te uzun boyunlu atlar iç in  söylenen iyi 
koşabilme ve makbul sayılma özelliklerine uygun olarak bil atın da uzun boyunlu olarak tasvir edildiği 
görülmektedir.

Tarih, edebiyat, bilim le  ilg ili çeşitli konularda hazırlanan el yazması m inyatiirlii kitaplarda at 
tasvirin in  yer aldığı sahnelerden birisi de tören tasvirleridir. T.S .M .K .，H. 889 no'lu 1620 tarihli 
D ivan-ı N ad irî20 adlı eserde.22a'da ki minyatür I I I .  Murad'ı Cuma selamlığına çıkarken tasvir 
etmektedir. X V II. yüzyıl Osmanh üslûbuna uygun olarak tasvir edilen sahnede. Padişah ve atı merkeze 
alınmış hiyerarşik düzenlemeye uygun olarak diğer figürlere göre daha biiyük gösterilmiştir.

X V II.  yüzyıhn  başlarına, 1601-1604 y ılla n  arasına tarihlenebilecek  olan Sıileymaniye 
Kütüphanesi Halet Ef. 612 no'lu Vekayi-i A li Paşa adh eserde lOa'da Sultan III.Mehmed'i maiyetiyle 
gösteren bir tören sahnesi yer al"-. XVI. yüzyıl SOI1Ü, XVIJ. yiizyjl başı geç klâsik devir saray 

iislubımda yapılmış bu minyatürde padişah ve ileri gelenler atlarıyla ik ili düzende sıralanmıştır. Kır 
atıyla merkeze yerleştirilen Padişah diğer atlı figürlerden ayırdedilmektedir.

Aym  eseriII 9b'deki minyatüründe, Mısır'a vali olarak tayin edilen Malkoç  A li Paşa saraydan 
ayrılırken tasvir edilm iştir. A li Paşa doru atıyla en öndedir ve maiyeti yine at üzerinde paşayı takip 
etmektedir.

6b'de ise A li Paşa'nın Mısır'da Kara Meydan'da vaiz Altıparmak  Efendi'ye hcitt-1 humayunu 
okutmasını tasvir eden sahne resm edilm iştir.21 Resmin List kısmında, bir set üzerinde Paşa'nm 
huzurunda ferman okunurken, alt kısmında da askerlere okunnıaktachr. Böylece olayın ik i aşaması 
aynı minyatürde tasvir edilm iştir. Minyatürün alt kısmında fermanın okunmasını dinleyen askerler 
mavi, kır, doru olmak üzere çeşitli atlar üzerinde karşılıklı ik i dizi halinde sıralanmıştır.

Reşidiiddin'in 1306 tarihli Camiii'î-Tevcırih. adli eserinin, Hindistan'da Ekber Şah döneminde, 
1596'da hazırlanan ve bugün Tahran Imperial Library'de  bulunan nüshasının, T ari/ı-i M iibarek-i 
Gazaııî adlı birinci kısmından bir minyatürde Sultan Olcayto tahtında tasvir edilm iştir.22 Ekber Şah

.M.Ş. ipşiroğlu, a.g.e., 106 ل8

,Filiz Çağman ve Zcren Tanındı, Topkapı Palace Museum Islamic Miniature Painting (İstanbul: Tercüman Yayınları () ا
1979): 36; M.Ş. İpşiroğlu ve s. Eyüboğlu, a.g.e., 132, 137-141.

Fehmi Edhem Karatay，Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazıncılar Katalogu, c. 2• (İstanbul: Topkapı
Sarayı Müzesi, 1961), 136.

Boğaziçi .؛Nezihe Seyhan, "Süleymaniye Kiitüphanesi'ndeki Minyatürlü Yazma Eserlerin Katalogu"，(Master Tez |ت
Üniversitesi, 1991), 185, 188, 190.

- - Ј. Marek ve H. Knizkova, The Jenglıiz Klıcın Miniatures From the Court of Akbar The Great, çev. Olga Kuthanova
(Czechoslovakia: Artia, 1963)，١ 1-37 (res. ١，2)■
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sarayında yapılan minyatürlerin üslûbunu yansıtan, karşılıklı ik i sayfa üzerindeki bu minyatürde 
sultana gök ve doru olmak üzere ik i at takdim  edilmektedir. Fakat işlemeli eyer örtüsü, tabi bazlarıyla 
merkeze alınan mavi ata diğer figürlerin  de ellleriy le  işaret etmelerinden daha fazla değer verild iğ i 
anlaşılmaktadır. Aslında kır atlar için söylenen gök cıt deyimi, Türklerde Tanrı'nın rengi ve sembolü 
olan gök rengi ata atfedildiğinden dolayı kullanılm ıştır.23 B il deyimin resme yansıması da yine gök at 
olarak nitelendirilen kır atın maviye boyanması şeklinde görülmektedir.

Dublin  Chester Beatty Library, 413 no'da bulunan, 1579 ta rih li, Seyyid Lokman'ın  Sultan 
Süleyman Tarihi olarak da bilinen Zafer-iKime adh eserinde, 113b-l 14a'da karşılıklı ıkı sayfa üzerinde, 
Zigetvar kuşatması sırasında ölen Kanunî Sultan Süleyman'ın cenazesinin nakledilişi tasvir edilmiştir. 
Cenaze arabasını, alni akıtmalı doru bir at çekmekte Sultan'ın eyerlenmiş gök ve yağız atlan da 
cenazeye eşlik etmektedir. Klâsik  dönem Osmanli üslûbuna uygun olarak birbirine  paralel diziler 
halinde sıralanan asker figürlerin in  ortasjnda cenaze arabasının önünde giden Sadrazam Sokollu 
Mehmed Paşa da gةk  bir ata binmiştir.24

A tlann  yer aldığı b ir  başka tören de düğün alayıdır. H. 2153 ve H. 2160 no'lu F a tih  
Albiim ii'nde  3b-4a ve 77b'de yer alan ipek üzerine yapılmış b ir düğün alayı resminde, soylu biri 
olduğu anlaşılan gelin kır at üzerindedir. Uzak-Doğu ve Orta Asya etkilerin i birleştiren b ir  üslûpla 
yapılmış olan bu resmin X IV . yüzyıl sonu XV. yüzyıl başlarına ait olduğu düşünülmektedir.25

A t figürlerin in  yer aldığı diğer bir grup minyatür sefer ve yolculuk  sahnelerini tasvir etmektedir. 
Fcıtih Albüm iınün  H. 2160 no'lu cildinde  86b'deki ipek üzerine yapılmış bir resimde sefer hazırlığı 
yapan bir askerin beyaz benekli, uzun tüylü  atının kuyruğunu bağladığı görülmektedir. Abdülbaki el- 
Bakuy tarafından XV. yüzyılda yapılmış olan bu resmin üslûbu Çin etkileri taşımaktadır. Yerdeki bir 
kazığa bağlı olan uzun yeleli, benekli at başını geriye doğru çevirm iştir.26

H. 2154 no'lu Behram M irza A lbiim unâe  X V I. yüzyılın  ilk  yarısı Safevî dönemi üslûbunda 
yapılmış b ir  minyatürde eyerlenmiş, üzerine kıym etli işlemeli örtüler örtülmüş gök bir at seyis 
tarafından çekilm ektedir. Gerek atın rengi gerekse eyeri atın önemli b ir  kişiye  ait olduğunu 
göstermektedir. Atın  kuyruğunun düğümlenmiş olması sefere çıkmak üzere hazırlandığına işaret 
etmektedir.

M inyatürlerin i Nakkaş Haşan Paşa'nın yaptığı T.S.M .K., H. 1609 no'lu Şeh-nâme-i Sultan 
Mehmed-i Salis veya Eğri Fetih-namesi21 adh eserde, 50b-51a'da karşılıklı ik i sayfada I I I .Mehmed 
Haçova meydan savaşında askerlerinin başında iken tasvir edilm iştir. Geç klâsik dönem Osmanli 
üslûbunda, muhtemelen 1597 yılı sonunda hazırlanan eserin, bu minyatüründe kompozisyona yarım 
daireler çizecek şekilde yerleştirilen  figü r gruplarının ortasında padişah yer alır.28 Padişahın diğer 
figürlerden daha büyük işlenmesi gibi, padişahın atı da diğer atlardan daha büyük olarak ve kıymetli 
koşum takım larıyla  tasvir edilm iştir, böylece insan figürle rin in  hiyerarşik düzene göre sıralanıp 
boyutlarının belirlenmesi kuralı atlara da uygulanmıştır.

Aynı eserde 68b-69a'da Sultan III. Mehmed'i İstanbul'a girerken gösteren minyatürde, avlunun 
etrafına dizilm iş klâsik Osmanli üslûbundan farklı olarak kısmen de olsa değişik duruşlardaki figürlerle

أ و  Bahaeddin ögel, Türk K ü ltü r  Tarih ine G ir iş  (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1991)6: 464-68.
24 Bkz. Nurhan Atasoy ve Filiz Çağman, Turkish Miniature Painting (İstanbul: R.с .D. Cultural Institute Publications， 

٧ Minorsky, Chester Beatty L •آ 974), 33;  ib ra ry  A Catalogue o fth e  Turkish M anuscrip ts  and  M in ia tu res  (Dublin: 
Hodges Figgis, 1958), 19-21.

2 F. Çağman ve z ؟' . Tanındı, a.g.e., 39; Beyhan Yörükan, "Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Albümlerde Bulunan Bazı Rulo 
Parçaları", Sanat T a rih i Y ıllığ ı 1964-65 (İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965), 194-197.
F. Çağman ve z . Tanındı, a.g.e., 40; M.Ş. ipşiroğlu, cı.g.e., 106.

ة7  F.E. Karatay，a.g.e., 244.
Zeren Akalay, "X V 】. Yüzyıl Nakkaşlarından Haşan Paşa ve Eserleri", /. M ille tle ra ra s ı T ü rko lo ji Kongresi, c. 3. T iirk  
Sanatı T a rih i (İstanbul: Tercüman Gazetesi ve Türkiyat Enstitüsü, 1979), 609.
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çevrelenen padişah gök bir at üstünde resimlenmiştir.29 Padişahın maiyetindeki önemli kişilerin  atları 
aegışik renklerde gösterilerek farklı cins ve renkteki atlar birarada tasvir edilmiştir.

M inyatürlerde  yolculuk  sahneleriyle tarih yazmalarından başka edebî eserlerde de karşılaşılır. 
Bunlardan bir örnek T .s .M .K .'de H. 760 no'lu Hamse-i NizamVnm 1534 ta rih li b ir nüshasında, 
51a'da Hüsı*ev-i Şirin  hikâyesinden Hüsrev'in derede yıkanan Şirin 'i görmesi sahnesinde, Şirin'in  
Şeb-diz adh atı son derece süslü, zarif ve yağız bir at olarak tasvir edilm iştir. Atlann  ayaklarındaki 
beyaz tüylerin uğurlu olduğu inancına uygun olarak Hüsrev'in ve Şirin'in atlarının ayak bileklerinde de 
beyazlık görülmektedir. Şirin 'in  atının ik i ayak bileği, Hüsrev'in atının ise üç ayak bileği beyaz tüylü  
olarak tasvir edilm iştir. Ancak  tek ön ayakta beyaz tüylerin  bulunması uğursuzluk olarak kabul 
ed ilird i.30 1534 tarihli Şiraz Safevî üslûbundaki bu minyatürde atlar en az insan figürleri kadar önem 
verilerek işlenmiştir.31

A ynı üslûpta işlenmiş aynı konudaki b ir  diğer minyatür T.S.M .K., R. 810 no'lu Ham se-i 
N izam Y ât 45a'da yer alır. Burada aynı sayfada hikâyenin  ik i ayrı bölümü  ik i ayrı sahnede 
gösterilm iştir, üstte  Hüsrev'in yıkanan Şirin'ne rastlaması sahnesinde Şirin 'in  yağız atı eğilmiş su 
içerken tasvir edilm iştir. Atın  gayet süslü mücevherH bir eyeri vardır. Resmin alt kısmında ise 
Ferhad'ın Şirin 'i suyun karşısına geçirmek için  atıyla birlikte  omuzuna aldığı görülmektedir.

Hüsrev ü Şirin  hikâyesinden bir diğer minyatür ise T.S.M.K., R. 855 no’lu 1446 tarih li Nizamî 
Hamsesi'uât 88a'da yer alır32 ve Şirin 'i, Ferhad'ı ziyaret ederken tasvir eder. Tim urlu  dönemi Şiraz 
üslûbundaki bu minyatürde Şirin 'in  bindiğ i at, stilize  edilm iş kayaların üstünde bütün ihtişamı ve 
zarafetiyle durmakta ve komposizyonunun merkezini oluşturmaktadır. Aynca  Ferhad ve Şirin'e oranla 
bir hayli ir i tasvir edilerek ata verilen önem hissettirilmektedir. Bu minyatürler, Nizam î Hamsesi'nin 
Türk  sanatçılar tarafından minyatürlenirken veya bir Türk hükümdarına sunulmak üzere hazırlanırken 
özellikle at bulunan sahnelerin tercih edildiğini düşündürmektedir.

Nizamı nın Mahzenü'l-Esrar mesnevisinde. Sultan Sencer'e çektiği sıkıntılarını anlatan ihtiyar 
kadının hikâyesi Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi 376 numaralı, 1494 tarihli Hamse-i Nizamı 
nüshasında, 15b'de tasvir ed ilm iştir33 Akkoyunlu  Türkmenleri üslûbunda yapılan bu minyatürde 
Sultan Sencer av için atıyla yolculuk etmektedir. Sultanın atı, yüksek kademedeki seçkin kişilerin tercih 
ettıgı alaca bir attır.

T .S.M.K., H. 2148 no'lu albiinıde 8a'da, bir yolculuk sırasında dinlenmek için  konaklayan bey 
ve hizmetkârları resmedilmiştir. X V II. yüzyıl sonlarına tarihlendirilebilen bu minyatürde Batı resiminin 
en önemli öze lliğ i olan üçüncü boyutun kullanıld ığ ı görülmektedir. Resmin b ir  yanında hamur 
yoğrulup  yemek p iş ir ilirken , diğer yanda tım ar edilen, su iç irilen , otlayan atlar bu yo lcu luk  
kompozisyonunda yerini almıştır.34

Gerek tarih kitaplarında  gerek edebiyat kitaplarındaki minyatürlerinde canlandırılan savaş 
sahnelerinin değişmez unsurlarından biri yine attır• Anadolu’da resimlenen en erken tarihli yazma olan 
Varka ve Gülşah adlı eserde Selçuklu resim sanatının en önemli örnekleri yer alır. Konya’da X III. 
yüzyıl başlarında hazırlandığı anlaşılan eserin minyatürleri Abdülmüm in  b. Muhammed el-Hoyî 
tarafından yapılmıştır. Metnin arasında yatay friz le r halindeki bu resimler Anadolu Selçuklu minyatür

29 Bkz. Nurhan Atasoy ve F iliz  Çağman, a.g.e., 56-57.
؟و  Emel Esin，”The H rs e  in Turkic  A rt •，190.

و ا  F.E. Karatay, Topkapı Sarayı M üzesi Kütüphanesi Farsça Yazm alar KcıtcıLoğu (İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi, 
1961), 160; F. Çağman ve z. Tanındı, a.g.e., 53.

.F.E. Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Katalogu, 149 و 2
و و  N. Seyhan，a.g.t., 333•

و4  Günsel Renda，B atılılaşm a Dönem inde Türk Resim Sanatı 1700-1850  (Ankara: Hacettepe üniversitesi Yayınları, 
1977), 30.
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Üslûbunun karakteristik özelliklerin i taşır.35 İslâm dünyasında çok sevilen bu mesnevinin T .s.M .K .,
H. 841 no’lu nüshasında36 savaş sahnelerinden pek çok örnek vardır. 38b'deki bu savaş sahnelerinin 
ilkinde，savaşın oldukça hareketli ve canlı bir anı tasvir edilm iştir. Varka ve askerlerinin atlarının 
kuyrukları geleneksel Türk  usulüne göre bağlanmışken karşı tarafın atlarının kuyruklarının  dibinde 
birer düğüm görülür. Aslında mesnevi b ir  Arap hikayesine dayanmakla birlik te , Türkler tarafından 
resimlendiğinde iy i karakterlerin atlarının kuyrukları Türk  geleneğine göre, düşman atların kuyruğu ise 
farklı şekilde düğümlenmiş olarak tasvir edilm iştir. Bu ilg inç  ayrım  39b ve 18a'daki sahnelerde de 
görülür. 38b'de her ik i tarafın atlan çeşitli renklerdedir. A tla r değişik yönlerden ve her b ir؛ farklı 
hareketler iğinde tasvir edilmiş böylece atların savaştaki heyecanı bu duruşlarla yansıtılmıştır. 39b'deki 
minyatürde de atlann aym hareketlilik  ve canlılık içinde olduğu görülmektedir. 18a'da ise Varka ve 
Rabi'nin döğüşünü tasvir eden minyatürde ik i  fa rk lı cinste at yer alır. Nakkaşın, gerek Varka ve 
taraftarlarının gerekse düşman tarafının atlarını tasvir ederken mümkün olduğunca Türklerin  makbul 
saydığı değişik renklerde ve cinste atlan göstermeye çalıştığı anlaşılmaktadır.

T .S .M .K ., H. 2153 no'lu Fatih  Á lbiimunáQ  97b'de yer alan ik i l i  döğüş sahnesi 1400'ler 
civannda Tebriz'de Akkoyunlu Türkmenlerinden Derviş Muhammed adlı Heraťli b ir nakkaş tarafından 
yapılmıştır.37 Akkoyunlu  Türkmenlerinin saray üslûbunu yansıtan bu minyatürde biri yağız, diğeri 
doru olan ik i at örme zırh larla  korunmuştur. Türk le rin  örme olmayan çe lik , sert zırhları 
kullanmadıkları yabancı seyyahlar tarafından da gözlemlenmiştir.38

T.S.M.K., H. 2153 no’lu Fatih Älbümü'ndQn XV. yüzyıl başlarına ait Çin üslûbunun etkilerini 
taşıyan bir resimde savaşan ik i asker görülmektedir. Savaşçıların birb irlerine  saldırısı esnasında 
bindikleri atlar da göğüs göğüse gelmiştir. Savacılardan birinin  atının kuyruğu Türk  geleneğine uygun 
biçimde düğümlenmiştir.

TUrkler tarafından çok okunan ve resimlenen İran destanı Şeh-nâme'dt yer alan ik i l i aogıiş veya 
savaş sahnelerindeki atlan, Türkler kendi zevklerine uygun olarak tasvir etmişlerdir. Süleymaniye 
Kütüphanesi Hüsrev Paşa 422 no'lu, minyatürleri X V I. yüzyıl sonu Safevî dönemi Kazvin  okulunun 
yanısıra Şiraz ve Isfahan okulları minyatür üslûbu etkileri de taşıyan39 Şeh-nâme nüshasında 156b'de 
Rüstem'in Sührab'ı öldürmesi resmedilmiştir. Her ik i savaşçının atlan ik i yanda beklemektedir. Sağda 
Sührab'ın atının sol yanınında sadak, solda ise Rüstem'in atının sağ yanına yay ve k ılıç  
yerleştirilm iştir. Bu fa rk lılık  o donemde silahların at eyerine nasıl yerleştirilaıgı konusunda f ik l•  
vermektedir.

Aym  şeh-nâmenin 63b'deki minyatüründe Rüstem'in Türklerle  yaptığı savaş tasvir edilm iştir. 
Rüstem karasındaki Türk düşmanını atından düşürmüştür. Türklerin  makbul saydığı ve değerini gök 
at deyim iyle  vurguladığı at yine Türk  kahramanının atı olarak mavi renkte gösterilm iştir. Resmin 
bütününde atlar oldukça geniş bir yer tutmakta ve Rüstem'in arka ayaklan Üzerine kalkan atı ile diğer 
atlann duruşları sahneye hareketlilik kazandırmaktadır.

Dublin  Chester Beatty Library, 413 no’lu Seyyid Lokman'm  Zafer-nâme'sinde 82a'da Kırım  
Hanı Mehmed Giray'ın Zigetvar savaşına katılmak için  askerleriyle nehirden geçişi yer alır. Solda 
askerler diz iler halinde sıralanmış, nehirden geçmekte olan Han ve diğer askerler kompozisyona

أ و  F. Çağman ve z. Tanındı, a.g.e., ١ 1.
.F.E. Karatay，Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Katalogu, 141-142 و 6
و7  F. Çağman ve z. Tanındı, a.g.e., 31.

و و  Faruk Sümer, a.g.e., 22•
Atasoy, Nurhan• "Persian Miniatures o و؟؛ f  the Süleymaniye L ibrary  Istanbul” . Akten  des V II.  Internationalen 

Kongresses fü r Iranische Kunst und Archäologie (München 7-10 September 976إ ) (Berlin: Reimer, 1979), 428; N. 
Seyhan, a.g.t., 386•
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diagonal olarak yerleştirilm iştir. Han, kır bir ata binmektedir. A ln i ve ayak bilekleri beyaz tüylü, alaca, 
doru gibi farklı atlar bu komposizyonda da bir arada resimlenmiştir.40

G elibolulu  A li'n in , Lala  Mustafa Paşanın KafTcasya, Azerbaycan ve Şirvan'a yaptığı sefer، 
anlatan Nıısret-nâme adlı tarihinin T.S.M.K., H. 1365 no'lu, 1584 yılında minyatürleri klâsik dönem 
Osmanli saray üslûbu ile  hazırlanan nüshasından bir savaş sahnesinde kaçan Safevîleri kovalayan 
Osmanli askerleri tasvir edilm iştir. Süslemeleri ve renklerin kullanışıyla  fa rk lı kompozisyon 
şemalarıyla aynlan eserin bu minyatüründe savaşan her ik i tarafa ait koşan, nehri geçmeye çalışan atlar 
kompozisyonun her yerine dağıtılarak canlı bir savaş sahnesi yaratılmıştır.41

Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) dönemine ait A rifî 'n in  T .s .M .K ., H.1517 no’da 
bulunan,42 1558 tarih li Süleyman-nâme adh eserinde 575a'da Kanunî Heme yakınlannda Şehzade 
Selim 'in avlanmasını seyrederken resmedilmiştir. Osmanli minyatür üslûbunun kuruluş döneminde 
hazırlanan ve üzerinde Macar Nakkaş Pervane'nin de çalıştığı düşünülen43 bu minyatürde Kanunî 
elinde doğanıyla kır at üzerindedir. B ir tepenin ardından sahnenin ortasında yer alan avı izlemektedir. 
A v  peşinde at koşturan Şehzade Selim  ve diğer avcılar dairesel b ir kompozisyon şeması üzerinde 
yerleştirilm iştir. Her bir avcının ayrı yöne koşan atlarının kuyrukları bağlanmış beçkemleri takılmıştır 
ve koşmanın etkisiyle  vücutlarının aldığı değişik biçim ler gösterilmiştir. Sahnenin en altında ise ath 
aogancılar, sağ üst köşede ath görevliler, solda ise kır atı üzerinde, elinde doğanıyla şehzadelerini 
seyreden padişah tasvir edilmiştir.

Seyyid Lokman'ın  T.S.M .K ., H.1524 no'lu,44 Hüner-rıâme  adh eserinin 1588 ta rih li ik inci 
cildinde SOb'de Kanunî maiyetiyle birlikte, at üzerinde okla avlanırken tasvir edilmiştir. Minyatürde üç 
yatay çizgi üzerinde yerleştirilen  figürle rin  ortasında padişah kuyruğu düğümlenmiş, beçkem 
bağlanmış, alni ve LİÇ ayak bileği beyaz tüylü atıyla kompozisyonun merkezine alınmıştır. Padişahın 

önünde yerde oklanmış t i lk i，tavşan, domuz ve karacalar vardır. Sahnenin alt kısmında ise dört ath 
avcı ayı avlamaktadır. Padişahın arkasında tepenin yanında bir doğancı görülür.

Yine aynı eserde bu defa Kanunî geyik avında gösterilmiştir. Kompozisyonun ortasında elinde 
yayıyla  ayakta duran Kanunî ve önünde kendi okuyla vurulmuş geyik yer alır. A ln i akıtmalı, ik i ön 
ayak bileği beyaz tüylü, değerli koşum takım larıyla  ve kuyruğu bağlı olarak tasvir edilm iş olan 
padişahın doru atı sahnenin önünde seyis taralından tutulmaktadır.

Hüner-ııame'n'm birinci cild i olan T.S.M.K., H. 1523 no'lu eserde 丨 82b'deki bir başka geyik avı 
sahnesinde kuyruğu  bağlanmış, beçkemi uçuşan gök atını koşturan II. Bayezid okuyla  geyiği 
yaralamıştır. Padişahın etrafında onunla birlik te  avlanan maiyeti ve doğancıları vardır, ön  kısımda av 
peşinde koşan köpekler ve sekbanlar yer alır. Kompozisyonun merkezindeki padişahın atı yine diğer 
atlardan daha ırı olarak tasvir edilmiştir.

Siileymaniye Kütüphanesi Halet Efendi 376 no’lu Akkoyunkı Türkmenleri devrine ait 1494 tarihli 
Hcımse-i Nizamî adlı eserde, 154a'da Behram ve Azade avlanırken tasvir edilm iştir.45 Attığı tek okla 
ahunun kulağım  ve ayağını birleştirerek  vuran Behram  Türklerin  sevdiği cinste alaca bir ata 
binmektedir.

40 Nurhan Atasoy ve F iliz  Çağman, a.g.e., 34.
41 F.E. Karatay, Topkapı Sarayı M üzesi Kütüphanesi Türkçe Yazm alar K a ta logu , c. ١•，230-23 أ ؛  N. Atasoy ve F. 

Çağman, a.g.e., 49.
F.E. Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Katalogu, 61.

4 Nurhan Atasoy，"1558 Tarih و li 'Süleymannarne' ve Mazaı* Nakkaş Pervane" Sancıt T a r ih i Y ıllığ ı / / /  (İstanbul: l.ü . 
Edebiyat Fakültesi, 1970)，192-193.
F.E. Karatay, Topkcıpı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Katalogu, c. 1., 226-227.
N. Seyhan, a.g.t., 337•
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B in ic ilik , silahşörlük ve at bakımı hakkında bilg i veren eserlerde metni biçimde
resimler yer alır, в  tınlardan biri olan Nihayet es-sııl ve'L-ümniye f î  taa liim i cıınali'l-furusiyye  adlı 
eserin Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya 4197 no'lu nüshasında 105a'da metnin altında çerçevesiz 
olarak yerleştirilm iş  ve X II.-X III .  yüzyıl Selçuklu minyatür üslûbunda yapılmış olan bu resim, 
kuyruğu bağlanmış dört nala koşan bir üzerinde ç ift kılıçla talim  eden b ir silahşor tasvir edilm iştir46.

Süleymaniye Kütüphanesi Hüsrev Paşa 816 no'lu Silahşorluk adlı X IX . yüzyıla ait minyatürlıi 
eserde 45a'da işlemeli örtüler örtülmüş ve kuyruğu bağlanmış bir gök at üzerinde silahlarını kuşanmış 
bir silahşor tasvir edilm iştir47 41a ve 44b'de koşan bir at üzerinde ç ift gönder ve gürzle ayağa kalkmış 
ik i canbaz, 43a'da ise yine koşan bir at üzerinde amuda kalkmış başka bir canbaz tasvir edilmiştir.

A t bakımıyla ilg ili diğer bir eser de Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya 3609 numaralı Kitabii'l- 
Baytara'du. Eserin, Selçuklu yaklaşık oiarak X V II. yüzyıl üslûbu özellikleri gösteren minyatürlerinden 
biri 44b'de atm boğaz iltihabının nasıl tedavi edileceğini açıklayan metnin altındadıı*48 Çerçevesiz 
olarak yerleştirilen bu resimde atm boynu yukarı kaldırılarak ilacın verilişi gösterilmiştir.

Türklerin  eski dönemlerden beri severek oynadıkları ath oyunlar ve düzenledikleri yarışlar 
minyatürlerde de tasvir edilmiş, bu oyun ve yarışlar çeşitli vesilelerle yazma kitaplarda resmedilmiştir. 
Bu oyunlardan çok sevilen çöğen (guy и çevgan) yalnızca tarihî olayları anlatan eserlerde veya bu 
oyundan bahsedilen mesnevilerde değil aynı zamanda guy и çevgan oyunun divan şiirinde benzetmelik 
olarak kullanılması dolayısıyla divanlarda, mecmualarda da sıkça resmedilmiştir.

T.S.M .K., H. 2161 no'lu Şah Tahmasb Albürnü'nâc 4a'da çöğen oynayanlar tasvir edilm iştir.
XV I. yüzyılın ilk  yarısında ١ 540-45 civarında Tebriz Safevî üslûbunda yapılan bu resimde alaca, kır, 
doıu, gök, yağız atlar dairesel bir kompozisyon şeması üzerine dizilm iştir. Bil oyunda padişah veya 
şehzadeler topa ؛y i bir vuruş yaptığında çöğen mehteri boru, kös ve nakkarelerini hep birden çalarlardı. 
İşte bu çöğen mehteri resmin sağ üst köşesine yerleştirilmiştir.

Dublin Chester Beatty Library 409 no'lu X V I. yüzyılın ilk  yansına ait Tebriz Safevî üslûbunda 
minyatürlenmiş A li Şîr Nevai Divanında49 94b'deki bir çöğen sahnesinde yine çeşitli renklerdeki atlar 
dairesel bir kompozisyon şeması üzerinde resmedilmiştir.

T .S.M.K., H. 1365 no'lu Nusret-nâme'dtn bir kabak oyunu sahnesinde at koşturan oyuncular 
bir direğin ucundaki hedefi oklarıyla vurmaya çalışırlar50. Klâsik Osmanli saray üslûbunda yapılmış 
olan bu minyatürde tepenin b ir yanında bir dizi atlı figür, diğer yanında ise Lala Muştala Paşa oyunu 
seyretmektedir. Savaş sahnelerinde olduğu gib i atların  b ir  kısm ının  kuyruk la rın ın  fa rk lı 
bağlanmasından oyunu karşılıklı ik i takımın oynadığı anlaşıldığı gibi hangi oyuncunun hangi 
takımdan olduğu tespit edilebilmektedir. Her takımdan birer kişi hedefe nişan alabilmekte, diğer 
oyuncular ise karşı takımın nişancısını engellemek ve kendi oyuncusunun rahatça atış yapabilmesini 
sağlamak için mücadele etmektedir.

T.S.M.K., H. 1524 no'lu Hüner-nâıne'ât Kanunî'nin oğlu Mustafa'nın düğününde düzenlenen 
koşunun resmedildiği karşılıklı ik i sayfada yer alan minyatürde yarışçılar atlanna eyersiz binmektedir. 
Yarışçılarla birlik te  koşan eyerli atm üzerindeki kişi yarışçı değil hakem olmalıdır. Atların  koşarken 
vücutlarının aldığı biçim  gerçekçi bir üslûpla yansıtılmıştır.

46 N. Seyhan，a.g.t., 434•
47 N. Seyhan, a.g.t.，126- .ل23

N. Seyhan, a.g.t:，421.
V. M inorsky, a.g.e., 13-14.

Bu oyun Memlûklularda ()؟-  gerçek kabakla oynandığından bu adı almıştır. Fakat daha sonraları değerli b ir kuş kafesi 
konularak oynanmıştır. Bkz. J.D. Latham, Notes on Memluk Horse Archers". B u lle tin  o fth e  School o f  O rien ta l Cind 
A frican  Studies 32，sayı 2 (1969): 258.
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Arapça asıllarından tercüme veya istinsah edilen astronomi ve kozmoloji-coğrafya kitaplarında 
eski Türk  m ito lo jis in in  olduğu kadar başka kültürlerin  m ito lo jik  inançlarınında etkisiyle bazı yıldız 
gruplan temsil edilirken kanatlı at tasviri kullanılmıştır.

Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 3422 numaralı 1134-35'te Mardin  Kalesi'nde istinsah edilen 
Suverrü'l-Kevakibi's-Sabite adlı eserde Selçuklu üslubuyla 81b'de Küçük Kanatlı A t Takını Yıldızı 
(Kevkebetü'l-Kıt'ati'l-Ferez) ve 85a'da Kanatlı A t Takım  Yıld ızı (Kevkebetü'l-Feresi'l-Alî), kanatlı at 
figürleriyle  temsil edilmiştir. M ito lo jik  kanatlı at tasvirleri Acayibü'l-Mahlukat ve'l-Garaibü'l-Mevcudat 
adlı eserin minyatürlü  nüshalarında • • … 11 "  Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 417ل nurnaralî, 
1422 tarih li XV. yüzyılın ilk  yarısı Tim ur devri Şiraz üslubuyla hazırlanan bir nüshada 23a'da Kanatlı 
A t Takım  Yıld ız ı (Feres-i A ،zam) tasvirinde olduğu gibi hem takım  yıldızları temsil eden figürler 
olarak hemde aym eserin Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi 670 numaralı, X V I. yüzyıl sonu,
X V II. yüzyıl başı Safevî dönemi Isfahan üslubunda minyatürleri olan diğer bir nüshasında ise 327a'da 
Hz. Süleyman'ın kanatlı at üzerinde tasvir edild iği minyatürde görüldüğü gibi, efsanevî b ir  hayvan 
figürü  olarak ortaya çıkmaktadır.

Çeşitli dönemlerde karşımıza çıkan at m otiflerinin, tek başına işlendiklerinde son derece süslü, 
zarif ve ayrıntılı olması, kalabalık figü r gruplan içinde yer aldıkları zaman ise çeşitli renkte ve değişik 
kompozisyonlarda tasvir edilmesine özen gösterilmesi Türklerin ata verdikler؛ önemi sanat yoluyla da 
ispatlamaktadır.
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MESUT  ŞEN*

İnsanoğlu, tarihin başlangıcından bu yana tıp sahasıyla ilgilenmiş, en iptidaî devirlerden itibaren 
bu sahada geliştird iğ i çeşitli tedavi metotları ile  sadece kendisini değil, evcilleştirmeğe başladığı 
hayvanlarım da hastalıktan korumak ve iyileştirmek istemiştir. Baytarlık mesleği de hekim lik  gibi en 
eski mesleklerdendir. Baytarname evcil hayvanların hastalık ve tedavileri üzerine İslâm medeniyetinde 
yazılmış tıp kitaplarının genel adıdır. Fakat bu adla geçen eserlerin umumiyetle atçılık ve b in ic ilik  
eğitim i ile  atlann hastalık ve tedavilerin؛ ih tiva  eden konulara hasredilmiş oldukları görülmektedir. 
Baytarnameler" d i ğ e r  evcil hayvanlara ya hiç temas edilmemiş ya da sadece bir bölüm ayrılarak eserin 
sonunda bahsedilmiştir. Baytarnameler veteriner tarih؛ açısından oldukları kadar, fo lk lo r ve f ilo lo ji 
bakımından da önemli kaynak eserlerdendir. Batı kaynaklarında，baytar (baytar 〜baytar) kelimesinin 
menşeinin Eski Yunancada “ at hekim i”  manasına gelen hippiatros  kelimesinden geld iğ i ile r i 
sürülmektedir.1 Arapça sözlüklerde ise baytar 〜baytar ve baytarat kelimeler؛，Arapçada “ yarmak, 
ayırmak; yarılmak, дайатак55 manalarına gelen batr kelimesinin türevleri olarak .. .* 1 ° 
Sözünü ettiğim iz bu eserlerde asıl inceleme konusunun umumiyetle “ at”  olması birinci görüşü sanki 
doğrulamaktadır. Bazı eserlerin adlarının Kitäbü7l-hayl, K itäbül-fiirüsiyye, Hayl-näme, Feres-nâme 
veya Esb-nâme şeklinde geçmesi de bu görüşü teyit etmektedir. Ancak K ita b iil-h a y l ve K itâ b ü l-  
fiirüsiyye  is im li eserlerin b ir kısmının at hastalıkları ve tedavisinden ziyade atçılık, b in ic ilik , okçuluk 
ve silâhşorluk üzerine yazıldığını unutmamak gerekir. Asıl konumuz “ at ve atçılık^ olduğundan, tıp ve 
baytarlık sahasına girmedikleri hâlde, bu tür eserler؛ de makalemize dahil ettik. Türklerin at yetiştirme 
ve binicilikte  dünyanın en önde gelen milletlerinden olduğu ilim  adamları tarafından tasdik edilmiş bir 
gerçektir. Türkler atı ev halkından ve öz kardeşten aziz bilip , sevgiye lâyık bulmuşlar, onu insandan 
sonra yaratılmışların en şereflisi olarak kabul etmişlerdir. Kâşgarfnin CÎKu§ kanatın er a tın ,,?> savı ve 
Dede Korkut’ta gegen uYayan eriin umudı olmaz. ,,4 sözü Türklerin  ata verdikleri önemi veciz b ir 
şekilde ortaya koymaktadır. Prehistorik atlara ait b ilg ile r eksik olmakla birlik te  birçok otorite，o ^ a  
Asya’yı evcil atlann beşiği kabul etmektedir.5 Fakat Türklerin islâmiyetten önceki devrede baytarlık 
üzerine eserler ortaya koyup koymadıkları hususu bu gün için meçhuldür. Gerçi birçok İlm î sahada 
ürünler veren Uygur Türkleri, tıp sahası ile de meşgul olmuşlardır,6 ancak Uygurların da baytarlıkla 
ilg ili eserler yazıp yazmadıklarını henüz bilmiyoruz. Şu hâlde kütüphanelerde bulunan ve Baytarname 
adını verdiğimiz eserlerin hepsi esas itibarıyla Arapça tercüme ve te lif eserlere dayanmaktadır.

*  Dr. Mesut Şen, Deniz Lisesi Heybeliada, İstanbul.
1 (Hell 1986, 2: 431; Plessner 1960, 1: 1149)
2 A h te rî-i K eb îr; M ü te rc im -i K â m û s ,丨：769-70; L isân ii'l-A rab , 4: 68-70; batr mad.
3 (Atalay 1985, 1:34)
4 (Ergin 161 ,989，1: ا130 )
5 (Kafesoğlu 1983, 204-14; a.mlf. 1991. 2: 26-8)
6 Süheyl Unver, Uygurlarcla Tababet, I.U. Tıp  Fakültesi Enstitüsü sy. 3 (İstanbul, 1936).
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(Adıvaı-1987, 69-73)
(H itti 1980, 2: 482)
Köprülü  K ^ . ，Köprülü  Mehmed Paşa blrn.. nr 959/1, yk. lb -50a, H. 674; Bibliothèque  Nationale (Fransa), nr. 
2810/1, yk. 1-46, H. 750; Bibliotheca Bodleian (İngiltere), nr. 360•
(Sezgin 1970，3:353)
Topkapı Sarayı Müzesi Ktp  HI. Ahmed blm, nr. 2147/1, yk. lb-10b (Fihrist), yk. 1 lb-205b  (Metin), H. 560 tarihli 
b ir nüshadan A li  ih tiyar b. Hüseyin Horasanî tarafından H. 866 (1462) yılında istinsah edilm iştir. Eserin K itäb ii'L - 
iıaşaHş f i ' t - t ıb  adıyla geçen üç nüshası: Süleymaniye Ktp., Ayasofya blm., nr. 3702, 185 yk.，nr. 3703，154 yk-, nr. 
3704，192 yk.
Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III. Ahmed blm. nr. 2147/2, yk. 206b-479a, H. 867.
Köprülü  Ktp., Köprülü  Mehmed Paşa blm., nr. 959/2, yk  50b-86b.
Köprülü  Ktp•，Köprülü  Mehmed Paşa blm■，nr. 959/2: yk• 86b-16 7b，H. 674; Bibliothèque  Nationale，nr. 2810/2， 
yk.46-170, H. 750; Bibliothek  zu Gotha (Almanya), nr. 2073, 144 yk., nr. 2077，80 yk.
(Sezgin 1970, 3: 261, 377)
(Sezgin 1970, 3:352)
Dârü'l-kütübi'l-Arabiyye  (Kahire)，Taťat Tıp  blm., nr. 594, yk. 149b-151a, H. 859.
Süleymaniye Ktp., Şehid A li Paşa blm., nr. 2066/1，yk. lb -29a, nr. 2066/2, yk. 29b-38a.
Süleymaniye K tp ”  Bağdatlı Vehbi blm .，nr. 14%, 123 yk, H. 1265, nr• 1502, 37 yk., Esad Efendi blm., nr. 1645/6， 
yk. 166b-185a, Fatih blm .，nr. 1263/2，yk. 183b-188b, Damad İbrahim  blm., nr• 927 103 yk•，H. 1168; K öprü lü  
Ktp•，Hacı Ahmed Paşa blm•，nr. 361/2, yk. 14b-19a, nr. 361/4, yk. 62 -ط76ط ; M ille t Ktp., A li Em irî Tıp  blm., nr. 
43/1, yk. 8 -ط29ئل , nr. 43(4，yk. 74 ئا-82ع , nr. 46/2, yk. 64 ظل00ظ - , H 958，nr. 37，16 yk.，H. 1292, nr. 39, 30 yk•，H. 
1249, nr. 257/2，yk. 25b-43a; Cerrahpaşa Tıp  Fak•，Tıp  Tarih i Ktp  , nr. 35/5，yk. 9 7b-126b, nr. 79，37 yk•, nr. 
98/4, yk. 61b-76a, H. 1273  nr. 293, 58 yk .，nr. 329/2. s: 166-222:, H. 1266; Tercüman Gazetesi Ktp•，nr. 63/ت, 
4 lb -8 5 b; M illî  Ktp., nr. 489/30，yk. 162b-179a, nr. 2888/2, yk. 6a-21b； A .ü  Veteriner Fak. Veteriner Hekim liği 
Arş , nr 32487, 49 yk. nr. 22755/1，yk. іЬ -42،г nr. 22755/2，yk 42 -ط94ظ , II. 1235; Halk Kültürleri Arş. nr. NE. 
77.0401/2, yk. 154b-178a; Bursa Yazma ve Eski Basma EserlerKtp., Ulucami blm., nr. 3543/4, yk. 65b-89a, Orhan 
blm., nr. 1121, yk. lb -17b, Genel blm  nr. 2112/2，yk. 46b-73a, nr. 1551, 89 yk•; Çorum  K tp:，nr. 2928，32 yk.؛ 
British  Museum, nr. A D D  7900 (Süleymaniye Ktp., M ik ro film  Arş , nr 35:09), yk. lb -39b; Österreichische 
Nationalbibliothek (Avusturya), nr. 1485，30 yk., nr• I486，7 yk•，nr. 1487, 51 yk•
(BursalI Mehmed Tahir 1342 [1924]，3: 248=1975, 3: 242)
Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi blm .，nr. 1496: 123 yk., H. 1265; Cerrahpaşa Tıp  Fak•，Tıp  Tarihi Ktp•，nr. 293， 
58 yk.

M.S. 4. yüzyıldan itibaren Batıda giderek yavaşlayan İlm î gelişme, 6. yüzyılda neredeyse donma 
noktasına gelm işti.7 Batıdaki bu gerilemenin aksine îslâm  dünyasında 7• yüzyıldan itibaren İlm î 
gelinmenin olağanüstü hızla arttığını görmekteyiz, öze llik le  ik inci Abbasî halifesi Mansûr (754-775) 
zamanından itibaren Eski Yunanca, Farsça, Hintçe ve Süryaniceden Arapçaya pek çok eser tercüme 
edilm iştir. M ütercim ierin  şevhi olarak ünlenmiş olan ve Abbasî halife leri Me^Tiûn (813-833) ile  
M iite ve kk ir in  (847-861) özel hekim liğ in i üstlenen Huneyn b. Ishak5ın (809-873) Galen, Hipokrat, 
Dioskorides, Batlamyus, Eflâtun ve Aristo ’ ya ait pek çok eseri stiryanice ve Arapçaya çevirdiği, hatta 
G alenin  anotomi ile  i lg ili yedi kitabının asılları kaybolduğu için, bu çeviriler sayesinde Arapça olarak 
muhafaza olunduğu bilinm ektedir.8 Huneyn b. ishakvın tercümeleri arasında b ir i baytarlık, diğeri 
hayvanlar ve b itk ile r üzerine ik i eseri daha bulunmaktadır. Bunlardan K ita b ii'l-b a y ta ra 9 adıyla 
Arapçaya çevirdiği ve 63 bâbdan oluşan eserin m üellifi, M.S. 4. yüzyılda Manisa’da yaşamış olan 
BizanslI hekim  Theomnestos4ur.١° Yunanlı hekim  ve farmakoloji b ilg in i Dioskorides5in  Peri hyles 
ia trikes  adlı hayvanlar ve b itk ile r  üzerine kaleme aldığı Eski Yunanca b ir  eserini de Süryaniceye 
tercüme etmiştir. Bu eserin birinci ve yedinci makaleleri Kitäbü'l-ha§ä4ş ve'1-hayvän adıyla Mihrân b. 
Mansûr b. M ihrân  tarafından Süryaniceden Arapçaya,11 A li  b. Şerif el-Hüseynî tarafından da 
Arapçadan Farsçaya çevrilm iş tir.12 Sâbî dinine mensup bir putperest olan Sabit b. Kurra  (836-901), 
m üellifi bilinmeyen bir eseri, başına bir mukaddimei3 ilâve ederek, K itäb ii'l-baytara^  adıyla Arapçaya 
tercüme etm iştir.15 Bu eser 90 bâbdan ibarettir. Yine  bu devirde tercüme edilmiş Aristo?ya16 ait bir 
eserin Arapça,17 Farsça18 ve birçok Türkçe19 nüshaları mevcuttur. Türkçe nüshalar Bciytarnameleťm  
giderek nasıl anonim leştiklerin i göstermesi bakımından kayda şayandır. Bunlardan Arapça b ir  
nüshadan Muhammed b. İskender Edirnevî20 tarafından Türkçeye çevrilen b ir  Baytarname'de-21, 
A ris tocun  i lk  Baytarname'yi yazmasının sebebi şöyle rivayet edilmektedir: İskender doğu seferinde 
iken hastalanır. Aristo  tarafından kendisine Belh şehrinde bulunan kırk  lü le li ZÜ4-CÜŞ adh çeşmenin 
suyunu iç tiğ i takdirde iyileşeceği söylenir. Bunun üzerine İskender, Belh şehrinin hâkimi Husrev?e bir

0

1
 

2

3

4
 

5

6

7

8

9
 

o

l



BAYTARNAMELER آ79

mektup yazarak acele bu sudan göndermesini ister. Husrev, bu suyun şifalı olduğunu b ild iğ i için, 
İskenderun hasta olduğunu anlar ve suyu vermeyeceğini söyleyerek mektupla birlikte  gelen adamı geri 
gönderir. İskender bu tavır karşısında hiddetlenir ve ordusunu irec  adh adamının emrine vererek, 
Husrev4n üzerine yollar. Ancak İrec, Husrev karşısında yen ilir ve esir düşer. Bu sonucu hayretle 
karşılayan İskender, bu sefer ordusunun başına Taymus adındaki adamını geçirir ve tekrar Hüsrev’ in 
üzerine asker sevk eder. Husrev bu orduyu da yenilgiye uğratarak Taym us^  hapseder, iş in  vahametini 
kavrayan İskender, askerlerini toplayarak Belh şehrine hücum eder ve şehri kuşatır. Ancak üç yıl 
muhasara altında tutmasına rağmen şehri alamaz. Ordusu gittikçe zayıflamaktadır. Bu sırada ordudaki 
atlarda da hastalık belirir. Askerler bu durumu İskender’e şikâyet ederler. İskender，A ris to ’yu yanma 
çağırır ve ona: “ Bunca zaman ilim le  uğraştın, insanoğlunun derdine derman oldun. Şu atlar için bir 
kitap te lif etsen de yolda izde hastalık peyda olduğunda o kitaba göre amel etseler.”  der• Bunun üzerine 
Aristo at hastalıkları ve tedavisi ile ilg il i bir kitap yazar ve adını Baytarncıme koyar. Bu rivayet. Hacı 
AH b. Hacı Muhammed A ksarayî^ in  Farsçadan Türkçeye tercüme etti■] Baytarname'do22 ve diğer 
mütercim i belirs iz  ve tamamen anonimleşmiş B ay ta rnam e le r'dß  de az çok değ iş ik lik le rle  
anlatılmaktadır. Edirnevrnin  tercümesi 9, A ksarayî^ in  tercümesi ise 10 b^b üzerine tertip edilmiştir. 
Konuların aşağı yukarı aynı olduğu bu bâblarda atm iy i ve güzel huy ve alâmetlerinden, iy i ve kötü 
özelliklerinden, dişleri ve yaşlarından, başında, boynunda，gövdesinde, ayaklarında ve içinde zuhur 
eden hastalıklardan，sıtma hastalığına tutulmasından ve son olarak da yetiştirilmesi ve … .1 * ' 
söz edilmektedir. Diğer anonimleşmiş Baytarnam elerât de atm iy i ve kötü alâmetleri ve özellikleri ele 
alınır. Bu Baytarnameleťá^n Dir kısmına göre atın on ik i iy i özelliğinden iiç yerinin kadına, ÎİÇ yerinin 
deveye, üç yerinin sığıra ve üç yerinin de katıra benzemesi gerekir. Hastalık bölümlerinde ise şakağa 
(ruam), senerğu (burunda irin  akıntısı), bevâsir (burunda irin  akıntısı), bıçılğan (elde ayakta olan yara 
ve yarıklar), nâşür (nasır), şıraca 〜sirece (boyunda görülen tüberküloz türü veya çekiç [m alleus]
hastalığı), hunnak (boğaz iltihabı), clemregü (temriye) gibi at hastalıklanndan bahsedilmektedir.23

750-850 yılları arasında süren tercüme devrini 9. yüzyılda te lif devri takip etmiştir. Hatta daha 8. 
yüzyılda Arap filo lo g  A sm afn in  (740-831) kaleme aldığı at üzerine K itâb ii'l-hay lf2A deve üzerine 
Kitäbü'1-ibil, vahşi hayvanlar üzerine Kitâbü'l-vııhüş, koyunlar üzerine … … - 、insanlar üzerine 
Kitäbii'1-insän is im li eserler, ilk  te lif eserlerdendir.25 Bu eserlerden başka İran asıllı bir hekim  olan A lî 
İbn Rabban ra b e rî^ in  850 yılında  tıp sahasında yazdığı ve felsefe ile  astronomiyi de içine  alan 
tırdevsii'l-hikme (H ikmet Cenneti) adlı eserinde embriyoloji ve zooloji konularına temas edilm iştir. 
CâhizMn (ö. 869) b iyo lo jik  bilgiden çok ilahiyat ve fo lk lo rik  b ilg ile r ihtiva  eden Kitàbii'l-hayavàn26 
is im li eser؛ de i lk  te lif  eserler arasındadır. Fakat tercüme ve te lif eserler arasında ayırıcı b ir hat her 
zaman açık ve seçik olarak belirlenememektedir. M ütercim lerin  çoğu aynı zamanda m ü e llif 
durumundadır.”  işte bu dönemde Huneyn b. ishak^n  çağdaşı ve һаіііъ  M ütevekkil ile  daha sonra 
gelen halifelerin imrahoru olan Nâsırüddin Muhammed b. Ya’kub b. ishak b. Ahî Hizam  el-H utte lî^ in  
(ö. 902) Kitáb iťl-hayl ve4-baytara2° is im li meşhur eseri baytarlık üzerine yazılmış i lk  te lif eser olarak
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Cerrahpaşa Tıp  Fak. Tıp  Tarih i Ktp., ٨٢. 329/2, s. 166-222, nr. 35/5, yk. 97b -122b; Tercüman Gazetesi Ktp., nr. 
63/3, yk.; M illî  Ktp., nr. 2888/2，үк. 6a-2 lb ; А .и . Veteriner Fak. Veteriner Hekim liği Arş., nr. 32487, 49 yk. 
Anonim leşm iş  B a y ta rn a m e le r 'd & n  Süleymaniye Kütüphanesi Fatih bölümü ا263   numarada kayıtlı olan 
Baytcırnam em n  transkripsiyonlu metin ve indeksi Mehmet Emin Ağar, Bursa inebey Yazma ve Eski basma Eserler 
Kütüphanesi Genel bölüm numarada kayıtlı bulunan B ل 2/2 21  ayta rnan ıenm  metin ve tıpkıbasımı da A li Abbas Çınar 
tarafından neşredilmiştir: Mehmet Emin Ağar, E bu 'ss iiiid  Ef'encli'ye A tfed ilen B ir  Baytar-nam e (İstanbul, Tarihsiz); AH 
Abbas Çınar, Türklerde A t ve A tçılık , Kültür Bakanlığı (Ankara，983 ل)
Köprülü Ktp.，Köprülü Mehmed Paşa blm  , nr. 1360, yk• 1a-47b.
(Brockelmann 1937, 1: 163-5; Sezgin J970, 3: 365; Erk 1966, 66)
Süleymaniye Ktp•，Reisülküttap blm. nr”  584，495 yk•，nr. 876，289 yk., H. 1114, Damad İbrahim  Paşa blm., nr. 
8 6 2 9 8 •yk., H. 1084: Köprülü ktp., Köprülü Mehmed Paşa blm., nr. 992，994，996，c. 1，3，5, 7 ل , 
(H itli 1980, 2: 555-6)
Süleymaniye Ktp., Ayasofya blm•，nr. 3607，345 yk.; Bilbliothèque Nationale，nr• 2815, nr. 2823; Österreichische 
Nationalbibliothek, nr. 1478/9; Bankipur Bahadır Hudabahş Han Ktp.，IV ，nr• 1J4; Chester Beatty Özel Ktp., nr• 
416Í.
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(Brockelmann 1937, 1: 432-3)
(H itti 1980，1:40)
(Halaçoğlu 1991,4: 28-31)
(Ritter 1934, 4: 45-7)
Leiden Bibliothecae, Acad., nr. 1412.
Siileymaniye Ktp., Fatih blm., nr. 3535, 57ل yk, H. 943; Akhisar Zeynelzade Ktp. (Manisa), nr. 233，202 yk., H. 
"83■
Bu tercümenin ik i nüshasının tenkitli metni, yüksek lisans çalışması olarak, 1987 yılında  tarafımızdan hazırlanmıştır: 
Mesut Şen, ،،Kitabu Baytar-name: Tenkidi؛ M etin”  (Yüksek lisans tezi，Marmara üniversitesi, 1987).
Fatih nüshası, yk. 4a; Akhisar nüshası, yk. 4a.
Fatih nüshası, yk. 5a; Akhisar nüshası, yk. 5a.

karşımıza çıkmaktadır.29 ^ z â m ^ n  bu eserden başka bir؛ b in ic ilik , silâhşorluk ve baytarlık ve diğeri 
sadece bin ic ilik  ve silâhşorluk olmak üzerine ik i eseri daha bulunmaktadır. Nüshalar arasında müellifin 
ve eserlerinin isminde bazı fa rk lılık la r göze (çarpmaktadır. Meselâ m üellifin  ismi bazı yazmalarda 
Hizam, bazılarında Hazzâm b ir yazmada da Hlízám  olarak harekelenmiştir. Aynca  birkaç nüshada 
m üellifin  adı sadece Muhammed b. Hizam (Hazzâm) olarak gedmektedir• islâm iyetin  i lk  yıllarında 
Arabistan’da çok az bilinen  at, sahip olan iç in  üstünlük ve zenginlik sembolü b ir  meta id i.30 Emeviler 
devrinde ise at yetiştirilmesine büyük önem verildi. Bunun sonucunda atın özellikle Kuzey A fr ik a lın  
fethinde büyük rol oynadığı görülmektedir. Ancak atın asıl fonksiyonu, Abbasîler devrinde Terklerden 
teşekkül etmiş süvari b irlik le rin in  meydana getirilm esiyle  başlamıştır.3؛ Bu olguyu göz önünde 
bulunduran Ritter，halife Mütevekkil zamanındaki imrahorların Türklerden oluştuğu fik rin in  uzak bir 
görüş olmadığını, bu sebeple Hizâm ^n  da Türk  olabileceğini ifade etmektedir.32 K itâb ii'l-hay l ve 'l- 
baytarďm n  Siileymaniye Kütüphanesi Ayasofya bölümünde kayıtlı bulunan nüshası Kitâbu Cámicf i4 -  
baytara adıyla geçmektedir. Eser hem Farsçaya,33 hem de Mahmud b. Muhammed b. Haşan el-Ezherî 
tarafından Kitâbu baytär-näme^4 adıyla Eski Anadolu Türkçesine tercüme edilmiştir. Eserin hangi yılda 
Türkçeye tercüme edildiği belli değildir. Mütercim in  adı sadece Akhisar nüshasında geçmektedir.35 
Esere atın insandan sonra en şerefli mahlûk olduğu görüşü ile  başlanır: <(B ilg il kim insandan şoňra 
eşrefli hayvanat atdur kim ana cArabferes dir. Firäseti oldıığıyçiin ve ädemiiň çok meşâlihi andan haşıl 
olur. ”  Bu görüş ayet, hadis, rivayet ve kıssalara dayandınlarak pekiştirilir. Eserde anlatılan bir rivayete 
göre ata i lk  binen kişi Hz. lbrahîrn5m oğlu Hz. IsmaiFdir: ''Evvel g işi kim ata b indi ve ana eyer uyan 
düzdi, İsmaHl Peyğâmber-idi... Tanrı Tacälä aňa denizden yüz at çıkardı kim Mekke'de otlarlardı. 
Andan şoňra o l atları sürdi, kapusına getürdi ve anlardan birisin clutdı bindi... Evvel gişi kim ata bindi 
İs ın a lı Peyğâmber-idi. Ve andan Öndin at vahşi yörürdi ve ismacıl Peygamber caleyhVs-selâm hindi 
musahhar eyledi.,36أ i(Evvel gi§i kim ata bindi ismacîld iir, caleyhıs-selâm, o l vaktda kim, İs m a il ve 
İbrahim ^leyhüme's-seläm Käcbeniiň civarını kaldurdılar. Tanrı tebäreke ve tacälä vaky iteli kim: 'Size 
zahire itmişem, bu höyük tağun ardında. Varan anları şayd idüh ve häeetleriiňüze şarfeyleh kim. anlar 
eyü atlardur...，Ve a tla r haremüh çevre yanında otlardı. Anlara ilhâm oidi, Ïsma4le karşu geldiler. Ve 
anlardan b iris i geldi, ismacîl Öninde turdı ve kâkülini İsma4liln eline virdi. Pes dutch, bağladı ve bindi. 
Şoňra cArab dahi öğrendi ve anlar dahi bindiler.，，7و Yine bir rivayete göre Hz. Dâvud yer yüzüne halife 
olduğunda, atları çok sevmiş, iy i atlar beslemiş ve oğlu Hz. Süleyman^ bin at miras bırakmıştır. Hz• 
Dâvud, Hz. Süleyman^ atı öz kardeşinden aziz bilmesini ve atın terbiyesine çocuklanndan fazla önem 
vermesini de vasiyet etmiştir. Çünkü Tann atı cenup yelinden yaratmıştır: (<Ve Dâvud Peygamber 
11alehi's-selâm halîfe-i rüy-i zemîn-idi. Atı gâyetde sever-idi, her y irde b ir  eyü at işitse alıır-ıdı, tâ kim 
bin eyü at cemc itd i kim ol zamanda o l atlardan bin atyoğıdı. Ve Dcıvııd caieyhVs-selâm. vefat itdi, m iilki 
Süleyman Peygambere irişdi. Ve Siileymän caleyhVs-selâm d ir-ic li kim: 'Baha Dâvuddan caleyhi,s- 
selâm kalan mâlda bu atlardan yigregi yokdur.  Ve baczı ehl-i cilm dimişler kim: 1Tanrı Tacälä Süleyman ر
içün bin at çıkardı deryadan... ’ Atam vaşiyyet eyledi, d id i kim: 'Atlını kardaşunclan caz.îzrek saklağıl ve 
ehlünden ve oğlından, kızlından yigrek terbiyet eylegil. ’ Rivâyetdiir kim, atı Tanrı Tacälä cenüb 
yilinden yaratdı ve d id i kim: 'Beniim dostlarıma cizz.et o lğ ıl ve düşmenlerüme kahr o lg ıl ve ehl-i 
tâ catuma cemâl olgıl. ’ Ve bu sözleri cenüb yiline didi. Ve andan b ir  kabza aldı, anı at yaratdı. Ve d idi
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Fatih nüshası, yk. 4b-6a; Akhisar nüshası, 4b-6a.
Fatih nüshası, ^к. 48b-49a; Akhisar nüshası, yk. 53a-53b.
Fatih nüshası, yk. ١ 13b; Akhisar nüshası, yk. 134b.
B ayta rnam e le r Üzerinde birçok kıym etli araştırma ve incelemeleri bulunan Nihal Erk, bu eseri de veteriner tarih؛ 
yönünden incelemiştir (Erk 86-367 :8， 9ا ا6 ; a.mlf. 1966，85-101).
(Dietı-ich 1966，162)
Süleymaniye Ktp•，Hâfid  Efendi blm., nr. 257’ 110 yk  , H. 759，Hüsrev Paşa blm  , nr. 473，118 yk•，H. 795， 
Ayasofya blm., nr. 2898/1, yk. l a-99b, nr. 2899/1，l a- l  19a, Fatih blm. nr. 3510, 135 yk. (Eserin muhtasarıdır); 
Bayazıt Devlet Ktp., Veliyyuddin  Efendi blm., nr. 3174/1，l a-135a; Dârü'l-kütübi'z-zahiriyye, nr. 71, 125 yk., II. 
1006; B ib lio thek  zu Berlin, nr. 5555; British  Museum，nr. 813؛ Leiden Bibliothecae, Acad., nr. 1407/9; Chester 
Beatty Özel Ktp•，nr. 3073; Bibliothèque Nationale, nr. 28 ١ 5 ve 2824.
Louis Mercier, La  parure  des cavaliers et /，insigne cles preux  (Paris，1924)•
Leiden Bibliothecae, Acad., nr. 1410.
Manisa İ l Halk Ktp., nr. 5333/2, yk. 230b-255a, H .1229•
M il lî  Ktp., П1-. 1691/2 yk. 5lb-78b.
(Ilyäsoğlu Mercimek Ahmed 1: 235-41)

kim: 'Sana feres ad  Hizâm , Buhara5da ye tiş tir ilen  atları bizzat inceleyip
1 . bu yöredeki cins atların mükemmel bir şekilde yetiştirild iklerine  tanık Olduğunu ve

bu hayvanların huylarına, yürüyüşlerine hayran kaldığını övgüyle vurgulamaktadır.39 Yine  Hizâm, 
babasının halife M ü te v e k k ili b ir aygır hediye ettiğini de belirtir: uBabam Mütevekkil pâdişâha b ir 
ayğur gönderdi, gâyetde eyii ayğurdı ve tırnağı yufkcı-y-ıdı. Mütevekkil babama dicli: (Yâ Hcızzâm 
eger bu ayğurıın toynağı yufka olmasa-y-ıdı, n a ıîr i olmaz-ıdı.，Pes babam çıktı b ir  baytar okııîtı.  °ر4,
Eser 30 bâba ayrılmış, bu 30 b^b da 3 ana bölümde ele alınmıştır. B irinci bölüm  atın doğuştan olan 
hastalıklannı, ik inci bölüm  doğuştan sonra meydana gelen hastalıklarını, üçüncü bölüm  se askerlere؛ 
gerekli olan katır, eşek, deve gibi hayvanların hastalıklarım  ve bunlarla b irlik te  koyun ve sığırların 
hastalıklannı ih tiva  etmektedir. 30 b^b ise şu başlıklardan oluşmaktadır: Atın  diş leri؛ iy i huy ve 
donlarının öze llik le ri؛ atın yetiştirilm esi ve b in ic ilik  eğitim i; atın doğuştan veya sonradan olan 
kusurlan; atta iy i veya kötü olarak değerlendirilen benekler (lekeler); kısrağın gebelik dönemi ve 
ilâçları; atın başında, boğazında, boynunda, bağrında, göğsünde, sırtında，karnında, hayalarında, 
kuyruğunda，yelesinde, ayaklarında ve diğer azalarında oluşan hastalıklar ve ilâçları; atta ortaya çıkan 
sıtma hastalığı ve ilâçları; atta siğil, uyuz，kaşıntı ve yanmadan dolayı meydana gelen hastalıklar; atın 
tüyü azaldığında tüy çıkarma usulü; atın de lilik  özellikleri; uzun yolda kalmış veya fazla koşturulmuş 
atta meydana gelen hastalıklar; aşın zayıflamış olan atın durumu; zehirli ot yemiş ata uygulanacak 
ilâçlar; atın it, yılan, akrep ve buna benzer hayvanlarca ısırılması sonucu ortaya çıkan hastalıklar, ve 
ilâçları; devenin, sığırın ve koyunun hastalıkları ve ilâç la rı.41 Hizâm  eserinin öze llik le  tedavi 
bölümünde Galen42 ve A ris to ’dan yararlanmış, ayrıca yer yer kendisinin de tecrübeli b ir  baytar 
olduğunu vurgulamıştır. Kitâbu baytär-näme'nin, veteriner tarihi açısından olduğu kadar, tercüme bir 
eser oluşu, d il özellikleri ve ihtiva  ettiği fo lk lo rik  bilg ile r bakımından da çok önemli bir yeri vardır. 
Hizâm^n  b in ic ilik , silâhşorluk ve baytarlık üzerine kaleme aldığı ik inci eseri Kitâbii'L-fünısiyye ve7- 
baytara^  adını taşımaktadır. Eserin Paris nüshası 1924 yılında Louis Mercier tarafından Fransızcaya 
tercüme edilm iştir.44 Farsça tercümesi de bulunmaktadır.45 Eserin muhtevasını atçılık  ve b in ic ilik  
eğitim i, savaş ve savaşta silâhların nasıl kullanılacağı, atlann çeşitli vasıfları, uyumlu ve kusurlu 
yönleri, nallama usulleri, çeşitli hastalık ve tedavileri teşkil etmektedir. Bayazıt Devlet Kütüphanesi 
VeHyyüddin Efendi bölümünde bulunan nüshanın mualecat bölümünün bazı kısımları II. Mahmud 
(1784-1839) devrinde Terciime-i eşrep6 adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir. Yine Bayt.cır-nâme-i Melik 
KäbüsA1 adıyla geçen bir Baytarname, adından da anlaşılacağı gibi, Emîr Unsurül-maâlî Keykâvus b. 
İskender b. Kâbus b. Veşmgîr b. Ziyâr^n  Käbüs-näme adlı eserinin ،،Nasü A t Alm alı ki îy i Olsun ve 
Aldanılmasın Onu Beyan Eder”  adını taşıyan yirm i beşinci bölümü ile  başlamaktadır. Bu bölümün 
îlyasoğlu  M ercim ek  Ahm ed’ in Käbüs-näme tercümesinden alındığı açıkça görülm ektedir.48 Bu 
bölümde iy i atın özelliklerinden, bazı atlarda olup da bazılarında bulunmayan hüner ve nişanlardan ve 
atların kusurlanndan bahsedilmektedir. Eserde bundan sonra h ir  sahabe olarak belirtilen  H izam ın  
eserine yer verilmektedir: “ ••• çün k i kapusında Baytar-nâme tamâm olclı. Simden şoňra Hazret-i
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Süleymaniye Ktp., Ayasofya blm., nr 2898/2’ yk. 99 ط129ع - , nr. 2899/2，yk. د252ط آ23- , Fatih blm., nr. 3513, 108 
yk•; Köprülü  Ktp., Köprülü Mehmed Paşa blm., nr. 1288/1, yk. l a-10a, nr. 1361/1, l a-5 lb ,  nr. 1361/2，5 lb -7 8b, 
nr. 1362/1, yk. lb -1 3 a, nr. 362/2آ ，yk. 13 طا-8د ; Nuruosmaniye K tp.，nr. 39١5，58 yk.; Bayazıt Devlet Ktp., 
Veliyyüddin  Efendi blm .，nı•• 3174/2，yk. 136^-234a; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp.，III. Ahmed blm., nr. 2515， ا0ل  
yk.; British  Museum, nr 1305; Bibliothèque Nationale，nr. 2824, nr. 2826.
Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., HI. Ahmed blm., nr. 3468，115yk.
Mustafa Uğurlu, 1987 yılında  bu tercüme nüshanın transkripsiyonlu metin ve indeksini; Kurtuluş öztopçu  da 】989 
yılında  aynı nüshanın transkripsiyonlu  metin, tercüme, diz in  ve lıpkıbısım ını neşrelmiştir: Mustafa Uğurlu, 
M iinye tü  l-Ğ uzcit: G ir iş  M etin , incleks, Kültür Bakanlığı ( A n k a r a，1987); Kurtuluş öztopçu, M üııye tii'l-Ğ iizc it, 14. 
Yüzyılcı Ait. M em luk Kıpçcıkçcısıyla yazılm ış askerî b ir  r isa le : M etin , Tercüme, D iz in , T ıpkıbasım  (H arvard  
Üniversitesi, 1989)
Süleymaniye K tp ”  Ayasofya blm., nr. 3705, 203 yk•
(Brockelmann 1937, أ 542؛ :  Kırbıyık  1992, 5: 279)
Lieden Bibliothecae, Acad., ٨١*. 1285; British Museum, nr. 998; Bibliothèque Nationale, nr. 2804.
Don. S.A. Banqueri, L ib ro  de ag ric iiltu rc i, SU au to r e l doc to r exellente a.z.j.b. M.b. el. Avvcim Sevillanno traduciclo a l 
castellano (Madrid, 1802).
Bayazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin  Efendi blm., nr. 2534/1, 250 s”  H. 998.
(A d ivarl970 , 85-6)
(Erk 1966，101-6)

şaiıäbe-i kircim ibn Hizam razï-allahu canh cemïc eyledügi kitäbiin Baytar-nämesine mübaşeret icleiüm.，， 

H izam ın  eserinden alıntıları ıntıva eden bu bölüm, 8 b^b üzerine tertip edilm iştir. Bu bâblarda atın 
yetiştirilmesi, iy i özeHikleri, kusurlan, hastalıkları ve bin ic ilik  eğiti mi ile ilg ili konular ele 1 * * 
Hizâm^n  üçüncü eserinin adı Kitâbu macrifeîi'r-rem y bi'n-niişşâb ve äläti'1-harb ve envâc vuğühi'r- 
remy ve keyfiyet şurütihi ve ahvâ lih 'â 'u .^  Hizâm  bil eserini okçuluk, silâhşorluk ve b in ic ilik  üzerine 
kaleme almıştır. Eser，M em lûklar döneminde Hâssakîler Hâsı T im iir  Big  namına Kitâbu m iinyeti'l- 
ğuzât50 adıyla Kıpçak Türkçesine tercüme edilmiştir. Mütercimi belli değildir. Tercüme altı fen üzerine 
tertip edilmiştir. Birinci fen ata binmek, ikinci fen süngü tutmak, üçüncü fen kılıç kullanmak, dördüncü 
fen kaikan tutmak, beşinci fen ok atmak，altincı fen ise top ateşlemek hakkındadır.51

١(). yüzyılın  baytarlık üzerine yazılmış önemli eseri, Ahmed b. Muhammed b. Ebû Kutayre 
tarafından Fatnnîler devletinin M ısır’ ın ele geçmesinden sonraki ilk  halifesi Ebu Mansûr eU Azîz^  
(975-996) ithaf edilen KitábíVl-hayl ve şıfätühä ve elväniihä ve şiyätähä ve izmûriihâ ve iHcilahâ ve 
Ciläcätühci52 is im li eserdir. M em lûklu lar döneminde H izâ m ^  atfedilm iştir. Eserde，adından da 
anlaşılacağı iizeıe, atın cinslerinden, donlanndan, beneklerinden, hastalık ve ilâçkırından  
bahsedilmektedir.

١ 1. yüzyılda  İbn S îde^ in  (ö. 1066) K itä b ü 'l-mukaşşaş f i ' l- lu ğ a  adlı lügat özelliğ i gösteren 
eserinde deve, koyun ve keçi gibi etleri yenen hayvanlar ile kuşların hastalıkları ele alınmıştır. Eserde 
ayrıca insan ve hayvanlardaki ortak hastalıklardan söz edilmektedir.53

12. yüzyılın  sonlarına doğru İspanyamın Sevi] (işb iliyye) şehrinde yaşamış olan Ebû Zekeriyâ 
Yahyâ İbn Muhammed ibn  Ahmed el-Avvâm ^n  K itäbü 'l-fe läha54 adh ziraat kitabı sadece İslâm  
dünyasının değil, bütün Orta Çağın en göze çarpıcı eserlerindendir. Don. Ј. A. Banqueri tarafından 
١ 802 yılında tspanyolcaya çevrilm iştir.55 ١ 590 yılında Muhammed b. Mustafa b. Lutfullah  tarafından 
Osmanli Türkçesine tercüme edilen56 eser, 34 bâbdan oluşmaktadır, i lk  30 bâbı ziraat，son dört babı 
ise evcil hayvanların yetiştirilmesine ayrılmıştır. Ziraat bölümünde 587 bitki türünün ele alındığı ve 50 
çeşitten fazla meyve ağacının yetiştirilm esi usullerinin  izah edild iğ i eserin57 baytarlık konusuna 
hasredilen ЗГІПСІ babında sığır, koyun ve keçilerin erkek ve dişisinin iyisinden, gebelik sürelerinden 
ve bazı hastalıklarının tedavilerinden; 32’nci babında at, katır, eşek ve develerin damızlık seçiminden, 
beslenmelerinden, kötü huylarından ve gebelik sürelerinden bahsedilir. ЗЗЧіпсіі bâb özel olarak atlann 
hastalıklarına ayrılmıştır. Eserin son bâbı olan 344incü bâbda ise güvercin, kaz, ördek, tavus kuşu, 
tavuk V.S. kümes hayvanlarının yetiştiriciliği, beslenmeleri, hastalıkları ve tedavilerinden söz 

edilmektedir. Eserin baytarlık bölümünde, Aristo, Dioskorides, Galen, Kisinos, Asmaî ve HizâmMan 
alıntılar bulunmaktadır.-8؟
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Topkapı Sarayı Müzesi K tp  , I II. Ahmed blm., nr. 2115, 171 yk., ١١■ 606; Dârü 1-kütübi 1-Mısnyye  (Bu  nüsha 
önceleri Kahire üniversitesinde bulunmakta idi. 148 yapraktan ibaret olup, 226X174 mm. ebadındadır. Bkz. Bekman 
1940,78-86).
Manisa İ l Halk K tp.，nr. 5333/1, yk 3 -ط230د , H. 1229.
Topkapı Sarayı Müzesi Ktp•，III. Ahmed blm., nr. 2024，106 yk., H. 880.
A.U. Veteriner Fak. Veteriner Hekim liği Arş., nr. - : 79 yk . H. П  15.
Nihal Erk bu eseri veteriner tarihi yönünden incelemiştir (Erk 1959, 6: 126-35).
Â tıf  Efendi Ktp., nr. 】959, 71 yk., H. 1 72ا ; Bibliothek  zu Berlin, ١٦٢. 6195; Vat. ٧ . nr. 980, nr. 128 ا; Amh. A. 
П 8. 157/3, B. 33/4 (Bkz. Brockelmann 1937,1: 901).
Köprülü  Ktp., Köprülü  Mehmed Paşa blm., nr. 225آ，yk. l a-96a + 97b-121b (ilâve  notlar). H. 967; British  
Museum, On, 3830, 128 yk.; Bibliothèque Nationale, nr. 2820, 98 yk., nr. 2821, 140 yk., nr. 2830/1; Bibliothek  zu 
Berlin, nr. 6182; Dârü 'l-kütübi'l-M isriyye, Fürussiyye T im ur blm., nr. 7，156 yk., nr. 364; Bankipur Bahadır 
Hudabahş Han K tp ”  IV , nr. 115 (Bkz. Brockelmann 1938, 2: 252).

13. yüzyılda baytarlık konusunda Ahmed b. el-Hasan b. e l-A hnefin  Muhtaşaru kitâbi'l-baytara  
is im li 30 bâbdan oluşan eserinin A li b. Haşan b. Hibetullah tarafından istinsah edilen bil. nüshası59 
tezhip sanat】 ve resimlendirme stili bakımından dikkat çekicidir. Eserin bu nüshasının bazı kısımları
II. Mahrnud devrinde Mustafa Kânî M îr  tarafından Türkçeye tercüme edilm iştir.60 Tercüme 9 bâb 
üzerine tertip edilm iştir. B irinc i bâb atın dişleri ve yaşları, ik inc i bâb donları ve şekilleri, üçüncü bâb 
azalarının isim leri, dördüncü bâb beslenmesi ve terbiye edilmesi, beşinci bâb b in ic ilik  eğitim i, altıncı 
bâb kusurları, yedinci bâb uğursuz nişanları, sekizinci bâb kısrağın hâlleri ve dokuzuncu bâb da bütün 
hastalık ve belirtile ri ile  bunların tedavisi konularını ih tiva  etmektedir. Bu eserin diğer bir Arapça 
nüshası Abdülkerim  b. A li  el-Halebî tarafından istinsah edilm iştir.61 Eserin bir tercüme nüshası da 
A.Ü. Veteriner Fakültesi Veteriner Tarihi ve Deontoloji Anabilin! Dalı Arşivinde bulunmaktadır.62 Bu 
nüshada Ahmed ibn  el-Hasan ibn el-Ahnefin  eseri, hem te lif，hem de tercüme ettiği ifade edilmektedir: 
(\..i§bu Kitâbu muhtasar miistetâbî baytär-näme Ahmed ibn el-Hasan ibn el-Ahnef teHîf idiip ve anı 
cArabî dilinden T iirk î d iline tercüme idiip, lâzım olan mecälecät ve edviye ve esbân ve şîitiirân...，， 
Nüsha, H icrî 1 1704) tarihinde Bizzâzzâde Derviş Süleyman Kâtib Mahmud Bey eliyle (آ 15   istinsah 
edilm iştir, i lk  yapraktan sonra birkaç yaprak eksiktir. Dolayısıyla  eserin baştan ik i Dabi ve ayrıca 
dördüncü bâbı, dokuzuncu bâbın başlangıç kısmı, on dördüncü bâbi ve on dokuzuncu bâbı da 
eksiktir. Eser Arapça aslında olduğu gibi 30 bâbdan ibaret olup şu başlıklardan oluşmaktadır: Atın  
azalarının isim leri; at yarışları؛ at satın alırken dikkat edilecek noktalar; atın uğurlu ve uğursuz yönleri; 
kısrağın aygıra çekilmesi, gebelik dönemi ve doğumda uygulanacak tedavi; atın başında, boynunda, 
boğazında, göğüs ve omuzlarında olan hastalıklar; arkasında, yanlarında ve diibüründe olan yaralar; 
karnında ve hayalarında peyda olan hastalıklar; diz kemiğinde ve kollarında meydana gelen şişlikler; 
baldır ve sinirlerinde görülen hastalıklar; topuklarında, tırnak uçlarında ve tabanlarında oluşan yara ve 
şişlikler; köstek (bukağılık çukuru) yerinde görülen yaralar; kemik kırılması durumunda uygulanacak 
tedavi; atlarda görülen humma hastalığı; çeşitli deri hastalıklarına ve yılan, akrep, arı gib i zararlı 
hayvanların sokmalarına karşı uygulanacak tedavi; deve, koyun ve öküz (sığır) hastalıkları ve 
tedavisi.63

Yemen Resûlî devleti hükümdarlarından MeHkü'l-Eşref er-Resûlî5nin (ö. 1296) Kitâbii'l-m uğnî 
fť l-b a y ta ra 64 adlı eserinde binek ve ziynet hayvanlan olan at, katır ve eşekten başka deve, sığır, 
koyun ve keçi hastalıklarından muhtasar olarak bahsedilmektedir. Fakat Â tıf  Efendi Kütüphanesinde 
bulunan nüshada müellifin  adı Cemâlüddîn Abdurrahman b. Ebû Bekres-Süyûtî (ö. 9 5 0 5 ل /لا ) olarak 
geçmektedir.

Yine  Resûlî devletinin beşinci hükümdarı olan M elikü 'l-M iicâh id  A lî b. Dâvud er-Resûlî5nin 
(1321-1363) at，katır, eşek, deve, f i l ,  manda, koyun ve sığır gibi evcil hayvanların üretim, bakım ve 
terbiyesinden bahseden ve daha çok m üellifin  kendi tecrübelerini ih tiva  eden K itä b i i î-tezkireti f i  
m ^rife ti'l-baytarab i'l-akvä lV l-kä fıye  ve 'l-fiişü lış-şä fıye^  adh bil• eseri bulunmaktadır. M ü e llif 1327
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(Erk 1966 107-8)
Süleymaniye Ktp., Ayasofya blm., nr. 4158, 105 yk.
(Erk 1966, 77-8)
Köprülü  Ktp., Köprülü  Mehmed Paşa blm., nr. 1288/3, yk• 73b-98a; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III. Ahmed Ы т ., 
nr. 3471/5，yk• 57 -ط74ظ  H. 901; Turk  ve İslâm Eserleri Müzesi Ktp., nr• 2107，95 yk., H. 889• Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya blm  nr. 4826/1, yk. lb-25b.
Köprülü  K tp.，Köprülü  Mehmed Paşa blm•，nr. 1288/3, yk. 99b-10lb.
Süleymaniye Ktp., Fatih blm .，nr. 3608’ c. 1，180 yk.; nr. 3609，c. 2, 164 yk.
Fuat Sezgin, Book on Veterinary M edicine K itä b  a l-B a ita ra  by Al-Şähib  Täj al-Dïn АЬй cAbdallah Muhammad ibn 
Muhammad ibn  cA lî  (d. 1307 A.D.), 2 c ilt，tıpkıbasım, Institute  fo r the History o f  Arabic-Islam ic Science at the 
Johann W olfgang  Goethe University Frankfurt am Main  (M ain，1984).

yılında, Yemen de veba salgınından ölen çok sayıda attan söz etmektedir. Bu eser 1837 de Farsçaya, 
1860，da da A. Perron tarafından Fransızcaya çevrilm iştir.66

M em lûk hükümdarı Seyfeddin Kalavun5un (1279-1290) KahireMe kurduğu Mansûriyye adlı 
medresenin hocalarından olan A b d ü lm u ^ în  ed-D irnyâtfnin  ( ١2017-1306) K itâbııfaz iv i-hayp1 is im li 
eseri doğrudan doğruya b ir  baytarlık kitabı olmasa da atların faziletlererini ele alması bakımından 
önemli b ir  eserdir. Mukaddes harplerde kullanılan  atların değerleri, atlann  iğdiş  edilmesinin 
yasaklanması, at seçimi ve tercih edilen donlar, uğursuz nişanlar, at ve deve dışında mükâfat için  
yapılan yarışların yasaklanması, biniciye  verilecek ganimet, vergiden muaf tutulan Müslüman atları, 
Peygamber atlarının isimleri olmak üzere toplam  sekiz bâbdan oluşmaktadır.68

Kalavun devrinde Em îr Bedrüddîn b. Bektût (ö. 1311) tarafından Akka  Kalesinde te lifine  
başlanan ve 689 (1290) yılında bitirilen  Kitâbii'l-fürüsiyye ve mucâlecetV l-hayl^ adlı eser，bin ic ilik  ve 
baytarlık konularını ihtiva  etmektedir. Köprülü nüshasında müellife  ait 33 bâbdan oluşan ilâve notlar 
bulunmaktadır.70

14• yüzyılın  başından itibaren M em lûklar dönemi, İslâm  medeniyetinde baytarlık üzerine 
yazılmış en mükemmel eserlerin ortaya konduğu bir dönem olmuştur. Memlûk devleti b ir  Türk devleti 
olduğu için, sultanlarının çoğu damızlık atların yetiştirild iğ i şahane tavlalara sahiptiler. Bu zamanın 
edebiyatçılarından ve âlim  kişilerinden  olan es-Sâhib Tâcüddîn Ebû Abdullah  Muhammed b. 
Muhammed b. A lî  (1242-1307), KitäbW l-baytar^^äıyXdi M elik  el-Nâsıı^a (1293-1294, 1299-1309, 
1310-1341) ithafen ik i ciltten  oluşan b ir  eser kaleme almıştır. Muhammed b. A lî, H icrî 693 yılının 
Sefer (Ocak, 1296) ayında -N ás iť in  saltanatının i lk  yıllarında- vezir tayin edilm iştir. Nasılcın da 
babası Kalavun gibi atçılık  ve bin ic iliğe  karşı olan büyük ilg is i m üellifin  böyle bir eseri yazmasına 
vesile olmuştur. Mukaddimeden m üellifin  başlangıçtaki niyetinin  b in ic ilik  üzerine bir kitap yazmak 
olduğu, ancak daha sonra baytarlık üzerine yazdığı yazılarla eserin hacminin giderek genişlediği 
anlaşılmaktadır. Eserin i lk  cildinde F l te fs iri4 -calâmet // ciddet amräz ve äfät ،،Çeşitli afet ve hastalık 
belirtilerinin a،؛ ıklaması”  adındaki 14 bâbdan oluşan ana bölümden başka, F î HlälVd-deväb ve dalâyılihâ 
“ Binek hayvanların hastalıkları ve bunların belirtileri Üzerine”  adında 14 إ hastalık belirtisi ihtiva eden 
geniş b ir  ana bölüm  daha bulunmaktadır. Başlık ve m üellifin  ismide dahil i lk  dört sayfası eksik olan 
ik inc i cild in, 13-42 ve 170-179 arası bâblar ile  son ik i bâbı olan 237 ve 2384nci bâbları da eksiktir. 
İk inc i c ilt tamamen E bväb ii4 -Ciläcä t ،،Tedavi bölümleri^ne ayrılmıştır. l in d e  birçok  resimler de 
bulunan eserin birinci cild in i oluşturan nüsha m üellifin  kendisi tarafından kaleme alınmıştır. Eserin 
tıpkıbasımını neşreden Fuat Sezgin, birinci cild in  birçok sayfasında bulunan haşiyeler ile  ik inc i cildin  
de -birinci ciltle  arasındaki yazı farklılığına  rağmen- m üellif tarafından yazılmış olduğu 1 . * I. 
Fuat S e z g in i göre birinc i c ilt ile  ik inc i c ilt arasındaki yazı farklılığının  sebebi, muhtemelen birinci 
cild in  ik inc i ciltten uzun b ir müddet sonra yazılmış olması veya m üellifin  ik inc i c ilt müsvettelerini 
başkasına istinsah ettirmiş olmasıdır.72

14. yüzyılda İslâm  dünyasının ve Orta Çağın en büyük veteriner hekimi olarak kabul edilen Ebû 
Bekr İbn Bedrüddîn ibn  el-M ünzir el-Baytâr'ın (ö. 1340) muhtemelen 1310-1340 yıla rında  kaleme
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aldığı Käm iliış-şınacateynVl-baytära ve'zrzartakd1̂  isim li eseri Orta Çağda baytarlık üzerine yazılmış 
en mükemmel eserdir. Eser Memlûk sultan M elik  el-N^sır’ a ithaf edildiği için  Kiîâbü'n-Nâsırî olarak 
da tanınmaktadır. Eser çeşitli kütüphanelerde Kitäbü'l-baytara kämilVş-şınäcateyn, Kitäbu kâmilVş- 
şınäcateyn, Käm ilW ş-şın^a teynV l-bayta ra , Käşifü 'l-veyl f i  macrife ti am räzVl-hayl gibi adlarla 
gedmektedir. M üellifin  Kalavun^n  kütüphanesi için  kendi el yazısı ile  yazdığı nüsha, Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed bölümü 1956 numarada kayıtlı bulunmaktadır. Hayatı hakkında 
babasının çok tecrübeli bir baytar olduğundan ve kendisinin de onun izinde yürüdüğünden başka bir 
şey bilinmemektedir. Eseri i lk  kez Bağdat nüshasından Fransızcaya çevirerek Batıya tanıtan A. Perron 
olm uştur.74 Eser 10 makaleye ayrılm ıştır, i lk  dört makale hipo lo ji, sonraki dört makale atlann 
hastalıkları ve tedavileri, dokuzuncu makale farmakoloji ve onuncu makale ise nai tekniği konularım  
ihtiva  etmektedir. 20 bâbdan oluşan birinci makalede şu konular ele alınmıştır: Mukaddes harpler; at 
ırkları ve atın yaratılış sebebi; atla insan arasıdaki benzerlikler ve fa rk lılık la r; atların doğumdan önce 
ve sonraki bakımları; atlann kem ikleri，dişleri, mafsalları, huy ve âdetleri; koşu atlarının vasıfları; 
binek hayvanı ve bin ic ilik  eğitim i; yemler; güzel atın nitelikleri; koşu atının takımları; nişanlar; yürüyüş 
çeşitleri; at damgaları, ik inc i makale ا o bâbdan oluşmaktadır ve renklere ayrılmıştır, i lk  sekiz bâbda at 
donlarından, dokuzuncu bâbda katır ve onuncu bâbda eşek renklerinden bahsedilir, üçüncü  makale de 
10 bâb üzerine tertip  edilm iştir. Bu makalede ele alınan konular şunlardır: A t seçimi, atların sesleri, 
tayın iy i bir at olup olmayacağını anlama，atlara uygulanan tedavilerde gösterilmesi gereken maharetler， 
at ile  eşekten katır elde edileceğinde aygır olarak kullanılacak hayvanın vasıflan. Dördüncü makalede 
bulunan 12 bâb, atı satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalara hasredilmiştir. Beşinci makalede 34 
bâb, atın hastalıklarından; altıncı makalede 70, yedinci makalede de 66 bâb, çeşitli hastalıklara karşı 
tedavi metotlarından ve atın iyileştirilmesinden bahsetmektedir. Sekizinci makalede bulunan 70 b^b， 
atm arka bacakları, kuyruk, bel, göbek, kaburgalar, ciğer, kalp, böbrek ve mafsal hastalıklannm  
tedavisi ile zehirli otlarla zehirlenen atlann tedavisinden başka, embriyotomi ve atın İğdiş edilmesi 
konularını anlatmaktadır. Dokuzuncu makalede ]2  bâb, tedavi bölümlerinde kullanılan  ilâçları, 
dağlama usullerini，bazı hastalılara karşı kullanılan muska ve duaları ihtiva etmektedir. Onuncu makale 
de 12 bâbdan oluşmaktadır. Bu son makalede nal ve mıhların çeşitlerine göre adları, ölçüleri ve 
nallama usullerinden söz edilmektedir. Eserde, konularına göre, çeşitli şekiller bulunmaktadır.75 Eser, 
IV• Mehmed ( ١642-1693) áčvrináčBaytár-ná/ne-i cedîdlb adıyla Hacı Mustafa el-Bağdadî tarafından 
Osmanli Türkçesine te re d e  edilm iştir. Tercümede üçüncü ve dördüncü makaleler eksiktir. Bunun 
yanında altıncı makaleden sekizinci makaleye kadar olan bâblarda büyük eksiklik ler vardır. Sekizinci 
makaleden onuncu makaleye kadar olan bâbların ise sadece başlıkları verilm iştir. Bu tercümede Aristo, 
Galen ve H ipokraťin  önceki hekimlerden, Ebî Yûsuf ve Muhammed b. Ebî da sonraki
hekimlerden oldukları ve birçok  eser ortaya koydukları ifade edilm ektedir Eser, aynı donemde， 
Muhammed b. Çerkeş tarafından da tercüme edilmiştir. Kitab-ı baytär-näme11 adlı bu tercüme, eserin.

73 Topkapı Sarayı Müzesi K tp，I II. Ahmed blm., nr. ل956，15آ  yk•，H. 722 III. Ahmed blm., nr 2031, 115 yk., H. 
884, Emanet Hâzinesi blm., nr. 1816, 76 yk•，Emanet Hâzinesi blm., nr. 1817, 136 yk.，H. ل 170؛  Â tıf  Efendi Ktp., 
nr. 1968, H. 938; Bursa Yazma Eserler ve Eski Basma Eserler Ktp”  Haraççıoğlu blm., nr 1122, 153 yk .，H. 970.; 
Mektebetü'l-belediyyeti'l-lskenderiyye, nr 36; Dârü'l-kütübi'z-Zâhiriyye, nr. 20，237 yk., H. 1311 (10. makaledeki 
12, 13, 14, 154nci bâblar noksandır•); Bağdat Eski Eserler Müzesi, nr. 187, 272 S-, H• 1022; Bibliothèque Nationale， 
nr 2813/4; Rihlinther.a Bodleian，nr. 376; British  Museum，nr. 994; Rihlinthek 7.11 Gotha, nr. 2082/3; österreichische 
Nationalbibliothek, nr. 1481; Chester Beatty öze l K tp”  nr. 4631.

74 A. Perron, Le la  perfection  des cleııx a rts  ou tra ité  complet d 'h ippo log ie  et d 'h ip p ia tr ie  Arabes, 3 c ilt (Paris, 
1850-60).

75 Bursa İnebey Yazma Eserler ve Eski Basma Eserler Kütüphanesinde bulunan nüsha üzerinde Nihal Erk, ،،islâm  
Medeniyeti Çağında Veteriner Tababette Gelişmeler ve NaserT”  konulu doçentlik tez؛ hazırlamıştır: Nihal Erk’ Islâm  
M edeniyeti Çağında Veteriner Tababette G elişm eler ve uN aserV \ A.Ü. Veteriner Fakültesi yayınları: 109 (Ankara, 
1959). Aynı eser üzerinde Ferruh DinçerMn de doçentlik tezi bulunmaktadır: Ferruh Dinger，،،،Kitab  - üz Zardaka fi 
M a r ife t  i l  - Hayl ve Ecnasuha ve Emrazuha ve Edviyetuha5 Adlı El Yazmasının Anatom i, F izyo lo ji, Etyolo ji 
Yönünden İncelenmesi ve Veteriner Tarihindeki (؛)nemi”  (Doçentlik tezi, Ankara üniversitesi, 1976)

76 Bayazıt Devlet Ktp., VeHyyüddin Efendi blm .，nr. 2472，yk. 1 ل ل  yk•，H. 1076.
77 Süleymaniye Ktp., Ayasofya blm., nr. 3575，109 yk ”  H. 1090.
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(Brockelmann 1938, 2: 7-26 أ)
(Brockelmann 1938, 2: 379)
Süleymaniye Ktp•，Ayasofya blm., nr• 2917, 144 yk.，H. 833，٨١-. 2918，286 yk., H. 833, nr. 2919, 227 yk., nr. 
2922, 227 yk., nr. 2923，232 yk ”  H 841, nr. 2924, 439 yk  H. 1081 nr. 2926: 256 yk  , H 859 (Süleymaniye 
Kütüphanesinde aynı eserin daha pek çok nüshası vardır•); Arkeolo ji Müzesi Ktp•，nr. 535; Kara Mustafa Paşa Ktp’ 
٨٢. 34 Dev• Mer. 410-19077, 240 yk.; Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Ktp• Haraççıoğlu blm. nr. 1100, C. 1, 
386 yk•，H. 1007, c. ١١, 4 4 ا  yk., H. 995，Adana il Halk Ktp•，nr. 342, 202 yk.; Manisa i l Halk Ktp•，nr. 6462, c. 1- 
2，H. 066ا ? nr. 5285，516 yk., H. 1089.
Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Revan köşkü blm .，nr. 1666，385 yk.. H.】161.
Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Revan Köşkü blm., n r .、664，194 yk.，H. 879
Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Revan Köşkü blm., nr. 645，67ا  yk.; Bibliothèque Nationale, Suppl. turc. nr. ا79/ل ， 

yk. ]b-61b (Süleymaniye Ktp., M ikro i'ilm  Arş. nr. 2152)•
Eserin Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan nüshasını Mehmet Emin Ağar, Paris nüshasını da Can özgür yüksek 
lisans çalışması olarak hazırlanuşlardır: Mehmet Emin Ağar, ،،Baytaratü l-Vazıh: fnceleme-Met؛n-indeks”  (Yüksek 
lisans tez؛，Marmara üniversitesi, 】986); Can özgür, ،،Baytaratü'I-Vazıh: Metin-indeks”  (Yüksek lisans tezi, İstanbul 
Üniversitesi, 1988).

tedavi kısmını ih tiva  eden altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu makalelerinden oluşmaktadır. Tercümede 
müellifin  adı Abdullah İbn el-Bedr el-Mısrî olarak geçmektedir.

Suriyeli ilâhiyatçı ve hekim  Şemsüddin b. Eyyûb b. Kayyîm  e l-C evz iye^ in  (1292-1350) 
Kitüb iil-fürüsiyye el-Mühammecliyye b i-fününrL-kitäP^ adh eseri hipoloji, b in ic ilik  eğitimi ve askerlik 
sanat〗 koıııılannı ihtiva  etmektedir.

İspanyaca  yaşamış Arap astronomu olan Rıdvan ibn  Arkam  (ö. 1356) h ipo lo ji konusunda 
K itäb iV I-ih tifä lfi istifa taşnîfmâ li'l-hay l adlı bir eser yazmıştır.

Yine 14. yüzyılın ik inci yansında ispanyaca  yaşamış müelliflerden olan ibn  Hüzeyl el-Fezâı*î 
el-Endelüsî ( د136أ ة /6/ . ) atlar konusunda üç kitap yazmıştır. Hükümranlığını Granadcťda (Gırnata) 
sürdüren Nasrî sultanı ٧ • Muhammeďe  (】354-1359, 1362-1391) itha f ettiği KitäbiV l-fevä^idVl- 
m usattarafi Ч Іт іЧ -baytara isim li eseri hipoloji konusundadır, ik inci kitabı olan Tuhfetii'l-enfüs ve §icâr 
sükkan el-Endelüs is im li eserinin ilk  bölümü askerlik sanatından, ik inc i bölümü ise hipolojiden 
bahsetmektedir. îbn HüzeyTin üçüncü kitabının adı HilyetW l-fiirsän ve •• " * Bu eser
ik inc i kitabının muhtasarıdır.79

İbn HüzeyFin talebesi olan ibn  Cuzaî de hocası gibi atçılık b in ic ilik  eğitim i konusunda yazdığı 
Kitâbu matlı el-Yü.mn ve 'l- ikb ä lfi in tika^kitäbü'l-ih tifä l ve isticlräk mäfatahu min el-Makäl adh eserini 
Nasrî hıikümdan ٧ . Muhammeďe ithaf etmiştir. Bu eser ibn Arkâm ^n  K itâ b il'l- ih tifc ilfî istifa tasnif 
mâ li'l-hay l adil eserinden tasnif edilmiştir. Ancak eserde baytarlık konusuna temas edilmemiştir.

M ısırlı hekim  Kemâlüddin Muhammed b. Musâ ed-Demirťnin  (1344-1405) 1372 yılında zooloji 
konusunda kaleme aldığı H ayätü 'l-hayavän^  is im li eseri bine yakın hayvanı çeşitli yönleri ile  ele 
almaktadır. Eser fo lk lo rik  b ilg ile r bakımından çok zengindir. M ü e llif birçok yazar yanmda özellikle 
Câhiz ve Aristo ’dan etkilenmiştir. Bu eserin Sivas müftüsü Abdurrahman b. el-Hâc İbrahim  el-Adanavî 
tarafından edilen cAyn-ı hayât terciime-i hayätü'l-hayvän^ adlı tercümesinin Hicrî 1161 (1748) yılında 
İbrahim  b. Abdullah  es-Sivasî eliy le  b ir  kopyası bulunmaktadır. Eserin，ismi bild irilm eyen  biri 
tarafından çevrilm iş ve H icrî 879 (1474) yılında kopya QĞWmişTercüme-i hayätü'1-hcıyvän^2 adh bir 
nüshası daha vardır.

1395-1400 yıHarında Tokı Bey adına Memlûk Kıpçakçasına tercüme edilmiş ik i Baytarname 
bulunmaktadır. Bunlardan biri Baytaratül-vâzıh  83 isim li eserdir. Bcıytaratii'l-väzıh'ın ik i nüshasında 
da ne müellifin, ne de mütercimin adı bellidir. Eser ik i bölümden oluşmaktadır, i lk  bölüm  hipolojiye, 
ilk  bollirne göre daha uzun olan ik inci bölüm  atın çeşitli hastaljk ve tedavisine ayrılmıştır. Her ik i 
nüsha da tam değild ir.84 1 430 yılında Kah ire^e  istinsah edilmiş olan ve Paris M illî  Kütüphanede 
bulunan risalenin içinde B ayta ra tii'l-và ilh 'ia .n  başka, b ir  nüshası Bayazıt Devlet Kütüphanesinde
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Bayazıt Devlet Ktp., Veliyüddin  Efendi blm., nr. 3176/2, yk. 66102- b； Bibliothèqueط  Nationale, SuppL turc. nr. 
179/2, yk. 63b-99a
Eserin Istanbul nüshası 1944 yılında  Nureddin Rüştü Bingül tarafından Türkçeye çevrilerek neşredilmiştir: Nureddin 
Rüştü Biing iil, K itâbu  f î  R iya za ti'l-h a y l (Konya: ü lkü  Basım Evi, 1944). Yine  aynı nüshayı 1970 yılında  Yusuf 
Çotuksöken mezuniyet tezi olarak hazırlamıştır: Yusuf Çotuksöken, ،،Kitâbu f î  Riyâzali'l-H ayl: M etin-indeks”  
(Mezuniyet tezi, İstanbul üniversitesi, 1970).
(Inan 1991,2: 36-8)
(Eckmann ١965, 35-4】）
(BursalI Mehmed Tâhir 1342 [1924] 3: 247=1975, 3: 242)
Siileymaniye Ktp., K ılıç  A l؛ Paşa blm., nr. 717, 190 yk., H. 884.
Siileymaniye Ktp., K ılıç  A li  Paşa blm., ٨١'  717, yk. lb-24a.
Topkapı Sarayı Müzesi Ktp.，III. Ahmed blm .? nr. 195i. 98 yk•，١١. 893-
Köprülü  Ktp., Köprülü Mehmed Paşa blm., nr. 1589/35, yk. 213a-242b； Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III. Ahmed 
blm.. nr. 1959, 142 yk ٠ H 9 3 آ
Siileymaniye Ktp., Esad Efendi blm  , nr. 2468，164 yk ”  H. 975.
Siileymaniye Ktp., Esad Esad Efendi blm., nr. 2468/1, yk., lb-75a.
Siileymaniye Ktp., Esad Esad Efendi blm.. nr. 2468/2，yk., 75b-164a.
(Erk 1966, 201-2)

bvAnwdiXiKitäbu.firiyäzati'l-hayl0'3 is im li bir eser daha vardır. Kitâbu f i  riyazati'l-hayl Tolu  Bey adına 
Farsçadan Memlûk  Kıpçakçasına tercüme edilm iştir. M ü e llifi ve mütercimi, belli olmayan eserin 
Bayazıt Devlet Kütüphanesindeki nüshasının müstensihi Hüseyin b. Ahmed ErzurumîMir. Eser ik i ana 
bölümden ibarettir. Birinci böliim  atın nitelikleri, at hastalıkları, sakatlıkları ve bunların tedavilerinden, 
ik inc i bölüm  ise at terbiyesinden bahsetmektedir.86 Gerek B aytara tü 'l-väzıh , gerekse Kitâbu f i  
riyâz.atıl-hayl Oğuz-Kıpçak karması karışık b ir  sahaya aittir.87 Her ik i eserin İstanbul nüshalarında 
Kıpçak sahasının etkisi dafa fazla görülürken, Paris nüshalarında Oğuzcanın etkisi hâkimdir.88

1479 yılında m üellifi bilinmeyen Arapça b ir eser, Hibetullah b. Mahımıd b. Mevdûd el-Haneii89 
tarafından Kitabıı baytär-näme90 adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir. Tercüme, A lî  b. Haşan el-Fusûsî 
el-Burakî^ in  teşvikiyle, EbüM-Senâ Seydî Mahrnûd Bey b. Seydî A ll  Bey Hacı Paşa Bey için kaleme 
alınmıştır. Mukaddimesi Farsçadır.9i Dört bâbdan oluşmaktadır. B irinc i bâb cihat konusunu ele 
almaktadır. Aynca  konu ile  i lg il i hadis ve şiirlere de yer verilm iştir, ik inc i bâb at ve diğer hayvanların 
kusurlarından bahsetmektedir, üçüncü  b^b at hastalıklarına, dördüncü b^b da bunların tedavisine 
ayrılmıştır.

1488 yjlında Muhammed ed-Demıışî tarafından istinsah edilen cAvnü e lıli'l-c ihüd92 is im li eserle, 
yine Muhammed b. Muhammed es-Süheylî eliyle istinsah edilen Kitâbıı fı Hlm i^-baytarat ve a lıvä li'l- 
hayl ve mııcälecätihä^ isim li eserin müellifi belli değildir. Kütüphanelerde bu eserler gibi müellifi belli 
olmayan d ،ıha birçok eser bulunmaktadır.

16. yüzyılda baytarlık sahasında yazılmış en önemli te lif eser, Апаұ іиІикЧа Arapça müderrisliği 
yapan A li b. ОтегЧп  H icrî 9754e ( ا568 ) kaleme aldığı Ğazä-näme ١̂  J?aytär-näme94 adlı eseridir. 
Eserin birinc i bölümü olan Ğazä-näme95 8 bâbdan oluşmaktadır. A ltınc ı babı at beslenıenin 
faziletinden，diğer yedi bâbı da cihat, gaza, şehitlik ve kahramanlıktan bahsetmektedir. Bcıytär-näme^ 
böiiimü ise 5 bâbdan ibarettir. B irinc i bâb hipolojiye  ayrılmıştır. Diğer 4 Dabi da şu başlıklardan 
olıışnıaktadır: Atların  dişleri, yaşlan ve beslenmesi؛ atlann dışında zuhıır eden hastalık ve ilâçları; 
atlann içinde zuhur eden hastalık ve ilâçları, tımar edilmesi؛ atların tedbir ve faydalan. Bu eserin 
baytarlık açısından en önemli hususiyeti, m üellifin  sıraca adı altında çekiç (malleus) hastalığım ve 
kuduzu çok iy i gözlemlerle anlatmasıdır. M üellif, bu ik i hastalığı o çağdaki Avrupa müelliflerinden 
daha iy i izah etmiştir. Yine miieUif, atlann derisinde, özellikle arka bacaklarında görülen şakcığıı (ruam) 
hastalığının insanlara da geçtiğini bilmektedir. Atlarda  görülen uyuz, sıtma gibi daha birçok hastalığı 
tecrübe ve müşahedelerine dayanarak anlatan m üellit'in  baytarlık la  bizzat meşgul olduğu 
anlaşılmaktadır.97
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Sahip Giray Han’ ın ( ١532-1551) han hocası iken Konya’ya gelerek sancak beyi Şehzâde 
Selim4n maiyetine giren ve II. Selim  (1554-1574) tahta çıktıktan sonra da hekimbaşılığı görevini 
Üstlenen AnkaralI Kaysûnîzâde Mehmed Nidâî E fe n d ilin  (ö. 1611) 9744e (1567) kaleme aldığı ve 60 
bâbdan oluşan meşhur eseri MenäjlcıCn-näs\m  başka, Tababet-i beşeriyye ve baytariyye adlı hekimlik 
ve baytarlık üzerine yazdığı bir eseri daha vardır. Nidâî E fe n d ilin  ayrıca Baytär-näme is im li b ir  de 
manzum eseri bulunmaktadır.98

17. yüzyılın  başlarında Osmanli hükümdarı 1• Ahm eď in  ( ١ 603- 617  emriyle Emîr Hâcib Aşık (آ 
T im u r’ un cUmcleîii>l-m ulük  adh eseri Tuhfetü'l-mLîlCık ve 's -se lâ tîn "  adıyla Osmanli Türkçesine 
tercüme edilm iştir. Fakat eserin kim in  tarafından tercüme edildiği belli değildir, ü ç  bâbdan ibarettir. 
B irinci bölüm  atın hastalık ve tedavisine ayrılmıştır. İkinci bölüm bin ic ilik  eğitiminden, son böiüm  ise 
avcılıktan bahsetmektedir.

Y ine  bu dönemde 1• A h m e ď in  hattatı B elgrad i】 K e n ^ n  Efendi tarafından İstanbul 
SiileymaniyeMe  b ir  Baytarnamey{00 kaleme alınmjştır. Bu eserde de, A ris to ’ya ait anonimleşmiş 
BaytarnameleráQ  görüldüğü üzere, atın 12 ؛y i özelliğinden üç yerinin deveye, üç yerinin katıra, üç 
yerinin sığıra ve üç yerinin de kadına benzemesi gerektiği belirtilmektedir. 13 bâb üzerine tertip edilmiş 
olan eseı.，diğer Baytarnam eleťá^  de ele alınan ve ampirik bilg ilere  dayanan bazı at hastalıkları ile 
bunların tedavilerinden bahsetmektedir• Bu 13 bâb şu başlıklardan oluşmaktadır: sancu, öksürük, 
yiireg i sürmek (ishâl olmak)，sidiig i tutulmak, kan kaşanması (kan işemesi), soluma ve zlkıı'n-nefes 
(nefes darlığı), bağa (kaplumbağa，atın ayağında çıkan b ir  hastalık)，sirece (boyunda görülen 
tüberküloz türü veya çekiç [m a lleus] hastalığı), abraş (deri hastalığı) şakağa (ruam) hastalığı ve 
tedavisi; atın ayak ve kollarında  meydana gelen çeşitli hastalıklar ve tedavileri; atın bağır ve 
omuzlarında oluşan yaralar ile uyuz haslatılığınm tedavisi; atın bütün azalarının keyfiyet ve faydaları. 
Ayrıca  eserde T im ur’ un şeyhülmeşâyih derecesinde bir baytar olduğundan ve Kadızâde E fe n d ilin  
Genç Osman’a ithafen bir Baytarname yazdığından bahsolunmaktadır.101

Bu yüzyılın  b ir  diğer te lif eseri Şeyh Muhammed Kadızâde (ö. 1635) tarafından kaleme alınan 
ve II• Osman’ a (1618-1622) ithaf edilen Kitab-ı makbul der hâ l-i h u yü l^1 adlı eserdir. Balıkesir4n 
büyük  âlim lerinden Doğanîzâde Mustafa Efendi adında b ir  kadının oğlu olan Şeyh Muhammed 
Kadızâde, i lk  tahsilini B irg iv î Muhammed Efendi5nin talebelerinden tahsil ettikten sonra, İstanbuFa 
gelerek kısa bir süre Tercüman Tekkesi şeyhi Ömer E fend ice  intisap etmiştir. Daha sonra ise asıl 
mesleği olan va iz lik  ve müderrislik vazifesine dönmüştür. Ayasofya vaizi iken 1045 (1635) yılında 
vefat etmiştir. Meımkıbiiş-şahabe adlı bir eseri daha bulunmaktadır.103 Kitab-ı makbul der hâl-i huyül 
b ir mukaddime, bir hatime ve dört bâb üzerine tertip edilm iştir. B irinc i b^b b in ic ilik  hakkındadır. 
Aynca  at beslemenin faziletlerin؛ bildiren ayet ve hadislerden bahsedilmiştir. Bu bâbdaki ayet, hadis ve 
rivayetlerin  b ir  kısmının Hizam  ın Kitäbu baytär-näme{0A adh eserinden alındığı açıktır. Diğer

98 (BursalI Mehmed Tâhir 1342226 :3  ,1975= 239 :3 اا924]أ  )
99 Topkapı Sarayı Müzesi Ktp” Hazine blm., nr. 415, 253 yk.
】00 Arkeoloji Müzesi Ktp.，nr. 739, 76 yk.; Mevlâna Müzesi Ktp.，nr. 2822, 80 yk•, II. ١ 158.
101 (Bekman 】940 88-93:)
102 Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa blm  , nr. 816/3, yk. 52b-82b, Bağdatlı Vehbi blm ., nr. 1506/1, yk. lb -43b, 

Kadızade Mehmed blm., nr. 420, 62 yk., Hacı Mahmud blm., nr. 2055，27 yk.，Esad Efendi blm., nr. 3695/9, yk. 
124a-132a, Fatih blm  , ٨٢• 5419/2, yk. 23b-44a, Hekimoğlu  blm., nr. 787/2, yk. 62a-74b； A tıf  Efendi Ktp., nr. 
1533/5，yk  35a-65b; Köprülü Ktp., Mehmed Asım  Bey blm., nr. 726/1, lb  47a; Nuruosmaniye Ktp•，nr. 3699, 40 
yk., nr. 4990, 38 yk., M ille t Ktp., A li Em irî Tıp  blm., ٨٢• 43/2, yk. 3 lb -46b, nr. 43/3，yk. 5 lb -73b, nr• 257/1，yk. 
lb_24b； İstanbul Üniversitesi Ktp. nr. TY  618，41 yk., nr. T Y  2181, 39 yk.; Cerrahpaşa Tıp  Tarihi Ktp  nr. 98/1, 
yk. lb -33a; Atatürk  Kitaplığı, Belediye blm. nr• 0/54, 24 yk .，H 1124; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Mehmed 
Reşad blm., nr: 898, 34 yk., nr. 901, :45 yk.; M il lî  Ktp., nr. 1691/1, yk. lb_4 gb； A.Ü. Veteriner Fak. Tıp  Tarih i 
Arş. nr• 22755/2, yk. 38b-42a; Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Ktp., Genel blm., nr• 2113/1, yk. طأ40ر - آ  nr. 
2113/2, yk. 14b-17b nr. 1582/8 .yk. 8 lb -9 lb； Giresun tı Halk  K tp.„nr. 3625, 34 yk.

103 (BursalI Mehmed Tâhir 1333 [1915] 1： 403=1972,1:373)
104 Süleymaniye Ktp., Fatih blm., nr. 3535,】57 yk，H. 943; Akhisar Zeynelzade Ktp. (Manisa), nr. 233, 202 yk.
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Siileymaniye Ktp•，Hacı Mahmud blm. nr. 2055, 27 yk•; İstanbul üniversitesi Ktp., nr. T Y  2181,39  yk.
(Bursah Mehmed Tâhir, 1342 [1924], 3: 206, 246=1975, 3: 217, 241; İbrahim  [Baytar] Edhem Bey mad.)
Topkapı Sarayı Müzesi Ktp•，Mehmed Reşad blm., nr. 898，34 yk.
Süieymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi blm., nr 1503, 118 s.; M ille t Ktp•，AH Em irî Tıp  blm. nr. 57, 173 s.; Türkiye  
Büyük M ille t M eclisi K tp ”  nr. M T  3177，110 yk.; A.Ü. Veteriner Fak. Tıp  Tarih i ve Deontoloji A nabilim  Dalı 
Arş. nr. 97, 139 s”  nr. 22536，152 s.
Meyclan Larousse, Atâ Bey mad.
(BursalI Mehmed Tâhir 1342 [】924], 3: 108=1975, 3: 28)
Siileymaniye Ktp., Antalya Tekelioğlu  blm., nr. 683/1, yk. lb -76a.

bâblarda da ele alınan konuların özellikle Aristo5ya ait ve anonimleşmiş Baytarnameler'd&x\ derlenmiş 
olduğu görülmektedir, ik inc i bâb atlann iy is i ve kötüsünün alâmetleri beyamndadır. Bu babda atın “ y”  
harfiyle başlayan ve Türkçe olan yirm i yedi iy i ve mükemmel sıfatı sayılmaktadır. Yine  Aristo ’ ya ait 
Baytarnameler ve Belgradi】 K en^n  E fe n d ilin  Baytarname'sinde olduğu gibi atın 12 iy i özelliğin- 
den üç yerinin kadına, üç yerinin deveye, üç yerinin sığıra ve üç yerinin de katıra benzemesi gerektiği 
vurgulanmaktadır, üçüncü bâb at bakımına ayrılmıştır. Dördüncü bab ise atın dişleri ve yaşlarından 
bahsetmektedir. Birkaç nüshaya göre bu eserin müellifi, Füyûzı is im li bir zattır.105 Osmanli M üellifleri 
adlı eserde. Sultan Mustafa b. Mehmed Han devri baytarlardan olan Enderûnî Fiiyûzî is im li zatın 
Türkçe İİÇ bâb üzerine tertip edilmiş Makbul der hâl-i Ijuyül adında b ir  Baytarnam eû  Olduğundan ve 
bu eserin Beşiktaş4a Yahya Efendi Dergâhında bulunduğundan söz edilm ektedir.106 Yine  Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesinde kayıtlı bulunan b ir  nüshada ise m ü e llifin  adı Hâdî olarak 
geçmektedir.107

1857 tarihinde, Arapça aslının 14. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen b ir eser, Ordu-yı Hümayun 
muhasebecisi Ahmed A t  Bey (İstanbul 1810-Medine 1880) tarafından Tııhfetü 'l-fârisînfı
ahvâli huyCıli'l-mücâhidln10̂  adıyla Osmanli Türkçesine tercüme edilm iştir. Atâ  Bey, II. Mahımıd 
tarafından Enderun’a alındıktan sonra (1825), birçok yerde kâtip lik  ve muhasebecilik görevlerinde 
bulunmuş, 1871 yılında emekli olduktan sonra da Cevdet Paşamın teşvikiyle Târih-i Atâ  adh eserini 
yazmıştır. Atâ  ВеуЧп kabza kavradığı, hatta Okmeydanı Tekkesinde yedi yüz adıma yakın ok attığı 
bilinm ekle  b ir lik te ,109 baytarlıkla  uğraşıp uğraşmadığı hususu meçhuldür. 1876 yılında  Harem-i 
Nebevi M üdüriyeti vazifesinde bulunmak üzere Medine’ ye gitm iş ve 1880 yılında  burada vefat 
etm iştir.10ا  Atâ  Bey，eserin mukaddimesinde at ilm ine  dair Türk diline  tercüme edilmiş muteber ve 
doğru b ir  eser bulunmadığı iç in  bu eseri tercüme ettiğ in i ifade etmektedir. Eser 54 bâbdan 
oluşmaktadır. Bu 54 bâbda şu konular ele alınmıştır: Atın  alâmet ve nişanlarına dair hadisler; atın 
vasıfları؛ b ir  yaşından otuz altı yaşına kadar dişlerinin durumu; ahırda korunması; nallama usulü; 
ürkekliği ve huysuzluğu; tayların eğitim i; kısırlığın tedavisi; attan kan alma; atın cinnet geçirmesi; atın 
kulağında, gezlerinde, boynunda, ağzında, boğazında, kuyruğunda, dizlerinde, hayalarında, 
karnında, omuz ve kollarında olan hastalıklar; şakağı (ruam) hastalığı, öksürüğünün tedavisi; selc 
"çatlak, yarık ”，kuşr ( رمن ), magi ( لغم  ) "k a b ız lık " ,  şedide, hetk^'yırtm a, yarma” ，dîh  ( ,( ديه

müsteskl "karında su toplanması", ih tilâç  "çarpıntı", mä^ü'1-aşfer "sarı su"，merehii'1-yäbise, sül 
"akciğer", şıraca "boyunda görülen tüberküloz türü veya çekiç (malleus) hastalığı", kurha "atın 
alnındaki beyaz leke" tabir olunan hastalıklar; atın bevline arız olan hastalıklar; atın sıtma olması; 
sancılanması; atta meydana gelen çıbanlar; uyuz ille ti; hararetten kaynaklanan yaralar; atın ayaklarının 
kırılması ve çıkması؛ atın vücuduna dışardan arız olan yaralar; at ahırda iken sipek ve karıncadan 
kaynaklanan yaralar; semiz olup da iştahsız olan ata uygulanacak tedavi; soğuk algını olan atın tedavisi; 
atın susuzluğa tahammül edebilmesi iç in  alınacak tedbirler. M ü e llif birçok eser yanında A ris to ’nun 
eserine de başvurduğunu ifade etmektedir.

18604ı yıllarda M . Şevki Bey tarafından kaleme alınmış dört te lif eser vardır. Bunlardır biri 
Ahkäm-ı emrâz-ı h â ric i1 ١1 adil hayvanların dış hastalıklarına yOnelik eserdir. B ir  diğer eser Hayvan
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hastalıklarıX{2 adını taşımaktadır, üçüncü eserin adı Hayvânat-L müflise emrazı beyánindďd\YU3 M. 

Şevki Bey, H icrî 865【) .yılında7/m-/ hıfıu'ş-şıhhax 14 adlı dördüncü eserini kaleme almıştır (أ 282 

S onuç la r

١. Baytarname evcil hayvanlann hastalık ve tedavileri üzerine İslâm medeniyetinde yazılmış tıp 
kitaplarının genel adıdır. Fakat bu adla geçen eserler, umumiyetle atlann hastalık ve tedavileri ile 
atçılık ve bin ic ilik  konularını ihtiva etmektedir.

2• Baytar kelimesinin menşeinin Arapçada ،،yaı*mak, аунтак^  manasına gelen lmt.r kelimesinden 
geld iğ in i ifade edenler olduğu g ib i, Eski Yunancada “ at hekim i”  manasına gelen h ip p ia tro s  
kelimesinden geldiğini ileri sürenlerde vardır.

3• Türklerin  îslâmiyetten önceki devrede baytarlık üzerine eserler ortaya koyup koymadıkları 
hususu bu gün için meçhuldür. Baytarname adını verdiğimiz eserlerin hepsi Arapça tercüme ve te lif 
eserlere dayanmaktadır. Baytarlık üzerine yazılmış eserler؛ Eski Yunancadan Arapçaya tercüme eden 
i lk  mütercimler Huneyn b. ishak ile  Sâbit b. КиітаЧііг. Bu sahada eser kaleme alan i lk  m üellif ise 
Abbasî halifesi M ütevekkil ile  daha sonraki halifelerin  imrahoru olan Nâsırüddin Muhammed b. 
Үа5киЬ b. İshak b. Ahî Hizâm  el-Huttelî'dir.

4. K itä b lil-h a y l ve K itâb iil-fü rüs iyye  is im li atçılık ve b in ic ilik  üzerine yazılmış eserlerin bir 
kısmında baytarlık konusuna temas edilirken, b ir kısmında atçılık, bin ic ilik ten  başka okçuluk ve 
silâhşorluktan da bahsedilmiştir.

5. Baytarlık üzerine yapmış olduğumuz araştırmada, baytarlık yanında atçılık ve bin iciliğe  dair 
tespit edebildiğim iz  191 yazma eserin 80 adedi Arapça, 103 adedi Türkçe, 8 adedi de Farsçadır. Bu 
eserlerin katalog hâlinde dökümü verilmiştir.
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B A Y T A R L IK  V E  B İN İC İL İK  Ü Z E R İN E  

Y A Z M A  E S E R LE R  K A T A L O G U

S ťJLE Y M A N Ý Y E  K Ü T Ü P H A N E S İ 

(57 yazma: 30 A rapça , 25 T ü rkçe , 2 Farsça)

A rapça  Yazm alar

".1  * Kütüphanesi, bölüm  adı: Ayasofya - 3607，Arapça.
240X170 (193X152) mm  345 yk. 13 St. Nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklep li).
Nâşırü'd-dln Muhammed b. Yacküb b. ishak b. Hizâm  el-Huttelı 
Kitâbu câmicfı'l-bayîara

Baş:

ث لاق >الم بن ن
لثم بد ابتدي ما وت1 عسو واملاش ماك ه■■■حل همظغ كنه دونقلا الو رمسصاب الا كه ثدو ذي•••لا ليجلما هلل دحلما ءوتا

نالاىفاءب ا ت

Son:

فيه مغنلا  Ј وا وقع ادا و دوابال رمي مت هرعين او يزلده لثم غموص نبدح قيد خضلا مظاع من خذ يو مغنلا و دوابلا يف تل  
مسق ان ئعاب نهاف بكتلا مت ىعالت ها الا بر هلل دحلما و ا وو نلعا نمجعاا به ااتيب ىلع اتهصل

Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Hüsrev Paşa - 473，Arapça.
302X198 (225X152) mm 118yk. 17 St. Harekeli nesih. Siyah bez cilt.
Nâşırü'd-dın Muhammed b. Yacküb b. ishak b. Ahi Hizam  el-Huttelı
Kitäbü'1-hayl ve'l-fiirüsiyye

Baş:

بكت . • .مسب ل ا يدسورفلآ حم
هلعظ ضعح نم دمخ مدهحا همش هحلصتمس و ثهحتمس هلواه دملا ىلو هلل نملا كس وا انيته دحول شعح و ن غدل ىاث

2a. г

عا نم ىل هص بوه ما دعب تلأز مل ىن اف دعب ماا د1 تال اي رفتل ن ن و ي صفلا شدديد رظنلا يفلط بوهما ت  خدهلا له1 همصو ما عن ح
مس-نالوا
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：Son

بكتلا زحن قدرته Ј هللا ةرمحب هلعلا اايته سخ نهس دهعقلا دى رشه رشاع فيقهوث نحس و نهوع و هللدامخي ا ع و م  يعس و سس
لودن فيهرنثأ نل ; كهملال Ј تبهاكل هلل ارعف يهما  هلآ و دحمم ادتس رع هللا ىصل و سعنجا lAaLmİI ريملا و هرغفاملب اهنا
كيث^ آعيسلت، سمل و مزيلطا ١ تهرعث و بهحص و

süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Hâfid Efendi - 257，Arapça. Yukarıdaki eserin bir başka 
yazması.
303X213 (220X140) mm н о  yk. 19 St. Harekeli nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklepli). 
Násiriťd-dln Muhammed b. Yacküb b. ishak b. Ahi Hizâm el-Huttelı 
Kitäbii'1-hayl ve'l-fürüsiyye

Baş:

يهسروملوا لايف باكت .. .مسب
وظبن عحص نم دمح دهمحا دحلصشمس ثهحتمس هلو(ه دملا ىلو لل دملا و وتد دمل ناكتسا و انيته دلوح شعح من

2a.

را نم ىل هص بوه ما دعب زل1 زل *زاق دعن ان1 ع الب ثةل فل بوه ما نتسورفلا تا صفلا شديد ظرنلا ي  و افده لاه ث و ما عن ح

مااي

Son:

بكتلا زحن وئدرته همس ةرمحم هلعالا اايئه ه ووشه ىق فيقهرب نحس نونه ت هللا دمحب ا يهان بعسو ينمسخ و عست ت
z •- •• - ノパ♦♦ ♦ノ " * ء

ميدنس ىلع هللا ىصل و حم و هلا دءوا  ÛU-L**1I رآيمل و يغالب ماهل ادن و قيه ظرث  Ј م1 و تبهالك دمس رعث ا

كيث اينسل مسل و تهرعث و بهحص ^

Süleymaniye Kütüphanesi，bölüm  adı: Ayasofya - 2898/1, Arapça. Yukandaki eserin b ir başka 
yazması.
261X173 (195X115) 1Т1Ш Yk. l a-99b. 15 St. Harekeli nesih. Ebru cilt.
Nâşırü'd-dın Muhammed b. Yacküb b. ishak b. A hi Hizâm el-Huttelî 
Kitäbii'l-fiirüsiyye ve'l-baytara ( 】o bâbdan ibarettir.)

Baş:

⑴ يقحم وث .•م•س
ه فحتمس و هلائ Ј دماث هلد نك ن ش ن د أ .انيثه. ذرح ي وضح و ننهظنن عحص نم ن دعت أزل مل يئ م ئ دعن .

' م مم م م-< م イノ م ノ ノン ص م

را نم ىل ه1اا وه^ ان ع فآلط نم و ثهل ي

Son:

 نم زجب نعحيل ليدق 6ج فصلعا نم و 5ج دولسا ف اطر ا نم خدات أودلا أخرى هصعو رب،جم بيجوآع دل هدا و مل بند يح همعلتسا و
ثلا و ىعالت أهلااث ان به عاجلي و ملرصا- ما نم زج و شع  ابواب زقجن رعات هللا اش ان يداح ناك ^٢٢٠ هبا هذه ىلع ت،رنث ن

ويت و هطريبلا و ليخلا قايس بكت ابتدا هل ،١ ا ^ عملت و ^
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' Kütüphanesi，bölüm  adı: Ayasofya -2898/2, Arapça.
Yk. 99b-129a.
Nâşırü'd-dın Muhammed b. Yacküb b. ishak b. A h i Hizam  el-Huttelı
Kitäbu macrifeti'r-rem y bi'n-niişşâb ve äläti'l-harb.ve enväc vugühi'r-remy ve keyfiyet şurütihî 
ve ahvâlih (10 bâbdan ibaret. Sonu eksik.)

Baş:

.•مسب ىقوئ ماو . لب ال1 ثي ها ت

عاا عن غدد،الب يعالتلا هلعطما ذي هلل دملا ص يري،ل د(مح دهمحداجان و نائتثسال و ذلعا ذي لاثمألا و تل

Son:

ن ندرف نرمكث وا ‘ملعثلا ندرق نم فصب و ره اليلق يناي ^  iß قداوم نهم فزتدلا و اثجلا دعب وجالي هد ريخلا هر،طا  

süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Ayasofya - 2899/1, Arapça.
265X185 (195X122) mm  Yk. l a-119b 15 St. Harekeli nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklepli). 
Nâşırü'd-dln Muhammed b. Yacküb b. ishak b. A hi Hazzâm el-Huttelı 
Kitäbü'1-hayl ve 'l-fürüsiyye

Baş:

<LwwJ و شعح و تنملفلع ضعح نم دمح دهمح ١ هحلصنم و قهحتمسو هلن وا دملا ىلو هللدمل ١ ا دح ل

Son:

واث زرام الو فعان ورأم الا و رسات الا لث بالكت مث بالرس نهم ته دالا ىقلس فح  هلال ^ىص و فيقهوث نحس و نهوع و هلل دمحب ا
كثميم اينسلمت بهحص و هلا و دحمم ايدثس لث

Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Ayasofya - 2899/2, Arapça.
Yk. 123a-252b
Nâşırü'd-dın Muhammed b. Yacküb b. ishak b. Ahi Hazzâm el-Huttelı 
Kitâbü'l-fürüsiyye

Baş:

لاقالما  Ј 0 م...•مسب ىلأت1 نةلعظا ذى هلل دملا هللا همحو ىلختلا خزام يخ1 بن دحم لصاما عن ثديالب عا

Son:

فالت م ي ن دحم بقعي ب ن و يلختلا م اىخ ب  I ن ال ١ ةحمر هلع ناد عان ي ك ذ ىق ل ش ل ن ااا ت مت ىمعال هلل ء باك  Ј ةاع  د

ىعالت هللا همحر

Süleymaniye Kütüphanesi，bölüm  adı: Fatih - 3510, Arapça.
265X190 (197X128) mm  135 yk. 11 St. Harekeli nesih. Kahve rengi deri cilt.
Nâşırü'd-dın Muhammed b. Yacküb b. ishak b. Ahî Hizam  el-Huttelı 
KitäbWl-huyül ve'l-fürüsiyye (En son sayfada [134b-135a] yaldızlı at resmi var.)



1% M ESUT  ŞEN

：Baş

و شعح و ننهظنل ضعح نم İL»j> دهمح١ هسلنف هحلصزشث للاه و دحلما ىلو هلل نحل١ ...ممب نيته١ دح ل
م م م م م✓ -ءم ص ١

Son:

ماث مع ارت ناف قلعا يبلث قفوي ان يهلا جاتحن ما ا  ان نقلعا دوجو يف هسفرالا و هومق و انهم تمحستسا ماع ثرل مل تيه ان هظا
كثميم ابنيست مث و منيطانل١ عرم و بهحص و هل١ و هالثج جل هلل اش

9 • Süieymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Fatih - 3513，Arapça.
278X184 (197X122) mm  108 yk. 9 St. Nesih. Vişne çürüğü deri c ilt (M iklepli).
Nâşırü'd-dın Muhammed b. Yacküb b. îshak b. Ahi Hizam  el-Huttelı
Kitäbü'l-kem älfi'l-fürüsiyye ve enväH's-siläh

Baş:

را ابتدأ .■■مسب يهسوملرا ميعلت و بوئل
Ј ىلئاا ناءئل1ال و ذي ع1ا دمخلا دملجا و زةلعا ذى دادالصا و لاشكالا و لاثمألا و تلصاما ثن جئ ناكم م ثن رة0قلال عا

م م م م م م م م ء م : م ~

ث نظاا

Son:

وا ؤرهس تلتسانب و هلتمسا تحطاتب ذىلا رجالا ليخلا رافحو ط١ ووه ابل با ليفل صل ووه ماثلا ز ابهصلأ و راقوخلا دجوأ ووه أملا و ل  

1 ملاع هاأ  Ј وا نم تدضملا ووه ووة رص1ا و ندج ووه دةصاأ ىف كدب دون رافل

10  • Siileymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Ayasofya - 3705，Arapça.
334X229 (263X172) mm  203 yk. 11 St. Nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklep li).
Ahmed ibn  Muhammed ibn  Ebî Kutayrete
Kitäbü'1-hayl ve şıfätühä ve elvänühä ve şiyätühä ve izmärühä ve iHälühä ve Hläcätühä 

Baş:

اائته الب  ilü 1 و ؤل  "ij ولال1 توكمس م..و دوي  Ј ممي.. دص-ثا دحموئلا ننه نحلم「.

S on:

لتس ءءو اان ىف ريصي مت مه ياك ريصي ال نهم مع مربش ئهم ىقسي فوخلا وزامالو ورام الا و راش ل  اث ان ي انعساا سانلل ز ا

ظمس ك ىثذ؛ ليخلابه

11 • Siileymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Fatih - 3512/1, Arapça.
311X240 (210X165) mm Yk. l a-43a. 10 St. Nesih. Ebru c ilt (M iklep li).

Kitäbü'l-fürüsiyye

Baş:

د ىق داابه رمن بن ب،اكت هد ■••ممي  ووالئت ذينلا هالحس و همس ليبس يف هدينجلاا قح يق ىعلوئ نفاتب همس تاق هللا ي

بكت نم ولالا بابلا ه■•■للا لنيب ىق ىرسيلا بيدك فانلعا خدات ^丨̂ و الرحمب نزوللا و ليخلا بركو يف يهسورفلا ا
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لي ص ك ح تهرمحء؛ريخ لئل فقملوا ىعالت و نهحابس د ء اف ةمخالا ميعن و ادينلا حرث ل

süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Ayasofya - 4158, Arapça.
177X136 (141X97) mm  105 yk. 11 St. Nesih. Kahve rengi deri cilt.
… 1 " - ed-Dimyâtî 
Kitäbufifazli'1-hayl

Baş:

بتسي بكري ما و انهم ح  し و ليخلا لثض ىم
إ م ممت رب ■■مسب

ىل ا هلل دحلما ض افنرع ذ ما قطئ هلبف ال س را و ةل ث مظ هم ران ىلا من د ض و هالعاف ه حاو ما ا ب و ةما ع أحمم ل لاف د ميلا قلخلا ص ر ناكف ك  

ر ١ ىف ولال■■•ا جعل و همام ١ مقدل ١ ابحمر ىق م بتسي ما و .■■ال و ١ نم ح م و اانهل او ا̂هايش من يكري ام و اتهافص ذ ج ا نم م  
و ايهلع نفقهلا و اكهرب و اهالاكف  Ј ج اهم دحات ما لفض ىف ىناثلا ابهمساا ح ىق جا ما و ه■■•للا ليبس ىق داهلل س و م ايهصا ل  

ما  Ј . . . ع اهل سمل د لا او ليخ  Ј هم دح  ه و ان ي ه ا ر ق ك دلت تالا اه ي د راو ا و ر كذ يف بيملك ر ىق ثالثلا ل ك هحم ذ هلع هللا ىصل ىنملا ب ي

ببحتسا ..ا م و جل و عز هللا ليبس . را اهجب من اول ذ وا و ايه مما و اهط♦ ساان يف ابعل اضعل  Ј لي ص ليخلا دقع نم اهل ح  

حا دحا نعم و اراثهطا لفض و داابه يق كور دلاوا تانالا افيه واثحب ىتلا ر رهال ب ت لفلأ بحم مخلا ح و اهطعق عن هنىلا ىق سا  
ه هاا ت هعت و ان ب ي ك له و اد و م لت هصق مال ا و لكالا ي وح كذ يف له آ اهلد ا ا ل ر ساا بك سل د  Ј هاادن  اب  G صا  هح هصاون زج و اي اي  

ل ما و اقهابس ىق ر ما و ح اا نم ح ساا ...اقهس ج قهحتسبماين بعل اهلعسا نم داخهلا ىف ارضيه1خلا اهصا

Son:

ملاا راكف و ىعقاثلا عند ركوهلا افيه حبن انهاق رهجاتلل نتااداك ما ع لا مملاان نم هللا انجعل ل م عا لاف ...نل قلخلا ص  Ј و ىق عل افهم

̂ا نس ل د م اي ساا متحا دحم و سارسلا و ال هلع هللا .صل ع ي تحصا و دلا و يلو ب \ Д OıV ا

Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Ayasofya - 4826/1, Arapça.
274X182 (185X120) mm  Yk. l b~25b. 17 St. Nesih. Kahve rengi deri c ilt (M ik lep li).
Emîr Bedrü'd-dln Bektöt er-Rammäh el-Häzin-där
Kitäbü'l-fürusiyye ve mucälecäti'l-hayl ( l b-2b,de 13 bâbı ihtiva  eden fih ris t vardır.)

Baş:

..مس ع١ رلنهما هذا . توكتم دينلبدرا ىعالت همس ىلبدال

ماا ر ظاا بداري( اض حل ^١ ىرهل ^ را صايبرق ىلع وقوفالب ^ سو ىف يقسا وسرفلا و جمل ويوه و اوهم بب و هحم ردب دح ع يفهسب ل
را فهص رعات هامسق ن1 اهرتماك بكل هص و و لا ن ط طاا ل رثهل

:Son

بب ةلا جالع ا ب ا دا ىتلا د هصاق ىما هذا Ј لعطرسا اب هن ت ت نلا ر مي ولا ملع نا ر هسف جع و ي دلا ال ب ا هرق ممرا هللا محو د ت و هلا نم ىلع مح ا إا ق نم

،丨 بر ةللدملا و ^ ^

Son:

3a-25b,de metin:
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Baş:

عز ا...دبمسب

صختمس همس دملا يلو رورشكوغفل اننب ان زللا اعن باذه ذيلا هلل دحلما و خشع Ј تهلعظم خضع نم دمح ديمحا هسنفل ل دح ل
ه ا ت ي .قدوته.ل ناكتسا و ن اا . ل ا مل ىناق دعب م نعب ز ا ه د هملعرا نم يل هللا بو ق ،وب ا ىق و ب را ا ،ل ولا و ب ر هسف هسا مما ي ت د ف و ت  

سافلا نم كنص هدينملجاا نم ماقدلا تهصع نماع نر

Son:

ري كيص او و م سنلا لكل تدفع ال يدق ىق هذا ىباكت قع و ا ر الا هعتدف الو ا راو ىعالت هللا ليبس ىق هداجما نويك ل دفعي ا  
لا بر هلل دحلما عا ،ل ر همس ىصل و ي نس ي د م اي ع و هلا و دحم هص سمل و ب  Ј رم  ا د مكلا ق ىلا ال ه ذ ي ق  

14• süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Fatih - 3 ١76/4，Arapça.
233X76  (208X57) mm  Yk. 31b-46b. 29 St. Nesih. Sırtı kahve rengi deri mukavva c ilt 
(M iklepli).
Şeyhü'1-imämi'l-fäžil Ebü Sehl Sacıd b. cAbdü'l-cazız en-Nılı 
Talhîş mesäHl Huneyn b. ishak

Baş:

وا و دحم قح هلل دحلما ..•مسب صل وخرخ ىلع ةل ما١ شيخ لاق ال و دحمم ل دسع لهس ابو لضافلا مال  بن خه، ايب ننيلعا عبد بن ي

ق عش بااكت ىنمعا ••■اببهس ان بن قدارم قحسا ب،اكتلا هذا ىتمعا صيحلت ^し و ابواب و والملا يي

:Son

ون الو ا احل بكت مت ملاع همب بلاغ اه دح「او ...اننم انرنك ان نم ناكرتلا نمس همس تصب كئملساا ا

15. Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Fatih - 3608，Arapça.
269X210 (181X121) mm  183 yk. 11 St. Nesih. Ebru c ilt (M ikleb li). 
eş-Şähib Täcü'd-dın Ebl cAbdu'llah Muhammed b. Muhammed b. CAİİ 
Kitäbü'l-baytara (I. cilt)

Baş:

لنيب ىق داهحلا لثض ،فء  AJĴ Üİ حاا ثال لي  Ј ليشت • . .مسي زيزعأ1 طناكل١ بهجا ماين باب اباب آريمسخ و هعبس ىلع ترسفهلا هد( م
ء رمعا هللا

1Qb

صتسن و هله ١ و وملخل ا ىلو هلل دمحآ • ■ ■ مسب رمل نائ4تس ١ و همسل هحل ه د ر سسلثسا و ت . ل . ه ١ الو همعن يلع . ت الو هالن

بعسا ىف تنيدهسا و  «La-fl-i ولحل نم هاللب ذواع و زايهج ث^ةم و هانحر زوف دون <خ طااتف

Son:

لالا خزلا رمحآ ريبلا طباكت نم و ويحم هط ءرخلا ،ل ن ىناثلا و ل همس اش ا بوات يما جاا ا ال ع وحو هلل دملا و تل هصعو و د ئ نس لث ا د  اا

سمل و بهحص و هلا و ديحمم
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Siileymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Fatih - 3609, Arapça.
230X160 (183X110) mm 164 yk. 15 St. Nesih. Ebru c ilt (M ikleb li). 
eş-Şähib Tâcü'd-dln Ebı cAbdu'llah Muhammed b. Muhammed b. CAİİ
Kitäbii'l-baytam  (II. cilt)

Baş:

و فم •ت ب . . عمج بك ن ي لا ا م ا ع رنلا ئيلخ ل ايف ظ ل1 م هاقجار هعنف م ت د ر ي ىح  Ј لق ■مسب  م با ذا عجا تلا ه بك ا

Son;

ىعالت هللا .. • يهمين و بنبشييه نهاف ءام ماا ونزتكه علرسا ىي1 اهظهرون

Siileymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Fatih - 3509/3, Arapça.
370X270 (225X188) mm Yk. 35a-41a. ١ 1 St. Altın  cetvelli. Harekeli nesih M em lûk  tarzında 
müzehhep. Kahve rengi deri c ilt (M iklepli).

K itäbııfiH lm i'l-fürüsiyye

Baş:

رس...ربيمسي

دا ض ه هسوإلا ملع يف بإلا يف لث هانملسا يف و ان و ي ب ت ان و ي ه دجي ن ي ي ل يف مد ةالا ب ل و ز و و اثلا و ةعاملا د هلا و و درك  

لالسا و د أ ذ و ث ح ألن راثلسا ثمب「ا ] ر ىك لاتملا و ب ا أ ىلا ذحل تحن ن  Ü U و  ي نمحم ا

Son:

جي ش د ينلا مح ق ااث ع ر ذ كر ر ثح كعن هحمو ي لئس حم هجو ىلا أم ذ دحمر آدل ه ر قاث「إ رص ع وره رص هحمر د  C ß د مئ  ب ي  

وغم ىن اتحث ١ حرملا ن ١ جوال لل ىف بل ىوحسوه ته وع و هلل ١ دمحب باكتل ١ مت ملع ١ هلل ١ و لي واال ١ نرساثلا و رذك هكد̂ و

Siileymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Fatih - 3509/5，Arapça.
Yk 60a-87a.

Kitäbii'1-fürüsiyye bi-resmi'1-cihäd 

Baş:

رسي ...ربمسب

ل هللا ^ هللا دس يق داابه مسين هدا ^١ قح يف ىعا ؛ ^ ا ذينلا ذمسن ال آ هللا ليبس يف ^ ر هللا ليبس يف ئ
م م م م م س *' م م •• Ј* م م

تلا باكت نم ولالا ب،ابلا يرروئف■■■ مربه عند حما لباائ اموأ عاب نروللا و حمل ركوب ىف هجئ ح آن ووه ي ىرسئلا بيدف نانلعا دا
ب ثضسل1غم ذجت نمو

Son:

ءريح لكل فقوأ ا اوه ىعالت هللا و ب0ع أ̂رألا معم عند ادنيلا ميعن ناف أخرهل  I لي همليصاث اغثم و ص ميعن و ادنيلا زحق آلث ح

ابالنب مت تهمحبر
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19.

20 .

2 1 .

22.

süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: ş. Esad Efendi -  184, Arapça.
204X148 (148X96) mm  22 yk. 21 St. Nesih. İst. T. 749 H. Kahve rengi deri c ilt (M iklep li). 
Şemsü'd-dln Ebi'1-Cevväd Muhammed b. İbrahim  b. SacId el-Ensâri 
Risäletii'l-müz.ehhebefihıfz.i'ş-şihha

Baş:

رممب نءر" هملء أحلرق「ما طذ فءدنال

Son:

م دس يلع ، دحم هحص و هلو مت سمل و ب

Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Şehid A li Paşa - 1550, Arapça.
183X133 (114X83) mm 205 yk. 9 St. Nesih. Kahve rengi deri cilt.

K itâ b u fî cilm i'l-fürüsiyye ve istihräci'1-hayl e l-cArabiyye 

Baş:

ن ريب ظ دح 3^ •••مس ش ت ى تالق ههج و همس محمبطال ايب ابن نيب عن ىرصبلا ر هلن هللا ىبص دلا لسور مع يوم؛ ذآ مسو ي

Son: مء

Ј ث لو مياا لح آ لو و ل اات ةوق آ ل يفلا ىلعل ها و رجن ن ز ب را ا عل ب ع لمك مب ا ي ت مي ك هوع و هللا دمحب باا هوت و ن ق ي دملا و ف  

نسلت ممل و بهحص و هلا ز دحمم ايدنس لع هللا ىصل و دهح و هلل سا بر هلل دملا و دينلا يوم ايت ابدأ اادآئ كثميم اي ملا

Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Şehid A li  Paşa - 2005，Arapça.
182X136 (132X97) mm 36 yk. 11 St. Nesih. Ebru cilt.

Kitäbü'1-hayl ve'r-riyäza ve'l-fürüsiyye 

Baş:

برقلا و ضهابلا و ليخلا باكت مم اي رس وب ■••ممي و

:Son
ءءم م م رم م о م م م ٠،
الف رفلعصاوا بدنه يعمج حيتفت اهرت ان تهم ع

Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Bağdatlı Vehbi - 1501, Arapça.
207X120 (180X75) mm  10 yk. 27 St. Nesih. İst. T. 1155 H. Kenarları kahve rengi deri 
mukavva cilt.

R isâ le fi siyäseti'1-hayl ve tıbbihâ 

Baş:

نقتير...بمس

و فهذا دعب و سصطا دينلا دهاعب ئغ مسال و كيف و بلل دملا ول ملاق فهوله لاق ابهط و ليخلا ةاسيس ىف م
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هاف ع ن ف ل هللا و ميظع ن فوا بصا ق ا جا هلا و و ر نجس ىلع هللا ىصل و بملاا و عل م اد اب الا هلا و دحم ب بح ش م ىف ك رع ىحا مس ر

23. Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Ayasofya - 4197, Arapça.
266X180 (188X124) mm  219 yk. 25 St. Nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklep li).
Muhammed b. CA İ1 ibn îsmacIl el-Hanefı el-Akşarâyl
KitäbWs-sül v e 'l- iim n iy e tifî taca llüm i acm âli4-fürüsiyye  (içinde  b in ic ilik  eğ itim i ile  i lg il i  
resimler var).115

Baş:

..مسب  هلا ال اعتقدان نحم وادع و داهاع و عنه ضراع نم دارع و هصاع و لهحا نم ارسك وهااتق و عهطاا نم ارصن هلل دملا .
و .اه.س اا . ب م ل مل ىناف دم ذ ه ما دعب ا ةملعرا نم ىل هللا بو الب ف را تا ةسومل ه ما ي ن مل و بو ك كذ ي . ل . ت . ذا يباك هجعل و ه ت  

لا و يةسورفلا هجوو نم فيه تبته لمما ملع و فيه ما عملت و اهرق نل هحلن م ع الب ل ح ا وا يةانه يتهمس و ةسل س  ىف ةالمسا و نل
يةسنرفلا عملت

Son:

. . • لا نوبةلا مهمر مع اا ىف ركحن و دقيقه خرقه ىف نشد و بةون خذوي دهص و مل .ن.ونلا نم فيه ط خرع ىتح آم ىف ء س لنقلا .  

ش ع ا ت مت ملا بك ه ا ةان دلسا ي ما و و ةال ي ةسورفلا لحماا عملت ىق ن  Ј ض  بي لتسي و غمتحي ىتح ر مع  Ј . •وفصي ضج  ت . ي ن  

24• süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Bağdatlı Vehbi - 1499/2, Arapça.
227X160 (161X94) mm Yk. 2b-10b. 23 St. Nesih. İst. T. 1272 H. Ebru cilt.

K itâbu fî Hlmfıräseti'l-hayl ve emâyirîhim 

Baş:
ما ال س نس ىلع ل د هحص و هلا ىلع و دحمم اي ا دعب و سمل و ب ذ ه ت ف ةسارف ملع ىق باك  Ј ■مسب  ، هلل دملا ■• ب اا ر ع الا و أري1ل ص ةل

ماا ال ع ةحلا تل را و د ةل ي تحي ماو د د  Ј اا و ليخلا  مهم ر ا ي مه ريساو

Son:

مامتلا ىلع فيقهوت نحس و نهوع و هللا دمحب ةلرسالا قت يهلع ذ«يلا فزيول هسلتف و

25. Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Amcazade Hüseyin Paşa - 377，Arapça.
270X175 (190X130) mm 10 yk. 13 St. Nesih. Sırtı kahve rengi deri ebru cilt.

Kitâbü'l-fürüsiyye

Baş:
.مسب . ، هلل دملا . ب لر عا عاا و ي،ل مل قنيل نل ش "ت ذا دعب ماا . ه ن ىف ناهربلا ليجل ذاشلا مظع باكت ف ةاسيس و ميعلتلا ف

Son:

ةم سرافلا عنه عجر واذا في متلا ىلع ةسورفلا باكت نم اينلا انهتى ماوهذارغلا و كربلا كي دهحو هلل مدحلا و لامكلا و ما

26 • süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Ayasofya - 2900/1, Arapça.

Son;

115 B ir  başka nüshası: Topkapı Sarayı Müzesi Ktp•，I II. Ahmed blm. nr. 265 ١, 336 yk. H. 775•
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27■

2 8 •

310X218 (240X157) mm Yk. l a-33b. 11 St. Altın  cetvelli. Harekeli nesih. Vişne çürüğü deri 
cilt (M iklepli).

K itä b u fi Hlmi'l-fiirüsiye bi'r-resmVl-mücâhidiıı (52 bâbdan ibarettir).

Baş:

^ •مسب • ^١ ىح ىف ^١̂ ١٨̂• ^ ب ^•^^١ حسسئ آلو ^^١ زس ىف ^  روئنري مربه عت ثحبد؛ ةموأ ^١ ملييس ىف ئب
 لاي وكوب ىن يةسورفلا باكث نم أوللا بابلا …ونرض آل كنل و اات لي واتما بللا بزيس يف ليقت نملا وبوئق آل و ^ و

صوبرمائ تغ يتمامن1 ندف لانلع1 ذحئأ وهوأن و

Son:

ك ملا°ع ^١̂ ال،ه و ؤ دمبج و سودبلا بتؤح بلي دمس بن ب ^٠ ت ؤ ^ ر دق فصي بن بن بيقحم برص شلط بن برص دوفمر ر  
بلا برص ا ل رد خا ا بض لد تملا ر بن لا و س وب امت هل ص ل با )  ، _ J Ü İ ^ L  j j Q J I  0̂ _ ، ه  فاب ث د بص ^ ر ј 1 з ؤح  د بن ن غ دل1 ث ؤ ن ذ بحمن د 1إ ث

süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Ayasofya - 4828/3，Arapça. Yukarıdaki eserin bir başka 
yazması.
345X259 (264X192) mm Yk. 45a-84a. 9 St. A ltın  cetvelli. Harekeli nesih. Kahve rengi deri 
cilt-

Kitäbü'l-fiirüsiyyeti'l-cihäd bťr-resm  (52 bâbdan ibarettir).

Bas:

وق بذحسث آلو ١٠̂ بزيس ىف ^دينجلاا قح ىف شمثب ١٠̂ ث بد ةمر هللا ثزيس ىق ال مربه عند ء ا  加 . . ممي.
يبدئ نانلعا ذحئأ  丨̂ ووه حمرا نزوللا  Ј ب روئن-ري لايق بحم ىف لومحما تمر

Son:
ء م • 0م ء ء ص م ء ر م م م ° مم ٠ م

ساضو ى فصن ل ب د ط رض دم ابرض شل ر ارضمم مقحن ابرض ادونم

ن لثق دلا ع ا برص ي ذ فالب دل ىمواث دمب إ د ملا برض ^ ا آ د وب فل ب ق ملا رض ا ل د خا ا ب لد بنتملا رض ئ هلاث و س وا ماتت ص ل  مت ب1̂ا

مةسفرولا طباكت

süleymaniye Kütüphanesi, bölüm adı: Ayasofya - 4196/1，Arapça. Yukarıdaki eserin b ir başka 
yazması.
315X213 (223X142) mm Yk. l a-29a. 11 St. Altın  cetvelli. Harekeli nesih Ebru cilt.

KitäbWl-fürüsiyyeti'l-cihäd

Baş:

.مسب . بلت هدا . هللا لبيس <وق داهج١ رمسي ا

او ركات همس لحما ولت ذينلا بنحس الو هللا ليبس ىف هدينجلاا >ىي اكذ رم زوئف•••ري مببه عند ء ايحا لث وةما هللا لييس ىف ال
لالا بانلا تم و ك را اد1ن ةسومل ب ان ي -يق بور للا و لا و ز مسراي ن
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ل خا ا ب لد تملا رض بن هلا و س ع ىنعات ت وب ملا ص ل با ا  y G J i ا برض  ذ د إ ف فالب هل ىمراث ث د م برض ر ا د ث وب ا ل فا بض ق ر

29 • Süieymaniye Kütüphanesi, bölüm adı: Antalya Tekelioğlu - 870，Arapça.
207X152 mm Yazı alanı değişik ölçüde. Yk. 29b-31b. Nesih. İst. T. 1142 H. Kahve rengi deri 
cilt.
Saçaklı-zâde Muhammed b. Ebî Beki* el-Mar^aşı ( ö (ل 145/1732.
Risàie f i  itläfı'l-kiläb

Baş:

همحب و و د ل وو ىلع ةص هس ق ث ثاب لوي م ربسا ع را دحم مسع عىشل ث تملا ك ىف بالكلا ةرك ط دالبلا ضعب م  Ј  • ■■ مسب

Son:

ج و ر حلا و عم - صا ة م زث ه رب هللا ك ن طب و اك هط ةالرمحب س نم1 اي ت ي لا ث سا ةلر

30. Süieymaniye Kütüphanesi, bölüm adı: Ayasofya - 3606, Arapça.
397X273 (300X196) mm 246 yk. 15 St. Harekeli nesih. Ebru cilt.

K itä b ii'l-c ä m ic beyne'L-Hlm ve,l - ca m e li,n -n ä ficf iş ä 4 r i ,l-hayl (iç inde  mühendislikle  i lg il i  
resimler, şekiller var.)

Baş:

..مسب اع الا سريئ خيلسا نالق . ع لم ي د و نمازلا ب ب عا آ زيل عا ن ن ليمس ب زرتلا ا ىلا ا د زث ث يعالث همس همحر خ م ع هلل دمأ د ل أ هعنص ا  

مساقيا ت1ديل

Son:

ص1 ظ نم تس خةسن نم حمخسنل1 هذه تلثق املم و ملجعما وفحر من ارثح عشرون و دحأ باكتلا هذا قى معلتساث نهوع و هللا بشد م
 ١ ص م م م م م م ء م م م

ا د لب قح عش̂ن و دحا اه ث ار ئ هل ع ،وتمنمس ىن عملي نم ا_دن ه ب ن س و دم هح ض لد ر ن ءتطا هال نم ث ئ مي

T ürkçe  Yazm alar

31. Siileymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Bağdatlı Vehbi - 1496, Türkçe.
243X150 (187X93) mm 123 yk. 17 St. Kırm ızı cetvelli. R ık ’a. İst. T. 19 Câ. 1265 H. Ebru 
cilt (M iklebli).
Aristutälls
Muhammed el-EdirnevI (Mütercim)
Hafız Muhammed Emin (Müstensih)
Kitâbu baytär-näme

Baş: Hazâ Kitâbu  baytär-näme. Bism... El-hamdii li'llah i rabbi'l^âlernln ve'l^âkıbetü li 'l-  
muttakln... Amma bacdü: Hakim  şöyle buyurur kim, çün Zu'l-karneyn mekânından hurüc 
itd i. M icmârlar gelsünler dedi. Subaşılara haber oldı. Otuz ik i bin  subaşı cemc oldı... 
İskender çün bunu işitdi, eytdi: “ Bana bir çâre eylen, ölmeyem, anı Eytdi: ،،ÖIüme
çâre yokdur. Lâkin  karanuluk içinde  b ir  şu vardur ana âb-ı hayât dirler. Anı ala

Son:
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getürdesin... A ristu tâ lls  hekim  kag ird i did i bana derman eyle yohsa helak oluram. 
Aristutâlîs eydür: “ Bu senlin rencüne Belh şehrinde b ir şulu çeşme vardur, ana zü'l-cüş 
derler k ırk  lü lesi vardur. Eger ol şudan derman idüp, getürdüp içesin bu rencden 
kurtulursın.55 didi.... Belhde b ir kulı var id i, adına Hüsrev dirler id i. B iti yazdılar; mefhum 
budur: ،،B iti sana yetişicek ol şudan cala4-taccll gönderesin...,5 Gönderdikleri adam bitiy i 
Husreve iletdi. B iti Husreve değdi. B ild i kim  !sender hastadıır. Bu şuyu işitm işdi, hasta 
içse hoş olduğın bilürdi. Eytdi: “ Vermezenı”  diyüp, ol gelen adam girüye gönderdi. Haber 
ikendere yetişdi. İskender gazaba geldi, kakıdı. îrec adlu bir pâdişâh vardı. Çokluk (asker 
ile gönderdi. Haber Husreve irdi. Karşu çıkdı, uğraşdı. irec şındı. Mahbüs itd i. Haber çün 
iskendere geldi katı tacaccüb itd i. Taymus adlu bir pâdişâhı dahi çokluk  adam koşdı. 
Taymus dahi Husrevle uğraşdı. Taymus dahi şındı. Anda mahbüs itd i. Haber iskendere 
irişdi. Ernr itd i leşkere؛ bindiler. Haber Husreve ird i. B ild i k im  karınca üzerine Süleymän 
gelür. Yad yırak tedbîrin kılup  hişân uzak birle, hoş zad ile ziyâde yarak ile  berkitti... üç  
yıl muhasara itd i，almağa çâre olmadı. Katı kızluk  oidi. Çeri zacı f  oldı ve hem atlara rene 
girdi. A tla r helak olmaklığa başladı. (Asker iskendere geldiler, şikâyet itdiler. D id ile r kim: 
“ Ey pâdişâh! Cihan atlarumıza maraz vâkic oldı. Helak oluyorlar. Ne buyurursın?”  didiler. 
İskender Aristutâlîs  hakimi kagirdi: “ Bu h،'ıl пеёйг?55 didi. ،،Âdem  oğlanları içün hikmet 
tasnif itdün; поЧа hayvanlar içün dahi bir kitäb tasnif idün, yolda izde atlara bir rene ٧^١ ^( 
olıcak ol kitâbla camel kılalar.,? Zaman geçdi şehri aldılar. Husrevi helak kıldılar. Ol şudan 
İskender içd i, sıhhat buldı. İskender ZuM-karneyn, Aristutâlîsi dacvet itdi• “ o  kitâb-ı 
mezküreyi te ^ If eyle，gOrelim.，’ dedi. Pädişähun emr ü fermanım yerine getirüp, bu kitabı 
te ^ ıf ve Baytär-näme ism i tesmiye eyledi. Ve hem ben zacı f  ve nahif ve hakir ve faklriiM- 
muhtaç... Muhammed b. İskender Edirnevî bu kitäb elüme girdi. cArab dilince idi.... Tiirk l 
dile tercüme eyledüm, kim  Türkî dilde ola ve hem okuyanlar bizi ducâdan unutmayalar.

9b. ... Bäbu evvel, atlarun tabicatım bildirür. Bâbu sânı atlarun eyü calâmetlerin bildirür. 
Bâbu şâlis, atlarun sıfatların bildirür. B^bu râbic atlarun dişin bildirür. Bäbu hâmis başında 
ve içinde olan rencleri bildirür. Bäbu sâdis atlarun gövdesinde olan rencleri bildirür. Bâbu 
sâbic ayaklarlarında olan rencleri bildirür. Bäbu sârnin atufi sıtmasın bildirür. Bäbu tâsic 
atun tedbirin bildirür.

Son: B ir  at zıku^-nefes  olsa ana Cilâc budur, maclüm  oluna: B ir  yılanı tutasın başın kesüp 
yabana atasın. Kendince âteşe yakup beyâz ( نايب ) kül olunca. Andan sonra küli alup atuň

yem inlin  torbasına dökesin. Ata  b ir  gün b ir  gice bu Cilâcı itdükden sonra yem ve şu 
virmeyesin. Ternmet tamâm. Hafız Muhammed Emin 19 Câ. 1265.

Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Esad Efendi - 1645/6，Türkçe.
226X132 (163X82) mm  Yk. 126b-185a. 19 St. Tâlik. Kahve rengi deri c ilt (M iklepli).
Aristutâlîs
Baytär-näme

Baş: Bisrn... Taşnıf-i Aristutâlîs. EMrnme-i dîn ve ümerâ-i ehl-i hakim  ve vüzerâ-i şâhib-i 
resm ü âyin ve cukalâ-i dürbln. Şöyle rivâyet kılurlar ki, çün pädişäh-1 aczam... şehinşâh-1 

hâfikayn İskender Zıı'l-karneyn rahmetu'llahi caleyhi şol vakt kim  Rûm vilâyetinden hurüc 
kıldı. Klş bahrini dutdı.

Son: B ir  rnikdär kuyruk yağıla merhem idüp, bir kiremiz paresiyle evvel ol bahak olan yere 
sürüp kanada. Atdan ol merhemden üzerine ura. Beş on günden şonra şâfı kuyruk yağıla 
yağlaya eyü olunca ... bu ducâyı okuya.
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33. Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Esad Efendi - 1645/7，Türkçe.
Yk. 185b-204a.

Baytär-näme

Baş: Bism... El-hamdü li'llah i ... Ve bacdü: Bu te5l l f  olunan Baytär-näme eyü ve cins olan 
atlarun nişânlarını ve uğurlısmı ve uğursız olanı ve maražlarun Cilâclarını beyân kılup, zikr 
olunur. Ve atun evvelâ baş-ıla ve gerdânun eyü nişanlarını beyân ider.

Son: ... ve üç gün her sabah aç karnına yiyeler ve yâhüd suya konup içeler; beğâyet 
mücerrebdür ve kerrât-ıla tecrübe olunmışdur. Va'llahu câlem. Temmetü'1-kitäb.

34• Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Fatih ■ 1263/2，Türkçe.
268X145 (184X88) mm Yk. 183b - 188b. 23 St. A ltın  cetvelli. Tâlik. Kahve rengi deri c ilt 
(M iklepli).
Aristutälls
Baytär-näme

Baş: E^mme-i din ve ümerâ-i ehl-i temkin ve vüzerâ-i şähib-i resm ü äyın ve cukalä-i devlet- 
bin... şöyle rivâyet iderler ki çün pädişäh-1 aczam ve şehinşâh-1 mucazzam, melikü'1-ümerä- 
i f i 'l-câlem...

Son: Eger at öksürük olsa yemine üzerlik  bırağalar, hoş ola. Eger at kaşanmasa, it  üzürni 
dögeler, şuya katalar içüreler eyü ola. Eger at bıçılğan olsa，hırızma uralar, tüyin  gidere. 
Bacde, sâde yağı tuz ile kaynadalar ışıcakla dürteler, hoş ola.

35. Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Damad İbrahim  Paşa - 927, Türkçe.
224X150 (159X847) mm  103 yk. 11 St. Harekeli nesih. İst. T. 1168 H. Kahve rengi deri cilt.
Arestetâlîs
Baytär-näme

Baş: Bism... El-hamdü li'llah i rabbi'l-cälemln va'ş-şalavatü ve's-selâmü calâ hayri halkihi 
Muhammedin ve calä âlihi ve şahbihi ecmacîn. Rivâyet olunur k i İskender Zu'l-karneyn 
Rahmetu'llahi caleyhi şurb-1 âb-1 hayât içün zulumata sefer mürâd itd ikde  Arestetâlîs 
hakim...

Son: B ir  mikdär hävuc ve b ir  mikdär arpa ve b ir mikdär kebek ve b ir  mikdär tuz her 
birinden ikişer avuç bu üslüb üzre her gün b ir avuç ziyâde ideler. Tuzdan gayrısın anı 
semirde ziyâde hüb ola. Temmetü^-kitâb bi-cavni'l-meliki'l-vahhâb.

36• Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Bağdatlı Vehbi - 1502，Türkçe.
238X160 (165X95) mm 37 yk. 15 St. Altın  cetvelli• Nesih. Mukavva c ilt (M ikleb li).
Aristutâlıs
Baytär-näme

Baş: Bism... Elhamdü li'llah i rabbi'l-câlemln ve şalla41ahü calä resülünâ Muhammed ve Calâ 
âlih i ve şahbihi естаЧп. Ammä bacdü: МасШш ola ki atdan gözel ve kuvvetlü ve göregen 
olur ve eşkin ve yügrek hiç b ir hayvan yokdur. Zirä  her ne kadar kuvvetlü hayvân olsa at 
anı gögsi ile  yıkar... İskender Zu'l-karneyn hazretleri žulumäta sefer mürâd eyledükde 
Aristutâlıs hakimi dacvet idüp, bu sefer bacıd ü şedide mütehammil atlardan intihäb itmeğe 
emr idüp, hakim  dahi atların cemîc elvâsından cem( ve bir vaktde şu ve yem  virüp  ve bir 
âhürda bağladılar.
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37.

38■

39•

Son: Bed-höy olan hayvan tecrübesiz mîimkin degiildür bilinmez, ik i gice temhiri mümkin 
ise yemini ve şuyını, ve sa5ir harekâtı dikkatle та Ч й т  olur.

Süleymciniye Kütüphanesi, bölüm adı: Fatih - 3535, Türkçe.
305X205 (215X135) mm 157 yk. 13 St. Harekeli nesih. İst. T. 943 H. Kahve rengi deri cilt. 
Muhammed ibn Hazzâm 
Kitâbu baytär-näme

Baş: Hazâ Kitâbu Baytär-näme. Bism... El-hamdii li'llah i rabbi'l-cälemln ve'l-câkıbetü li'l-  
rnuttakîn va'ş-şalatü ve's-selâmü calâ seyyidi'1-enbiyä ve âlihi ecmacîn. Amma bacdü: B ilg il 
kim  insandan sonra eşrefü hayvanât atdur kim  ana cArab teres dir.

Son: ••• bir listi örtülü tar yire koyalar ve sırtlan kemügini dütüzeler, nâfic ola inşâ-allahü 
tacâlâ.

Süieymaniye Kütüphanesi, bölüm adı: Ayasofya - 3575, Tül'kçe.
213X155 (157X104) mm 109 yk. 13 St. Nesih. Ter. T. 1090 H. Kahve rengi deri cilt. 
(Abdullah İbn el-Bedr el-M ışıi (M üellif)
Muhammed b. Çerkeş (Mütercim)
Kitab-ı baytarname (Eser 4 makaleden oluşmuştur. Birinci makalede 70 b^b，ikinci makcilede 66 
bâb, üçüncü makalede 70 bâb ve son makalede 12 bâb bukınniaktadır.)

Baş: Bism... Hamd evvel Hudâ-y-içün ve mücid-i çarh bökalemün... Amma  bacdü: 
Muşannifü'1-kitäb (Abdullah ibn  el-Bedr el-M ışrl dimişdür. Şol Baytär-näme kitabını ki 
merhum atamun mücerrebâtmdan ve ben hakir..

Son: Atlarun gayet cömürleri dahi kırk  yıl degüldiir. Bacz atlar dahi kırkdan ziyâde yaşar. 
Va'llahü aclem.

Süieymaniye Kütüphanesi, bölüm adı: Kılıç  A li Paşa -717, Türkçe.
211X149 (161X91) mm 190 yk. 13 St. Harekeli nesih. İst. T. 884 H. Ebru c ilt (M iklebli).

Hibetu'llah b. Mahmüd ibn Mevdûd el-Hanefı (Mütercim)
Kitâbu baytär-näme (Eserin 24a,ya kadar olan kısmı Farsçadır).

Baş:

بآفت توري در املع كه ىهادشاي ذات ترضح زايس سجسا دعب اث ■••ا  Ј اتن و عد ىب رشك و سايق ىث و >د ىب و دمح .••مسب  

< ن إ جتم ن ن ١ يمر ت ي ه باك ب ن هلل ١ ه م ب ن ا دحم و ب د تم ه ىمع نىفل ١ و ن ثل ١ مع و ١ روغ د دل .و . هسن . نطايب ء خ ا هم ار ز ر ن ا ت ا ز ت خ بك  

سكت فن دنين خهسن اين انكب لحا قوش دهرك ينهرت كىرت ميى لنق از ذاشلا يمظع تا  し او كد اند داترسف رفقي بدين فاثماب

24a (6) Bu kitaba nazar iden cärifler katında mahfi degüldiir ki musannifi rahmetu'llahi tacälä äyät- 
1 kerîmeden ve ahâdısi ve ahbân...

Son: Fâyide eylemez. Amma ol ki vech-i caşb ğâlib olmış ola. cAlâmeti oldur ki at boymnı 
çeker. Başını kaldırmağa kudreti, ağızm açmaz, şu içmeğe kudreti olmaz. Mezâkir-i hayası 
şarhar; anaçuk anaçuk işer, tersliyemez dahi yörüticek lžtiräb haşıl olur yörüyemez. Dört 
yanına egilür. Boynı aşağa düşer. Bu anunçündür ki boynınun tamarları alur ve çekilür. 
Anunçiin buna ğâlibdür vech-i caşb. Derlemez helak olur. Va'llahü cälem bi'ş-şavâb.
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Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm adı: Esad Efendi - 2458, Türkçe.
167X1 98) 1 أX52)  mm 164 yk. 13 St. Tâlik. İst. T. 975• Kahve rengi deri cilt.
CAİİ b. cÖmer el-cArabı 
Kitâbu gaza ve baytär-näme
Ğazä-пшпе l b-75a (8 bâbdan oluşmuştur. 6. babı at beslemeğe dairdir [39a]).

Baş: Bism... Sipäs bı-kıyäs ve sitayiş muhkemü'1-esäs, evvel âlih i câlemü'l-ğayb ve'ş- 
şehâde ve pädişäh-1 şähibiTl-hiikm...

Son: Sen dahi meydâna gel yâ beni öldür kurtulayım  ve yâ seni öldüreyim  kavm  ve 
hısmlarum varayım.

Baytär-näme 75b-164a

Baş: Bism... Hamdü bı-had va'llahi ve minhâ-yı bî-evvel, minhâ-yı hazret...

79b. Der-risâlede bir kaç (beş) b^b z ik r idelüm. Bâbu evvel atlarun fazlı ve sânı ve 
eyüsinün ve yatlusınun nişanı beyânındadur. Bâbu şanı atlarun dişleri ve yaşlan ve 
beslemesine müte،a llik  olan işleri beyânındadur. Bâbu sâlis atlarun taşrasında zuhur iden 
maražlarun calâmeti ve tedâbir ve Ciläcätindadur. Bäbu räbic atlarun içeriisinde olan 
zahmetler beyânında ve tımar ve Ciläclarmdadur. Bâbu (lämis şäyä-yi näfica ve tedblrät-i 
cämica beyânındadur.

Son: Ve egercibäretde sehv väkic oldısa lutflarından olalar.

Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Hüsrev Paşa - 816/3, Türkçe.
278X176 (177X107) mm Yk. 52b-82b. 15 St. Harekeli nesih• Kahve rengi deri cilt.
Şeyh Muhammed Käžl-zäde 
Kitäb-ı makbııl der hâl-i huyül

Baş: Hamdii bı-had ve senâ-yı lü-yucad ol hayyu ve dâ5im  ve ebed ve ferdü ve kâ5im  ve 
şamed hažretinüň cenâb-1 kibriyâsına ve şükür ve sipäs sacädet esâs ve tevhıd libâs ve 
medih ve dürüd huceste ve rüd Muhammedi enfâs bl-caddü ve bl-kıyâs ol hâlıku cinnü ve 
nâs...

5 4 b• ...Ve bacde: Bu hakır-i bl-m ikdâr ve fakîr-i fazl-ı ğaffâr Şeyh Muhammedü'l-macrö f 
bi-KäžI-zäde cucile't-takvl-zäde ve rezeka'i-hüsni ve ziyâde...

56b. ... Kitâb-ı miskin nikäb-1 müstetäbuň ism ini Kitäb-I makbul der hä l-i huyül idüp ve 
b ir mukaddime ve b ir  hatime ve dört bâb üzre tertlb itdüm. Bâbu evvel firâset karın 
hakkında ve fežä5ilinde  ve rid  olan äyät-1 kerime ve ahâdiş-i şahıha ve äsär-1 latife  z ik ir  ve 
beyânındaduı*. Bâbu sânı atlarun eyüsi ve yatlusı calâmetleri beyânındadur. Bâbu sâlis 
atlarun tedbîrlerin ve hakların beyân ider. Bäbu râbic atlarun dişlerin ve yaşların beyân ider.

Son: Atun menâficinde ve kendiinün dahi amräž ve mucälecätında söz çokdıır. Lâkin  tabc-ı 
pädişählye melal virmekden ihtiraz içün ıcâz ve. ihtisar kılındı. Beyt (12 beyit vardır):

Hayrıla hatm eyle idüp ihtisar 
Hätime-i dacveti päyän-kär 
Sen dahi Cami gibi bl-irtiyâb 
Kıl rakam hatime temme'l-kitâb
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42. Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Bağdatlı Vehbi - 1506/1, Türkçe. Yukandaki eserin bir 
başka yazması.
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195X137 (120X78) mm  Yk. l b-43b. 13 St. Nesih. Ebru c ilt (M iklep li).
Şeyh Muhammed Käžl-zäde 
Baytar-nämefi ahväli'l-huyül

Baş: Bism... Hamdü bı-had ve şenâ-yı lâ-yucad ol hayyu ve dâ5im  ve ebed ve ferdü ve 
kâ^m  ve şamed hažretinün cenäb-1 kibriyäsma...

4a. ... Ve bacde: Bu hakir bî-mikdâr ve fakır fazl-ı gaffar Şeyh Muhamrnedü'l-macrü f bi- 
Käži-zäde...

6a. ... Bu kitâb-ı miskin nikäb-1 müstetâbun ismini Kitâb-ı makbul der hâl-i huyül idüp ve 
bir mukaddime ve hatime ve dört b^b üzre tertib itdüm.

Son: Atun  menâficinde ve kendünün dahi emräž ve mucälecätında söz çokdur. Lâkin  tabc-ı 
pädişähıye melai virmekden ihtirâz içün icaz ve ihtisar kılındı. Beyt:

Sen dahi Camı gibi bl-irtiyâb 
K ıl rakam-ı hatime temme'1-kitäb

Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Kadızade Mehmed - 420，Türkçe. Yukarıdaki eserin bir 
başka yazması.
203X140 (150X80) mm  62 yk. 11 St. Nesih. Ebru c ilt (M iklepli).
Şeyh Muhammed Käžl-zäde 
Hazâ Kitâb-ı makbul f i  hâl-i huyül

Baş: Hamdü bı-had ve şenä-yı lâ-yucad ol hayyu ve dâ5im  ve ebed ve ferdü ve kâ^rn ve 
şamed hažretiníin cenäb-1 kibriyäsına...

Son: A tu^  menäficinde ve kendünün dahl amräž ve mucälecätinda söz çokdur. Lâkin  tabc-ı 
pâdişâhıye melai virmekden ihtirâz içün Icâz ve ihtisar kılındı. Beyt.

Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Esad Efendi - 3695/9, Türkçe. Yukandaki eserin bir 
başka yazması.
217X136 (135X61) mm  Yk. 124a-132a. 21 St. Tâlik. Ebru c ilt (M iklepli).
123b-124a,da atlann iy i nişanlanna dair ayrı bir metin vardır:

Baş: Bism... Atlarda eyü nişanlar nâ-mübârek nişanlar beyân olunur•

Son: Dahi nişane çokdur. Görmeyince haber virilmez. Şöyle maclüm  ola k i va’llahu аЧет. 
Şeyh Muhammed Käžl-zäde 
Kitäb-ı makbul der hâl-i huyül

Baş: Bism... Hamdü bı-had ve şenä-yı lâ-yucad ol hayyu ve dâ^m  ve ebed ve ferdü ve 
kâ^rn ve şamed hažretlerinün cenäb-1 kibriyäsma...

Son: Atun bevli tutulsa bevlini karnına süreler d e f olur

Süleymaniye Kütüphanesi，bölüm  adı: Fatih - 5419/2，Türkçe. Yukarıdaki eserin b ir başka 
yazması.
194X123 (146X69) mm Yk. 23b-44a. 21 St. Nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklep li).
Şeyh Muhammed Kâzl-zâde 
Kitâb-ı makbul der hâl-i huvül
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Baş: Baytär-näme. Hamdü bî-had ve şenâ-yı lâ-yucad ol hayyu ve dâ5im  ve ebed ve ferdü 
kä^m  şamed hažretinün cenâb-1 kibrâysma...

Son: Atun  menâficinde ve kendünün dahi emräž ve mucälecätında söz çokdur. Lâkin  tabc-ı 
pädişählye meläl Yİrmekden ihtiraz içün îcâz ve ihtişâr kılındı. Nazm:

Sen dahi Câml gibi bl-irtiyâb 
K ıl rakam hatime temme'1-kitäb

46• Süieymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Fatih - 5419/3, Türkçe.
Yk. 44b-59a.

Nevci-dlger baytär-näme

Baş: A tla r …her ne kadär emräž var-ısa ol maražlarun Cilâclarun bildürür. Eger b ir  kimse 
bilmek dilese k i atun hastalığı nedür ve Cilâcı nedür ve hasta olmasına sebeb nedür? Sebeb 
budur k i kızmışla şu virmekdür ve yâhüd kızmışla bir yerde durğurmakdur.

Son: Akdukdan şonra makld olmaya şol kadär halâş bula inşä-allahu-tacälä.

47• Süieymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Hekimoğlu - 787/2，Türkçe. Yukandaki eserin b ir başka 
yazması.
279X164 (224X85) mm. Yk. 62a-74b. 23 St. Tâlik. Kahve rengi deri c ilt (M iklep li).
Şeyh Muhammed Käžl-zäde 
Kitäb-I makbül der häl-i huyül

Baş: (Baş tarafı eksik)... beş altun vir[e ]. Eger senün geçerse, ben sana beş altun vireyin  
diye bu şart üzre ki koşalar. Bu takdirce harâm olur.

Son: Atu^  menäficinde ve kendünün dahi emräž и mucälecätmda söz çokdur. Lâkin  tabc-ı 
pädişählye meläl virmekden ihtiraz içün îcâz ve ihtişâr kılındı.

Sen dahi Camı gibi bî-irtiyâb 
K ıl rakam-ı hâtime temme'1-kitäb

48. Süieymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Hacı Mahmud - 2055, Türkçe. Yukandaki eserin bir 
başka* yazması.
225X133 (154X78) mm  27 yk. 19 St. A ltın  cetvelli. Harekeli nesih. Kahve rengi deri cilt. 
Füyüžl (M üellifi bu isimle geçen eser aslında Şeyh Muhammed Käžl-zäde^e aittir). 
Kitäbü'1-huyül

Baş: Hamdü bl-had ve şenâ-yı lâ-yucad ol hayyu dâ5im  ve ebed ve ferdü kâ5im  ve şamed 
hažretinün cenäb-1 kibriyäsma...

3a. ... Ve bacdü: Bu hakir ve bl-m ikdâr ve fakîr fazl-ı gaffar mürdan kemter Füyüzî häksär, 
hidâyet rahman ve cinäyet müstecân...

Son: Sultân ğuzât-ı müslimln ola. Âmîn, şümme âmin bi'n-nebiyyi'l-emm.

Pâdişâhım id iip  ümidin kabül 
Bâciş-i lu tf ola Kitäbü'1-huyül
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49•

50.

51.

5 2 .

Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: İzm ir -431, Türkçe.
210X135 (107X57) mm  225 yk. 17 St. R ık’a. Kahve rengi deri c ilt (ik inc i sayfada 25 Eylül 
1922Ме Muhammed Ebulkasım  Bey tarafından Süleymaniye Kütüphanesine vakfedildiğ ini 
bildiren  bir kayıt vardır).

Kitâbu fı't-tıb  ve'1-emrážx ve terklbi'1-edviyä ve baytär-näme

Baş: Der-beyän-ı mucâmele-i emrazı ve fenn-i terklb-i edviye makâle-i evveli. Mukaddime. 
M ucämele-i emräžl cumömlnüiı ve ... tacrlfi ve taksimi ve birbirinden farkı ve ehemmiyyetle 
garazı ne oldığınun beyânındadur.

Son: Pelesenk yağıla bir kaç çıkın yapılup, yacnı pelesenk yağına pambuk... çıkın yapılup 
fercin içine şala.

Süleymaniye Kütüphanesi，bölüm adı: Tahir Ağa Tekkesi - 453, Türkçe.
240X181 (160X98) mm  】00 s. 19 St. R ık’a. 1st. T. 1210 H. Ebru cilt.

Hüseyin b. M olla  Şems (Mütercim)
Kitäbu baytär-näme

Baş: Bism... Teşbih ve tahmıd ve takdis ve temcıd 0 kerim أ  Rabb-i Meclde ki insanı...

17s. ". Bu Baytar-nâme'yi on bâb üzerine bina eyledim. Ve her bâbı bil• kaç fasi üzerine... 
kıldım , tâ miibtedl olanlar zahmet çekmeye. Bäbu evvel çıtların eyü ve gökçek her 
calämetlerin beyân ider. Bäbu sani atlann eyü ve yavuz sıfatların beyân ider. Bäbu räbic 
atların başında olan renclerin beyân ider. Bäbu hâmis atlann boynında olan renclerin beyân 
ider. Bäbu sädis atların içinde olan renclerin beyan ider. Bäbu säbic atlann ayağında olan 
renclerin beyân ider. Bäbu şämin atlann gövdesinde olan renclerin beyân ider. Bäbu tâsic 
atların ısıtmasın ve Cilâcların beyân ider. Bäbu cäşir atlann tedbirler ve tahkiklerin  beyân 
ider.

Son: Ve bu risâle-i fürüsiyye k i ažcaf-i cibâdu'llah ve aşğar-1 rnahlükat ile Hüseyin b. Molla  
Şems... lisän-ı cAräbıden... Türkçeye tercüme itdiginden... tamâmı budur ki okuyup 
yazup... ducâ ile  yâd idüp ihlâş ile  fatiha İhsan ideler... 1210.

Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Bağdatlı Vehbi - 1503, Türkçe.
235X153 (190X109) mm 丨 18 s. Rık5a. Yeşil mukavva cilt.
Tayyär-zäde Ahmed cAtâ
Tuhfetiì'l-fàrislnfìahvàli'l-huyCili'l-mUcàhidìn  (Baş tarafında i lk  beş sayfada fih rist vardır. B ir 
mukaddime ve 54 bâbdan ibarettir).

Baş: Bism... Cäpük-suvär semend âteş cinân rüşd ve kiyaset ve färisü'1-hayl...

Son: B ir  mikdär şoğuk suyun içine ik i kabza arpa uni atılarak iç irile  ve gicenin yarısında 
altmış dirhem  ve şabâh ile  dahi altmış dirhem  çerviş yağı burnma dökilüp  yola gideler. ik i 
günden şonra yine şu bulunmayacağı melhuz ise bir minval muharrer şu içdirilerek  ve 
burnına yag dökilerek seyr ideler.

Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm adı: Antalya Tekelioğlu -681, Türkçe.
154X100 (109X64) mrn 133 yk. 17 St. R ık ’a. İst. T. 1282. Sırtı siyah deri，siyah bez kaplı 
cilt.



BAYTARNAMELER 211

M. Şevki Bey 
cJlm-i hıfıu'ş-şıhha

Baş: Der-beyân-ı cilm -i hıfzu'ş-şıhha. Şıhhatün şürütım ve sıhhati hıfz  ve vekâye itmek 
içün ikžä iden...

Son: ...terk olunduklarında baczan tırnakların nizâmına gireb iliir. Sene ik i yüz seksen 
ikide, mäh-i şaferiň üçünde Şevki bendelerinin baytâriyye fenninde cilm -i hıfzu'şıhha 
hitâm-pezlr oldj.

53• Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm adı: Antalya Tekelioğlıı - 683/1, Türkçe.
197X130 (143X85) mm yk. l b-76a. 17 St. R ık，a• Sırtı kahve rengi deri, siyah kâğıt kaplı cilt. 
M. Şevki Bey 
Ahkäm-ı emrâz-ı hârici

Baş: Ahkâm-ı Emrâz-ı Hârici. Vücüd-i hayvana haricen c،ırız ve tasallut iden emräž-1 

mütenevvi anın sıret ve ahvâlini ..

Son: B ir  vech meşrüh ışlâh idilmesine sacy ve gayret oluna. Temmet tamâm.

54• Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm adı: Antalya Tekelioğiu - 683/2, Türkçe.
Yk. 79b-161a.
M. Şevki Bey 
Hayvan hastalıkları

Baş: Akkäm-I emräž-1 haricî ve dâhili kitâblarında tacdâd ve tacr l f  kılınan cile l ve emräž-1 

muhtelife bärglr cinsinden (ad ve ictibâr olunan...

Son: Bu mahalde bahsinden garaz yalnız cilm  makamında olarak ne dimek olduklarını 
bilüp, vakıf olmak efkârına mebnl tahrir ve tafsil olmuşdur.

55. Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm adı: Antalya Tekelioğiu - 683/3, Türkçe.
Yk  162a-186b.
M . Şevki Bey
Hayvanat-ı müflise emrazı beyânında

Baş: BcU'gîrin gayrı olan hayvânat-1 münise-i sâ5ire hakkında mucâmele-i emrazda tacr l f  ve 
beyân...

Son: İstisnailerine mecbüriyyet haşıl oldığı hâlde istimallerine  ziyade dikkat itmelidir.

Farsça  Yazm alar
56• Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Şehid A li Paşa - 2066/1, Farsça.

180X113 (126X62) mm Yk. l b-29a. 12 St. Talik. İst. T. 977 H. Ebru cilt.
Aristätälıs
Bcıytär-näme (40 Dabdan ibarettir.)

Baş:

تملا . طا١ هلآ و راخ نل ا١ و س هحص ؟ و ب ئ هاذ ت I الا و ىلع ممل  , ^١ بر هلل دحلما ■■■مسب اا و ٠^ ع ةل ب سلمل ق ق ؛ ت

مإا طا شح دعب ما1نال م ماكحلا نسل د ق ا مل ا و د سوقين اق اميكح، هي ^ تجساع ك ز ا مبن ت̂لا ك ز ا ز ش ، يع ا ن ب بهت را لا ىسيسطاطا  

ه ميكح رسا روين ك د ن نري دوب ك هون و ت ل و ش و ه ىسك ا ت ك بك تسا ا و ميكح سويناق خ و ب ا و نلضاق ب
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ن مامت و د و و نممج آ م و اا تجحا داب طايتحا م د ي ر دم رنيش ارست ك ز ذ ك ه ن ر ك ك ذ ا ك د ب داب فوخمر ر ش ك ا ح و د طايتإ ن ى ز د و ز ب

57• süieymaniye Kütüphanesi, bölüm  adı: Şehid A li Paşa - 2066/2, Farsça.
Yk. 29b-38a.
Aristo
Mevlänä imämü'l-müte^hhirln  Şemsü'l-millet ve'd-dîn Muhammed b. Huseyn (Mütercim) 
Baytär-näme (30 bâbdan ibarettir).

Baş:

.مس . ر راكفت ز1 باكت اين . وا ط ووا لعاوف اثلون و اهرهن و اعيبه از و تسا كرده معج يد و كنب نابسا فصو دو كه تسا ميكح ىم  انل
ه هوكج ك دا ن ت ت و ب ك ن ي با ز ا ىرب ا ا ا و رذ ه تنيمل ا ك ر و رسا ا د ن و ك دوخ ىمر ن ن فالت ا ه ي د ر ال ك و اا انم ناتل1 مم ي ر سش خ و ةمللا م  

شداب ىطخ صواف ناين زىات نازب از ات تسا كرده همجتر ب،اكت يهلع هللا ةمحر بنحس بن دحمم دينلا

Son:

سبن مب و دومل جا د ىالب هر ب و ن ر د ن د ا د ر د تسا ك ب و ن ايس رب د داب هابس نم ة و تسب ي ي رلا آ د ىسك ن ا و دم ات خب و في طملمد ب

Son:

Â T IF  E F E N D İ K Ü T Ü P H A N E S İ 
(3 yazma: 2 A rapça  yazm a，1 T ürkçe  yazma)

A rapça  Y azm alar

5 8 • A tı f  Efendi Kütüphanesi - 1959，Arapça.
220X154 (160X80) mm  71 yk. 25 St. Nesih. İst. T. 1172 H. Vişne çürüğü deri c ilt (M iklep li). 
M elikü 'l-Eşre f er-Resülfye  ait b ir eser olmasına ragmen m üellifin  adı Celâlü'd-dln es-Suyütî 
olarak gösterilmektedir.
K itâbü 'l-m uğnîfi Hlmi'l-baytarat (88 bâbdan ibarettir).

Baş:

د شتل1 ...مس ظ1 دلملا1 كبل1 ب  و و ^ ^١ مرواي مكحا ت تهام.توهنل قنل1 مال1 ئرال1 عاىلءق1 إال

د دعن ث هئ ك تم باا ث ه رصخ ، ي ة هجو ي ر ي ه ه نم ليخلا ماكح نم ث؛لةاا ا ضمرا يف ىميلا لا ن لايف ( مهعرصلي از نا  

نريسا هوا ع ت و اا ل و ا ماء ها ف غىنلا و ات آ2يل1ى ر

4b.

أ دعاب —١ و اناستجا اا دحو لالا م ه■■■ماث و ي هالا ن ضال0 مد ح0 رخ يال و  Ј ببلا  لالا ا ك ىق و وا رذ نل هاثص و لبلا ا ات  

ا تمكلو ا ي ا رفالصو ور دل م「د ر ا رقال هالا تابص نحف بهس الو و مد أ ه د د و ىلا وا ه ضايب ال ذ ي ف
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Son:

ذا ه ه ث من آلذ ن ئ ت مت يعالت هلل الش ا ك ل با ع هللا دمحب ا هوو هوت نحس و ن ق ي كذ و ف ت ل خاي ؛ئ

59• Â tıf  Efendi Kütüphanesi - 1968/1, Arapça
192X145 (160X115) mm  Yk• l a-203a. 15 St. Nesih. İst. T. 938 H. Kahve rengi deri c ilt 
(M iklepli).
Ebü Bekr İbn BedrüM-dın ibn  el-Münzir el-Baytâr
KämilWş-şın^ateyni'l-baytara ve'z.-z.artaka el-macrüfb i'n-Nâşırî (Metnin iğinde şekiller var).

Baş:

ملمس . . م. ة 1د نا ض الا ىق ب ب همس يلعالا د ب ه ر اق  

قح ىلع د  I . . . ط ١ حس ةل ١ ■ يلرص ١ و ل و ١ و ١ ب ل ع قال ١ و ل ت ضل ١ و ار سنلس ١ و لف انالس ١ قحتام  Ј و ١ هلل دمل ١  .اسال . . ثل ١ و مكحلع ء ق

Son:

فلل \نحر ان طيبلا ب ةا ا ر نم Ј عانلص و ش ن قوتل همس نان ي هان ف ي وا ف ص را و بال ما و داشل ص الا يف تل د نانلا و ن ن ا ه د قاللا و يوت  

ه عا ةالل ر ئريخلI يف و ف هوع و هللا دحمم ابكتلا مت ةرخالا و ادينلا يف ا هوت نحس و ئ ق ئ و في نس ئغ همس صل د  ر دلآ و دحمم اي

هحص يث انسل مسل و ب نلا موي يلا ابد( ي「د محك ي ن همس ىصو Ј اد ت داث ع ت اا اا نس بحص د عا1 هللا ،سولر اي ن و نمج ك ع إب1ا ر نع  

^١ بعات ^ ساي مهل ٠^ ح نما1 ه،مآ آمبن دينلا موي يلا ابا

T ü rkçe  \a z m a

60• A tıf  Efendi Kütüphanesi - 1533/5，Türkçe.
198X135 (135X58) mm  Yk. 35a-65b. 19 St. Siyah mukavva c ilt (M iklep li).
Käžl-zäde Sevh Muhammed 
Kitab-ı makbül der hâl-i huyül

Baş: (Baş tarafı eksik) ... ve kelim ät-1 kibär intihäb  ve ih tiya r kılınm ışdı. Bu sene-i 
mübarekede böyle mesmuc oldı ki devletlü ve sacâdetlü pâdişâha cälem-penäh...

Son: Atun menäficinde ve kendünün dahi emräž и mucälecätında söz çokdur. Lâkin  tabc-ı 
pädişähıye melai virmekden ihtiraz içün îcâz ve ihtişâr kılındı. Beyt:

Sen dahi Camı gibi bl-irtiyâb 
K ıl rakam-ı hâtim  temrne'l-kitab

K Ö P R Ü L Ü  K Ü T Ü P H A N E S İ  
(17 yazma: 14 A rapça, 3 Türkçe )

A rapça  Yazm alar

6 1 . Köprülü Kütüphanesi, bölüm  adı: Köprülü Mehmed Paşa - 959/1, Arapça.
255X179 (188X115) mm  Yk. l b-50a. 15 St. Nesih. İst. T. 674 H. Kahve rengi deri c ilt 
(M iklepli).
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Theomnestos ( سينموا سط  )

Huneyn b. İshak (Mütercim)
Kitäbil'l-baytcıra (63 bâbdan ibarettir).

Baş:

. .مسب ل. فمج تى ا1ك رب ط ةمل

سينمواث لوق نم ناخنلا ىنست ىتلا هملان ىف حي سياسق هل لايق لرجل G؛■نةص هولق نم اقئص ابطر هللع نم ناك مايش سط  صل

ح ل يلا نانل ن ذ و ك ةص …ياصقلا يق ي أ ف و ل ب ج ر ع هل لانق ل سيناا ح و هل ط ذ هعب هلعلا ه اي

Son:

ببطتملا قحسا بن نانح هرمجت رهلسط  I بي مت بلت ثم ■■.مفانوفه راخما وربته هرهظ ىلع ص سنيموام ا ط خ ز س

62• Köprülü Kütüphanesi, bölüm  adı: Köprülü Mehmed Paşa - 959/2，Arapça.
Y L 5 1 a-168b. İst. T. 674 H.

Sâbit b. Kurra (Mütercim)
Kitäbü'l-baytara (51a-87b,ye kadar mukaddime, 87b-168b,ye kadar metin. 90 bâbdan ibarettir). 

Baş:

كت نم تعض ث ل ل هس ٥دلخلا روا سي ام ت ىمسي ىسرافلا نانالل ريبلا باب ه هط ي هص ف ف  Ј •.مس  نجو . ع و ماكلا اد ايف تص م  

بلا وا لا نم انويلا ريسا و اهريغ و لبالا و ليخلا نم د منلعا و ربقلا و ال

87Һ■■■

اال1 ولالب
كذ نم اا هلق و فالعالا وركث عم هزاللا ثديدهلا هلهزوملا دابهلا ل ع متتسا فى انهم ريصتقل هلق و اهم انهم فهل هما

Son:

هص يل ن الا رد و ه بد حي •وو وب دو ق و نم ر و و ساي سس س هرسك و زسع ب .ه.ا ه . ر مقان وف ن بجم ت مت ىعالت هللا اش ا بك ريبلا ا هط  

ص لماك و بلا فانال ا و عا د هل د لا نم ق نربلا و ليخ ي د ،٠^١ و ا ^

6 3. Köprülü  Kütüphanesi, bölüm  adı: Köprülü Mehmed Paşa - 1360, Arapça.
237X149 (137X74) ٨٦٨٦ 47 yk. 8 St. Nesih. A ltın  cetvelli. Ebru cilt.
Ebl SacId cAbdi'l-m elik  b. Kureyb el-Aşmacı 
Kitäbü'1-hayl

Baş:
بكت ن ليخلا ا لسع ىب1 ع أ عب م د كا ي ل ن ل هحو ىمصعآلا رس-اد ب ه هللا م ي ا و نءىلع اىث ر ش ن ا ن دمن ب د ب ب عا ع س افلا بانل د و ىوحا

3b.
.مسي . ب لاق . ع وأ دم ا ي د ب كع ل ن ل عآلا حمبوئ ب ت 3ك همس همحر ىمص ا رحا ذ وا ف ت دج ق ئ و لا هلع مح ت دعب اي جن و مااي هعبسب اها  ء م م م ؛؛ م *ء ء ١

ف ينئذءتكونح ايشممرا عمااب و اش
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Son:

- د لاي ك ذم دح دحت سرفلا دحق ا ذ فح ناا ي مثلا ف و  Ј ن لا  ب طا ن ا ه ما قاثص ن ي ه ق ن رت ك ب صا قمص* الب عانل ي ا هلبماي مد ^

6 4 . Köprülü Kütüphanesi, bölüm adı: Köprülü Mehmed Paşa - 361/ أ1 , Arapça.
203X150 ( ]5 5 X 1 11) mm Yk. l a-51b. 21 St. Nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklep li). 
Nâşırü'd-dln Muhammed h. Yacküb b. îshak b. Ahi Hizam el-Huttelî
Kitâbu macrife ti'r-rem y bi'n-nüşşäb ve'r-raınmâh ( la ^ a  Kitâbu fi'l-H lm  bi'l-fÜKLisiyye ve7 
camellhä ismiyle geçmektedir. 60 bâbdan ibarettir.)

Baş:
.مسب . ى هلل دحلما . ما ذ ظ ع ك ةل ل ىعالا ةا ر د ن ق ما و تافلصا ع ى لاثال عا ذ طانملا و دملجا و زل امح نحا نل د د ي ن  ,ىلع ي

مخلا نا ي م ىلع هللا ىصل و د ور و البيش متاخ دحم ^١ بر لس ر ٠^ نذ^ و ذنهاب هللا ىلا اداعن هسلا

Son:

دمص الت م كر ق مث ثالث م كس دصا ٠ د

هات د ي و هلل دملا و ب خ الا ا هللا ,هصل و ارو

س ت ب ق طو ىلع ا قملا س ا ر عب ز اث و ةس سم هم ي ي ن ه مت ب ذ ت ثالث ه ا ز ا ه هلع شمد  'ي

التمس ك ىلع ظ و د ن هااي ليرمب ع ن ىعالت هللا اش ا \دت )ح وب باال يمس و هللا نع

نس ىلع د م ي ا دحم هحصو ملحو سملو ب

65 . Köprülü Kütüphanesi, bölüm adi： Köprülü Mehmed Paşa - 1361/2，Arapça. 
20^X150 (149X100) mm Yk. 51b-78b 15 st• Nesih•
Nâşırü'd-dln Muhammed h. Yacküb b. ishak b. Ahi Hizam  el-HuttelI 
Kitâbu tedbïri'1-harb (30 bâbdan ibarettir)•

Baş:

. م س .ي . j دحمم ايدنس رع هللا ,زص Ј سمل و هلا

لق اا تا مل ع ن ل با ا4ما ا ر و و ل ه اج ث ف اب ك طا و را ن نم فل ن ا ه طيح تلا اب د1 بك ي ه و ك وا ار نل و مهل نصق اك كالا اد هلا و」اد ي ب ن ت

Son:

ق الو يلا و ةليحلا يلا دجوما لتاي ال هعذ لي س اا يط م ط ن دملا Ј هلول ا نت م غ ي اا و ممويلا مد ةمل ظا ع ح ل ي هل هت ر ةليحلا اك

ت ن ري و ظ ثح د بياي نمازلا ا ملا بر هلل دحلما و بادت0ا مت ج نم لعا د م اب ،لط ١ هلا Ј دحم ه ب طا ١ ي نل يث سمل Ј س ارك

6 6 • Köprülü Kütüphanesi, bölüm  adı: Köprülü Mehmed Paşa - 1362/1, Arapça.
257X179 (179X114) mm  Yk. l b-13a. 17 St. Nesih. Kahve rengi deri c ilt (M ik lep li). 
Näşırii'd-dTn Muhammed b. Yacküb b. ishak b. Ahi Hizam  el-Huttelı
Kitäbii'l-fiirüsiyye

Baş:

بب دعب اام ■■■مسب هم دسثما حصالا و سملرا بتأدي ا  ان

أ مئ ßl ءاماراين。ئد ان1ف ق ه ىف ض ي عمي داك؛ال ت هم ر ر ىف 1ن ل1ث هش وم نازبلعا و نعاملإت11 نرمكيث ي
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دثلا ءااز،ث  İjU جن دال ^١ عو تلا ^٠ و ^جأ ئئلث مملا تحيؤ ^ ز ي صن و تدق و ن تلا ع عإا به وحيكت م ي نل

و لا-ئوئ ىف ،٢٠^١ مئ  J - ^ í منعن و ٨٧١ و 

67. Köprülü Kütüphanesi, bölüm adı: Köprülü Mehmed Paşa: 1362/2，Arapça. Yukandaki eserin 

bir başka yazması•

Yk  13b-18a.
Nâşırü'd-dın Muhammed b. Yacküb b. ishak b. Ahi Hizâm el-Huttelı

Kıtâbü'L-fürüsiyye

Baş:

ك • ■مسب < ا ي ت مل-
bJj\S هص ا ف و ج د و إلا عل ر ؤ ،تل م ء م دحي آ هظ نم قس خ ر وا مثلي و ه مل ه ̂ر ب آ л ث і С اض1 ىف بائ ث لويخلا رم حي و ل ه3 ص  اي

ماعت نم ذلت فتص وان فترع「اذ ينبيغ رماضالا تا

Son:

وا معن و هللا انشيث و مم"؛ش مايسلت سمل و بهحص و هلا ىلع و دحمم اددسا عثى هلل1 ىصل لكيل

6 8 . Köprülü Kütüphanesi, bölüm adı: Köprülü Mehmed Paşa - 362/3 ل，Arapça.

Yk. 19b-61b.

K itä b u fi cameli'r-ramh ca le 'l-carz.i ve'l-feresi ve'l-münâşîbi'l- mezküreti'l-meşhüret 

Baş:

بكت هد[ ...مسي لن قى ا لع نم رهوشهلا رهوذكلا بياصنل1 و ميرهلا و يصرالا ىلع لرحما م با مجب م  مما عطقااث و خدب الا و حرماأ1 نل

ن دح1 ع ا بقعي و ن و رح ب ء م ا مبلث هللا همحو عإا ي ىن هللا همحر مستلا لاق نمج ب ت ن نل ي ا د ا ر بي ا ع ن 7آ̂ملا ل د ا خ ث ألقس اشمح اثمر ت

Son:

همس و هسيالا ءش  V و إزحئذ أل ند  li لل و ى مع حم_نال نم شهائن ر اداخ نم هسع و ىلع يشده همطم ريس رويلسا رؤس ف
م م  ZZ ء م م ء م م م

بكتلا مت ملاع ا

6 9 . Köprülü Kütüphanesi, bölüm  adı: Köprülü Mehmed Paşa - 1288/1, Arapça.
262X172 (222X125) mm Yk. l a-10a. 19 St. Nesih. Kahve rengi deri cilt (Miklepli). 

Nâşırü'd-dın Muhammed h. Yacküb b. îshak b. Ahi Hizam el-Huttelı

es-Sirrii'l-mahzün ve cäm icü rl-fü n ü n fi Hlmi'l-fiirüsiyye

Baş:

عه ابحم * j و عهاشي  丨 و بهحصاا ز هلآ ز ينسلثو  丨 عاا طل ١ هلل دمل ال ا و شل ل ص ال ا و ةل س اا متحا دمحن قهلف ريح ,ملع ميل س و نل  丨■ • ■ مسمي 
م -ءم " : ١"• م •• ا إ  

هحم و ي نلا ب ي ن ومامت ذ هصاي نلا ر ي اا همس ةمحو سنكا تالق د ت ىف تمجع دمم دع؛م دا ىياك ت نم ه بك رح نحم ا م ا1 زأ ح ص ىض ىيل هللا ر  
* م ء ص ص م ءم • م م م•  ** 一 م م م م  

ه اعن ذمهمع>م ا االعان ح ص هل نورض د هلث هللا ا ه هعلل ان و ب،رخلا يق سمجعا مي ري ه تمجع و نسارملا نم مغ ي غمتما نوفنلا نم ف ي ،  

نوفنلا عجام  Ј را ئف بءيقاكت ئك ةمطالع نن همحآص خزنلا با درملا آقيعلا لاب مي البد ئ ىباكت يتمس و با

Son：
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:Son

الشن و يث ا دالهنا دوره و لاتلا حئ غحالا Ј ملاثم ßU ءا .ريم،ه ناعنا ريص؛لل أنثمك ،Ú ذكر فبث و كآن قأثهم رجو ..

7 0 • Köprülü  Kütüphanesi，bölüm  adı: Köprülü  Mehmed Paşa - 1288/2, Arapça.
Yk  1Qb-72b 
cAhdu,r-rahrrıan h. Ahmed et-Taberi 
Kitäbü'1-väzihfi'r-remy

:Baş
بلا ي°مر يف »باب ■•■مسب ث وا يف Ј ائ ص رلا Ј لال ين ظأي ئئ ت أن مزاينملا »ىنري أن° لأرا ننت ت خ ث ث ؤ ث و ت ئ ظ هن و غني

ب ع ش و مس ض1أمض ي ن

Son:

كذ جاتحي و يناقوف كن قدوت ما و ايهلب أيت1 و ةحفلصا هذه ءاف شهص هذه و نماد الا يلا ل ص كذ مقهاف يرتماك م(م كذ مت قد و ل ل

71 • Köprülü Kütüphanesi, bölüm  adı: Köprülü Mehmed Paşa - 1288/3，Arapça.
Y k: 73b-98a.
Em ir Bedrü'd-dln Bektüt er-Rammäh el-Häzin-där 
K itä b u fi ч іт і'1 -fürüsiyye ve mucälecäti'l-hayl

:Baş
̂قهمس و هلاه و دمل١ يلو إبه روشك ورلعم ار̂ث إن زنلا اعن بذه لييلI هلل ا ...مسب  و عنبظبن ضعح نم دمح ندهحأ نث

ش د ول مخ ه خ ض ت ي ن كسا و ا لل ناث ل ث ت دس و ر J ه İ J İ ه ت ي ثذى.. ب اا .ا ل مل ىثاق دعي م ر ن دعب ا ه ا ةملعرا نم ىل هللا بو ب ىق ف هوأ ب  ا
ر م م م م م م  م م ١ •

را عرا و بل او ن...ساغرل ا نم نفتهص و تفدئهسا مما يةسول را نبه ذ نم رسعمإ، ا يالتن هلل ا يلا ريمثل I بدلعا نفهص م به د وعف ,م ال

ظاا ىكللا زنداواخلا حلرمات،وبكت ^١ هريل ^ و ^ ل ض يلع فوقا رسلعا و رجلسا م[بي

Son:
97b.

ى ما هذا و هت هلا ن فحمص ملع ي تلا هذا ^ بك كابلا ا وأ نم ر ولا رم ر ةسث د ليخلا جالع و ي _ ا ناو د ت ي هالت ا ف صا يق ي اع رح ال مااي يق ح و  انم

ال دل و شرفالا كان نطاللسا و طاا انم سل لا وونالق دينلوا ادينل١ يفس ورصتلا مللكا نل صا حب هللا ديمعت خىل قى ك،لذ و متهر
•• م م م••

ةس روشه تسعي همسا و نانماث و عس ن رهلا نم ت ةج

98a.

ذا تلا ه بك ة ا ق و ق و ي و آص عطا و صا نم و ه ىتلا لل ي مخ و اق ه ؟رق نم هللا ر ي فسا ن ف نحم دات أ ن ي ين ملع نم ق تسا و ئ عا نم ا نم  ليخلا ش

ر و ت يلع محت ك اا توب م ر ونلا هملخلا لجار دحا حل ةص رصي ر حرا م سمل ث هللا همحر و ه اع ن ت ع دا يباك ن ه دال ا يلاالا هعف ب  

ين■■■ملجاا د ذا و ه ر ه خ تلا ا باك

99b-101b,de müellife ait 33 bâbdan oluşan ilâve notlar:

Baş:

دوبن عدة ان ملاع هللا همحر داتالسا لاق ■■■مسي
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صخ تيح طكوس يزتد باكتلا مت يعالت هللا ءساان نهم ل

Son:

7 2 . Köprülü  Kütüphanesi, bölüm adi： Köprülü Mehmed Paşa - 1589/35, Arapça.
331X171 (310X150) mm boyutlarındaki kitabın 38 mm genişliğindeki sayfa kenarlarında 
bulunmaktadır. Yk. 213a-242b. Tâlik. Kahve rengi deri cilt (Miklepli).

K itä b u fi Hlmi'l-baytarat ve ahväli'1-hayl ve mucälecätihä116 

Baş:

و خشع و تهلعظم ضعح نم دمح دهمحا هسنفل هلصتخمس همس و دحلما ىلو لله دملا ...مسب  و قدرتهل ناكتسا و انيته دح ل

لتبسا ر س الب وفهعران ■•■جل همس بوه ما دعب ازل مل قانى زى■"لا بيته وب ل شديد ظرنلا يفلط بوه ما يةسورفلا ت،ا

Son:

لفيغ ابرش خذ ؤم ٩ رحا ء اي دميك ن ١ و سيغ مت س فيه. م ا ء

7 3 • Köprülü Kütüphanesi, bölüm adı: Köprülü Mehmed Paşa - 丨 225，Arapça.
286X205 mm Yazı alanı değişik ölçüde. Yk. l a-96a + 97b-121b (ilâve  notlar) Nesih. İst. T. 
967 H. Ebru c ilt (M iklepli).
Melikii'l-Mücâhid CAİ1 b. Dâvud b. el-Muzaffer Yûsuf b. el-Manşür cÖmer b. Resili el-Gassänl. 

Kitäbü't-tezkiretfı macrifeti'l-baytara bi'-akväli'l-käfıye ve'l-füşüli'ş-şäfiye

Baş:

طا هلل دحلا ...مسب فلل ا زالملا لقب مهل لتكفلا قهلخب ي ■"ح وه و همن ىلع دهمحا وزقه بغس ر اا ي ر ىناق دمب م تط
ظر عا ب•■■لقلا سا ايق لقل من م ه هللا ا ل نم "اعب ىلع ب هاضلا معا ي ف

9 a

اكا اووقالا باكت بشلا لمونلا و فيةل ا

Son:

هلسآ لن مل و ن ه ظ د هحلاث ن ث كذ دعب ي ر ليق و ل رع ا اتلق ليفلا م هم ةس ي وق ن ل م ىث ليف رهط اا ي ناز همعااوب شعاف لكوتلا ماا ب  

ıjyL ١ إنم،مخ نميلا فىان عند لفيل I يشعي راكث و تق k jjj عاربال ١ موي ىحض همرق نم ۶ ارفل ١ ناك •■■و بادلت ١ مت ■ • ■ اونه د ماو نقس 

ش مبسا ه رع لوش رش م ا ٩ ملا ٦ مب ٧ .شيخ-لا ر مصا . نلا و ي نمه اراب ■■■ د د ؛ ب ن هللا ع ب

97b-121b,de müellife ait ilâve notlar:

Baş:

Ј قج  قعالت د دملا لخب ي كا نطام جاا ملل دمل ض ه م و ءص هللا ق د اا يت اهل سيانملا ةمخ ع الا ا و هاك بد ي ف دت ■ ■ .مس هسمحتمس د> و ن  

وا انسع وقد هاصخ ليخلا رم

116 B ir  başka nüshası: Topkapı Sarayı Müzesi K tp”  III. Ahmed Ы т . nr. 1959, 142 yk. H. 913.
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رقلغ راك و م راوش مما انعوع و تيدلصا ملدلا تاني ل لف سسقلا ىراقعرش عمسقد م رتاسف هعرش مع  نيهاقم نم واخذ ىساا نه عا

رش نم ٥دوالا حلدخذ نياثلا في واخد وع

7 4 . Köprülü Kütüphanesi, bölüm adı: Köprülü Mehmed Paşa - 988, Arapça.
275X182 (200X135) mm 202 yk. 21 St. Nesih. İst T. 855 H. Kahve rengi deri cilt.
Şeyh Bedrü'd-dîn cAbdu'r-rahman b. Ebl Bekr b. Dâvud ed-Dımışkl (ö. 856/1452) 
Niizhetü'1-niifüs ve'l-efkär f i  haväşi'l-hayvän ve'n-nebät ve'l-ahcär (III. cilt).

Baş:

بب ر ا وااق فح ه ء ي الف ف نلا ملنلا نص ا ه و تان1ويف1 يصاوخ ىق و ي ب ف ر عوان تعا عل1 ا و لالا ن بلا يق و ا و حا و يلهالا نم د و ساف يشل ، ر  

د و دالسا مساا نم فس ق ر ىق ي ..اللا فح . سف ف تالب ر رلل سارقالا دحآ حف ك : ذ لا و نىثالا • ص ه ال ي ق

Son:

بكتلا هذا نم اغرفلا ناك و وراق...الا و رتادقل تهحو هت ينز ونملعرا قدرو ملعظما ا  и و قىافالا قي ارواة به تراخب ما فهذا  

جحاا أ رال فلت خلا ي ي ^١ ايب …ش خلا ^ ي ر ش د نلا ب ي د د ب ن نلرمحا ع ر ايب ب ك ن ب ب  Ј كالا  صوخ يق راق نريخلا ا تانبلا و ا  Ј فلا  سون

كذ خات ل ع ئ ب ا ه ر بر رش قس روشه نم درفلا ج ٨ ٥ ن ٥  Ј  • ■- خلا ي د ش و ا ياقل ا د و ىلنبلا د  

lu r k ç e  Y azm alar

75• Köprülü Kütüphanesi, bölüm  adı Hacı Ahmed Paşa - 361/2, Türkçe.
218X135 (142X67) mm Yk. 14b-19a. 15 St. A ltın  cetvelli. Tâlik. Kahve rengi mukavva cilt 
(Miklepli)•
Arestâlıs
Mevlänä im äm ü 'l-m üte^hh irln  Semsü'l-m illet ve'd-dln Muhammed b. Huseyn (Farsçaya 
çeviren)
Risäle-iferes-näme

Baş: Bism... El-hamdii li'Uahi rabbi'l-cälemln va'ş-şalavatii ve sellem ala Muhammed ve 
älihi... Ammä bacdü: Bu kitäb Areställs hakim sözleridiir ki cemıc itm işdiir, atlarım vasfında 
eyüsin ve yaramazın bilmekde... bu kitabı teMlf eyledi, İskender içün. Ve Mevlänä 
imäm ü'l-m üte^nnirin  Şemsü'l-millet ve'd-dln Muhammed b. Huseyn rahmetu'llahi caleyhi 
bu kitabı tercüme itmişdiir, (Arab dilinden Parsı diline. Biz dahi (Acem  dilinden Türkî diline 
... cArab ve cAcem  dilin i bilmeyene asan ola. Bu kitaba nazar iden atlara müteca llik  olan halı 
bildürür. Bu kitabı otuz bâb üzerine kılduk.

Son: Atun arpasın aburda dögeler. Andan yine arpa az az arturalar. Tâcâdet üzerine erişince 
ve atuň turdugu yer aru ve pak gerekdıir kim  tezcek semriye...

7 6 . Köprülü Kütüphanesi, bölüm  ad】： Hacı Ahmed Paşa - 361/4, Türkçe.
218X135 (168X81) mm Yk• 62b-76b. 23 St. Altın  cetvelli. Nesih.
Areställs
Rısäle-i baytar-ımme-i hakim Areställs

Baş: Bism... Hakim  Areställs şöyle buyururlar ki b ir gün Zu'l-karneyn hurüc idüp, Rümda 

Kebş (كبش ) bahrine vardı. Andan şonra Horasana geldi. Belh şehrini hisar itdi.

Son：
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Son: Eger atları cemıc şürürdan ve dilden ve gözden ve okdan ve kılıçdan ve sünüden ve 
cemlc emräž-1 muhtelifeden emîn ola. Ol mübarek heykel budur.

7 7 • Köprülü Kütüphanesi, bölüm  adı: Mehmed Asım  Bey - 726，Türkçe.
167X112 (123X63) mm Yk• l b-47a. 13 St. Nesih. Rhrıı cilt.
Şeyh Muhammed Käži-zäde 
Kitäb-ı makbül der hâ l-i huyül

Baş: Hamdü bl-had ve şenä-yı lâ-yucad ol hayyu ve dâ^m  ve ebed ve ferdü ve kâ5im  ve 
şamed hažretinün cenäb-1 kibriyäsma...

4 b .… Ve bacdü: Bu hakir bl-m ikdâr ve fakïr-і fazl-ı gaffar Şeyh Muhammedü'l-macrü f bi- 
Käžl-zäde...

7a. ... Bu kitab-ı miskin nikäb-1 müstetâbun ism ini Kitâb-ı makbül der hâ l-i huyül id iip  ve 
bir mukaddime ve hâtime, dört bâb üzre tertıb itdüm.

Son: Atuň  menäficinde, kendünün dahi emraz ve mucälecätında söz çokdur. Lâkin  tabc-ı 
pâdişâhıye meläl virmekden ihtiraz içün îcâz ve ihtişâr kılındı. Beyt:

Sen dahi Camı gibi bl-irtiyâb 
K ıl rakam hâtime temme'1-kitäb

N U R U O S M A N İY E  K Ü T Ü P H A N E S İ  
(5 yazma: 2 A rapça, 3 T ürkçe )

A rapça  Y azm alar

7 8  • Nuruosmaniye Kütüphanesi - 3915，Arapça.
244X160 (203X128) mm  58 yk. 17 St. Harekeli nesih. Sırt ve kenarlan  deri ebru c ilt 
(M iklepli).
Ahmed ibn Yacküb ibn Ahî Huzâm el-Huttelı
Kitâbü'r-rem y ve'l-fürüsiyye

Baş:

م ..س ب . أ ث ىمئلا ن دلا ضلا مئ حص و ىلا مق م ثسا ذ ق ق هسا اان ء اا ر ح و و ل ن دا ك و ا ن ي د جاتحي ان و ناا ي ت ا ق و روبلا و  

ذ ا

:Son

كذ 'ز منا* يهلن jío دالاآ هروبت ندس وإلا و ا،ذظ لتلا زامح ض ابن وئبعي ابن دحما ابكث مهت1ءاااانث ل

بورغلا ىف

79• Nuruosmaniye Kütüphanesi - 3901, Arapça.
205X147 (155X100) mm  Yk. 24b-40b. 15 St. Nesih. Ebru c ilt (M iklep li).

Risâletünlatîfetiinfi'l-fürûsiyye

ط
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Baş:

ه و ذ ةلط ةسالر ه ف ةسورفلا يف ي ع م ق ه هللا ن كدملا ■■■مسب اب همعبن ل ت ت حلاا مت صا ت تل ن نتوو ه غ ن عاالاق س .ال . . ا  ماد

ه دعب ن ه هلط همالو ق ف ةسورفلا ىف ي هللا ي ت ال و يبلعس اغ جا جار بحصا ل وال ت د ل باوا

Son:

عب و ل سا نلا ىف و ك ي د ق ب ع لاي نلا مما ي د هح و هلل دحلما و ي نس دعب بىن ال ىلع هللا ىصل د د هحص و هلا يلع و دحمم اي سمل و ب

T ü rkçe  Y azm a la r

8  о . Nuruosmaniye Kütüphanesi - 3698，Türkçe.
207X141 (143X91) mm  138 yk. 15 St. Nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklep li).
Hacı Mustafâ RindT 
Kitäbufıräset ve kiyäset-näme

Baş: El-hamdü l i ’llahi rabbi'l-câlemln va'ş-şalavatü ve's-selâmü calâ hayri halkihi nebiyyina 
M uham m edü'l-M uştafâ... cAla 'l-huşüş  b i ' l - f icl zaman saltanatlarından... zamân-1 

şeriflerinde ٧١̂ ^  olan casâkir-i İslâm ve fâris-i meydân nuşrat-1 encam olan ğäzllerün firâset 
ve kiyasetine müteca llik  … bindügi atlarun cille t ve hastelikleri oldukda Cilâc ve edviyesine...

Son: Amma atduğda ictidâlle atup haşmun üzerine atduğunla havale olasın inşä-allahü tacälä. 
Тетше'1-kitäb.

8 1 . Nuruosmaniye K ^ p h a n e s i - 3699，TUrkge.
188X108 (139X63) mm  40 yk. 15 St. Talik. Ebru cilt.
Şeyh Muhammed Käžl-zäde 
Kitäb-ı makbul der hâl-i huvül

Baş: Hamdü bı-had ve senä-yı lâ-yucad ol hayyu ve dc^im ve ebed ve ferdü ve кһ Ч т  ve 
şamed hažretiníin cenäb-1 kibriyäsma...

Son: Atun  menäficinde ve kendünün dahl amräž rnucälecätinda söz çokdur. Lâkin  tabc-ı 
pädişähıye melai virmekden ihtirâz içün icaz ve ihtisar kılındı. Hâtime-i mesnevi.

8  2 . Nuruosmaniye Kütüphanesi - 4990, Türkçe. Yukarıdaki eserin bir başka yazması.
208X141 (139X80) mm  38 yk. 15 St. A ltın  cetvelli. Harekeli nesih• Kahve rengi deri cilt.
Şeyh Muhammed Käžl-zäde 
Kitäb-ı makbul der hâl-i huyül

Baş: Hamdü bı-had ve senä-yı lâ-yucad ol hayyu ve da5im  ve ebed ve ferdü ve kâ^m  ve 
şamed hažretlerinün cenäb-1 kibriyasına...

Son: Atun  menâficinde ve kendünün dahl arnräž ve mucälecätında söz çokdur. Lâkin  tabc-ı 
pâdişâhıye melal virmekden ihtirâz içün ıcâz ve ihtisar kılındı. Mesnevi.
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M İL L E T  K IJT İJP H A N F S t 
(12 T ü rkçe  yazma)

T ü rkçe  Y azm alar

83• M ille t Kütüphanesi, bölüm  adı: A li Emirî Tıp - 43/1, Türkçe.
200X145 (150X70) mm  Yk. 8b-29b. 27 St. Nesih. Kahve rengi deri üzeri kâğıt kaplı cilt.
Arestetâlls
Kitâbu baytär-näme

Baş: Hazâ Kitâbu baytär-пйше taşnlf-i Arestetâlls. Bism... E5imrne-i dîn ve ümerâ-i ehlül- 
mülkin ve vüzerä-i şâhib-i resm âyin ve cukalâ-i dörbın. Şöyle rivâyet kılur ki çün pâdişâh-1 

aczam melikü'1-rnülüki'l-ümerä-i f i ' l - câlem, şehinşâh-1 hâfikayn İskender Zu'l-karneyn 
rahmeltu'llahi caleyhi Rüm  vilâyetinden hurüc kıldı ve ىمم  bahrin tutdı, dahi Horasan 

mülkin aldı, Belh şehrine erişdi ve hişâr kıidı ve hayli müddet oturdı... Arestetâlls ol çeride 
hâzır değildi. Anun kulağına bu haber irişdi. Ol dahi cilm  kuvvetiyle  ve zihn tiz liğ i ile bu 
kitabı taşnîf kılup  îskendere gönderdi. Çün bu kitäb erişdi. Ol çeri bunun içinde olan 
edviyeler ile atlarına Cilâc kıldılar... Bu kitaba Baytar-name deyü ad koydılar.

Son: B ir  kimesnenün atında sirece olsa, âdem kafasın bulup, dögüp, un idüp, buğday 
unına, ya hııd ne uni olursa olsun, kanşdıırup, hamır idüp, pişiriip  ata ve âdeme yedürüp, 
b i-izn i'llah  eyü ola. Defacâtle tecrübe olundı. Tecrübe olunduğı dahi budur ki at dört beş 
gün yerinden turamayup bu Cilâcı itdükde f i '1-häl eyü olup günden güne sıhhat bulur. 
Va'llahü aclem.

84. M ille t Kütüphanesi, bölüm  ad】： A li Em irî Tıp - 43/2，Türkçe.
Yk. 31b-46b.
Şeyh Muhammed Käži-zäde 
Kitäb-ı makbul der häl-i huyül

Baş: Bism... Bu kitâb -1 miskin  nikâb-1 müstetâbun ismi Kitâb-ı makbül der hâ l-i huyül 
idüp bir mukaddime ve bir hâtime ve dört bâb üzre tertıb itdüm. Bäbu evvel efrâs-1 feraset 
karin hakkında ve fežä5ilinde var olan äyät-1 kerîme ve ahâdls-i şahıha ve äsär-1 latîfenüfi 
z ik r  ü beyânındadur. Bâbu sânı atlarun eyüsi ve yatlısı calärnetleri beyänmdadur. Bäbu 
şälis atlarun tedbirlerin ve hakların beyân ider. Bäbu räbic atlarun dişlerin ve yaşların beyân 
ider.

Son: Atım  menaficinde ve kendünün dahi emraz ve mucälecätında söz çokdur. Lâkin tabc-ı 
pâdişâhıye melal virmekden ihtiraz içün icaz ve ihtişâr olundı.

Sen dahi Camı gibi bl-irtiyâb 
Kıl rakam-ı hâtime temme'1-kitäb

85• M ille t  Kütüphanesi, bölüm  adı: A li Em irî Tıp  - 43/3，Türkçe. Yukandaki eserin b ir  başka 
yazması.
200X145 (132X75) mm Yk. 51b-73b. 15 St. Tâlik.
Şeyh Muhammed Käžl-zäde 
Kitäb-ı makbül der hâl-i huyül
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Baş: Bu kitâb-ı miskin nikâb-1 müstetâbun ismini Kitâb-ı makbul der h.âl-i huyül idüp bir 

mukaddime ve bir hatime ve dört b^b üzre tertib itdüm.

Son: Atun menâficinde ve kendünün emräž ve mucâlecatında söz çokdur. Lâkin tabc-ı 

pcidişâhlye melal virmekden ihtirâz içün Icâz ve ilıtişâr kılındı.

Sen dahl Cami gibi bl-irtiyâb.

8 6 • M ille t Kütüphanesi, bölüm adı: A li Emirî Tıp - 43/4, Türkçe.
200X145 (132X77) mrn Yk. 74a-82a. 15 St. Tâlik.

Aristutälls

Risäle-i baytär-näme

Baş: EMmme-i din ve timerä-i elhlü'l-mülkin ve vüzerä-i şähib-i resm-äyın ve cukälä-i 

devlet-bîn şöyle (şöyle) rivâyet kılmışlardur ki, çQ pädişäh-1 aczam mülükü'l-cArab ve'l-cam 
şehinşäh-ı cälem İskender Zu'l-karneyn Rum vilâyetine hurüc kıldı.

Son: Benüm hattum okuyup bana ducâ kıla...

87. M ille t Kütüphanesi, bölüm adı: A li Emirî Tıp - 46/2，Türkçe.
295X205 (：59؛X156) mm Yk. 64b-100b. 18 St. Nesih. İst. T. 958 H. Kahve rengi deri üzeri 

kâğıt kaplı cilt (Miklepli).

Arestetâlîs 

Kitäbu baytär-näme

Baş: Bism... Şükri sipâs ol Tanrı Tacâlaya kini cihanı yokdan var eyledi. Dahl rahmeten 

li 'l-câlemln Muhammed Mustâfa şalla'llahü caleyhi ve sellem: ال و ال كه ل و كالاث قتلخ ملا كل  anuří

şanına näzil oidi. Şalavät, tehiyät anun üzerine olsun... İskender... Rúmdan çıkdı, 

mecmücî vilâyet aldı, kendüye döndüreli. Çûn kim yolı Belha irdi, üç yıl gezdi, çâre 

idemedi... çok atlar kırıldı, iskendere şikâyet itdiler. Arestetâlîs gönderdi... Arestetâlîs bu 

kitabı tasnif eyledi. Adını Baytar-nâme kodı.

Son: Ve eger kati galiz olup ve şulb olsa evvel... andan Cilâcma meşğöl olalar, şifâ bula. 

Temmetü'1-kitäb.

8 8 . M ille t Kütüphanesi, bölüm adı: A li Em irî Tıp - 37, Türkçe.
246X170 (180X117) mm 16 yk. 19 st• A ltın  cetvelli. R ık ’a. İst. T. 1292 H. Ebru c ilt (üzeri 
kâğıt kaplı).

Aristutälls

Baytär-näme

Baş: Bism... El-hamdü li'llah i rabbi'l-c،ılemln va^-şalavatü  ve^-selam ü  calâ resülinâ 
Muhammed ve âlihi ve şahbihi ecrnacın. Ammä bacdü... Maclüm ola ki, atdan gözel ve 

kuvvetlü ve göregen ve eşkin ve yüğrük hiç bir hayvan yokdur. Zirä  her ne kadar kuvvetlü 
hayvan olsa at anı gögsi ile yıkar... İskender Zıı'l-karneyn hazretleri zulumata sefer murâd 

eyledükde Aristutälls hakimi dacvet idüp bu sefer-i bacId и şedld mütehammil atlardan 

intihäb itmeğe emr idüp hakim dahl atların cemlc elvanından cemc ve bir vaktde şu ve yeni 

virüp bir âhürda bağladılar, üç günden şonra nazar eylediler.
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Son: Bunlan şu ile hal ve merhem gibi idüp bir biz üzerine koyup, listine yapışduralar. üç 

gün tura... hamîri cevz kadar idüp, ocağa kemük pişireler. Bacde çıkarup, iki şık eyleyüp... 

üzerine bağlayalar. Bu minval üzre yedi defa bağlayalar... Mücerrebdür.

Millet Kütüphanesi, bölüm adı: Ali Emirî Tıp - 39, Türkçe.

157X115 (129X78) mm 30 yk. 13 St. Rık5a. İst. T. 1249 H. Ebru cilt (üzeri kâğıt kaplı).

Aristutâlîs
Kitäbu baytär-näme

Baş: El-hamdü li'llahi rabbi'l-câlemln va^-şalavatü ve's-selâmü calä resülinä Muhammed ve 

âlihi ve şahbihi ecmacîn. Amma bacdü... МаЧйш ola ki, atdan gözel ve kuvvetlü ve göregen 

ve eşkin ve yüğrük hiç bir hayvan yokdur. Zîrâ her ne kadar kuvvetlü hayvan olsa at 

[anı] gögsi [ile] yıkar... İskender Zu'l-karneyn hasretleri zulumata sefer murad eyledükde 

Aristutâlîs hakimi dacvet idüp bu sefer-i bacId и şedide mütehammil [atlardan] intihâb itmeğe 

murad idüp hakim dahi atların cemlc elvanından cemc ve bir vaktde şu ve yem virüp bir 

âhürda banladılar, üç günden şonra nazar eylediler•

Son: Karışdurup içüreler. Bir hayvan bağa çıkarsa insän... hemân ışıcak ışıcak üzerine 

uralar. üç beş defca böyle ideler (ideler). Mücerrebdür. Bir hayvan sancunsa... şu-y-ıla 

karışdurup (karışdurup) içüreler. Mücerrebdür.

Millet Kütüphanesi, bölüm adı: Ali Emirî Tıp - 40, Türkçe.

201X145 mm Yazı alanı değişik ölçüde. 29 yk. Rık5a. Ebru cilt (üzeri kâğıt kaplı).

Baytär-näme

Baş: Ammä atlarun eyüsi oldur kim yüzi gökçek ola ve tomalıç gözlü ola• Kulakları ince 

kumaş yapraklu ola ve iki kulağınun arası gin ola. Ve ufak dişlü ola，deve dişlü olmaya. 

Uyanı pek çeyneye. Ve uzun dudaklu ve yumru alınlu ola. Ve boynı uzun ola.

Son: Atun gövdesinden naşir olmış çıban olsa ol dahi bir cilletdür kim... Cilâcı budur kim 

uşağı sirke ile ışladup havanda sahk ide... fitil ideler bundan biraz uralar, bir gün tura fitili 

çıkaralar üzerine yumurta şarusın uralar.

Millet Kütüphanesi，bölüm adı: Ali Emirî Tıp - 42, Türkçe.

126X83 (90X59)mm 72 yk. 9 st• Harekeli nesih. Ebru cilt (üzeri kâğıt kaplı).

Baytär-näme

Baş: Bu kitäb nacl-bandlarun tarîkin beyan ider. üstâlarun vaşiyyetinde bir yeşil yaprak 

emânet nedür deyü su^l itseler，cevâb oldur ki şortuğunuz s^âli zahirde mi söyleyelüm yâ 

hüd bâtında mı diye. Ve nirde başğa çıkdun dişeler, yir ile gök arasında üstâdlann 

nazarında erenler meydânında revân oldum diye...

4a. ... Pes maclüm olsun ki atun calâmeti oldur ki hüb yüzlü ola, güher gözlü ola. Nitekim 

zlrek âdemller, eyü atı eyü âdeme benzedmişler...

Son: Bâb: Eger yigirmi däne hubbü'ş-şalätıni döge ve sarp sirke-y-ile karışdurup süre, şifâ 

bula. Eger... Bâb: at kaşanmasa...
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92. M ille t Kütüphanesi, bölüm  adı: A li A m irî Tıp - 257/1, Türkçe.
200X143 (157X98) mm Yk. lb-24b. 15 st• Altın cetvelli. Nesih. Kahve rengi deri cilt (üzeri 

kâğıt kaplı).

Şeyh Muhammed Käži-zäde 

Kitäb-ı makbul

Baş: Bism... Hamdü bı-had ve senä-yı la-yucad ol hayyu ve dc îm ve ferdü ve kâ^m ve 

şamed hažretlerinün cenâb-1 kibriyâsına..•

Son: Atun menâficinde ve kendiinün dahi emraz ve mucälecätında söz çokdur. Lâkin tabc-ı 

pâdişâh melal sürmekden içün Icâz ve ihtisar kılındı. Beyt:

Sen dahi Camı gibi bl-irtiyâb 

K ıl rakam-ı hatime temmel-kitâb

93. M ille t Kütüphanesi, bölüm  adı: A li Em irî Tıp - 257/2, Türkçe.
200X143 (158X967) mm Yk• 25b-43a. 15 St. Altın cetvelli. Nesih.

Baytär-näme (23 bâbdan ibarettir•)

Baş: Bism... Bâbu evvel atlarun başında olan renclerin beyân ider. imdi bilgil kim, atın 

başında bir rene olur kim ana sakağu dirler. Bu iki dürlüdür... ikinci bâb atta olan rencdiir 

ki kacâs derler... üçünci b^b sekil beyânındadur. Dördiinci bâb atun ayağında olan ürbek 

( مكاور ) uyuz gibi... Beşinci bâb burnì üzerinde temregü olsa... Altıncı bâb at kızıl kurt

olsa... Yedinci bâb atun gözinde zafer (  Sekizinci bâb atun dişi ağrısa... Dokuzuncı ...(ئرظ

bâb at düvüce ( ذجدو  ) olsa... Onuncı bâb at kaşanmasa... On birinci bâb öksürük olsa... On 

ikinci bâb südügi dutılsa... On üçünci bâb nefha... On dördünci bâb ayakları katısa ve sinir 

g erilse...O n  beşinci bâb tohm alasa ( هملسئوخ  )..• On altıncı bâb hunâm  ayakların d a

belürse... On yidinci bâb at tabak olsa... On sekizinci bâb ağsak calâmeti budur kim... On 

tokuzuncı b^b ayağı yarılsa... Yigirminci bâb baldırı şişe, ana rnişmiş dirler... Yigirmi 

birinci bäb cidâv olsa... Yigirmi birinci bâb ısıtma dutulsa... Yigirmi ikinci bâb, çün atun 

dertleri ve Cilâcları semirtmek kâcidesin beyân ider.

Son: Ve eger kan turmazsa, zac ve şâb ve rnâzü ve canzarîıt ve mahmüde ve servi... dögeler 

bir ağaca biz tolayalar ve bal süreler ve bu otlan ث1تئرصو  şoka, bite; eyü ola. Allahu aclem 

bi'ş-şavâb.

94. M ille t Kütüphanesi, bölüm adı: A li Em irî Tıp - 57，Türkçe.
240X150 (187X83) mm 】73 s. 13 st• Rık’a• Ebru cilt (üzeri kâğıt kaplı).

Tayyär-zäde Ahmed Atâ

Tuhfe tii'l-fâ ris în  f i  ahvâl huyüli'l-m ücâhidîn  (Baştan ilk  beş sayfada f ih r is t vardır. B ir  
mukaddime ile 54 bâbdan ibarettir).

Baş: Bism... Çäpük-süvär semend âteş cinan rüşd ve kiyâset ve färisü'1-hayl...

Son: Bir mikdär şoğuk şuyun içine bir iki kabza arpa uni atılarak içirile ve gicenin yarısında 

altmış dirhem  ve şabâh ile dahi altmış dirhem  çerviş yağı burnına dökilüp  yola gideler. ik i 
günden şonra yine şu bulunmayacağı melhuz ise，bir minval muharrer şu içdirilerek  ve burnına 
yağ dökilerek seyr ideler.
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НАГЛ SELİM AĞA KÜTÜPHANESİ 

(2 Arapça Yazma)

95 • Hacı Selim  Ağa Kütüphanesi, bölüm adı: Hacı Selim Ağa - 787, Arapça.
179X112 (123X62) mm  60 yk• 13 St. Nesih. Tezhipli. Vişne çürüğü deri cilt.

Risäletiifı'1-fünısiyye ve tertîbi'l-cüyüş min /cabli ~ I' (Metin içinde şekiller var)， 
Baş:

ت ه! نعوي ^١ و ي ^ ، ى ن مورشملف ق آ ى ممو تدصوك1 ق
م م م ノ• م م م م ص م

:Son
وتاقلا يخرج رعش اواش ساراق رعش ةمسخ ىالخلا نملاكا فى عسي هجس و ىلع نوقرنفم مه و ةالرجسالب كثير  ىسراوفلا نم نل

وديدخ ال

96• Hacı Selim  Ağa Kütüphanesi, bölüm  adı: Hacı Selim Ağa - 1272/5, Arapça.
212X123 (167X71) mm  Yk. 73a-83b. 19 St. Tâlik. Tezhipli. Kahve rengi deri cilt.

R isâ le fî tıbbi'l-hayl 
Baş:

دختهابلا رةلع ابارص هل رزلا صرق نم ريحمرا- لعاملا ايدنس صاخ نم …حساق بر هلل دملا ...مسب

Son:

صب سرفلا بدنه ىف نهااذاك ء ئدهاق عنه ليغض ال ان الا ر ع الب تنخز ان جل كذ نم دم؛لا جرخي تىح هرب ا كذ يكدى مث ضع ملا ل  ل

كذ يزول ووحاه و بةلملا هن بد هن ديد ديدح نص تلبا مصولا ىعالت هاللذناي صربلا ل

BAYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ 

(7 yazma: 3 Arapça, 3 Türkçe, 1 Farsça)

Arapça Yazmalar

9 7 • Bayazıt Devlet Kütüphanesi, bölüm adı: Veliyyüddin Efendi - 3174/1, Arapça. 
256X172 (200X120) mm Y k . la-136a. 19 St. Nesih. Ebru c ilt (M iklep li). 
Nâşırü'd-dın Muhammed h. Yacküb b. ishak b. Ahi Hizam el-Huttelı
Kitäbü'l-fürüsiyye

Baş:

!مسي . . عر ناتكس ١ و نيته ١ دح̂  خشع و تهلعظم مضح نم دمح هملس هحصلثم و قهحتمسو هله ١ و دم>ث ١ ‘ور هلل دحلم .  تهل
لتبسا و ل1 بيته وب رل س .ى.ل عر ا نم ىل أأه1 بوه ان دعي زل1 مل ىناف دعب اث و . الب فهل يفلط بوه ما يهسورفل 0ا

Son:

ااوه و مفدا لكل فس وب اى دوا نم س ال كع و تىرع غص و روشيجا و ثانمو لقمو مكبيس واشق م وربص ذح رب يدج نل  كندر و ل

اث و بدق ىمطخ و ل قحس أومعا لتس مت ماهر- مرس ىح دقحا رخم حم  داللا قىس ابوف أم والو قعان j*G Ј الا و راشالا ىلع مع

,ولختلا زامرح ابى بنال يهسفنلا عملت و بوكراب ابتر( باب هوي،د بارش نهم

к
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Bayazıt Devlet Kütüphanesi, bölüm adı: Veliyyüddin Efendi - 3174/2, Arapça.
Yk: 137b-235a.
Nâşırü'd-dln Muhammed b. Yacküb b. ishak b. Ahi Hizam  el-Huttelı
Kitäbü'1-fiirüsiyye

Baş:

بب "•مسي را ابتدا ا يةسئرولا معلت و بوكل

طاا و دملجا و زلعا ذى لاثالما و تانصات عن درةاملب ىعالانت هلعظما ذى هلل دمخلا سل ما دمح ىلع اتديد د(مح ديمحا نل  و دينحا

حم ىلع هللا ىصل ماخ ديم نهءس ت

Son:

لف ال خدلا دسف ساع دحن ن1ل وا ملع طيح الع و نه بيع ال نم ج هس نم بك ابه بااكت هذا ىلع اقفل  و; نهس دج و ما ىلع اهحن [ر خ

هس ا داكي ال خ د ق هم نامالسا ي دل اب الا اث ان نس ه د رعب اي كمللا ذ ج ىق و ا ه ىف دم ذ هلسا ه ك نم خ ش ل ضعب واا  و آملى4ا

دوحو هلل دحلما و مسالال

Bayazıt Devlet Kütüphanesi, bölüm adı: Veliyyüddin Efendi - 3175, Arapça.
259X181 (206X128) mm 190 yk. 9 st. Nesih. Kahve rengi deri c ilt (M ik lep li.)

Şeyhü't-Tabeıî
K itäb ii'l-väzih fiH lm i'r-rim äyih

:Baş

جشلآ )تائ ■"مسب طا ؛ تهلغ ،،Iji همحو ؛رىل

ل ممئ ^^١ ىصا و رب 4İJ دمداا مس و آثه و ديحمم 1نس آست آ م*باث دعب ماا أريعمجا هلاأ لسور بحصا1 عن هلل1 لضم_؛ و ب

نو راش1امءدثحم1ملنءحممللائىلش

Svn:

ا متح و د:صاأئ لملا أعز باشال نيهاتئلسلا كبالاث معلن ىف رأشلا ىكللا 'ملسا بقنط نم ص ل سام و هلآ ندووحمب همالأع تافا

Türkçe Yazmalar

Bayazıt Devlet Kütüphanesi, bölüm  adı: Veliyyüddin Efendi - 2534，Türkçe.
20^X149 (169X103^ mm  470 s. 22 st. Nesih. 1st. T. 998 H. Kahve rengi deri cilt.
Şeyhü'1-fäžil Ebü Zekeriyâ Yahya b. Ahmed el-Avvâm  (M üellif)
Muhammed b. Mustafâ b. Lutfu41ah (Mütercim)
Kitäbü'1-feläha (3 ,12. sayfalarda ince yapraklı fihrist var.)

Baş: Bism... Käle m ü^llifü 'l-k itäb i'l-şe yh i'l-fäz ıl Ebü Zekeriyâ Yahyä bin Ahmed el- 
Avvâm  cafi canhüma. El-hamdü li'llah i rabbi'l-cälemın ve şalla'llahü calefn-nebl Muhammed 
hätimi'n-neblyym  ve calâ âlihi ve şahäbeti't-tavviblni't-tämirln ve sellem tesllmen kesıren. 
Amma bacdü: Fäžil mežkör d ir k i Endelíis vilâyetinün ve säyir yirlerün felähata mütecallik  
olan däne ekmekleri ve fidän ve çekirdek dikmek ve säyir umürlannda...

395• s. ... Otuz b irinci bäb: Hayvanlardan şığır ve koyun ve keçinün irkegi ve dişisinün 
eyiisi ve dişisine erkek şalı virmenün zamanı ve kaç ayda toğururlar ve bacž cille tlerinün  
Ciläcı ve säyir ahvâli beyânındadur.
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400. s. ... Otuz ik inc i bâb: A t  ve katır ve eşek ve deveden döl döş ve binmek içün münâsib 
olanları ve irkegini dişisine çekmenüň vaktları ve kaç ay götürürler ve cömrleri ve yimden 
muvafık  ve m uhalif olanlan  ve semirtmek ve arıklatmasmun üslübı ve harün ve gayrı 
yaramaz huylarınun gidermesi üslübı ve sâyir umürı beyânındadur.

423. s .… Otuz üçünci bâb: Hayvânun başından ayağına varınca cäriž olan cille tle ri cüz3! 
Cilâcla  ana cayb vâkic olmaya anun beyänmdadur. Hakim  Aristutälxs d ir  ki: Madam  ki 
havvân...

464. s. ... ◎tuz  dördünci bâb: Avlarda ve bostânlar ve köylerde zınet ve fâyide ve menfacat 
içün beslenen gögercin ve kaz ve ördek ve tavus ve tavuk ve sâyir kuşlarun eyüsi ve nevci 
ve beslemesi ve yimlerinün muvafık olanı ve cilletlerinün Cilâ c ı1 _ * *

Son: ... ve çörek otı gibi nesnelerden birer avuç koyup ve ağzını şıvayup bir ay turdukdan 

şonra açup istedügi mikdârı bal koyup bir zaman turdukdan şonra is ticmâl ideler. Çok 
zaman turar ve säyir hazrävätı dahi bunlara kıyâş idüp camel itmek gerekdür. Çok zamân 
şaklayup turmak şaman, sirke ve bal ile  olur... el-M ütercim  Muhammed b. Mustafâ b. 
Lutfu 'llah.

101 . Bayazıt Devlet Kütüphanesi, bölüm adı: Veliyyüddin  Efendi - 3176/2, Türkçe.
210X149 (148X103) mm  Yk• 67b-103b. 9 St. Harekeli nesih. Ebru c ilt (M iklep li).

K itä b u fi riyazati'l-hayl

Baş: Bism.... El-hamdü l i ’llahi rabbi'l-câlemln va'ş-şalavatü calä seyyidinâ Muhammedin ve 
â lih i ve şahbihi ve sellem... Macnlsi Peygamber caleyhi's-selâm  aydur kim  bereket ve 
sacâdet atlardadur, kıyamet künine degin. Yacnl kayda at boiur bolsa havr ve sacâdet ve 
devlet bile bolur. Pes andan durur kim  Tanrı Tacälä atnı cazız yaradıp turur.

Son: ... çapıp dahi tinlendürüp niçe kez her künde anın kib i. Ve dahi yügürüklügin gayet 
bilm ek  kerek ve dahi ana köre çapmak kerek. Dahi niçe hünerler ögredür bolsan yavaşlık 
birle  ögrenür bişinci yaşına teginç. Temmetü'1-kitäb.

102 . Bayazıt Devlet Kütüphanesi, bölüm  adı: Veliyyüddin Efendi - 2472, Türkçe.
207X145 (163X80-95) mm  111 yk. 21 St. Nesih• Ter. T• 1076 H. Kenarlan kahve rengi deri 
ebru c ilt (M iklepli).
Ebü Bekr İbn BedrüM-dln ibn  el-Münzir el-Baytâr (M üellif)
Hâcî Mustafâ el-Bağdadı (Mütercim)
Baytär-näme-i cedîd (Metin içinde şekiller var).

Baş:

ىتاممدىبماي ك لاكل كا مال لماآلا بواه ل  
دولي مل  Ј ه ال  ي ن ا د ه ي دلي مل دمص دحا لك مف  

Âdemi yokdan eyledi ibdäc 
İtd i kalbinde cilm in i îdâc

Amma bacdü: Bu kitâb-ı müstetäbi selätln-i Çeräkese, eyyäm -1 devletlerinde cArabi 
elfäž ile  inşâ eylemişler ve Baytär-näme tesmiye itm işler, iiä liy yä  biz dahi zamanımızda



mevcQd olan pädişähımuz ecazza'llahu... sultân Muhammed Han b. sultân İbrahim  Han 
devrinde, hâş kullarından olan Murtažä Ağa tek lifi ile cArab!den Türkiye tercüme itdüm  ki 
niçe Müslimânlar, at binüp kılıç kuşanan dil-averler müstefîd olalar.

2a. ... Nüşl-revän Kesrâ dimişdür ki:

1 د نمي تةاب لل1 ر(د م ي ون ىف لعا سا ز ايكل  Í Yacnï Hak subhänahu ve tacälä bir ümmeteX X ا م ء
hayr istese pâdişâhlarına cilm  hikmeti müyesser ider. Çün ki hukemâ-yı mütekaddimîn 
Areställs ve Hiris ve Câllnüs ve Bukrât ve müte^hhirlnden Ebı Yûsuf ve Muhammed

b. Ebî Hizâm  el-Huttelı ( ىلايب  ) çok kitâblar vazc eylediler ve çok culüm  dere itd iler. Bu 

Baytär-näme'yi te：)lî f  idenler her biri bir tanka sâlik oldılar.

3a. Makâle-i evvel yigirm i bâb üzrediir. Bäbu evvel müeähidler fažäyilini beyân ider.

23b. Makâle-i sanı on bâb üzre elvän-ı hayli beyân ider.

26b. Bäbu evvel atlarun (illetlerin i beyân ider, yacnl hastalığı.

47a. Altıncı makale yitm iş bäb üzredür. Bäbu evvel kan almak faşd olmak...

67a. Yidinci makale altmış altı babdur.

84a. Makäle-i sämin yitm iş bir babdur.

103a. Makäle-i tâsic esnı caşere bâben.

107b. Makâle-i câşirü... hamse caşere bâben.

Son: Ammä merkebler naclını çok baytar göze almaz, bu hamîr zikri gerekmezdi dirler. 
Ammä z ik ri läzımdur. Bunun dahl... vardur, hor görmemek gerek. Katırlarun neticesi ve 
sebeb-i h ilka ti bunlardur. Evlâd -1 mülük evvel bindügi hamîrdür. Ve niçe menfacatlı 
maşâlih bunlarla olur: şu taşur, odun taşur, kalcalar ve cimâretlere taş taşurlar. Bunun dahl 
menzilesi beyne'd-devâb söylenür. Ve baytârlar iftihar idinürler. Atlarun naclını döndürüp 
merkeblere iderler. Buna kimse kädir degüldür... üstâd olanlar naclı rnaklüb idüp hamlre... 
kesmeden merkebe korlar. Bu müşkildür. Bunda kitâbumuz... oldı. K ırk  dürlü  паЧип... 
bunda zikri kabil... Т е тте '1 -kitäb... el-HâcI Mustafâ el-Bağdadı sakin Halebü'l-mecröse. 
Sene: 1076■

Farsça  Yazma

١ 03 . Bayazıt Devlet Kütüphanesi, bölüm  adı: Genel - 4221, Farsça.
186X120 (113X65) mm 8 6  yk. 13 st. т а ік .  Kahve rengi deri cilt.

Hayl-nâme

Baş:

جب معدو ىي مدح و حد ىي محد بسم■•• وا

Son:

ساب اتدكهوخ وىرم كا هللا نعوب باكت1دهذا .■■ادع ىعالت هللا نعوب درمن ىوب تىمحز و يزايد حاقا ل وا ل بهل الوش راشه ريحرن ا

وته م رفقلا كتبه ١ . ٨٧ نهس

r a y t a r n a m f t .f r  229
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İS T A N B U L  I IN IV E R S ÎT E S t K Ü T Ü P H A N E S İ 
(2 T ü rkçe  yazma)

104. İstanbul üniversitesi Kütüphanesi, T Y  - 618, Türkçe.
202X135 (134X84) mm 41 yk. 13 st. Nesih. Kenarları vişne çürüğü siyah bez cilt.
Sevh Muhammed Käži-zäde 
Baytär-näme

Baş: Hamdü bı-had ve şenâ-yı lâ-yucad ol hayyu ve dâ^m ve ebed ve ferdü kâ^m  ve şamed 
hažretinüň cenâb-1 kibriyâsına...

Son: Atuň menâficinde ve kendünün dahi emraz ve mucälecätında söz çokdur. Lâkin tabc-ı 
pâdişâhîye melai virmekden ihtiraz içün ıcâz ve ihtisar kılındı.

Sen dahi Camı gibi irtiyâb
K ıl rakam-1 hatime temme'l-kitâb.

1 05 . İstanbul üniversitesi Kütüphanesi, T Y -2181, Türkçe. Yukarıdaki eserin b ir başka yazması. 
226X124 (146X76) mm  39 yk. 15 st. Nesih. Vişne çürüğü deri üzerine siyah kâğıt kaplı cilt. 
Füyüzl (M üellifi bu isimle geçen eser aslında Şeyh Muhammed Käžl-zäde^e aittir.)
Makbul der hal-i huyül Füyüzl

Baş: Baytär-näme-i Füyüzl merhüm. Bism... Hamdü bı-had ve şenâ-yı lâ-yucad ol hayyi 
dâDim  ii ebed ve ferdi kä^m ü şamed hažretinüň cenâb-1 kibriyâsına...

4 a ••• Ve bacdehü: Bu ^^ ١٢̂  ve bl-m ikdâr ve fakir fažlu ğaffâr mürdan kemter Füyüzl häksär 
hidâyet rahman ve cinâyet müstecân ile câlemi sığardan...

Son:

Bende-i nä-çlz Füyüžl-zär 
Hayr-ı ducân ile  idüp ihtisar 
Pädişähum idüp ümidin kabul 
Bâciş-i lu tf ola Kitäbü'1-һиуйі 
Temmetü'r-risâle.

İ.Ü . C E R R A H P A Ş A  T IP  F A K Ü L T E S İ D E O N T O L O J İ V E  
TTP T A R İH İ  A N A B İL İM  D A L I  K Ü T Ü P H A N E S İ  

(9 T ü rkçe  yazma)

106. Î.Ü . Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi Deontolo ji ve Tıp  Tarihi Anabilim  Dalı Kütüphanesi - 293， 
Türkçe.
217X152 (172X86) mm  58 yk. 21 st. Nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklep li).
Aristutâlîs
Muhammed b. İskender Edirnevî (Mütercim)
Kitâbu baytar-nâme

Baş: Bism... El-hamdü ІіЧІаһі rabbi'l-cälemln ve'l-câkıbeti li'1-muttekïn... Ammä bacdü: 
Aristutâlîs buyurur k i çün k i İskender Zu'l-karneyn mekânından hurüc itd i. M icmârlar 
gelsün didi. Şubaşılara haber oldı... İskender gazaya rüy -1 cazımet oldı• H vârezm haddında 
kondı. Âb-ı Ceyhün kenarında bir cazlm şehr bina eyledi. Nehr-i Ceyhünı kesdirüp şehrün
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İçine akıtdı... İskender hasta oldı, Aristutällsi çağırdı; ،،Buna derman yoksa helak olurum.,أ 
didi. Aristutâlıs: ،،Senün hasteligiňe derman Belh yanında b ir  çeşme vardur, adına zü'l-çüş 
dirler kırk lülîsi ( ىسيلول  ) vardur. Eger ol sudan derman idüp içesin, bu renciden kurtılursın

didi... Atlara rene ve maraz girdi, helak oldı. (Asker ciimleten iskendere şikâyet eylediler. 
D id ile r ki: “ Ey pädişäh-1 cälem-ärä atlarımıza hastelik g ird i，ne çâre buyurursun?”  didiler. 
İskender, Aristo  hakimi çağırdı, bu hâli beyân eyledi, didi: ،،Âdem  oğlanı içün hikmet 
tasnif eyledün; n’ola bu atlar içün b ir kitâb teMlf eylesen, yolda izde rene vâkic olursa, 0  ا
kitaba camel ideler.”  didi. Aristutâlıs vezir eytdi: ،،Her ne kim  şüh buyurur baş üzerine ve illâ 
Belhi alalum, gönlimüz şad olsun.，’ Andan şonra sudan İskender içdi, yine şıhhat buldı. 
Aristutâlıs çağırdılar: “ O l kitabı düz gOreyUm.”  didi. Pädişähuň emri yerine getürüp bu 
kitabı diizdi, adınj Baytar-nâme kodı... Muhammed ibn  İskender Edirnevî bu kitâb ellime 
girdi. cArab lisânından Türkiye  tercüme eyledüm, tâ k im  Türkî lisânında asan ola. Her 
okuyanlar fâ^de bulup bizi hayr ducâdan okuya...

5a.... Şimden şonra bacz ahvâllerin ve bacž mucalecelerin zikr idelüm  ve bu kitâb tokuz bâb 
üzre mebnıdür. Bäbü'l-evvel tabâyic ve hişâfı ( ىفاخث  ) beyân eyler. Bäbu sânı eyü

(amellerin beyân ider. Bäbü'r-räbic semend atun dişin ve yaşın beyân ider. Bäbu hâmis 
başında ve içinde renclleri beyân ider. Altıncı bâb atların gövdesinde olan renclleri beyân 
ider. Bäbu säbic ayaklarında olan renclleri beyân ider. Bäbu sänıin atun ısıtmaların beyân 
ider. Bäbu täsic atun tabaatların beyân ider.

Son: Bu ik i şekle yâ yer，yâ tahta... üzerinden atı yöriidiip  geçtiresin.

107. İ.Ü . Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi Deontoloji ve Tıp  Tarihi Anabilim  Dalı Kütüphanesi - 35/5, 
Türkçe.
218X159 (165X115) mm Yk. 97b-122b. 15 st. Nesih. İst. T. 1162 H. Ebru c ilt (M ik lep li).
Aristutälls
Kitäbu baytar-näme

Baş: B ilg il kim  bu Kitäbu Baytar-näm e'yt sebeb oldur kim , İskender zamanında te ^ If 
olmışdur. Şöyle rivâyet iderler ki İskender Zu'l-karneyn Dârâ oğlıdur. Tamâmet şarka, 
garba hükm  eyledi ve bin yedi yüz pare şehr yapdı... B ir  gün cazametle kendüni gördi. 
Aristutâlıs kığırdı. Gelicek eytdi: ،،Yâ Aristutâlıs benüm gibi pâdişâh cihâna geldi mi ve yâ 
gelür ١٦٦̂ ?，，didi. Aristutâlıs eytdi: ،،Senün gibi câkıl ve fâzıl ve müdebbir cilm -i hikmetde ve 
ciln ı-i nücömda, şimdiki zamanda yokdur. Bl-nazîr câlimsin ve senün gibi pâdişâh cihâna 
gelmedi ve gelmez.，，"• Aristutâ lıs  kığırdı. Gelicek d id i kim : ،،Yâ  Aristu tâ lıs  âdem 
oğlanlarıçün bunca ЧІГП-І hikmet düzdün, bu hayvanlar, egerçi şâmıtlardur, tamire 
mutı4erdür, n?ola bunlarun içün bir kitâb tasnif kılsan, yolda ve hem seferde bir maraz 
vâkic olıçak ol kitâbla camel kılalar, hem bizden şonra yadigâr kala.^ didi. Aristutälls  bu 
kitabı tasnif itd i. iskenderün gönli şâd oldı. Aristutâlıs bu kitaba Baytar-nâme  deyü ad 
vird i. Pes ben zacIf, nahlfden dahl bu kadar fâ5ide oldı kim , (Arab dilinden  Türk! diline  
döndürdüm, tä mübtedllere äsän ola ve on bâb üzre kısm eyledüm. Bäbu evvel atun eyü 
calâmederin beyân ider. Bäbu sânı atun eyü sıfatların beyân ider. Bäbu şäliş atun dişlerin 
beyân ider. Bäbu räbic atun başında olan zahmetleri beyân ider. Bâbu hâmis atun boynında 
olan zahmetlerin beyân ider. Bäbu sädis atun içinde olan zahmetleri beyân ider. Bâbu sâbic 
atun ayağında olan zahmetleri beyân ider. Bäbu şâmin atun gövdesinde olan zahmetlerin 
beyân ider. Bäbu tâsic atlarun ısıtmasını beyân ider. Bâbu câşir atlarun eyü calâmetlerin 
beyân ider.
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109.

121a... A t heykeli içün macrüfdur. Âdem  Peygamber caleyhi's-selâmdan tâ kim  Muhammed 
Muştafâya dek şalla'llahü tacälä caleyhi ve sellem gelince ne kadar peygamber geldiyse 
yazdılar, atları boyunlarında aşdılar. Gözden ve dilden... ve dıvden ve periden emîn ola, 
beğâyet mücerrebdür ve macrüfdur. A t heykeli budur: Ducâ...

122b... Heykelü'l-feres. Temmet.

İ.Ü . Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi Deontolo ji ve Tıp Tarih i Anabilim  Dalı Kütüphanesi, - 79， 
Türkçe.
176X119 (1 12X73) mm 37 yk. 13 St. Harekeli nesih. Ebru cilt.
Aristutâlıs
Baytar-näme

Baş: Bism... El-hamdü li'llah i rabbi'l-câlemîn va'ş-şalavatü ve's-selämü calä resülinâ 
Muhammedin ve calâ âlih i ve şahbihi ecmacIn. Amma bacdü: Bu cabdü hakir şabâvet 
vaktimden berü vüzerâ-yı cizâm  efendilerimizin dâ5ire-yi devletlerinde otuz sene kadar Rüm 
i l i  ve Anatoluda keşt ve güzâr ve râkib ve nüzüle heveskâr oldığımız atların bedeni ve 
nişanlarını fark  ve cäriž olunan cille tin i defci huşüşında tedbîr olunan mecälecätın  
mücerribätı b ir  risale tertib in i taşvıb... işbu risale tahrîr ve tertıb kılındı. М аЧ йт  ola ki 

atlardan gözel ve kuvvetlü ve gevdegin ( كن كوده  ) ve eşkin ve yürük hiç bir hayvan yokdur.

Z irä  her ne kadar kuvvetlü hayvan olsa at anı gögsiyle yıkar ve süd içinde ak kılı gice ile 
görür ve seçer... İskender Zu'l-karneyn sefer murâd eyledikde Arestetâlls hakimi dacvet 
idüp bu sefer-i bacId ve şedide mütehammil atlardan intihäb etmeğe emr idüp hakim  dallı 
atların cemc elvanından cemc vaktde şu ve yem v iriip  âhürda bağladılar ü ç  günden şonra 
nazar eylediler ki al at zacI f  olmış.

Son: Eger yemez ise kaşık ile  tuzı boğazına dökeler ve şu ile hulbeyi (ىي ışladup (نتد

şuyını içüreler ve yemine karışdırup vireler. Haftada bir kıyye  huıinâb şuyını içüreler ve

günde ik i defca eyüce tımâr ideler bir قلاوغ  tabih ideler şuyını ol hayvana içireler. Gayet 
semiz olur ve at tutar. Mücerrebdür.

Î.Ü . Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim  Dalı Kütüphanesi - 329/2， 
Türkçe.
】73X115 (148X85) mm s. 166-222. 15 St. Harekeli nesih. İst. T. 1261 H. Vişne çürüğü deri 
cilt (M iklepli).
Aristutälls
Aksaräyl ҢйсІ Muhammed ibn Ңасі cA lï (Mütercim).
Kitâbu Baytar-näme

Baş: (Baş tarafı eksik)... Rivâyet olunur ki Hurzem  ( Şäh meclis idüp oturmış (خردم

dururken, yeyüp içerken Hurzem Şah vilâyetinin  âb и havasın katı medh eylediler... Belh 
şehrini almağa çâre olmadı. Katı k ıtlık  oldı. Çeri pek zacı f  oldı ve hem atlara hastalık 
ulaşdı. A tla r  kırılmağa başladı. Leşker, İskender Şaha gelüp şikâyet eylediler. İskender 
Şah, hakim i dacvet idüp buyurdı: ،،Ya  hakim  insana derman idersin, yâ bu atların 
hastalığına dahi b ir  kitâb tasnif eyle kim  yolda ve izde bu hayvançıklara olunan emrazı 
anınla camel ideler. Ol hayvanlar helak olmayalar, dahi sıhhat bulalar. ikdam  eyledi. 
Aristetälls hakim  sözi kabül idüp bu kitabı tasnif id iip  ismine Baytar-näme deyü ad virdi. 
Ve eger kim  cAcem  dilince  olaçak olursa id i nice eczaları ve nice yerleri anlamaz idi. imdi

Son:
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hakir Aksaray! Hacı Muhammed ibn Häcl CAİI dahi elden geldikçe T iirk l lisânına getıirdüm, 
tercüme eyledüm  kim  okuyana ve yazana äsän olup，bu fak iri dahi ducädan ferâmüş 
itmeyeler.

Son: Bu Baytär-näme içinde her ne kim  varsa seyif ( ف ي ن ) bir yerdiir. Lâkin  üstâdan görüp, 

ögrenüp tacllm  itmek gerekdür. Ve hem kan almayı üstâlardan görmeyince el urmayalar. 
Olur olmaz câhillerin eline virmeyeler. üstâd olursa zarar ( ذرار ) olmaz. Böylece bilüp camel

oluna. Hazâ şıraca içün dü-şenbe gün yazalar ve şan ip lik  ile  saralar. Ammä her kanğı 
tarafında ise ol tarafa aşup b ir  hafta dura. Bism... Bin  ik i yüz altmış b ir  senesi mâh-1 

ramažän-і şerifin evvel yevm penç-şenbe güni sâcat sekizde tekemmül olmuşdur.

110• İ.Ü . Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi Deontoloji ve Tıp  Tarihi Anabilim  Dalı Kütüphanesi - 98/1, 
Türkçe.
234X156 (150X90) mm  Yk. l b-33a. 15 st. Nesih. İst. T. 1273 H. Ebru cilt.
Şeyh Muhammed Käžl-zäde 
Kitäb-ı makbul der hâl-i hu \ü l

Baş: Bism... Hamdü bî-had ve şenâ-yı lä-yucad hayyu däMm ve ebed ve ferdü kâ5im  ve 
şamed hažretlerinün kibriyâsına...

3b. … Bu hakir bl-m ikdâr ve fakır fazl-ı ğaffâr Şeyhü'l-macrû f Muhammed bi-KäžI-zäde...

5b. ... Bu kitâb-ı mişkın nikäb-1 müstetäbuň ismini Kitâb-ı makbul der hâ l-i huyül idüp bir 
mukaddime ve dört hatime ve üç bâb üzre tertlb eyledüm.

Son: Atun rnenâficinde ve kendünün emräž ve mucâlecelerinde söz çokdur. Lâkin  tabc-ı 
pâdişâhîye melal virmekden ihtiraz içün ihtisar kılındı. Nazm:

Sen dahi Cami gibi bl-irtiyâb 
Kıl rakam-1 hätime-i temme'l-kitâb

111. Î.Ü . Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp  Tarihi Anabilim  Dalı Kütüphanesi - 98/2, 
Türkçe.
Yk. 33a-51b.

Haşiyede: ،،Matlab Baytär-näme budur.”  yazılı.

Baş: Käžl-zäde Şeyh Muhammed Efendi rahmetu'llah hažretlerinün Baytär-näm e'si bu 
muhalda hitâm  bulup, bundan aşağısı dahi teberrüken ve teyemmünen atlarun cârız olan 
cilletlerine mucâleceler içün aşl Baytär-näme'düY. isticmäl iden ihvan din karındaşlanmızdan 

ümlddür k i musannifini ve kâtibi hayr-ducâ ile zikr ideler ve's-selâm. im d i maclüm  ola ki 
atun yi ؟irm i yedi dürlü hastalığı ve (illetleri vardur. Marallarında beyân oluna...

Son: Atun boynından kan alalar. Bacde sığır yağını ve hatmi, hunnafo] bunları karışdurup 
ol kan alman yere ve kan cemc olan yere uralar. Şifâ bula. Mücerrebdür.

112. İ.Ü . Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim  Dalı Kütüphanesi - 98/3, 
Türkçe.
Yk. 51b-61a.

Faşl-ı baytär-näme-i sani
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Baş: Çün k i evvelki Baytär-nämeler tamâm oldı. Şimden şonra bu zamane câkılları tecrübe 
itd ik le ri atlardan ve hasteliklerden ve Cilâclardan atda her ne var ise beyân ve cayân idelüm, 
inşä-allahü-tacälä. Bu haklrfi] ducâ ile  yâd ideler ve's-selâm.

Faşl: Eger at tuhma olsa, sebebi budur ki yemi çok yer ve şuyı çok içer ve yâ şuyı tiz  
virürler.

Son: Eger sirece olan ata kaplunbağa pare pare eyleyüp mühresi ile bişiriip  ve süzüp ata 
içüreler. Mücerrebdür.

58b. ... Baytär-näme tamâm oldı. Diğer bundan böyle dahi atlarun sirecesini defc itmek üzre 
âyet-i kerîme beyân olunur. Eger at sirece olsa yazup boymna bağlayalar. Hak Tacälä fažl- 
ila  sıhhat ve selâmet bula. Budur: Bism...

61a. ... ta ki at derleyince kadar üç gün böyle ideler..• ki at omuzundan derleye ol zamana 
kadar turğuralar andan şonra bağlayalar, d e f  olup, şifâ ve sıhhat bula. inşä-allahü-tacälä. 
Ternmetü'1-kitäb. 1273 sene.

113. İ.Ü . Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi Deontolo ji ve Tıp  Tarihi Anabilim  Dalı Kütüphanesi - 98/4， 
Türkçe.
Yk. 61b-76b.
Aristutälls
Baytär-näme

Baş: Bism•" EMmme-i din ve ürnerâ^i ehl-i temkin ve vüzerâ5-i şâhib-i resm ii ayın ve 
*1ukalâ5-؛ ru5us-ı muhakkikin şöyle rivâyet ve böyle hikâyet iderler ki çün ki pädişäh-1 aczam 
m eliki m ülükil-üm erä^i f i 'l-cälem şehinşäh-1 hakani İskender Zu'l-karneyn rahmetu'llahi 
caleyhi Rüm  vilâyetinden hurüc kıldı ve Kış bahrin tutdı ve Horasan mülkin  dahi aldı. Belh 
şehrine irişd i, hişâr kıldı. Hayli müddet-i medıd oturdı. Nägäh Cenäb-1 Rabbi'l^älemınün 
emr-i şerlf-ile  o l〔asker arasında k ız ılluk  oldı. Ve atlarına necuzü bi'llah  minhâ kıran girdi. 
Bu haber etrafa yetişdi. Meğer k i ol hakim... Aristutälls  ol çeride hâzır ( ر ظ حا ) degül idi.

Anun semcına bu ؛}aber yetişdi. 0 dahi cilm ا  kuvvetiyle ve zihn tiz liğ iy le  bu Kitâbu baytcır- 
nâme'yi tasnif idüp İskender Zu'l-karneyn hažretine irsal ve îşâl eyledi.

Son: Eger kan tarmaz ise râh ve şeb ve mazi ve canzarüt ve mahmüde ve servi kozı dögüp 
b ir  akça bez tolayalar ve bal süreler. Bulayup şağrasına şokalar. B ir  gün tura, eyü ola, bi- 
izni'llahi tacâlâ. Allahü  aclem. Ternmetü'1-kitäb. 1273 sene.

114. İ.Ü . Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi Deontoloji ve Tıp  Tarihi Anabilim  Dalı Kütüphanesi - 236， 
Türkçe. ٠ 
210X148 (165X111) mm Yk. l b-172a. 16 St. R ık’a. İst. T. 1259 H. Kahve rengi deri cilt.

Ön baytârlıka tahsil olunan külline yâ hüd şancı Hlletleri iizre beyân olunur

Baş: Evvelâ bu b ir ciHetdir ki... bağırsakların caksiliginden žuhür ider. Ve bu hayvanlar... 
nişânlanndan dördini beyân iderler.

Son: Birinci taburun birinci bölüginde birinci çavuş... biiı ik i yüz elli tokuz senesi Selimiye 
Kışlağı Hümâyunda bulunan Baytâr-nâme Mektebinde... defteri macrife ti beyân olunması 
içün işbu Baytär-näme... zikr olunur.



f ì A Y T A R N A M F . I P . R 235

I s t a n b u l  b ü y ü k  Ş E H İR  B E L E D İY E S İ A T A T Ü R K  K İT A P L IĞ I
(1 T ü rkçe  yazma)

115. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, bölüm  adı: Belediye - 0/54, Türkçe. 
220X140 (170X100) mm  24 yk• 12 st. Harekeli nesih. İst. T. 1124 H. Kahve rengi deri cilt. 
Käži-zäde Şeyh Muhammed
Baytär-näme

Baş: Hamdü bı-had ve senâ-yı lâ-yucad ol hayyu ve da5im  ve ebed ve ferdü ve kä5im  ve 
şamed hazretleriinün cenâb-1 kibriyâsına ve şükür sipäs...

2b. Bu haklr-i bl-m ikdâr ve fak lr-i faž l-1 cälern-i sığardan beri cilm - i fürüsiyyet
vâdilerinde tek-ä-рйу ve cüstü-cüy ve tecrübe-i efrâs nlk-hüyı bed-һйу idüp, niçe Baytar- 
näme'İQY tetehhuc■■■

3a. Bu risäle-i mişkln  nikâb ve kitâb-ı miistetâb altı bâb üzre tertlb ve inşâ kılındı. Bâb-1 

evvel feresin halk  olunması ve fežä5i l i  hakkında baczı äyät-1 şerife ve ahâdis-i latife  
beyânındadır. Bâb-1 sänl Resül-i Ekrem  şalla'llahü caleyhi ve sellem hazretlerinin atları ve 
is im le ri beyânındadır. Bâb -1 sälis efrâsın makbül ve nâ-makbül olan ca lâm e tle ri 
beyânındadır. Bäb-1 râbic efrâsın tonları ( رىطوط ) ve baczı fevâ5id i beyânındadır. Bâb -1

hâmis efrâsın dişleri ve yaşları beyânındadır. Bâb-1 sâdis efrâsın tedbirleri ve haklan 
beyânındadır.

Son: Ve atın baczı menafisinde ve kendiinin dahi amräž ve mucälecätmda söz çokdur. 
Mahşöş niçe re s t ii tahrir itmişlerdir, iktizâ... anlara nazar oluna. Bu muhtasarın tahammüli 
olmayup ve tatvıl kelâmdan ictinâb ve ilıtiraz idüp ıcâz ve iktişâr kılındı. Beyt:

Hayr ile hatim eyle idüp iktişâr 
Hâtime-i dacveti päyän-kär 
Sende dahi Câmı gibi bl-irtiyâb 
Kıl rakam hatime temme'l-kitâb

TO PKAPT  S A R A Y I M Ü Z E S İ K Ü T Ü P H A N E S İ 
(28 yazm a，21 A rapça, 5 T ü rk ç e 5 2 Farsça)

A rapça  Yazm alar

116. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı: ІП. Ahmed - 2147/1, Arapça.
355X250 (240X175) mm  Yk. l b-205b. 21 st. Nesih. H. 560 ta rih li nüshadan H. 856 yılında 
istinsah edilmiştir. Tarçınî deri cilt.
Dioskorides ( ريدوسوقسد  )

Ebü Zeyd Huneyn b. îshak (Eseri Eski Yunancadan Süryaniceye tercüme etmiştir).
Mihrân b. Manşürb. Mihrân (Süryaniceden Arapçaya tercüme etmiştir). 
cA lî İhtiyar b. Huseyn Horäsänı (Müstensih)
Kitäbii'l-haşäHş ve'1-h.ayvän (D ioskorides^n  Peri hyles iatrikes adlı hayvanlar ve b itk ile r 
üzerine kaleme aldığı Eski Yunanca eserinin birinci ve yedinci makalelerini ihtiva  etmektedir. 
Eserin l b-1 0 b yapraklarında  f ih r is t  bulunmaktadır. A sıl metin l l b-2 0 5 b yapraklan  
arasındadır).
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:Baş

ى د ت ي نعب ن هوت نحس و هللا و ق بكت لبنق في شاشلا ا سوقسدي ي و د ي ت م(ملوسوا ر شاثحلا ب،ابك عمج ي ض し ي هميت م نم ن هالا ذ ي ذ  و ع

ذال1 ي و دحولا هلهلسا د ل غةللا نم و ةاري1ا ي كا ىلا ن ةلا زل ي ب بازملا هلثقاعن ان م د ون، ي ن ننتح ن رام يناشملا يلا ينانويلا نم قحسا ب

لالا ك ىف و هلا جاتحي ما رذ ضالا لحا نم ي اع

1ПЬ

هلط • ف  Ј ذ  كك حا اضرعالا ل ال هل غل لكل ق ي ن ىتح بيلس و د و ك الا ي ع و جل ىاهلا هللا و باص قلل د في و ث ت  Ј اضرعالا نم لئاث 
هسذد\دوئلا تسمهسفلأوو

lib .

إنعتسا<دهآ ■■■مسب

ه تاق نرم ن ا ومص ب ن و نرهم ب ا

ز و افس و ذالعا و دوألا و دالا قيه قلخ اىم ظع نجلت رىقلا ا-جم ^١٠̂ و ثهدى قدر ^■^١ و شتش قلف ق  ^jJI лЈЈ شد ا
ه ي ك و مملا ف ر اخلاوه و ىوأ ىالا ةاشلا ىلع د <

:Son

ذا نم ■■اانويخلا ه • كتملا لكاي ت ت م ساا ةالقملا ث ت نم هعبل بك ^٠٠٠^ ا ^١ ^٣، ى ^ و شاشلا ىق ن نريخلا و ي عوات Ј ا مث تاينلا ا  اها

تلا مت ع و باك ن م ت م هاك ت دلعا ب ف يلا ىج (لرا ب ف و همس وع هرغ ن ت ىلع ا خ ن وإا ،حس ب ا ه ر كذ و ىنساخ ش نامث ل هس نابعش رهس رع ن  

بكت نم هذا لنق ري,ه...جه بهافماث و ناتس و تس مساخ و ٠̂^١ نهس هكذا النيخات أذى1 يشاثحلا ا 〜جه يهم

117 . Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi，bölüm adı: III. Ahmed - 2515, Arapça.
260X180 (200X110) mm  101 yk• 17 st: Harekeli nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklepli). 
Nâşırü'd-dln Muhammed b. Yacküb b. ishak b. Ahî Hizam  el-Huttelı
Kitâbu yeştacm ilü calâ macrifeti'r-rem y hi'n-nüşşab ve äläti'1-harb... (92a,dan itibaren 101b,ye 
kadar şekiller var).

Baş:

ومسي . . هحص و هلا و دحمم ىلع بللا ىصل . سمل و ب

ى هلل دملا ن ىعالتملا ةلعظما ذ ى لاثالما Ј تانملا ع طاا و دملجاا و زلعا د سل همحا نل د دمح د ي ن ي نامخلا دمح ىلع ا ي هللا ىصل و د  

ت دحمم ىلع حي ال ولصا ىلع يةسورفلا و اضرع الا ه، ذنه...اب يهلا ادايع هسلار آريلعالا بر لسوو و نااتيب مخا لا لك صل  انهم ص

حتحب الا ها ر و ب ف ي لا نم م ت ص هم ال ث نمعا ان ةسورف محلمم نل و هرك ي

:Son

ئ و ه س ي ن و ف د و ىمح ر ј ر1مر ت Ы ј، ض و ه و ئ ذ ل دعت ه ا أل د فل1 و ع هال راك ا ئ ذ ملا طثحاا ب حصئ د عالي كهم ميظ, نل ا ء  

مءااث ل أ ل ن ىت ركاات باكئلا ت؛ ل

118 . Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm adı: III. Ahmed - 21 5ل，Arapça.
263X191 (183X139) mm 17】yk• 13 st. Nesih• İst. T. 606 H. Sırt ve kenarlan kahve rengi 
deri, siyah beyaz şeritli bez cilt.
Ahmed b. el-Hasan b. el-Ahnef (M üellif)
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CA1I b. Hasan b. Hibetu'llah (Müstensih)
Kitäbii'l-baytara ( l b-2a tezhipli, içinde resimler var.)

Baş:

ما سانف يت し ىناف دعب اان هسالمو ينمهاثتث١  ûv-JaJ ط١ ندحم انمس بنيه ىلع و دموصل و هلل دملا ■ ■ • مسب ص ١ هلآ ىلع و ىفل
ر ابثمطا ناكما يهلا عرشل1 مإس1 ل  A.r.a.fc را هااقتن فرض و مل

Son:

ظ خذوي ع م ع ب ل د ر ب زجتو او° ؤعهمند نحث عحمررم حل ظ و ن ث ف بب د ع م رو ف - ذ ا ب هحن اا نعن ت ل سئ در أج

ةصب ي خر هذا و ,وعالت هللا ن .ان رصاخت ما ا . بكت مت ه. ا I هاقاه ارد ن

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi，bölüm  adı: III. Ahmed - 2024, Arapça. Yukandaki eserin 
bir başka yazması.
259X174 (165X91) mm 106 yk. 15 st. Nesih. İst. T. 880 H. Kahve rengi deri c ilt (M iklep li). 
Ahmed b. el-Hasan b. el-Ahnef (M üellif) 
cAbdü'l-kerIm  b. (A li el-Halebî (Müstensih)
Kitäbii'l-baytara

Baş:

و و هلل دملا ■•■مسب ظا1 يبسلطا هلآ لع و فو.ملصطا دحمم ادنسع بنيه ىلع ئهصل  ما سانف يت1ل دىاف دعب ماا هسالم و ينرهل

ر1 هااقتن ا واكما هملا تهمه فرصو ا ر ابقط لثترع1 مسا ل

Son:

بكت ال مت ١٢̂ و الاو هلل دملوا رهطيبلا باكث زم ها رصاخت ما اخر هذا و ىلع بن مملا عبد ىعالت هللا ىلا رفيقلا يدي لع ا  
را دهعاقلا دى فصنتم قى بىلخلا تيىاالد ارهماوث سيماي نهس ىوهمرس امل

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı: III• Ahmed - 3471/2，Arapça.
315X215 (245X155) mm  Yk. 15a-38b. 19 st. Hareken nesih. İst. T. 901 H. Kahve rengi deri 
d  (M iklepli).

Kitäbü'l-m ünäşibi'l-harbiyyefiH lm i'l-fürüsiyye

Baş:
ز هلات تاق ■■■مسب نملجاا ىح ىق ينح و ع دي د انحأ لبات امهمأ هللا لنيب ىف والقت ئبلا نحمس ء هللا ليثس ىف ه ن م ع هي  ب

ن ض .ي . ب . ز ^١ وكوب يب اوءالا ا ^١ ٠̂ رن وهو ن ^ ^ كوو عم ^١٠̂ ش ثيد ^ ئد ميئحم بيدف حم
" z ضاكسقو1ىلنسخدت1

:Son

بض هلين و سودبلا برض ص لتقنمس ر ن ض شلط اب ض دق فصن طل ض حمل  يد اذا ابرض JlJ\ عن لنق رضب دوفمر مط مض يقجلنم مم
بن دف رالب ثذ ون ملاع همس و حمشلا برض لداخالب دملا ب،رض قفالوب مماتدا ر ص ل مهللا ابا هلا و ̂دحمم ايدثس يلث سمل و ص  
يهسعام و دحا نهس يف



121 . Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi，bölüm  adı: III.  Ahmed - 3471/5, Arapça.
Yk. 57a-74^.
Em ir Bedrü'd-dln b. Bektüt er-Rammäh el-Häzin-där 
K itä b u fi cilm i'l-fürüsiyye ve Ciläci'l-h.ayl

Baş:

ل مهللا ...مسب هلا و دحمم ايدنس يلع سمل و ص
اي هس ن̂ه الات ابر براا 0وبكت بن دينلا ندر ريالمام را نهص زنداراخلا حم فةص لرحما ليس فةص لدقطاال ليش فقص بوكل
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ي ل مهللا ■•■مم دحمم ايدنس يلع سمل و ص
آ ذىلا هلل دملا ز وئرلع ادن ان زنلا اعن ثما ك ر ت فمس دلاه Ј دملا و هلع عحص نم دمح ندهحا خت دح ول عحس و ق

"し ̂ م *
ماا مس و هجاللب رض الا وس ذيلا بيته وب ر تهشدسا و قدرتهل ناتكسا و هسا دهح و هللرالا هلا ال ان اهشد وت بقدرته مل
مم ZZ م 一 م م م م م ✓م مم م

..ل كمثي ال . ب ازل مل ىناث دعب اام ه عر ا يل هللا بوه ان دم نرسافلا ومر تفتهص و تفدتهسا مما يةسورفلا و بورخلا ابواب ىف قهل  
يهسورفلا و خمياتلا ابواب نم يعالت هللا ليمم ىق هدينملجاا ما قدلا تهصع و ماع

Son:

و به وقسي و دمسا و  цу^ 1 عرا تحا دصيل هصي بود رسائلا ل لع ماو سل "سملرا به ريدب انه الا رسملاا جلر ىف نماهلا م  - z z 一一 •• - م ~ د
لي و هرسق به ملين ا و دحا نتس ىف . . ب.اكت مت مكه عيث به مح ع يهس

1 22• Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı: III. Ahmed - 3471/6, Arapça.
Yk. 75a-81b.

K itä b u fi riyäzati'l-huyül ve menäfic 
Baş:

الا ص نس ىلع ي^سلتلا و ةل د ءحمم اي رحاد مت  Ј  . . . مس  

هحص سا ب يض و نج ن رعات هللا ر عات و ثريعباك1 ع نعباتلا ب سا مهل ت ح ى1ما و أ نلا مي ي ئ د ب أ ن ق هللا دا  Ј هلا يلث   Ј سلسا 

سلعا قلخي ان يعالت حس تالث ر

Son:

Ј تسأ  ٢^١ ن هاف لفلا كسو ١ ذا ات رك اهريغ ماحار تمدصاا هم ع هللا و ات ت مث ملا بك ه يف همع ماو لويخلا ا ةس روش دحا ن

رهلا نم لهسعام اأنويه يج

123 . Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı: III. Ahmed - 3471/7，Arapça.
Yk. 82b-115a.

K itâbü 'l-fü rüs iyye tifi'l- l^b ib i'r-rum h

Baş:
ل مهللا ..•مسب هلا و دحمم ايدنس يلع ممل و ص

ط دمحا لامكلا و ايقلا و دملجا و زلعا ذي لاثالما و تافلصا عن قدرةالب يعالتلا لالخلا و ةلعظما ذى هلل اشد دمح يلع ينيد ح
م "" 一 م " ノ ノ م م •• م م م~ م م

ين•••امخلا حبالا انهملءصا لث حئصيالولءصا يلع يةسورفلا و د ب و مبصا لا عج ص يثمعا يلا انهم ال لتك نل أتيور)مك لا يةسورف م ج لر

، عاا هذه معلي م لالصا و ىتل و
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Son: 

Ј هلا و د  مااي ساثش يلا قوف يلا سعلا ناكما ; غسوي، ا  ايدنس يلع هللا ىصل و باكتلا مت ملاع هللا و جرخب ثهاث م

يهسعامت دحا نةم في سمل و بهحص

١ 24. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi，bölüm  adı: III. Ahmed - 956 آ, Arapça.
273X172 (185X115) mm 151 yk. 19 St. Nesih. İst. T. 712 H. Kahve rengi deri c ilt (M ik lep li). 
Ebü Bekr İbn Bedrü^-dîn  ibn el-Münzir el-Baytâr (M üellifin  kendi nüshası) 
Kämilii'ş-şınäcateyni'l-baytara ve'z-zartaka (Metin içinde şekiller var).

Baş:
قالا ضلا و ارت و لف  Ј الا  ع ل  Ј ■مسب  وا ف،ل دمخلا " ظاا عسال يظاغلا لاملسا لع ضلا و مكحلا ذ را و طخلسا و اق ثلا و زلعا و اضل اب  

الوا رسع و لهس و قدر و ردبما يلع شمحا نىحلسا ء يالمسا قحتمس انلسا را و ح ص..وذ ده.حو زا ةمعنلا لمي ىلع هراشت و م  

ك ئمازل برق مال ىتلفيض عجام مجنلا و ين،لعا كملوم دحاو المما ا 丨 طاا انالوم دسع درج و ىعالت هللا مات سل دس نما رهاش نل و ب كمل  
فلسا قحلاا ملقلا و ي ي ذ د ق ت يب ىف ىعالت هللا رب ه ىلعالا المما رتد همب ع ىلع ت بمر الا ت ال ممهلا ا نم و انمو د طاا ام سل كا نل ل ارصنلا ل

نلا و ادينل ي نالق د و . . . I نلا ي ن دحمم د ال ب طاا انمو سل سعا نل دل دلا ي ي فم هش م  Ј نلا ارصن  ادي  

ي ،ي ••■مم ل ب،اكت نم يلوالا ةالقلا دام م را نستلا اك ط را ئتطزرلا و ةمل ع ئزائة رطايبلا بدرلا بنراىببك يفلتأ رىاصنالب وفل  
ث ليلاب مللكا كا مظعالا ناا ل ببلا اباب عمنني ىلع ىوتحي كهمل همس دحل ارصنلا ل و هدينجاال و داهجلا لفض ىف ولالا ا

حللال.اك

Son:

را ح ك أال غرفلا ناو ف1 دم لع عالي نم ا د ض ب ر اىب هللا ع ك ن ب رلا ب د فرع فرع رطايبلا ب  Ј تريخلا ىلو  ادينلا ىق ا  Ј ه  ةمرغلا لا  Ј

ناب م ىق ب د سا دسو ع قس ا ىت ا ن ش و ثن همعابس و ىرع ئ

١ 25. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı: III. Ahmed - 2031, Arapça. Yukandaki eserin 
Dır başka yazması.

255X】70 (71X111) mm 115 yk. 21 St. Nesih. İst. T• 884 H. Kahve rengi deri c ilt (M ik lep li). 
Ebü Bekr ibn BedrüM-dın ibn el-Münzir el-Baytâr (M üellif)
İbrahim  b. cAbdu'r-rahman at-Tarabulusi (Müstensih)
Kitäbiil-baytara kämili'ş-sınäcateyn (Metin içinde şekiller var).

Baş:
و لفضلا  Ј وا لمل دمخلا" ...مس  طاا مسال ع لاغ ل وا و ابقلا و و صاولا و خطلسا و اقضلا و مكلا ديطاغلا س عل ازتقالوا ل  

مساا اقحتمس انلسا عل دجو ىعالت هللا مفقدات دعب و ..در.مثرو دان رع دهمج ا ىنساب ال ال دم ،لس نماهزات ناجلسا انمو
ل ثنمازلا وكمل ل برق أما مقل ا و تيفسال ىتلقيض مجام المما ا

Son:
عاا را و ساالب ىف ات ريخلا ىف و هرس لاه و ىوالق لاهت انه بل ح بكتلا مت ال بمن داكت ا  Ј روا ن ئ داشل تدااا ىف همصا

را ي هالل١ عيف و هلصاحع ورمل هم وب و ث مبب بهل ىعالت هلل١ وعف رفيق وه و ه لح • ■ ■

126. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi，bölüm  adı: Emanet Hâzinesi - 1816, Arapça. Yukarıdaki 
eserin b ir başka yazması•
213X160 065X85) mm 76 yk. 23 St. Nesih. Ebru c ilt (M iklep li).
Ebü Bekr İbn BedrüM-dın ibn  el-Münzir el-Baytâr (M üellif)
Käşifü'1-veylfi macrife ti emrâzi'l-hayl (Metin içinde şekiller var)•
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:Baş

.مسي . وا هلل دحلا . ل عسال لا طاا س ىطغلا ل ا ء طقلا و مكلا ذ طو ح را Ј مل عا و اضل ثلا Ј زل وا و اب عل قالا و ل ضلا و ازت و لف  

مساا قحتمس انلسا همحا ىسسخلا ءال ى. و ردام ىلع د د .ق ا دعي و . د ق ال دسعل دج و ىعالت هللا مت ف Іا انمو І Зі І аі иÎزاث ن  ■Цычо نماه

و ك نمازلا كمل ق مال و المما بار دحا

Son:

را ان ذكر عند اافه دحا و لك نبس ان جاتحي كنل ته دساف بعلثل جاا م ال ع تل

1 2 7 . Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı: Emanet Hâzinesi - 1817, Arapça. Yukandaki 
eserin b ir  başka yazması.
217X153 (167X94) mm 136 yk. 27 st. Nesih. Vişne rengi deri c ilt (M iklepli).
Ebü Bekr îbn BedrüM-dın îbn el-Münzir el-Baytâr (M üellif)
Kitâbu käşifi'1 -veylfi m.acrife ti emräzi'1-hayl el-macn ifb i-kam ili's -s in dcateyni'l-baytara ve'z- 
zartaka (Metin içinde şekiller var).

Baş:

وا هلل دحلا ■"ممي طاا عسال را و طخلسا و ء طقلا و كملا ى ذطاغلا لبلسا لع وا و ابقلا زولعا و اضل عل  و لفضلا و ارتقالا و ل
مساا قحتمس انلسا يمحا ىنحلسا ءال بما ىلع د ر... و رد د د دعب و ق ق دج و ىعالت هلعا مات ف ال دسع د زاش نطارلسا انمو دس نماه  ي

و ك نمازلا كمل برق مال و دحاو المما ا  المما رتديب ىف ىعالت همس بتقدير ذقحلاا ملقلا و يفلسا ىتلنيض معجا لمجعا و ربلعا كمل

همه ىلعالا ع ىلع ت ال ممهلا بامر الا نس و。مو د نلا ارصن ارصنلا مللكا نطااملا اي ي نلا و اد ي ن دحمم د ال ب ل انمو سعا نطالسا دل  ي

دلا ي فس هش نل١ ي ي نلا Ј اد ي نالق د و و

Son:

ض نم نااك ناف ب ت في د ن غ ب ا و ذ ن ىلع ريصي و جداتني و محش ي ىلا بنقلا ىلع رفاا خ ىف ذ ترع ناف هرا ةلا ض ض ه ع ىف ر ئ الا مايوق ا د  

هاف ش الو فلتعت ال ان ،رت ةل ب د جا ش و هل عل ن ن اك ع مات ق هلع ن ىغ تابس اي ب ت د في ن كذ ع ن ل جي ا فاب سيل حلن زو ي ق طخي و ك همع ل  

ر و ارتب ه...لثم بعلثلا دم نم ليغ مت رانلا ىلع خنهسفت مرخ خذ■■■ات هضةلل و به س ىعالت هللا ذناب بتده انهاق اهعضم

1 28 . Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı; III. Ahmed - 951أ ，Arapça.
277X193 (210X135) mm 98 yk. 17 st. Harekeli nesih. İst. T. 893 Siyah deri c ilt (M iklepli).

Muhammed ed-Demüşi (Müstensih) 
cAvnü ehli'1-cihäd

Baş:

ىتمس ...وهبتق

ت ىللا هلل دحلما خ د وليجمثل دملا راا ض و دمهاعب نم آللقب و هسق ت ر فل هاا همحأ هسن عح نم دمح د هعظب ض ت ع و ن ش هل خ ت ئ ي و ه  

ع وحم ض ه نم ا ت ي ش ض و خ هل ،الث ت ر د ب نات^سI و ق ه ربم ت ي ى ب ذ أ ضالا حاد ا . ■ هجاللب ر ل مل ىناف دعب ماا ■ ز ه ما دعب ا نم ىل هللا بو  

را ع قا لب ذ ما قسورفلا أ د و ي ئ ة و ظرتلا د د ن صحفلا ش هص و ما ع ه ف ل لا ةحا ي نم سابلا و د و ه هالصثاا تاينلا د ب ا قاا د ع هللا ا  

ةمعا و ىعالت د ن قمر و قلا دحح نم ن نلا ع ي ن دص Ј د نس ع تلا ن يئت نلا ةم ساق ةاسفلا تا تالناثلا Ј د
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را فرسلا تافلصا هذه فى عندى اهصلو١ مت رداكيل ليوث2لا و قهرع مئكلا و ئهس بحل I و نانلعا و فتهجحف ثالثلا دسوا ماا و  

صاا و ركضه صلفم همعتجم ادعه ىفل لا ها ص عا هاحلكم هسعوالا تهمحمح هل وا فقملوا بللا و همقدم خأىلا ذاجلاي ينضهل ص بال

129• Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi，bölüm  ad】： III. Ahmed - 1959, Arapça.
310X210 (211X135) mm  142 yk. XI st. Nesih. İst. T. 913 H. Kahve rengi deri c ilt (M iklepli).

Muhammed b. Muhammed es-Suheylı (Müstensih. Özdemir b. inal için istinsah edilmiştir). 
K itä b u fi Hlmi'l-baytara ve ahväli'1-hayl ve mucälecätihä[ ^

Baş:

و خثع و شهظخل خنع نم دمح دهمحا هسكف هلصختست و هلاه و دمخلا ىلو هلل دمخلا ••■مسب و قدرتهل ناتكسا و انيته دح ل  
..جاللب رضالا رقه دىلا بيته وب رل لنستبما .  وهب ما يةسورئلا أتلبأ فةملعرا نم يل هللا بوه ما دع̂ ارل مل ىناب دعب ماا و ه

صفلا ديدس ظرنلا يفلط -ث ثاثبلا ذوى نم سابلا Ј دةجنلا لاه نهص و ماع ح ورم و قلا نداع نم ربةحما و همس آعدا هدةجما ىف نةسا
ن نلا ع ي فص و د ن د ي ع ه تاأ ن هص ملا ^٠^١ و نحاتالما ىرسل ىخ ر ت ف ت ىف ن ذا ىباك ه هللا جاتحي مما ه يب ىف داخهلا لا  و همس لن

صالخالا

:Son

ه ق ن كذ Ј ع ق نال ل و ز دم ع ةمم همق د أج ت كذل و د ن تلق ل ىل ا غ اد بي ه ل هم ي بنلا عجو ل س ص ن ي ا ر د ق شعي ي ه و ي كي ع همس و ل باي ملا ا و ن  ك

•.اكتلا مت لبملا ا و عملرجا يهلا و رةجهلا نم يهسعامت و ،رعث ث،لث نةس امرخلا مما1ا همس رشه ىف ىليهلسا دحمم بن دحمم ب

ةحم

130. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı: III. Ahmed -2066，Arapça.
335X254 (260X180) mm 144 yk. 25 st. Nesih Kahve rengi deri cilt.

K itä b u fi macrifeti'l-hayl ve'1-cihäd v e fì Hlmi'z-zarb (Unvan sayfası Memlûk  tarzında tezhipli). 

Baş: (Baş tarafı eksik)

وا هردوائ ءلا و هلك ضايلا حضل جا ىح ضايب لكل مسا م و ر نااك ناف هل د ق  Ј وا رتسا  هل ن ةعبق و ا  Ј را ىف ملن  ع ليجحتلا و رل

، حق وفه مدرهل ملو دقت و تسال دااف همجنم غرا تثيالا و مجنم اغر به فلوصا و محن واقه يرسي ازاد داف حرق ١ به فلوصا و هر  

هرضفمع ارع و رفمعص اعز به فلوصا و وررفصع وفه ^^،١ وزحاي

Son:

وا يمر يف اباكت با رتديب يف اباكت و هقل ر ر ل ك او هلا حاتحي م هل ناك نمف ي  Ј ^ يلرما يف اباكت و يمرلا ىف اباكت  ^4 هحما و ^5

بيلف هاذكرن مايق ادمر ليل باثكت نهعف طل ."عالت همس اش ان اراداته يلا ص بكتلا مث ى ا

131. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı: III.  Ahmed - 2129/1, Arapça.
297X238 (193X145) mm Yk. l a-37b. 10 st. Nesih. M em lûk  tarzında tezhip li, söz başları 
yaldızlı. İst. T. 778 H. Kahve rengi deri c ilt (M iklepli)•
Necmü'd-dln Eyyüb el-Ahdab er-Rammäh (M üellif, ö. 694 /1294)
Muhammed b. Savunç el-Faklh  (Müstensih. M e lik  Zähir Ebü Sacîd  Kanşöh iç in  istinsah 
edilmiştir).

Son:

117 B ir başka nüshası: Köprülü Ktp., Köprülü  Mehmed Paşa blm. nr. 1589/35, yk. 213b-242b.
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Kitäbü'l-fürüsiyye bi-resmi'l-cihäd (52 bâbdan ibarettir).

Baş:

مب باكت هذا . ,■مسب يعالت هال1 ليبس ىف داابه ر
)ائ كاث نمس ا اا قح يق يلأعت و ر نجل دي زيس يق ه وقت ذىيلا سحست ٠١؛ Ј هالا ب وا هللا ليبس ىف ال •لبائ ام • آ و • ز هجأ

ال Јاخيالا  انوه و رح̂مأاب نزوللا و لافي ركوب في يةسوملرا باكث نم ولالا بابلا رانهلا و ليلاث ء انث ئيهاب باعه هص

هات د ناثلعئ فلي

Son:

^١ تاماق يهءوام بعس و أرشي1 ث ةحلجا ذى نم ينرشلع1 و ثالثلا سيمحان موب ل[}ل عفبمئ دلرؤ ^ را راخ ىلإ رددم ^ ثةس محل

كمللو  I ائخوث تميهءبام

132 . Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm adı: III• Ahmed - 2651，Arapça.
260X185 mm 336 yk. 17 St. Nesih• İst. T. 775 H. Kahve rengi der؛ cilt (M iklep li).
Muhammed b. cisa b. İsmäcIl b. Husrev-şäh el-Aksarâyl el-Hanefı (Kitabın üzerinde el-Fâris el- 
Cevad eş-Şeyh Necmü'd-dln еІ-АһсІаЬЧп eserin m üellifi oldıığu yazılıdır).
Ahmed el-Mışrl (Müstensih)
[Nihcıyet] ii's-sül ve'l- iim n iye tifi taHîmi acmdli'l-fürüsiyyet (Metin  içinde b in ic ilik  eğitim i ile 
i lg il i resimler var) . 118

Baş:

هصاع و لهحا نم ارسوك يااتق و عهطاا نم ارصن هلل دملا

133 . Topkapı Saray】 Müzesi Kütüphanesi, bölüm adı: III. Ahmed - 3467/1，Arapça.
266X178 (】85X120) mm Yk. l a-100b. 13 St. Harekeli nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklepli).

K itä b u fi Hlmi'l-fürüsiyye (Metin içinde şekiller var.)

Baş:

رس آل و رسي وب ■ ■مسب

الذيا معال عساواأ ممألا ئرسا يلع اثفث و مسنلا ااي̂اي قالف مركلا و ءالءواال  ЛЈ اشل...

2b .

ثينلهاوقللواوخلاحم..وب ■مس
وأ نم مهريغ و هنديلا 3اه ذكره ان ضعب و اله قدو ردياقم و وفسال رهجو و يفالسب رمنلا ذكر و ا و اهلاح  مث ال انه تملع قد ارهم

الا نم س ذيلا وه و يفالسك حل

:Son

ومس ضلا عمء ت ن أل كده مث دأ ل ا ك ؛ بن ث آ بلا و تلب خ ع رثين ه برئ زا ولا Ј صثسث مث مئ ث ر ةسف ةاع ي ث د  ةربك

بكتلا زجن اثله نمادالا وا و سلعاملا وب هلل اشل و ا صل ما و هل ال س ظاا هلآ يلث و ئقالاق دمس ىلغ ل حا يوم مغ و بن مم ل  دال

مئيتمعا*س و شسعت و عسن ماع ركاالب الوش نم رعث ماستلا دحمم هس ىلع و همس دحا

118 Bir başka nüshası: Süieymaniye Ktp•，Ayasofya blm. nr. 4197, 219 yk



1 34. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı: III• Ahmed - 3467/2, Arapça. 
Yk. 101a-148a.
NecmüM-dın Hasan er-Rammâh (M üellif)
Kitâbufil-fiirüsiyye
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Baş:

الب مهم ب)نا  ß  Ј عته قح له1 اعز الىن  лЈЈ شد ممه نيثست ملن ا ؛ هلآ و دمحن اءنعيس ىلع هللا ىلصو . . .مسي
قر|نالبوضده

Son:

ه ١ ،سيطأمراأ اخذ لثمو رضالا مئ ثةلاث اخذ لثم نطعال к عي

ارش يف
ا「اذ ابن ئ،للد دعب ضعرفت الرحمب رساثلا ذقح

135•  Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı: Revan Köşkü - 933 ا, Arapça.
276X183 (198X125) mm 97 yk. 17 st. Harekeli nesih. İst. T. 871 H. Kahve rengi deri c ilt 
(M iklepli).
cAbdu'r-rahmân b. Ahmed et-Taberi (X III. yüzyıl)
Kitäbü'1-väzihfi'r-remy (62 adet renkli resim vardır. 108 bâbdan ibarettir).

Baş:

دمتل.ثوك أ ا ض ٢٠—̂
>ث ب ش دما الا و سلعاملا ر ص هحل ريح ىلن مالنملا و ةل ن ق ومن ي ت ل د إ متحا أ ي ي ن أ ب و ^حص و دلآ Ј ئا ت هاا هاايش Ј ع نلا هحمس و ع ي  ذ

نلا ةصف1 رتاف ي ه نللا ىصو د د و من ن ق ث ىق تعي ه ىباك بكئ نم ف ن ا ب ىضح ا ءر حاا وعااف نم هعي ان ض هللا زا ص تل لا رىض ب  ل
 م م م م ء م م م م م ١ م ص م ص

ه خص ان و فرسلا تاصوي باب ن■■•انرقلا نم مهريع هعلل ان و براف يف من حي ما و اينم دس ما و انهم ئ  باب د■■■ع؛صل

را ىم ملرصا و ريغف ٧ ثص ؛ذ رقاا-ث قي تغن V و تغم مفيه ن؛ض،لا رد مل،ع ١١̂٠٠ فى ؤببحم  بتل
م م م م م م" م 1م م ا م م

ثتااداك

Son:

كو طممب همار و هرهظ عر ةليخلا وهذه جل و هذه و ىناقون كن قدرت ما كيف و بلل :ميسنلا سرفلا متيط وردان فص ث،للذ رص
نمات Ј *^،٣١ و دحا ثهس آمم11 هللا ثه ىق نهوع Ј هللا دمحب ̂،̂」١ عمجو1ا

3 6 Topkapı Saray】 Müzesi Kütüphanesi, bölüm •آ   adı: III. Ahmed - 2055/1, Arapça.
260X178 (170X115) mm Yk. l b-54a. 15 st. Harekeli nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklep li). 
cisâ İbn CAİI el-Mutabbib
Kitâbufihi mäfi'1-hayvän

Baş:
ا ...مسب نبانيا^ناثل^ن عاعني ̂ي،م ذس^ ن ب ا ثلي ظ^بياإ

اا باب س قعانلا نم اأزاة يق ما فعانلا نم م^جلاأ ىف ما نال

26b.

سا م سحثريصنلاش،م>حمذااثسا شمثرا يتذمثىف0ن ف ن ا3ري ذآ مما لحما ئ م أ و ر ث ا وناللهض
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28b .

رعسن عزاذآاهالج؛ولوالر نحسي  Ј ه ١  د بي ن ههجو يف نم ؟ ه بد 丨 ههجو يق نم به سعطا

Son:

نعتلا أ  Л Ј и ة  ءلص1 نم منث ت هذ م ^١ ث امد كذ نم اينلا' ^ ثلا مت ل و باك  , J i  ^ ^ ^ ن ر ش1 و فح اممس ؛مث ١ صن ت ذآ  ßl وس 
- し •• -- ' م しーー * ء م ء*  I *م

T ürkçe  Y azm alar

137• Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı: III. Ahmed - 3468, Türkçe.
266X180 (179X116) mm  ١ 15 yk. 9 st. Nesih• İst. T. 850 H. Kahve rengi deri cilt.
Nâşırü'd-dın Muhammed b. Yacküb b. ishak b. Ahi Hizam  el-Huttelı
Kitâbu Münyeti'1-ğuz.ät (Hâşşakıler Hâsı T im ıir Big  namına Kıpçak Türkçesine tercüme edilen 
eserin mütercimi belli değildir. Em ir Altun  Buğa es-Seyfı adına istinsah edilm iştir. Eser 6  fen 
üzerine tertip edilm iştir，ancak 4• ve 5• fenler eksiktir).

1 طعاا و رهمكلا اولئ نإمسلأ جوا.- ةعال1 و دينجل1 عىث منهاش الاع و ةل  Hallo شد ...مس اتذى هلل ا  A n im a  

bacdü: B ilg il kim  bu risale Türk  t i l i üzere tahrir kılınm aklığa  dâcî bu boldı kim  Tenri 
fermanı birle  M ışr ilinde  b ir cazlmüş-şân m elik  zuhürğa kild i. Hüsn içinde kamer tig, 
heybet içre cÖmer tig, şecâcat içre cAlîge  ohşayur; sahavet içre Hâtımğa tafažžul kılur. 
Fârıslık cilm i içinde kâmil körklü  sıfatlar bide  mütekemmil câlimlerni dost tutğucı. Şeı^-i 
Muhammedi üçün kılıç  urgucı. Tenri buyruğı üçün can baş oynağucı... Häşşakller Hâşı 
Tirnür B ig  öküş y ılla r devlet ve sacâdet üzere müstedâm bolsun... Çün bu zacî f  kul ol 
melikler maniayı Häşşakıler haşinin hızmatınğa y itti irse，bu zacı f  kulnı envâc talattuf birle 
hoş taptı. Takı işaret muntig kıldı kim: “ B iz im  katımuzda b ir cArabi Siläh-näme bar turur. 
Anı Türk  tilinge  çevürsen kim , bu ğâzî Türkler andın intifâc alsalar, sana takı şevâb bolsa.”  
tidi... Tenri tevfıkı birle  ol kitâbnı Türk  tilince  tercüme kılıp  takı Miinyetü'1-guzät tiy ii ad 
bird i. Küci yitkence körklü  tertlb  birip  altı fen üzere tahrir kıld ı: Evvel fenni atka 
minmekde, ik inc i fenni sünü tutmakda, üçünci fenni kılıçka  tacalluk  camellerde, törtünci 
fenni kalkan tutmakda, bişinci fenni ok atmakda, altıncı fenni top urmakda.

Son: Andan sonra üç kurlu  titregey, üç atlam ilgerü basgay takı ol kaşd kılğan yilT ii igrirek 
turup mecmüc kuvveti birle ğarımi üzere atğay. Cehd kılıp  ura körgey.

138 . Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı: Revan Köşkü - 695ا , Türkçe.
276X185 (215X135) mm 67 yk. 25 st. Harekeli nesih. Kahve rengi deri üzeri ebru c ilt 
(M iklepli).

Kitäbii'1-baytarati'l-väzıh

Baş: Bism... Yüz min şükür ve sansız hamd ve sena ol cälemlerni besiegen bir bar Tenrige 
kim  kerîm  kamuğ câlemni yokdın bar kıldı. Takı âdem oğlanlarını barçadın artuk kılıp  
cakıl ve fehim  rüzı kıldı.

Son: Bu devanı şarâb birle  karnı şişkenge içürse menfacat turur. inşä-allahu-tacälä. 
Temmetü'l-baytarati'l-väzıh bi't-Türkl.
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139. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm adı: H azine-415, Türkçe.
385X250 160 mm 253 yk. 17 St. Harekeli nesih. Vişne çürüğü deri cilt.
Emir Hacib cÂşık Tim ur (M üellif)
Mütercimi belli değil.
Tuhfetü'l-mülük ve's-selâtîn (Başı ve sonu eksik，】64 Osmanli minyatürü ve tezhipli ik i 
serlevha var).

Baş: Hamd bl-had ol mâlik ahd hazretlerine olsun...

١ 40 . Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi，bölüm: Mehmed Reşad - 898, Türkçe.
193X120 (134X72) mm 34 yk. 15 St. A ltın  cetvelli. Harekeli nesih. İst. T. X IX . yüzyıl. Vişne 
rengi deri cilt (M iklepli).
Hadi (M üellifi bu isimle geçen ve Abdíilmeciďe  takdim  edilen eser eser aslında Käži-zäde Şeyh 
Muhanimeďe aittir).
Kitâb-ı makbül der hâl-i huyül

Baş: Bism... Hamdü bl-had şenä-yı lâ-yucad ol hayyu ve dâ5im  ve ebed ve ferdü kcťim ve 
şamed hažretlerinüň cenäb-1 kibriyäsma ve şükrü ve siyäsü sacädet esäs ve tevhid libâs...

4b. ... Bu  hakır-i bl-m ikdâr ve fak ïr-і fazl-ı gaffar mürdan kemter Hâdı-i häk-beräber 
hidäyet-i rahman ve cinâyet-i miistecân ile ciim le-i nıacâ if-i ciiz^yyeden cirfânı vâcib bil ki 
farz olan cilm -i f i raset ve macrife t-i §ecâcat kesbinde... ve nice Baytär-näm e'\^\' tetebbııc 
kılınup fazâ5i l- i fiirüsiyyet ve feres-i muhtarda varid olan ahbâr ve äsär ve kelimät-1 kibär...

5a. ... Sultân cAbdü'l-mecıd Han ibni's-sultän cennet-mekân firdevs-i (5b) äşiyän sultân 
Muhmüd Han ibni's-sukân cAbdii'l-hamîd Hani'l-ekrem...

6 b. ... Cesati kablinden olarak her-minvâl-i muharrer-i ahvâl efrâsda bir risâle-i celile ve 
tuhfe-i cemile cemc ve izbâr ve Kitäb-I makbül der hâl-i huyül ile näm-där eyleyüp... bir 

mukaddime, üç bâb ve b ir  hâtime üzerine tertıb idüp, taraf-1 bâhiri'ş-şerıf hazret-i 
pâdişâhıye takdim  ve isrâ kılınmışdur. Bâb-1 evvel efrâs-j feraset karin  hakkında ve 
fezä5ilinde värid olan äyät-1 kelime ve ahâdis-i şahîha äsär-1 zikr ve beyânındadır.

Son: Yaşlandukça inceliir. Hatta bıçak yüzi gibi keskin olup ve atın on yaşjndan yukarusı 
tahmin ve firâset ile  bilinüp  cezm olunamaz. Ve atın cömri insan cömrinin nısfı kadar olup, 
baczı insan yüz yaşma vardığı gibi atın baczısı dahi kırk  ve elli yaşma girer. Allahu  aclem 
bi'ş-şavâb... Temmet.

(14 beyitlik  mesnevi tarzında şiir var)

Nätn-ı kitäbcı elidim Hâl-i Huyül■ ノ

141. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, böliim  adı: Mehmed Reşad - 901, Türkçe.
195X123 mm 45 yk. 15 St. Harekeli nesih.Akın cetvelli. Vişne rengi cleri c ilt (M iklepli).
Kitâb-ı makbül der hâi-ı huyül

Baş: Bism... Hamdü bl-had ve senâ-yı lâ-yucad ol hayyu ve dâ^m  ve ebed ve ferdü kâ5im  
ve şamed hažretleriniin cenäb-1 kibriyäsma...
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Farsça  Y azm ala r

1 42• Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı: III. Ahmed - 2】47/2，Farsça.
353x250  (245X178) mm Yk. 206b-479b. 25 st. Tâlik. 1st. T. 867 H. Tarçınîderi cilt. 
Dioskorides ( ريدوسوقسدي  ) (M üellif) 

cA lî b. Şerîf el-Huseynı (Mütercim)
Kitäbii'l-haşäH^ ve'1-hayvän (Metin içinde renkli hayvan ve bitki resimleri vardır).

Baş:

^ ١ و ء غذالا  Ј وا ء اغث هجعلف ارص جحرا ذىلا و رهندى أىلا و توىسف قلخ ذىل هلل دملا ..مسب دوالا ءوس1فه ق1خ و ىح  
بكت اين كه نداف شيدهوي ناك انندو■خ ري دعب اث فيه•■■ قدر و تل از زرى عيت، تسبمهسنم كه را يشاشح ا ىبرع ن

ن زا س ب و قرمودند ترمجه يا

Son:

بكتلا ةرمجت قت متانب انواع و انويح و يشاشح زرى عس -قوريدوسسدي ب،اكت ز ١ مهفت ء هالقم شد نام وب وووذكملا ا كا نع ل غفورلا ل

صد مل وجه عىل ق هيا ي ر ف و من ل ف بن عىل ناقعه••• تعاىل الله جعل ا ض■■• ض م حمرم هشر ىف الس را ن و سبع سنه ال  ج

او يهس

1 43• Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, bölüm  adı: Hazine - 630, Farsça.
176X120 (1 15X70) mm 23 yk• 11 st. Tâlik. A ltın  cetvelli. Tahminen X V I. yüzyılda istinsah 
edilmiştir. Kenarları deri zerefşan kâğıt c ilt (M iklepli).
Hüseynî
Feres-nâme (Mesnevi tarzında yazılmış at ve cinslerine dair bir eserdir• 5 fasıldan ibarettir).

Baş:
ب؛ هلل مدحلا •■■ممي ^١ ر ^ وا و ^ ل ص الا و ةل س هلخ ريخ ىلع مل دحم ق ،مجعا هلآ و م ث ه د دعب ا ن كان ب ي ! تسا ضم هسالر ا  

عر ىاك تم با ف قوبت و س ه سكره ىعالت هللا في ن ك ي دوخب را رصختم ا ن د Ј ا ر ب و ا د ن ني ا ■■مات ىق وق و مق الب • لف م ل ص و ا ا
ل ' ن در جهارم من ى بيا آن وبقع بد رقها هحسب دوم ملن تسك^مر م هتجب كه ىايهجنم نايب  

هنا شا ى و ن ق و آن مكا حتلا ض تعاىل الله عىل التوفي ر  Ј ل ن در بمجن من هتا بيا ك ن

Son:

شيا لك وجور بأمركن ا

 تمسوملا راتس كه ندى و ذاح

منااره و نطايش سنف تسزو

آيد رب يدتما كآن يدمما

 بيدا د كر شعض كان اين
تسدويلع1 مرالع كه ندى و خدا

جامن بفروز معرفت بنور

آيد رس ت،م و لوائد در يىنحس

A R K E O L O J İ  M Ü Z E S İ K ÍIT IJ P H A N E S t 
(1 T ü rkçe  yazma)

144. Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi - 739
197X128 (151X81) mm 76 yk. 15 st• Harekeli nesih. Altın  cetvel]؛. Ebru cilt. 
Belgradlı Kencân Efendi 
Baytar-nâme (13 bâbdan ibarettir)•



Baş: El-hamdii H'llahi rabbi'l-câlemln va'ş-şalavatü ve's-selâmü calâ seyyidinâ ve nebiyyina 
Muhammedin ve calâ âlihi ve şahbihi ecmacIn. Ve bacdü: Cemıc selef şâlihln ve hukemâ-i 
râsihîn ve culem،V-i yakın ve ğäziyän-1 müte5ahhirm  ittifa k  idüp buyurmışlardur ki at 
terbiyyesine her kim  râgıb olup ata suvar olsa ve seyr ve sefere tâ lib  ve muhib olsa ol 
kimesneye lâzım ve mühimdiir ki at içün iktizâ iden mııcälecät ve münâficat ve devaları bile 
ve hın-i hacetde ahıra muhtaç olmaya ve anı däMm sıhhat üzere muhafaza ide...

3b. ... Evvelâ  atun üç yeri deveye benzeye ve üç yeri katıra benzeye ve üç yeri sığıra 
benzeye ve üç yeri cavrata benzeye...

15b. … Bäbül-evvel atun sancu cille tle ri ve devaları beyânındadur. Bäbü'ş-şänl atun 
öksürük cille tle ri ve devaları beyanındadur. Bâbü's-sâlis atun yiiregi sürmek cille tle ri ve 
devaları beyânındadur. Bäbü'r-räbic atun sidügi tutmak cille tün  sebebi ve mucâlice ve 
devaları beyânındadur. Bâbü'l-hâmis atun kan kaşanmasınun sebeblerin ve cille tle rıin  
calâmet ve mucâliceleri beyânındadur. Bâbü'l-hâmisden sâdese geldıik. Atun soluma ve 
zlku'n-nefes cilletlerün ve calâmet ve sebeblerün ve deva ve і т і саПсе1егіпйп beyânındadur. 
Bäbü's-säbic atun ayaklarında ve kollarında  olan envâc cilletleı*i ve sebeb-i zuhur ve 
calâmetleri beyânındadur. Bäbü's-särnin atuň bağa ciüetleri ve sebeb-i zuhur ve rnucâliceleri 
ve her nevc calâmetleri beyânındadur. Bäbü't-täsic atun sirece cille tle ri ve sebeb-i zuhür ve 
calametleri ve mucâliceleri beyânındadur. Bâbu câşirü atun abraş cille tle ri ve sebeb-i zuhuri 
ve calâmet ve mucâlice ve devaları beyânındadur. Bäbü'1-hädiye caşere atun şakağu cilletleri 
ve başında olan emräž-1 muhtelife ve calâmetleri beyânındadur. Bäbü's-sänl caşere atun 
hastelikleri هرب رهاب  ciHetleri ve bağırlarında ve omuzlarında olan cudavi marazları ve baczı

mechül müteferrik uyuzların devaları beyanındadur. Bâbü's-sâlis caşere atun aczâsınun 
ecz^)-ı müteferrikasında olan havvâş ve menafica beyânındadur.

Son; Ve eger atun iç yağından alup hıfz  ideler ve k ıt hacetde bir pare ve cerahat üzerine 
yakı ideler. B ir  kaç defca bu cameli iderler ise tiz  sıhhat bula ve halâş ola, şifâ bula, imdi 
atun havvâş ve menäficine hadd и ğäyet ve nihayet yokdur. Lâkin  bu kadar ile  iktifa , ihtibâr 
olundı ve Baytär-näme-\ şahlha bunda tamâm OİUD hitâm müyesser oldı. Bu Baytär-näme-\ 

latlfeniin câmici ve müellifi, câmic-i şerif sahibi Sultân Ahnıed Han ibn sultân Muhammed 
Han ibn sultân Murâd Han hažretleriniin hattatı olan merhîım ve mağfur Kencân Efendidiir. 
Anun kendii hatt-1 destleri ile  olan nüshadan tahrir ve tesvîd ve tastır olunmışdur. Ğüyetde 
memdöh ve mucteber kitâbdur. Taczım ve ihtiram  idüp, gaflet olunmaya.

T Ü R K  VE  İS L A M  E S E R LE R İ M Ü Z E S İ K Ü T Ü P H A N E S İ  
(1 A rapça  yazma)

١ 45. Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kütüphanesi - 2107
244X166 (175X105) mm 95 yk. 15 st. Harekeli nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklep li).
Em ir Bedrü'd-dln Bektüt er-Rammäh el-Häzin-där 
Kitäbü'l-fünısiyye

Baş:

همحأ هممسب لصختمس و لله ١ عح نم دمح د هلعظ ض ب و ن  Ј ا مسب  » ■ ىلا هلل دمخل ■ ذ ذ نل ١ اع به ا ن و ن إ ك رمون ارب دمخل ١ ىلو روش  

ر تهشدسا و ثدرتهل نحاشسا و تهسا >د شعح وء،ناذ دعب ماا بيته... وب ل عا نم يل هللا وهب ان دعب الالل ابوأب ىف رقةل  
را بدلعا نفهص م دبه عفو ىح̂الرا ذنبه نم رفعتسال يالتن هللا يلا مل  し و ن...ملرساا نم غتهص و تندثهسا مما يةسفرولا و ربلا

ت و ت ك ماا ب ر واخلا حل ا د ن ظاا ىكللا ز فملعرا يرهل وب و ل را صوش ىلع فوقا را و جمل سمل
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و حآ-د قتل ايهلا تا  ~bj>■ را علي او درتحس ان ايته ا^را زاهلمنا ارضب و دلا راكبلا باوأبلا نم تلعااف هذه و بانلا هذا و ثس[ول
ب ع هم باكتلا مت ملا

T E R C Ü M A N  G A Z E T E S t K Ü T Ü P H A N E S İ1^
2 ا  fü rk ç e  yazma)

146. Tercüman Gazetesi Kütüphanesi - 63/2, Türkçe.
205X145 (155X80) mm. Yk. 22b-41a. 17st Nesih. Ebru cilt.

Terğ îb ii'l-fiirsânfite rtîb i'l-h ışân  (3 bâbdan ibarettir).

Baş: Bism... Teşbih ve tahmld ve takdis ve temcıd ol kerim-i hamid ve rabb-i mecıde ki...

Son: Âm in  yâ rabbe'l-câlemîn ve şalla'llahü calâ nebiyye ve älihü't-tähirın ve sellem teslîmen 
keşıren.

147• Tercüman Gazetesi Kütüphanesi - 63/3, Türkçe.
Yk. 41b-85b.
Aristutâlîs
Häcl Muhammed b. Hacı CA\\ Aksaräyl (Mütercim)
Baytar-nâme (10 bâbdan ibarettir).

Baş: Bism... Şükr ve sipäs ol Halika  ki câlemi cademden vücuda getürdi ve kendünün 
sanığı birle  cemlcsin yerlü yerince la tif ve şerif yaratdı... Baytar-nâme deyü ad virdi. Velî 
bu zacı f  Hacì Muhammed b. HâcI CA İ1 Aksaräyl eydiir. Bu kitâb elüme girdi...

Son: Bâb: B ir  atun öksürügi olsa بولهل  otınun kızıl tohumı olur. Ol tohumı yem-ile 

yedüresin. Gäyet nâficdür.

M İ L L Î  K Ü T Ü P H A N E  
(7 T ü rkçe  yazma)

148. M illî  Kütüphane - 489/30, Türkçe.
Yk• 162b-179a. Sayfa kenarlarında (35 mm) Nesih. Ebru cilt.
Aristutâlîs
Kitâbu. baytar-nâme taşn lf-i Aristutâlîs

Baş: Bism ." El-hamdii li'llah i rabbi'I-câlemîn va'ş-şalavatii ve's-selâmü calâ seyyidi'l-halk 
ve âlihi ve şahbihi ecmacïn. Ammä bacdü: E5imme-i din ve cıılemâ-i ehl-i yakın ve vüzerâ-i 
şâhib-i resm-âyîn ve cukalâ-i dürfbın] şöyle rivâyet k ılu r kim, çün kim  pädişäh-1 aczani 
meliki rniilüki'1-ümerä-i f i 'l-câlem şehinşâh-1 hâfikayn İskender Zu'l-karneyn rahmetu'llahi 
caleyhi rahmeten ve escaten Rum vilâyetinden hurüc kıldı ve مش bahrin tutdı ve Horasan

m ülkin  dahi aldı. Belh şehrine irişd i ve hişâr kıldı ve hayli müddet oturdı. Nägäh Allah 
Tacälä emri birle  ol leşker-i äreste kızluk  oldı ve atlarına necuzu bi'llah tacälä minha kıran 
uğradı ve bu haber etrafa irişdi. Meğer kim  Aristutâlîs ol çeride hazır değilmiş. Bu haber 
ana irişdi. Fi'1-häl ol dahi cilm  kuvvetiyle ve zihn tiz liğ iy le  bu kitabı tasnif kıldı, iskendere 
gönderdi. Çün bu kitäb iskendere irişdi. Ol çeri içinde olan edviye birle atlanna Cilâc

Son：

119 (K ut 1989, 1:295-298)



R A Y T A R N A M F T . R R 249

kıldılar. Allah  Tacälänın cinayeti birle hasta olan atlar sıhhat buldı ve bu kitaba Baytär-näme 
diyü ad kodılar.

Son: Bâb: A t k i yanmış ola. B ir  mikdâr hrıvuc ve bir mikdär arpa ve bir mikdâr kepek ve bir 
mikdär tuz her birinden ikişer üçer bu üslııb üzerine her gün bir avuç ziyâde ideler; tuzdan 
gayrısın semirde, ziyâde hııb ola.

149. M illî  Kütüphane, A - 2888/1, Türkçe.
234X165 (200X131) mm Yk• l b-6 a. 21 St. Sülüs. Vişne çürüğü deri cilt.

Baytär-näme

Baş: Bism... A t içün macâlecedür. Ayağında bağa (بغه) çıkarsa mücerrebdür beyân olur.

Atı yakup tokuz yumurta ( رطولءوقط ) şu içinde pişirtip sıcak sıcak yumarta ( وطوئ ) ayağını

yağlıyalar. Bâb: dizine yağ inse b ir  şu kurbağası tutup diri diri karnın yarup...

Son: Cümlesini bir yerde kaynadup şıcak şıcak süre. Y ig irm i dört sâcat dura，bir defca dahi 
süreler. Bu minval üzre üç günde bir süreler. Şiş d e f olunca kadar.

150. M illî  Kütüphane - 2882/2, Türkçe.
Yk. 6 a-2 1 b.
Aristutälls
Hacı Muhammed b. Hacı Aksaräyl (Mütercim)
Baytär-näme

Baş: Şükür bl-had ve senâ-yi cad ol yüce Hâbka olsun ki, bu câlemleri kim  cademden şahrâ- 
yı vücûda getürdi. Ve kendüniin sanıglığı birle cemlc şey yerlü yerinde latif, şerif yaratdı. 
Va'ş-şalavatü ve's-selâm calâ Muhammed ve âlihi ve şahbihi ecmacIn. B ilg il kim , bu Kitâbu 
baytär-näme tasnif oldı. Velî bu zacIf, nahif Hacı Muhammed b. Hacı Aksaräyl ( راىطاق ) bu 

kitäb eliime girdi. cAcem  mülkine cAcem dilince  perakende tebcili olmış ve tağyir id i. Ve 

içinde hayli otları (مسك ve mektüm (ج  konuşlar. D iled im  k i ben dahi calâ kadr bu kitabı 

Türkî dilince tercüme ve äşkäre eyledüm ki rnübtedîlere äsän ola.

Son: B ir  at sirece olsa, işbu heykeli ( شم ) yarup bir mä^ beze bağlayup cumca ertesi gün 

toğar iken atun boymna aşa. Y ig irm i dört sâcat tura, bi-izni'llahi tacälä şifâ bula.

151. M illî  Kütüphane - 2031/2，Türkçe.
!61X107  (126X71) ٨٦٨٦ Yk. 10b-14b. 19 St. Nesih. Ciltsiz.

Kitäb-ı bcıytär-näme

Baş; Hazâ cler-beyänfi Kitäb-I baytär-näme. B^b: B ir  at şalınçak ( قحدصا ) hastası olsa Cilâcı 

hııdıır ki...

Son: Bâb: Öksürük içün maccön: Defne tohumı 41 dâne, badem 41 dâne, kızıl üzüm 41 
dâne bunları maccün eyleyüp, şabâh ve ahşam fınd ık  iç i m ikdârı is ticmâl oluna. 
Mücerrebdür.
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152. M illî  Kütüphane - 1691/1, Türkçe.
183X113 (142X7^) mm Yk. l b-48b. 15 st. Harekeli nesih. Ebru cilt.
Şeyh Muhammed Käžl-zäde 
Kitäb-ı mcıkbül der hâl-i huyül

Baş: Hamdii bî-had ve şenä-yı lâ-yucaddü hayyu da^mü ebed... cenâb-1 kibriyâsına şükrü 
siläsü sacadet esas tevcîdü libâs

3b. ... Bu haklrü ve fakirli ve fažlu ve ğaffâru Şeyh Mııhammedin el-macrü f bi-KäžI-zäde...

4b. ... Bu kitâb-ı müşkın nikäb -1 rnüstetâbın ismini Kitäb-ı makbul der hâ l-i huyül idüp, 
bir mukaddime ve bir hatime ve dölt bâb üzre tertlb itdüm

Son: Eger bir mikdär nişädır dahi katarlar ise eyüdür. Atın  ayağına süreler, üzerine süci 
tulûmı saralar ve berk bağlayalar inşâ-allahu şifa bulur. Mücerrebdür.

153. M illî  Kütüphane - 1691/2, Türkçe.
183X113 (154X83) mm Yk. 51b-78b. 17 st. Nesih.
Baytar-ncime-i M elik Kcipüs (Metin, Emîr Unsurü'I-Maâlî Keykâvus b. İskender b. Kabus b. 
Veşmgîr b. Z iyá ť in  Käbüs-näme adlı eserinin 25. bölümü olan “ Nasıl A t Alm alı ki iy i Olsun 
ve Aldanılmasın Onu Beyan Eder”  adh bölümle başlamaktadır. Eserde bundan sonra Hizâm^n 
eserine yer verilmektedir).

Baş: M ü e llif- i kitâb M e lik  Kâbus ferzend dil-bendine at almak dilersen gafil olma kim 
aldanmayasın. Zırâ anuň ve âdem oglanınun giiheri birdür kim  at ve yâ âdem eyüsine ne 
kadar bahâ dilerse getüriir ve yâ bir yaramaz at ve yâ yar،ımaz adem ne kadar yerersen 
yeridür. Ve hukemâ eydiirler kim , dünyâ âdem ile doludur ve ademi hayvanât kâyimdür ve 
hayvänätun eyüsi atdur. Kişi kendü kapusında at tutmak mürüvvetdür. Ve eydiirler kim， 

atun ve tonun eyüsi...
54a. ... Çün ki kapusında Baytar-nâme tamâm oldı. Şimden şonra Hažret-i şahabe-i kiram 
İbn Hizam  razı-allahu canh cemlc eyledügi kitäbufi "  ~ ~ mübaşeret idelüm, bi-
izn i'llh i tacälä. Babü'l-evvel: A t yarağ etmek beyânındadur. Ve dahi atlardan şâlih olan 
yacnl yaraklanmış olan at ve fäsid olan yacnı y araklanmış olan. Bäbü's-sänı: Atuň eyü 
sıfatların bildürür. Bäbü'ş-şälis: Atlarda  olan cayblan bildürür. Bäbü'r-räbic atuň marazlı 
olanını bildürür. Bâb: Ata  egersiz çıplak binmek nice gerek anı bildürür. Bâb: Ata binmek 
ve tay binüp  eşmek, taclîm  etmek beyânındadur. Bâb: Kısrağa  ayğur çekmek 
beyânındadur. Bâb: Atun tırnağı kara olup çatlasa hınzır yağıyla üzerine yakı ideler.
63b. Şimden şonra ata ve atluya lâzım olanı bildürür.

Son: Ağu içün Cilâcı budur k i，keçi südi sinâ-mekkl ve ورس ve sükker bunları kaynadup 

içüreler؛ şifâ bula.

١ 54. M illî  Kütüphane - 1691/3，Türkçe.
183X113 (121X77) mm Yk  79a-107b. 13 st. Harekeli nesih.

Baytar-nâme
Baş: (Baş tarafı eksik)... olur, ü ç  yaşar oluçak kulun dişinün kabağın açar dördine degin 
şöyle kalur. Beşinde birer kulun dişin dahi bıragur ve kulun dişinün dibi رالنرت

Son: Ve eger virürlerse buğday ışladup vireler ve üç dört günden şonra yi min vireler. Ve 
eger karnı katı şişerse çükündür yaprağın kaynadalar ve biraz (jy. ) süsam yağı...
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A .Ü . V E T E R İN E R  F A K Ü L T E S İ  T IP  T A R İH İ  VE  
D E O N T O L O J İ  A N A B İL İM  D A L I  A R Ş İV İ  

(8 T ü rkçe  yazma)

】55• A.Ü. Veteriner Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim  Dali Arşivi - 22755/1, Türkçe.
179X116 (127X72) mm Yk. l b-37b. 13 St. Nesih. İst. T. 1235 H. Kahve rengi deri c ilt 
(M iklepli).
Aristutälls
Baytär-näme (2b,de at resmi var).

Baş: El-hamdü l i ’llahi rabbi'l-câlemîn va'ş-şalavatü ve's-selâmü calâ... Rivâyet olunur k  ؛
İskender Zu'l-karneyn rahmetu'llahi (aleyh؛ şurb-1 âb-1 hayâtı içüp zıılumata sefer murâd 
itdikde Arestutâlls hakimi dacvet idüp, bu sei'er-i bacId ve şedide tahammül ider atlar intihäb 
itmeğe emr itdi. Hakim  dahi atların cemîc elvanından cemc idiip cümleye bir zamanda şu ve 
yem virüp b ir  âhüra bağladılar, ü ç  günden şonra yokladılar, göreliler a، at zacI f  olmış.

Son: Hayvanât üzre sefkatları kâmil oidukdan şonra insan üzre hakim  olalar. Bundan hışşa 
budur ki hakimler kendüleri insana ve hayvanâta belki nebatata bile cadâlet idüp, zulüm  
itmeyeler ve Hažret-i cÖmerün razl-allahü canhü:

ك مء نن ن مل بم يتائ اىم ض لكه مممخ ي دقلصا ،م  kelämdur. Nazm:

cAdl-ile  kä^m  olurciim le  nebat 
cAdl-ile  zinde durur mevcüdät

١ 56• A.Ü. Veteriner Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim  Dall Arşivi - 22755/2, Türkçe.
Yk  38b-42a.
Şeyh Muhammed Käži-zäde 
Kitäb-ı makbül cler hâl-i huyül

Baş: (Baş tarafı eksik)... Bab: Atlann  dişlerin ve yaşların beyân ider. MaclQm ola ki tay 
atuň evvel ik i dişi aşağadan ve ik i dişi yukarudan çıkar ol dişlere ibtidäMyät ve senaya 
dirler. Anların yanında dölt diş dahi biter anlara...

Son: Atun menaficinde ve kendünün dahi emräž ve rTiiıcälecätında söz çokdur. Lâkin  tabc-ı 
pâdişâhıye melal virmekden ihtiraz içün ilıtişâr kılındı. Beyti 

Sen dahi Camı gibi bl-irtiyâb 
Kıl rakam hâtime-i temnıe'1-kitäb

١ 57. A.Ü. Veteriner Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim  Dalı Arşivi - 22755/3，Türkçe.
Yk. 42b-94b.
Aristutâlıs
Baytär-näme ( 46b, 47a, 4 7 b，48a, 48b, 4 9 a，4 9 b，5 0 a,c|a resimler var. 77 bâbdan ibarettir).

Baş: Bism... El-hamdü li'llah i rabbi'l-câlemîn va'ş-şalavatü ve's-selâmü calâ Muhammedin 
ve calâ âli Muhammedin ve aşhâbihi ecmacîn... EMmmetii'd-dln ve culemâ-i ehli'l-yakln  ve 
viizerâ-i şähib-i resm-äyln ve cukalâ-yi dürfbın] şöyle rivâyet kılurlar kim , çün pädişäh-1 

aczam m elik i mülüki'l-ümerâ5-i f i 'l- c،ılem İskender Zu'l-karneyn  rahmetu'llahi caleyhi 
rahmeten ve escaten Rüm vilâyetinden hurüc kıldı ve Kış bahrin dutdı ve Hoıâsân mülkin 
dahi aldı. Belh şehrine irişdi ve hişâr kıldı ve hayli müddet oturdı. Nägäh Allah  Taccüâ emri 
birle  ol leşker arasında kız luk  oidi ve atlarına necuzü bi'llahi minhâ kıran uğradı ve bu
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haber etrafa irişdi. Meğer kim  hakim  Aristutâlıs ol çeride hâzır (° يرحاظ ) degii id aber{؛ Bu .؛

ana irişd i. Fi'1-häl ol dahl cilim  kuvvetiyle  ve zihin  t iz liğ iy le  bu kitabı tasnif kıldı ve 
İskendere gönderdi. Çün bu kitâb iskendere irişdi. ◦ ١ çeri bunun içinde olan edviye birle 
atlarına Cilâc  kıldılar. Allahu  Tcälä cinäyeti birle  hasta olan atlara sıhhat rüzl kıldı. Ve bu 
kitaba Baytar-nâme diyü ad kodılar.

44a. ... Bâbu evvel atun eyüsi ve yaramazını ve nice rengde olan at yaramazdur ve nice 
rengde olan at eyüdür. A t lıasta olıçak calâmeti nedül* ve devası nediir anı bilmek gerek.

Son: Ve bir mikdär kepek ve bir mikdär tuz her birinden ikişer avuç bu üslüb üzerine her 
gün bir avuç ziyâde ideler. Tuzdan gayrısın at semirde ziyâde hub ola.

158. A.Ü. Veteriner Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim  Dah Arşivi - 32487，Türkçe. 
252X150 (150X90) mm 49 yk• 13 st. Nesih. Kahve rengi deri cilt.
Aristutälls
Hacı CA İI bin Hacı Muhammed Aksaray! (Mütercim)
Kitäbu baytär-näme

Baş: Bism... Şükr bl-had ve sipâs bı-cad ol nice halika kim  câll kim  cademden şahrâ-yı 
vücöda getürdi. Ve kendünün şanığlığı birle  cemıc şey5i yerlü yerince la tif ve şerif yaratdı. 
Va'ş-şalavatü ve's-selâmü calâ Muhammedin ve âlihi ecmacIn. Anıma bacdii: B ilg il kim  bu 
Kitâbu baytar-nâme nazlf olunduğına sebeb şöyle buyurmışlardur ki, İskender caleyhi's- 
selâm Zu'l-karneyn oğlı id i. cAzîm  ve heybetlü ve kuvvetlü  pâdişâh id i. Şarka ve garba 
hükm  iderdi. Bu resme saltanat içinde dört yüz pare mucazzam şehr bünyâd itdürmişdi...

4b. ... Az  zaman geçmeden aldılar. Husrevi helak kıldılar. Ol sudan içdi, sıhhat buldı. ÇCın 
fa riğ  olundı. Ristutälıs hakim i kığırdı. Ol kitabı düzdi, buyurdı, bu kitabı tasnif kıldı, 
adını Baytar-nâme kodı. Ve bu zaıf, nahif Hacı CA İ1 bin Hacı Muhammed Aksarâyl bu kitâb 
ellime girdi. (Acem  dilince  perakende tebdil ve tağyir olunmış ve hem içinde hayli müşkil 
otlar komışlar. Diledim  ki cAcem  dilinden Türkî dilince düzem, tä mübtedllere äsän ola ve 
hem okuyanlar bizi ducâdan unutmayalar.

6 '  ... Babii'l-evvel evvelâ atlarun eyü ve gökçe calämetlerin bildürdüm . Bäbii's-sänl 
atlarun eyü ve yavuz sıfatların bildürür. Babü's-sâlis atlarun dişlerini ve yaşlarını bildiiriir. 
Bäbü'r-räbic atlarun başında olan renclerin bildürür. Bäbü'1-hämis atlarun boynında olan 
renclerin bildürür. Bäbü's-sädis atlarun içinde olan renclerin bildürür. Bäbii's-säbic atlarun 
ayaklarında olan renclerin bildürür. Bäbii's-säınin atlarun gövdesinde olan rencleriiň 
bildüriir. Bäbü't-täsic atlarun ısıtmasın ve чійсіапп  bildürür. Bâbu câşir atlarun tedbîrlerin 
ve tarlkaların bildürür.

Son:... cÂkıllara  ve fâzıllara yanlışını eksügini görüp, tamâm ide ve sehv olmış kelamını 
cafv ideler.

١ 59• A.Ü . Veteriner Fakültesi Tıp  Tarihi ve Deontoloji Anabilim  Dalı A rşiv i, numara kaydı yok, 
Türkçe.
258X154 (165X105) mm 79 yk. 15 st. A ltın  cetvelli. Harekeli nesih. İst. T. 1115 H. Kave 
rengi deri cilt.
Ahnıed b. el-Hasan ibn el-Ahnef (M üellif)
Derviş Süleyman Kâtib Mahmüd Beg el- Bizzâz-zâde (Müstensih)
Kitäbu baytär-näme (Baştan 2 bâbı ve ayrıca 4.bâb, 9. bâbın başlangıç kısmı, 14. bâb ve 19. 
bâb eksiktir).
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Baş: Hamdü bı-had ve şenâ-yı lâ-yucad ol hâlık -1 halayık ve cälem-i esrär ve dakâyık 
hažretlerine olsun k i cemlc câlemi vücüd getürüp, va'ş-şalâtü ve's-selâmü calâ Mııhammedin 
ve âlih i ve aşhäbihi'l-kiräm  mätär-1 täMr ü häm ve sellem teslîmen keşıren. Ammä bacdü: 
B ilg il ki insän ictihäd idüp, bezl-i himmet ve şaıf-1 macrifet eyledügi işbu Kitâbu muhtasar 
müstetâbî baytär-näme Ahmed ibn  el-Hasan ibn  el-Ahnef te^ If id iip  ve a n ıcArabi dilinden 
Türkı diline tercüme idüp, lazım olan mecâlecât ve edviye esbäne ve şütürân... üçüncü bâb 
atun aczâlarınun isimleridür...

Son: Yacm öküz ve devede ve koyunda peyda olan kene ve b it ve gayrisinin Cilâcım  beyân 
ider. Sırtlan kemügi ile  hayvanı buhürlayalar yâ höd hurCıc tohumı ile  dögüp vutduralar ve 
yine hurüc tohumıyla buhürlaya şifâ bulması mukadderdir. inşä-allahü-tacälä. Temmetıi'l- 
kitäbi'1-miibärek.

١ 60• A.Ü. Veteriner Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim  Dalı Arşivi - 22535, Türkçe. 
246X170 (185X130) mm 20 yk. 20 st• R ık’a Ciltsiz.

Kitäbu baytär-näme

Baş: El-hamdü  l i 'l la h i rabb i'l-câlem ln va'ş-şalavatii ve's-selâmü calä seyyid inâ  
Muhammed... Her k im  ata süvâr ve seyr... tâlib  olsa ol kimseye lâzımdur k i at içün lazım 
olan Cilâcı...

161• A.Ü. Veteriner Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim  Dalı Arşivi - 97，Türkçe.
271X197 (193X101) mm 139 s. 19 st. Nesih. İst. T. 1274. Ebru cilt.
Tayyär-zäde Ahmed
Tuhfetii'l-fàrisïn f i  ahvâl huyüli'l-mücâhidîn (Baş tarafında i lk  beş sayfada fih ris t ve kitaptan 
ayrı olarak içinde resimler bulunan yapraklar var. B ir  mukaddime ve 54 bâbdan ibarettir).

Baş: Bism... Cäpük-suvär semend âteş cinan 1'üşd ve kiyâset ve tarisü'l-hayl... feresü'l- 
cilm e  müteca llik  lisân-ıTürklde mucteber ve musahhih henüz bir kitâb tasnif ve tercüme 
olunamamış ^ le m ä ^ i zü-fünün-1 cArâbIden Muhammed en-Neceş ve Arestutâlıs ììcim-ì 
hakim lerin  te:>lîf-gerdesi bulunan kitâb ile  diğer bir risale mezburi hâvi ve fenn-i
baytaıide fevâ^d ve menâfic-i gün-â-günı muhtevi olduğına mebnl... Der-sacâdet Oı*du-yı 
Hümâyûn muhasebecisi bulunan âlöde-i cürm  ü hatâ Tayyär-zäde Ahmed cAtä... kitâb ve 
risâle-i mezküreyi... tercüme terkıb ve tertlb  iderek Tuhfetü'l-fârisîn f i  ahvâl huyûli'l- 
mücâhidin nâmıyla tesmiye ve tevslm...etmişdir.

Son: B ir  mikdär şoğuk şuyun içine  b ir  ik i kabza arpa um  atılarak iç ir ile  ve gicenin 
yarısında altmış dirhem  ve şabâh ile  dahi altmış dirhem  çerviş yağı burnına dökilüp  yola 
gideler. ik i  günden şonra yine şu bulunmayacağı melhûz ise b ir  minval muharrer şu 
içdirilerek ve burnına yağ dökilerek seyr ideler. Temmetü'l-kitâb.

162. A.Ü. Veteriner Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim  Dalı A rş iv i - 22536, Türkçe. 
Yukandaki eserin bir başka yazması.
242X168 (169X101) mm 152 s. 13st. Altın  cetveHi. Rık’a. Mukavva cilt.
Tayyär-zäde Ahmed cAtâ
Tuhfe tu l-fä ris ln fiahvä li'l-huyü li'l-m iicäh id ln  (Baş tarafında i lk  beş sayfada fih ris t ve kitaptan 
ayrı olarak içinde resimler bulunan yapraklar var. B ir mukaddime ve 54 bâbdan ibarettir).

Baş: Cäpük-suvär semend âteş cinân rüşd ve kiyâset ve färisü'1-hayL..



254 MESUT ŞEN

Son: B ir  mikdâr şoğuk şuyun içine ik i kabza arpa uni atılarak iç irile  ve gicenin yansında 
altmış dirhem  ve şabâh ile  dahi altmış dirhem çerviş yağı burnına dökilüp  yola gideler. ik i 
günden şonra yine şu bulunmayacağı melhuz ise b ir minval muharrer şu içdirilerek ve 
burnına yağ dökilerek seyr ideler.

K Ü L T Ü R  B A K A N L IĞ I  H A L K  K Ü L T Ü R L E R İN İ  A R A Ş T IR M A  VE  
G E L İŞ T İR M E  G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü  H A L K  K Ü L T Ü R Ü  A R Ş İV İ

م  f i i r k ç e  yazma)

1 6 3 . K ü ltü r Bakanlığı Halk  Kültürlerin i Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Halk  Kültürü 
Arşiv i, NE  - 77.0401/2, Türkçe.
١4 أ x ١00 (1 17X82) mm Yk. 154b-178b. 13 St. Nesih. Ebru cilt.
Arestutâlls
Baytär-näme

Baş: Bism... Taşnlf-i Arestutâlls. EMmme-i din ve ümerâ5-i ehl-i hâkimin ve vüzerä5-i şâhib-
i resm ü ayın ve cukalâ-i dürbın şöyle rivâyet kılu rla r ki çün pädişäh-i acžam meliki 
mülükiM-ümerä^i f i 'l-cälem şehinşäh-1 hâfikayn İskender Zu'l-karneyn rahmetu'llahi caleyhi 
şol vakt kim  Rüm vilâyetinden hurüc kıldı ve Kış bahrin dutdı ve Horasan mülkini aldı ve 
Belh  şehrin hişâr kıldı. Hayli müddet oturdı. Kazâ-y-ıla ol leşker arasında kızluk  vâkic oldı 
ve atlarına necuzü bi^lah kıran ird i ve bu haber etrafa irişdi. Meğer Arestutâlls ol çeride 
hâzır değildi. Pes bu haber ana irişicek (^١٨٦ kuvvetiyle ve zihn ferasetiyle bu kitabı taşnıf 
kılup  dahi isekendere gönderdi. Çün İskender bu kitâb ile  camel kıldı. Hak Tacälä hazret 
kü lli atlarına sıhhat virdi. Ol zamandan bu zamana degin her cille t ki atlarda ٧^١ ^( olur, bu 
kitâbdaki ile mucâlece oluna.

Son: B ir  mikdâr kuyruk yağıyla merhem idüp b ir  kirem it paresiyle evvel ol زرب  olan yere

sürüp kanada. Andan evvel merhemden üzerine ura• Beş ol günden şonra şâfı kuyruk 
yağıyla eyü olunca•“ （Sonu eksik)

١ 6 4 . Kültür Bakanlığı Halk  Kültürlerin i Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Halk Kültürü 
Arşiv i, NE  - 77.0401/3, Türkçe.
Yk. 17Qb-901b 

Baytär-näme

Baş: Bism... El-hamdii lillah ... ve bacdehü: Bil olunan Baytär-näme eyü ve cins olan 
atlarun nişanlarını ve uğurhsını ve uğursız olanı ve maražlarun Ciläclarmı beyân kılup zikr 
olunur.

Son: ... ve bala katup üç şabâh ayaza koya, ol üç gün her şabâh aç karnına yiyeler ve yâhüd 
şuya katup içeler... tecrübe olunmuşdur. Va'llahü aclem bi*ş-şavâb, temmetü'l-kitâb.
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BURSA  İN E B E Y  Y A Z M A  V E  E S K İ B A S M A  E S E R İ,E R  K Ü T Ü P H A N E S İ 
(11 yazma: 2 A rapça, 7 T ürkçe , 2 Farsça)

A rapça  Y azm alar

165. Bursa İnebey Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, bölüm  adı: Hüseyin Çelebi - 833， 
Arapça.
270X180 (204X130) mm 】03 yk. 17 st. Nesih. İst. T. 856 H. Sırtı kahve rengi deri ebru cit. 

cAbdu'Hah b. Hacı Mahmüd (Müstensih)
K itä b ii'l-b a y ta ra  (Eser, l a,da K itä b ü 'l-filrü s iyye ti'l-kü b rä  e l-Câlînüs el-hakîm  adıyla 

gedmektedir).

Baş:
همحا ع نم دمن د ض هلعظم خ ع و ت ش هل خ ت ب ي و ه و  * U u i J ض و د،,ابلع هلقب  ت ر هاا  Ј أ هلل دملا  ت ىناا خ ق دملا راا دجا د ي هسق  

ج و دجاللب سحدالا يحد ذىلا رل ناتكسا و خشيته نم اضعوت ال ألسما كنسا و دهص و يةمما ت ذىلا دهمحي ^ونسي يكتهم ل  

جا مل هاصفهنم الءو ال  Ј هرمك و هصلف دهان عطاانق ال و نهتضم آل  Ј با دس مث ج

2b .

دوق يب ا س و شوا و ق و لطارالا ر دا <  Ј ب  ت را هرصو م جا و اال دانال I ت ا يباك ذ ل ةحلاج اثوع ف ه ل ا ءجا ه و د ب يعالت هللا ليبس يف داا  

لا يطتبمر و نرسافلا بكت هذا و خدهلا و داهللج جل ميابهلا هطربي قي مت و هلفضل هما حلونال ان انرق اقتنى نم لك ىلع بب ا  

را ع حب قةل و ليخلا ال وا  Ј يوي  ر بكت رهصاي و ا ب يف سوينالب ةركيبلا ةجعانملا ا ه و سانلا ط ي هسورفلا ملع نم نوفن ق ي

اهلواحا و اهللع  Ј وا  و اهلياضرف و اهصف

3a.
ع ل كقق و ملا ه هلا ن ىق ا تب ب نمل ي را طل هسوملرا ممل ةاسيل ي

13.د

بب هسنف اشتد ز ،طال و عنقه حصاذا اوهي روبصاداجو ناك سرف فى دت،ج و اذك هرصختم نةصب لخيلا ترانص نامن بدا مت ا

.14a
بتسي ما نةص سفلا ء اعض ا نم ح هسوا يق و هس し رسفلا قلخ يلاع يريغ و مرن و لطو نم ر

Son:
.103a

ث نسطا1م ق رع ا و را نمد ا نيل هالث اينوفلقلا و جات ثالا ىلع دمعتسي و م ان ا ,مف ريصي و خمطي ريتساا ت ت مالا Ј ران ا و ى يف و ناك موحسم ا  

هطربيلا ب،اكت عت ئعان دجلسا نم

" ةص■ مقلسا ف ل<.لا ا ن خذوي ء اىقرع دحار

m b

لتسن نوبرخلا بد عم طب و ماظا و \>ل( و الاو هلل دملا و ليخلا باكت و اصوخلا قت ىعالت هللا ء اانث قعان مع هللا ىصل و انا
عا نىب دحمم لع ع و هل ن غ ما ش هحصاا و هلا ى1اء ةال نسلت مسل Ј سمجعا ب م اي مي ث ي ك د ,لوع مادا ■■محر ىلا رفيقلا ي ■  رفحا ميرك1 ه

ج بن هللا عبد هللا قلخ و ىحا م ٨。' دحم
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6 6 Bursa inebey Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, bölüm •ل   adı: Haraççıoğlu - I1 2 2 ,  
Arapça.
304X222 (225X1 153 ٨٦٨٦ (5 ا yk. 17 st• Nesih ( i lk  ik i sayfası kırmızı " ■ 、、…  
cilt.
Ebü Bekr İbn BedrüM-dın ibn el-Münzir el-Baytâr 
Kitäbüfl-baytarakämili'ş-sınäcateyn

Baş:

2 b.

..مسب لك هطري باكت هذا . م ريبلا Iدحا رطايبلا بدرلا بن ربك ابد يفلتأ راصنال وفملعرا ءت\نانلصا ا ط الب ها  0البسط ا
كا خزانه ضضلا اا لدإا ال كا نمس عاا ملعالا ماتلا ال ن دلل ؤلا رغائلا طبإلا هدماا

ال دعن د دج و هللا مات فقد دعب طاا انمو سل و يدس نماز ياش نل ك نمازلا كمل مغحاو المما باوق مال

:Son

Chi وي سانلا نم كثميم أنل ةاميقلا موي يلا ط لنلا نع وقلا ع طش أنل يرخف عانملا بض مليي ال هذا و هحيفص نم ب،ل لنلا ر وا ع  بلك
لن نم تكون ان جف هحيفص نم ديلا ماا و ع حا وب بالتلا قت االمسب نهم ىلاو هحيفلصا نال يه ةال وا مللكا هللا نع به ل  بدلعا عنيد ا

فعضلا بلا ي ن متحلا ذ د رب شح مل هللا همحر ىلا ا قمع رغ هللا عب ز كب نحس ت رب ب ■■للا عىف اشاب امسب ع • هس ه ٩ . ن ٧

Türkçe  Yazm alar

1 67• Bursa İnebey Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, bölüm adı: Genel - 2112/2, Türkçe. 
172X 11 (أ أ1ا X61)  mm Yk. 46b-73a. 15 st. Tâlik. Rhrıı cilt.
Aristutälls
Baytär-ішпге

Baş: El-hamdü li'llah i rabbi'l-câlemln ve şalla'llahü calâ resülinâ Muhammed ve calâ âlihi ve 
şahbihi ecmacIn. Amma bacdü: Maclüm  ola k i atdan gözel ve kuvveti(] ve göregen ve eşkin 
yügrek hiç bir hayvân yo ldur. Z irä  her ne kadar kuvvetlü hayvân olsa at anı gögsi ile 
yıkar... İskender Zu'l-karneyn hazretleri zulumata sefer eyledüklerinde Aristutâlıs hakimi 
dacvet idüp...

Son: ... Şuyını içürüp hulbeyi yemine karışdıralar. Ve haftada bir defca bir kıyye hınnâ şu 

ile  içüreler ve günde ik i defca eyüce t— r ideler• Ve ik i defca dahl bir قلاوغ  tencerede حلب 
idüp şuyını ol havvâna içüreler; gâvet semirir at; mücerrebdür. Т етте '1 -kitäb.

1 0 8 . Bursa İnebey Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, bölüm  adı: Ulucami - 3543/4， 
Türkçe.
195X130 (160X95) mm  Yk. 65b-89a. 17 st. Nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklep li).
Aristâlls
Kitäbu baytar-näme

Baş: Hazâ Kitäbu baytar-näme tasnif-؛ Aristâlls. Bism... El-hamdü li'llah i rabbi'l-câlemln 
va'ş-şaiavatü ve's-selâmü calâ seyyidi'l-halk  ve âlih i ve şahbihi ecmacIn. Ammä bacdü: 
E5immetü'd-dln culemâ-i ehl-i yakın ve vüzerä-i şâhib-i resm-âyîn ve cukalâ-ı dürfblnj. 
Şöyle rivâyet k ılu r  kim , çün kim  pädişäh-1 aczam m eliki mülüki'1-ümerä-i f i ' l - câlem

ط
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şehinşäh-ı hafikayn İskender Zu'l-karneyn rahmetu'llahi caleyhi rahmeten ve escaten Rüm 
vilâyetinden hurüc kıldı.

S on :…Ve bir mikdâr kepek ve bir mikdâr tuz her birinden ikişer avuç bu üşlüb üzerine her 
gün bir avuç ziyâde ideler. Tuzdan gayrısın semirde ziyâde hub ola.

169. Bursa inebey Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, bölüm  adı: Orhan - 1121, Türkçe. 
Yukarıdaki eserin bir başka yazması.
203X148 (]79X103) mm Yk. l b-17b. 17 St. Divanî kırması，Kahve rengi deri cilt.
Aristutâlıs
Kitâbu baytär-näme

Baş: Hazâ Kitâbu baytär-näme. Bism... Ei-hamdü l i l la h i rabbi1-câlemîn va'ş-şalavatü 
ve's-selâm. E^mme-i din culemâ-i ehl-i yakln ve vüzerä-i şähib-i resm-äyln ve cukalä-i 
dürbın. Şöyle rivâyet kılurlar kim, çün kim  pädişäh-1 aczam m eliki mülüki'1-ümerä-i fi'I-  
cälem şehinşâh-ı hâfikayn İskender Zu'l-karneyn rahm etu'llahicaleyhi rahmeten ve escaten 
Rüm vilâyetinden hurüc kıldı.

Son: ... Yaku idüp üzerine uralar. [Amma] ve atı [b ir yerden] depretmeyeler [yemini] tizrek 
vireler. [Amma] şu az vireler ve buğday yedüreler [k i] iç i katı olmaya ve yaş ot bulunursa 
[dahi] eyüdür. Eger ata yolda ISSI geçse... (Eksik)

١ 70• Bursa İnebey \  azma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, bölüm adı: Genel - 1551, Türkçe. 
205X136 (120X74) mm 89 yk. 9 St. Harekeli nesih. Kahve rengi deri c ilt (M iklepli).
Aristutâlıs
Baytär-näme

Baş: (Baş tarafı eksik)...dişleri şık ola. Ve  aşağa tudağı yokaru dudağından uzun ve cümle 
kem ikleri kışa ola. Ve uyluğa tolu ola. Ve küçük bögürlü ola. Ve açık gözlü ola. Ve  hayası 
yerinde tüyi olmaya. Ve ik i kıçınun arası ve kirp ik leri ve eneği altı mecrnüc bunlar kara 
ola...

Son: Az  bahâyıla alursm. Ve yine ol kurdı çıkarmak gerek şancatıla. Ve bu kitabı bulduk. 
B iz  muhtasar iddük, mutavvel id i. ih tiyar atın çıkar... Nitekim  bir avuç buğday anbârdan. 
Temmet.

171. Bursa İnebey Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, bölüm  adı: G enel-2113/1, Türkçe. 
195X126 (170X111) mm  Yk. l b-14b. 24，25，26 St. Tâlik. Kahve rengi deri cilt.
Şeyh Muhammed Käži-zäde 
Kitäb-ı makbul der hâl-i huyül

Baş: Bism... Hamdü bl-had ve senä-yi lâ-yucad ol havvıı ve dâ^m  ebed ve ferdü kâ:>im  ve 
şamed hažretinün cenäb-1 kibriyäsma...

Son: Atun  menäficinde ve kendünün dahi amräž ve mucälecätında söz çokdur. Lâkin  tabc-ı 
pâdişâha melal virmekde ihtiraz içün îcâz ve ilıtişâr kılındı. Beyt (12 beyit vardır):

Hayrıla hatm idüp eyle ihtişâr 
Hätime-i dacveti päyän-kär 
Sen dahi Cami gibi bı-iıtiyâb 
K ıl rakam hâtime temme'1-kitäb
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172• Bursa inebey Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, bölüm adı: Genel - 2113/2, Türkçe. 
Yk. 14b-17b.
Baytär-іш те

Baş: Atun  başı dahi bülendl şimden son atun hastalığın ve Cilâcın beyân idelüm. Evvel atun 
başında olan...

Son: Badem yağıla bezir karışduralar ve içine tuz katalar atun boğazına koyalar düşe. Bi- 
izni'liahi.

173. Bursa İnebey Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, bölüm adı: Genel - 1582/8, Türkçe. 
249X151 (196X85) mm  Yk. 81b-91b. 35 st. Nesih. Ebru cilt.
Şeyh Muhammed Käži-zäde 
Kitâbu makbûl f i  hâlü'L-huyül

Baş: ه امسر ت • تهحساا ل ائسن ^  Hamdü bı-had ve senä-yı lä-yucad ol hayyu ve dä^m ve ebed ve 

ferdü kä5im  ve şamed hažretiníin kibriyâsına...

Son: Atun  menäficinde ve kendünün dahi amräž ve mucälecätında söz çokdur. Lâkin 
mübarek tabc-ı pâdişâha melal virmekde ihtiraz olunup Icâz ve ihtisar kıındı. Nazrn.

Farsça  Yazm alar

1 74. Bursa înebey Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, bölüm  adı: Genel - 2114/1，Farsça. 
213X145 (138X81) mm Yk. l b-42b. 13 st. Tâlik. Kahve rengi deri c ilt (M iklepli).

Feres-nâme

Baş:
ىلا هلل دحلا •••ممي ا ذ راات -ذر ا د م قلخ و ق هلا و لا ا ران ذال و ك ر د طا وه و رمابالا ئ فلل ض ي ة1 و را و ث الا و ل س ىلع مل  

Ј ع1 ىاين ل  يمج اا آر ن دعب م ي ت ا بك و تسا سنيف ا ساشن ملع د نابسا خ  Ј ع  هلآ ىلل  j هسور ه و ل ي ب م ن ه دحم د ب نمل ١ هسولر و ع اخ

هز و بعي بدو و لني از ناثماب ىانه لو

Son:

وي زىئ له ركرت رغ رب دهسو مكن و تركىن رش ان فداندر ء رهاب سببوش كداخنه ات ىناشح  Ј اكربيش كغ خىتل كه تسآن  

جاب و خر ق هامب د ن ش جن ب ز ش و و و ر ن نج ي ه اب طايرش ا د ر و دم اي آ با ن ز س ن همجل ا ر تلع واهح ن اه ع دا^ ا لا و ش ع هل ملا

١ 75. Bursa İnebey Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, bölüm  adı: Genel - 2\ 14/2，Farsça. 
Yk. 45a-109a.

Feres-nâme
Baş:

.مس . ز١ ىاسبس . ه ر د ي ك ك ا د ب س ى و تسناهج راا ر و هسد ر د د ء ن ن هس اناش و تس١ ناب ب د ك١ ء ن ااش ه و ر ر و تمسنان  دحمم ردب و د
ط ص لد ىصل ىفم ه هل ي ه سمل و ط مغس متاخ ك را ه رب و تسان ب ت لا ي ب

:Son

ر ز د ن ا د ر ر و ك ز د ،اب لابنب Ј ىا و تسد ا ه بك Ј。اكوت و هاب اشهرك و ئ كك ىاب ع ج وس و ر هج ز ب ر ك هاك و د ن ر عيما ا ز د  ر ا
ملاع هللوا دوب نني يقالد دار زىات لشك تكذاثح كيناب نهاركاهج ىابه
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7 6 Konya Mevlâna Müzesi Kütüphanesi - 2822 (Eski nr. 2838; M •آ  illî  Kütüphane M ikro film  Arş., 
nr. A -1711), Türkçe.
194X118 mm  80 yk. 15 st. Harekeli nesih.
Belgradi! Kencän Efendi 
Baytar-näme

Baş: Bism... El-hamdii l i ’llahi rabbi'l-câlemın va'ş-şalavatü ve's-selâmü calâ seyyidinâ ve 
nebiyyina Muhammedin ve calâ âlihi ve şahbihi ecmacm. Ve bacdü: Cemıc selef şâlihln ve 
hukemâ:>-i râsihîn ve y akin ve ğäziyän-1 müte^hhirïn  ittifak  idüp, buyurmışlardur
k i at terbiyyesine her kim  râgıb olup ata suvär olsa ve seyr ve sefere tâlib ve muhib olsa ol 
kimesneye lâzım ve mühimdür ki at içün iktizâ iden mucälecät ve miinäfecät ve devaları bile 
ve hın-i hacetde ahıra muhtäc olmaya ve anı sıhhat üzere muhafaza ide...

3b. ... Evvelâ atun üç yeri deveye benzeye ve üç yeri katıra benzeye ve üç yeri sığıra 
benzeye ve üç yeri cavrata benzeye...

Son: Ve eger atun iç yağından alup hıfz  ideler ve kıt hacetde b ir  pare ve cerahat üzerine 
yakı ideler. B ir  kaç defca bu (ameli iderler ise tiz  sıhhat bula ve halâş ola，şifâ bula, im di 
atun havvâş ve menâficine hadd и ğâyet ve nihayet yokdur. Lâkin bu kadar ile  iktifa , ihtibâr 
olundı ve Baytär-näme-\ şahlha bunda tamâm olup hitâm  müyesser oldı. Bu Baytär-näme-i 
latlfeniin Cârnici ve m üellifi, câmic-i şerif sahibi Sultân Ahmed Han ibn sultân Muhammed 
Han ibn sultân Murâd Han hažretleriniin hattatı olan merhüm ve mağfür Kencân Efendidiir. 
Anun kendü hatt-1 destleri ile  olan nüshadan tahrir ve tesvîd ve tastır olunmışdur. Gâyetdew حما ٠   Ш S Ј

memdüh ve mucteber kitâbdur. Taczlm  ve ihtiram  idiip, gaflet olunmaya.

M A N İS A  İ L  H A L K  K Ü T Ü P H A N E S İ  
(5 yazma: 2 A rapça, 2 T ü rkçe , 1 Farsça)

A rapça  Yazm alar

177. Manisa i l  Halk Kütüphanesi - 6461/3, Arapça.
el-Cevähirü'1-müntehabe mine'l-fevàHdi'L-miicerrebe fìmà yetecallcık bi'l-baytara  H. 994.

178. Manisa i l  Halk Kütüphanesi, - 2902, Arapça 
Yk. 180-199. Nestaik.
Tavil: Bedreddin 
Seyfü'L-baytar

T ürkçe  Y azm a la r

١ 79. Manisa i l  Halk Kütüphanesi - 5333/1, Türkçe.
233X145 062X 75) ШШ Yk. 3b-230a. 19 st. Nesih. Ter. T. 】229 H. Siyah deri cilt. 
Ahmed b. el-Hasan b. el-Ahnef (M üellif)
Mustafâ Kânı M ir  (Mütercim)
Kitäbii'l-baytara ( l b-3a,da manzum metin var.)
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Baş: (Başı e ks ik )... Çiinki Hak celle ve calâ hazretleri insân-1 eşref ve anın bacdında feres-i 
eşref-i hayvänät halk eyledi...

10a. ... Mahmüd Han cAdlI ibni's-sultäni'1-ğäzl cAbdü'l-hamId Han .... hilâfete ve saltanata 
.... yevmi'l-mîzân efendimiz hazretleri dahi.... tarık-i şahâbe-i kiram  efendilerimize râhı 
olduklarından kırtâ -1 züyü'1-ihtirämları ve bi'l-cümle bende-i sadıkları dahi bu rähe sâlik 
olup... dâ^re-i Hümâyun Kitäb-hänesinde miinderic Ahmed b. el-Hasan b. el-Ahnefin ..... 
nämiyle müsemmi Baytar-nâme-i kebîr'â^n miisteczih muhtasarı ser-destâriHk hizmetiyle 
şeref-yâb olan Mustafâ Kânı M ır vâsıtasiyle i^r^c  olunup... ve şifâ-i hayl olmak içün 
tercüme ve gamız mahallerin säMr kütiib-i baytara muteberlerinden şerh ve ol muhtasarda 
tahrîr olunmayan baczı cile l ve mucälecät ve esbäb-1 calâmetin... tokuz b^b üzre tertıb olundı. 
Bâbu evvel atların diş leri ve yaşları beyânındadır. ik in c i bâb rengleri ve şekilleri 
beyanındadn*. üçüncü bâb acžälarinifi isim leri beyânındadır. Dördüncü bab beslemeleri ve 
terbiyeleri beyamndadır. Beşinci bâb tazmır yacnı idman itdirmek beyânındadır. Altıncı bâb 
cuyöbâtları beyânındadır. Yedinci bâb.... nişanları beyânındadır. Tokuzuncu b^b cemıc 
cile l ve emrazları ve esbâb-ı calämätları ve ınucälecätlan beyânındadır.

l أ a. ... Bâbu evvel esblerin dişlerinin  otuz ik i yaşına kadar calämät halatları beyânında. 
М аЧ йт  ola ki tay b ir yaşına girince kadar adına fülüd dirler...

Son: ... Ve  tuzlı çamura koyalar. Ancak her üç günde bir çıkarup دوكركرح tekrar kızdırup 

... gine kızdırup ol çamura koyalar... Temmet.

١ 80. Manisa i l  Halk Kütüphanesi - 5333/2, Türkçe.
Yk. 230b-255a.
Nâşırü'd-dın Muhammed b. Yacküb b. ishak h. Ahi Hizâm el-Huttelı
Tercüme-i Eşref

Baş; Baytär-näme Muhammed ibn  Hizam  Tatar lisânı üzre Türkiye  tercüme olunmuşdur. 
Merhüm  Şeyhü'1-isläm Veliyyü'd-dîn  Efendi Kitäb-hänesinde mevcüddur. Andan baczı 
terkim  olunan mucälecät. cIkäs b ir cille td ir  ki hayvanın başında haşıl olur toynağı gibidir. 
Eger yaz gününde olursa bir pâre benefşe yağını ve küfür ve zacferân...

Son: B ir mikdär bahâya satup ve 0  akçayı bir hayli akçaya katup ve her nasıl hayvan olursa أ
ki bahâsında... bahâsı karışmış ola... Hayvana mazarrat irişmeyüp  ve eger satarsa 
bahâsını eksik itmeye. Nakl Muhammed b. Hizâm. Temmet... Gâzî Sultân Mahmüd 
Hanü'1-sultän cAbdüfl-harnıd Han... efendimiz hazretlerinin zamân-1 saltanat-1 meserret 
eyyamında Türkî lisân ile... tercüme olup ve Terciime-i Eşre f is m iy lt mersüm (1229) 
kılınup.... olundı. 1230...

Farsça  Yazma

181. Manisa i l  Halk Kütüphanesi - ١ 795/2，Farsça. 
Yk. 43-114. Tâlik.



RAYTARNAMRÍP.R

A K H tS A R  Z E Y N E L Z A D E  K Ü T Ü P H A N E S İ

261

8 2 .Akhisar Zeynelzade Kütüphanesi - 233, Türkçe .ل 
245X180 (190X120) mm 202 yk. 13 st. Harekeli nesih. Kurşunî renkli bez cilt.
Muhammed îbn Hazzâm (Müellif)
Mahmüd b. Muhammed b. Haşan el-Ezheri (Mütercim)
Kitäbu baytär-näme

Baş: Häzihi Kitäbu baytär-näme. Bism... El-hamdü H'llahi rabbi'l-cälemln ve'l-câkıbetü l i'l-  
muttakın va'ş-şalatü ve's-selâmü calâ seyyidi'1-enbiyä Muhammedin ve âlih i ecmacIn. 
Amma bacdü: B ilg il kim  inşâdan şonra eşrefti hayvanât atdur kim  ana cArab feres dir. 
Firäseti oldugıyçün ve ädemüň çok meşaiihi andan haşıl olur.

2b. ". Muhammedü'bnü Hazzâm kim , o\ Baytär-näme-i cArabVnün m uşannifidiir ve bu 
kitâb andan terceme olrnışdur tâ kim  täHblere äsän ola.

Son: ... B ir  üsti örtülü tar yire koyalar ve sırtlan kemügini dütüzeler, nâfic ola inşâ-allahü 
tacälä.

Ç O R U M  K Ü T Ü P H A N E S İ

183. Çorun Kütüphanesi - 2928, Türkçe.
Aristutâlîs
Baytar-nâme-i İskender Zu'l-karneyn
2】0X145 (160X87) mm 32 yk. 13 st. Nesih. Sırtı bez kağıt kaplı cilt.

T A V Ş A N L I  Z E Y T İN O Ğ L U  K Ü T Ü P H A N E S İ

١ 84. Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi - 4694/2, Türkçe.
172X116 (110X65) mm 46 yk.

Baytär-näme

T Ü R K İY E  Y A Z M A L A R  K A T A L O G U

A D A N A  İ L İ  H A L K  K Ü T Ü P H A N E S İ V E  M Ü Z E S İ

185. Türkiye Yazmalar Katalogu, Adana i l i  Halk Kütüphanesi ve Müzesi - 1381/1, Türkçe.
160X110 (105X65) mm Yk. l a-31a. 15 st. Nesih kırması. Sağ deffesi kahve rengi deri, sol 
deffesi kâğıt kaplı cilt.

Baytär-іш те

Baş: (Baş tarafı e ks ik )… karışdıralar ve içine şâfı tuz katalar ve atun boğazına koyalar ve 
eger...

Son: Bıçılgan içün dürlü Cilâc dahi budur. Kalemi cengârı sırlefün ile atun ayağına süreler 
nâfic olur. Tem. Baytär-näme.
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٠ 8 6 • Türkiye Yazmalar Katalogu, Giresun i l  Halk Kütüphanesi - 3625，Türkçe.
204X125 (120X65) ٨٦٨٦ 34 yk. 17 st• Nesih. Sırt ve kenarları deri ebru c ilt (M iklepli).
Sevh Muhammed Käžl-zäde 
K itâbü 'l-m akbü l-fîha ll'il-huyü l

Baş: Hamdii bl-had ve şenä-yı lâ-yucad ol hayyu dr^im ve ebed ve ferdü kâ5im  ve şamecl 
hažretinün cenäb-1 kibriyäsma...

Son: Sen dahi Camı gibi bl-iıtiyäb
K ıl rakam-i hätime temme'l-kitäb

T Ü R K İY E  B Ü Y Ü K  M İL L E T  M E C L İS İ  K Ü T Ü P H A N E S İ

1 87• Türkiye Yazmalar Katalogu, Türkiye Büyük M ille t Meclîsi Kütüphanesi, M.T. 3177, Türkçe. 
263X185 (162X98) mm 10 ا yk. 13 st. RıkJa. Vişne çürüğü deri c ilt (M iklepli).
Tayyär-zäde Ahmed
Tuhfe tii'l-fârisîn  f î  ahvä li'l-huyü li'l-m iicäh id ln  (Baştan i lk  beş sayfada fih ris t vardır. B ir 
mukaddime ile  54 bâbdan ibarettir).

Baş: Bism... Çâpük suvar semend âteş cinân rüşd ve kiyaset ve färisü'1-hayl...

Son: B ir  minval şu içdirilerek ve burnma yağ dökilerek seyr ideler.Temmetü'l-kitâb.

B R IT IS H  M U S E U M  ( İn g ilte re )

8 8 British .ل   Museum，OR 5658 (Süleymaniye Ktp.，M ik ro film  Arş., nr. 2636), Arapça.
76 yk. 17 St. Nesih. 1007 H. 
ih n  'A h h ä s

KitäbW l-fiirüsiyyeti'l-menkül

Baş:
..مسب لق انه سملو يهلع هللا ىصل همس لسور ايدنس ههجو هللا رمك بطال ايب ابن ىلع . سرفلا قحلن ان ىعالت هللا اواد ملا ا

189• British  Museum，AD D  7900 (Süleymaniye Ktp., M ikro film  Arş., nr. 3509)，Türkçe.
Yk. l b-39b. 14 St. Nesih.
Aristutälls 
Kitäb-I baytär-näme

Baş: Baş... E^mme-i dîn ümerä^i ehl-i temkin ve vüzerä5-؛ şähib-i resm-äyln ve cukalä5-i 
dürbm... Şöyle rivayet kıldılar k i çün ki pädişäh-1 aczam ve şähinşäh-1 mucazzam meliki 
m ü lü k i'l-ü m e râ ^ i f i4 - câlem  йІііЧ-егпг häfikayn  ( مخ نا ) İskender Zu 'l-karneyn  
rahmetu'llahi caleyhi Rum vilâyetinde hurüc kıldı ve Kîş bahrin ( شن  ) dutdı ve Horasan

mülkin  aldı. Belh şehrine irişdi, hişâr kıldı. Hayli zaman oturdı. Nägäh, Allah  Tacälänun 
emriyle  Astine kızluk  düşdi ve atlarına afet irişd i; necuzii bi'llah minhâ. Bu haber etrafa 
irişdi. Meğer kim  ol vaktda Aristutälls ol çeri içinde idi. ◦ ١ dahl bu haberi işitdi ve bu kitabı 
tasnif kıldı, iskendere gönderdi... Bu kitâb sebeb oldı, hasta olan atlar sıhhat buldı. Gerii 
bu kitäba Baytar-näme diyii ad kodılar.



Son: ...Sığır yağıyla  karışduralar b ir  ik i kerre ura ve içinde koyalar. K ırk  gün tura ve 
gözedeler. Eger kudurursa, boğazlayalar; kırk  günde kudurmazsa halâs bula inşâ-allahü 
tacälä. Temmet.

B IB L IO T H È Q U E  N A T IO N A L E  (Fransa)

190• Bibliothèque Nationale, Suppl. turc. nr. 179/1 (Süleymaniye Ktp .，M ik ro film  Arş., nr. 2152)， 
Türkçe.
Yk. l b-61b. 7 st. Harekeli nesih.

Baytaratii'l-vâzıh

Baş:

Bisrn... Yüz bin şükür ve päyänsız hamd ve sena ol ،âlemlerni bislegen b ir  bar Tenliye  kim  
barça ،âlemi yokdan var kıldı. Dahl adem oğlanlarını barçadan artuk kılıp  cakıl ve fehm 
rüzı kıldı. Dahi barça hayvanâtları âdem одһпа musahhar kıldı. Dahl âdem oglına firâset٠ w ذ مر ءر 4مرا • محم  с?
birdi kini, bu hayvanları bakııp yahşisini ve yamanını bild iird i. A tlan  âdem oğlanlarına 
merküb zlnet kıldı.

Son:

61a... Ol cayıblarıın yine biri

61b ol  durur kim  binmeğe koymas, yine eyer urmağa koymas. Bu cayıb çıbanlar 
çıkmakdan olur. Arkasında, yine döşinde, kolan yirinden, yine uçasında yağır olmakdan 
olur. Ol çıbanlar eyer altında yançılur, yine yağır olur^ yine sucur. Ol y ir i agrıduğı çün 
yine anın gibi ،âde[t] kalur. Ol at, ol çıbanlar yahşi olğandan şonra...

.Bibliothèque Nationale, Suppl. turc. nr. 179/2, Türkçe • ل 9 ١
Yk. 63b-99a. 9 st. Harekeli nesih.
K itäbu fi riyäzati'l-hayl

Baş: Bism.... El-hamdii li'lla h i rabbi'l-cälemın va'ş-şalavatü ve^-seläm ii calä seyyidinâ 
Muhammedin ve âlihi ve şahbihi ecmacIn... A ydur kim  bereket ve sacâdet atlardadur, 
kıyâmet günine degin. Yacnî kayda at bolur bolsa hayr ve sacâdet ve devlet bile boJur. Pes 
andandur kim  Tenri Tacälä atnı cazlz yaradup durur..

Son:

98b ... Ve dahi çapmak öğretmeği ol durur kim, dilegenin gibi çap ve dahi dinlendürüp niçe 
kez her günde anın gibi. Ve dahi yügürüklügin  gayet bilm ek  gerek ve dahi ana göre 
çapmak gerek. Ve dahi niçe hünerler ögredür bolsan yavaşlığıla ögrenür,
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99a. bişinci yaşma değince. Temmetü'l-kitâb.



C İR İT  O Y U N U  İL E  İ L G İL İ  Y A B A N C I D İL L E R D E  Y A Y IN L A N M IŞ  

E S E R LE R  Ö Z E R İN E  A Ç IK L A M A L I  B İB L İY O G R A F Y A  D E N E M E S İ

İB R A H İM  YTLDTRAN!：

G İR İŞ

B ib liyogra fik  eserlerin, günümüz bilimsel çalışmalarında, Özellikle pratiklik  ve zaman tasarrufu 
bakımından vazgeçilmez b ir  destek kaynak nite liğ i taşıdığı bilinmektedir. Her hangi bir alanda 
inceleme yapacak olan araştırmacılar, konunun tesbiti ve sınn landırılmasından sonra, Öncelikle konu 
hakkında b ib liyogra fik  tarama yapma gereği duymaktadırlar. Bu nedenle, ülkemizde de, genel 
m ahiyetteki bib liyogra fya la rın  yanında, m ünferit b ilin i dallarına  ilişk in  yayın lar】 kapsayan 
bibliyografya çalışmalarında artış görülmektedir.

D is ip lin le r arası b ir  b ilim  dalı olarak oldukça farkı] b ilim  alanları ile  ilişk ide  olan spor 
bilim lerinde  ise, bib liyografik  yayın hazırlama geleneği henüz oluşmamıştır. Spor bilim leri ile  ilg ili 
yayınlar Üzerine ilk  bibliyografya denemesi olan Nüzhet Baba'nın "Eski ve Yeni Türk Spor Edebiyatı” 
adlı çalışması1 dışında, bu alanda zikredilebilecek diğer eserler, İrfan  ünver  Nasrattmoğlu'nun Türk 
spor kültürü  hakkındaki yayınları ihtiva  eden bibliyografya  denemesi2 ile , Perihan Arbak'ın, ok ve 
okçulukla i lg ili kütüphanelerimizde mevcut yazma ve basma eserler؛ konu edinen çalışmasıdır3.

Türk  spor tarihi ve geleneksel sporlarla i lg ili muhtelif yayınlar，kısmen de olsa, tarih, kiiltiir, 
fo lk lo r  ve etnografya bibliyografyaları içinde de yer almaktadır. Bu bibliyografyalarda yer alan az 
sayıdaki yayınların, spesifik bir alanda araştırma yapacak olan bir spor bilim cis i için yararlı, ancak 
yetersiz olduğu aşikârdır. Oysa k i, Türk  spor kültürüne ait unsurların araştırılmasına olan ilg i düzeyi, 
(özellikle. Beden agitim i ve Spor öğrenimi veren kurumların yüksek lisans ve doktora programlarındaki 
artışa paralel olarak yükselmektedir. Genel nitelikteki bu çalışmalarda göze çarpan ortak nokta ise, Türk 
spor kültürü  hakkında değerli b ilg ile r veren bilimsel veya popüler yabancı kaynaklardan istifade 
oranının düşüklüğüdür.

B ib liyografyam ızın  konusunu teşki] eden c ir it oyunu hakkında da, oldukça geniş bir zaman 
d ilim i içinde ve değişik coğrafi bölgelerde oynanmış olmasına ve 16. yüzyıldan itibaren. Osmanli 
imparatorlumu sınırları içinde  veya etki alanlarında dolaşmış olan Batılı müşahit, seyyah ve 
diplomatların  yazdıkları eserlerde en çok bahsedilen Türk  haik ve saray sporu nite liğ i taşımasına 
rağmen, bizde henüz ciddi sayılabilecek bilimsel bil• eser ortaya konulamamıştır. C irit oyunu ile  ilg ili 
bib liyogra fya  denememiz, bu tür b ir  eksiklimin yabancı kaynaklarla i lg il i bölümünün mümkün 
olduğunca giderilmesine  yardımcı olmak ve benzeri çalışmalara başlangıç teşkil etmek amacını 
taşımaktadır.

Yard. Doç. Dr• İbrahim ي  Yıldıran，Gazi üniversitesi.
Nüzhet Baba, "Eski ve Yeni Türk إ  Spor Edebiyatı", ü lk ü  ( ilk  Ser؛)，X1V/83 (Temmuz 448-443 ,(940آ •
-  İrfan  Ünver Nasrattınoğlu, "Türk  Sporları İle  i lg i l i  Yayınlar üzerine  Bib liyografya  Denemesi", Geleneksel Türk  

S porla rı Semineri, Konya Turizm  Derneği Yayınları, Ankara •46-976，34 آ 
Perihan Arbak, "Ok ve Okçuluk Hakkında Bibliyografya"，Türk Kü -؟ ltü rü , 11/22 (Ağustos 136- •ل 964), 134



Bibliyografyada, doğrudan c irit oyununu ele alan eserlerle birlikte, muhtevasında c irit oyununun 
tarihi, köken teorileri, yayılma alanlan, oynanış biçim leri, oyun teknikleri ve tak tik le r؛，oynanış 
nedenleri, oyun için  tercih edilen gün, ay ve mevsimler, oyuncu sayılan, oynayanların etnik ve sosyo- 
ekonomik durumları, oyun kuralları, seyirci davranışları, c irit kelimesinin etim olojisi, c irit sopasının 
malzeme ve ebadları gibi bilg ilere  kısmen veya tamamen yer veren her tü r yabancı yayın - 
Ansiklopediler ve Lûgatlar hariç olmak üzere - yer almıştır. K o lay lık  sağlaması bakımından, 
yayınların c irit ile  i lg il i bölüm  veya sayfaları, oyunun nerede, ne zaman ve nasıl oynandığını belirten 
bilgilerle birlikte  açıklama notlarında verilmiştir. Böylece, sadece bibliyografyadan, oyunun tarihi süreç 
içindeki seyri, zaman derinliği ve mekân genişliği hakkında bilgi edinmek mümkün olmaktadır.

A Ç IK L A M A

1. Kaynak taramaları yurt dışında, Mainz, Johannes Gutenberg üniversitesi bünyesindeki 
Orientalistik, Etnoloji, Spor ve Merkez kütüphanelerinde yapılmıştır. Dolayısıyla bibliyografyada 
Almanca eserler ağırlık taşımakta, bunları İngilizce ve Fransızca kaynaklar takip etmektedir.

2. Makalelere ait referanslarda şu şekil ve sıra gözetilm iştir : Makale y azarının soyadı, ad】， 
makalenin adı, süreli yayının adı, c ild i，sayısı, yayınladığı ta rih，makalenin süreli yayın içinde 
bulunduğu sayfalar.

3. Kitaplara  ait bib liyogra fik  künyeler verilirken, yazarın soyadı, adı，eserin adı, yayın evi, 
yayın yeri, tarihi ve sayfa esas alınmıştır.

4. Hazırlayan, derleyen, çeviren ve sadeleştirenler bibliyografik  künyelerde gösterilmiştir.

5. Kullanım  kolaylığı sağlamak amacıyla, baştan itibaren her künyeye b ir  sıra numarası 
verilmiştir.

6 • Kaynaklar, niteliklerine göre, özelden genele doğrıı alt başlıklara ayrılmışlardır.

7. Künyeleri verilen c irit oyunu iie  doğrudan i lg ili makalelerin adlarından konularının ne olduğu 
anlaşıldığından, bunlara açıklama notlan konulmamış, ancak orijinal başlıklarının ardından parantez 
içinde Türkçe çev irile ri verilm iştir. Muhtevasında c ir it oyununa yer veren diğer tüm  eserlerin 
künyelerine, oyunla ilg ili ne tür bilgilere yer verildiğine dair açıklama notları, yer，zaman ve mekan da 
belirtilerek düşülmüştür.

8 . Seyâhatnâme ve sefâretnâmelerde gerçek seyahat ve ikâmet tarih leri ile ，eserlerin basım 
tarihleri arasında bazen önemli zaman farklılık ları bulunduğundan, bahsedilen olayların gerçekleştiği 
tarih açıklama notlarında belirtilm iştir.

9• Tercüme dahi olsa, bib liyografik  künyelerde, bizzat görülen esere öncelik verilm iş, orijinal 
eserin adı biliniyorsa, parantez içinde ayrıca gösterilm iştir. Aynı işlem, o rijina l kaynağın bilinen 
Türkçe veya diğer yabancı diklerdeki tercümeleri için de uygulanmıştır.

10 . Notlarda verilen bölüm ya da sayfa numaralan, ister orijinal isterse tercüme olsun，görülen ve 
bibliyografik künyelerde i lk  olarak yazılan kaynağa aittir. Değişik dillerdeki çevirileri görülen eserlerin 
cirit oyunu ile i lg ili sayfalan da açıklama notlarında gösterilmiş, burada çeviri d ili kısaltılarak (Almanca 
çeviri : A.Ç.; Türkçe çeviri : T.Ç. gibi) verilmiştir.

11. Bibliyografyanın  sonunda yazar ve yer adları diz in leri verilm iştir. Dizinlerde  yer alan 
numaralar, bib liyografik  künyelerin solunda bulunan sıra numaralarıdır. Yazar adları dizini yazarlarla 
birlikte, eserde emeği geçen diğer kişilerin adlarını da kapsamına almaktadır.
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B İB L İY O G R A F Y A

I-  C İR İT  O Y U N U  H A K K IN D A  O R İJ İN A L  B İL İM S E L  Y A Y IN L A R

DIACO VITCH, Aleksander, Ein altes türkischer Spiel in Bulgarien (Bulgaristan'da Eski B ir Türk 
Oyunu), Olympische Rundschau, 10 (1940)，6-8.

D IE M , Car], Dscheridspie l in Griechenland  (Yunanistan’da C ir it Oyunu), Olympische 
Rundschau，14 (1941), 5-7

OPPENHEIM, Max Freiherr ٧ ”  Der Djericl und clas Djerid-Spiel (C irit ve C irit Oyunu), Islamica 
11/4(1927), 590-617

I I -  B İN İC İL İK  S A N A T I V E  A T L I  O Y U N L A R  İL E  İ L G İL İ  ES ER LER

D IEM , Car】，Asiatische Reiterspiele-Ein Beitrag zur Kulturgeschichte der Völker. Olms Presse, 
Hildesheim, Zürich, New  York 1982. 297 s.

Not: Eserin c ir it oyununa ayrılmış 86 ile  100. sayfaları arasında : Oyun aracı ciritin  ve c ir it oyununun 
kökeni üzerine teoriler; Batılı seyyahların ciritten  bahseden eserlerinin tah lili; A ntik  Çağ eserlerinde 
c ir it benzeri oyunlar; c ir it alanı olarak İstanbul Atmeydanı'nın tarihi ve burada uygulanan cirit 
antrenman teknikleri; oyunun yayılma alanları; Cumhuriyet Döneminde Ankara'da c ir it oyunu，oyun 
öncesi seremoniler; oyun müziği ve tercih edilen marş ve destanlar; oyun tekniği; oyuncu sayıları ve 
kıyafetleri, oyun alanı ebadları; c ir it atının seçilmesi ve yetiştirilmesi gibi konular yer almaktadır.

DIEM , Carl, Das Trojanische Reiterspiel. Berlin 1942•
Not: Eserin bütününde, Eski Roma m illi destanı Aeneis'de geçen, Etrüsklcrin  "Тгоуа Oyunu'nıın kökeni, 

oynanış biçim i ve Türklerin  c ir it oyunuyla benzerliği konu edilmektedir.

ISENBART, Hans Heinrich; E. M artin  BUHRER, Das Königreich des Pferdes. C.J.Bucher 
Verlag, Augsburg 1989• 303 s.

Not: C irit oyununun kökeni üzerine görüşler; Etrüsklerin Тгоуа oyunuyla benzerliği; Türk  oyunu olarak 
c ir it ve oynanış biçim i; Yunanlılar'da c ir it oyunu ve kökeni; Etiyopya'da c ir it benzer؛ atlı bir oyun 
vc bu oyuna ilişk in  bir resim söz konusudur (s. 240-247)•

KSENOPHON, Reitkunst. Griechisch и. Deutsch von Klaus Widdra, Schriften 11. Quellen der 
Alten Welt, Bd 16, Akademie-Verlag, Berlin 1965. 7 .s ا

Not: M.Ö. 360 yılında  yazılan eserin Almanca tercümesinin 57 ilâ  59• sayfalan arasında c ir it oyununa 
benzer bir b in ic ilik  egzersizi tanımlanmakta ve Yunan ordusuna tavsiye edilmektedir.

TAESCHNER, Franz, Das Reiterfest der Yiiriiken Zil Ehren des Gazi E rtog rııl zu Söğüt, 
Mitteilungen der Deutsch-Türkischen Gesellschaft, 44 (1962), 7-9•

Not: Söğüt'te Ertuğrul Gazi'yi anma törenleri kapsamında yer alan cirit oyunlarından bahsedilmektedir.

I I I -  T Ü R K  V E  D Ü N Y A  SPOR  T A R İH Î  İL E  İ L G İL İ  ESER LER

D IEM , Carl, Weltgeschichte des Sports und der Leibeserziehung. 2 Bde., Cotta Verlag, Stuttgart 
I960■ I; 580 S.; II: 600 S.

Not: Eserde (1: 355-361), C ir it oyununun kökeni, yayılma alanları, antrenman psensipleri, oyunun 
oynanış biçim i, oynanış sebepleri，İstanbul'da c irit alanları ve ebadları ile  oyunda müziğin kullanımı 
anlatılmakta. İstanbul ve İsfahan'dan ik i cirit sahnesi verilmektedir.

K IN ZLER , Ingeborg, Die Leibesübungen der Zentralasiatischen Völker. Diss., (Brandenstem- 
Closs), Graz 1947. 136 s.
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Not: C ir it oyunu ile  i lg i l i  73 ilâ  75. sayfalar arasında, oyunun ta rih  oyanış şekli, oyun aracı kısa ,؛
mızrağın kökeni ve ebadları hakkında malûmat verilmektedir.

11 • KURELIC , N iko la，Neka Fiziçka Vjezbanja Nasih Naroda I  N jihovo  Tumaçenje и Narodnoj 
Epskoj Poeziji, Fiskultura III/1 -2  (Beograd 1949)，s. \ - \ l .

Not: Boşnak, Hırvat ve Sırpların fiz iksel aktiviteleri ve bunların epik şiirlerde tezahürünü konu edinen 
makalede, c ir i t  oyununun oynanış b iç im i, oynanış sebepleri ve toplum sal fonksiyondan 
anlatılmaktadır.

1 2 . LUKAS, Gerhard，Der Sport im Alten Rom. Spoıtverlag, Berlin  1982• 28】s•
Not: Etrüsklerin c ir it benzeri "Troya" oyununun kökeni ve oynanış biçiminden bahsedilmektedir (s. 31- 

32).

13• MERCIER, Louis, La Chasse et les Sports chez les Arabes. La Vie  Musulmane et Orientale， 
Paris 1927• 239 s.

Not: C irit oyununun kökeni, oynandığı ülkeler, Araplar'da yaygınlığı, c ir it kelimesinin  etim olojisi, c irit 
sopasının malzemesi ve ebadları, oyunun oynanış şekli açıklanmakta ve c ir it üzerine b ir Arap 
minyatürü (Fig. 8) verilmektedir (s. 204-212).

14 . M U LIN E N , Graf E. ٧ ., Jugendspiele der Karmelbevölkerııng, In : Beitrage zur Kenntnis des 
Orients, Hrsg. : Hugo Grothe, (Jahrbuch der Münchner Orientalischen Gesellschaft), Bd. V II 
(Halle 1909), s. 56-71.

Not: Müslüman Arap  gençlerinin oyunları arasında "Cerid" adı verilen  ve isabet alan oyuncunun, 
kurtarılıncaya kadar esir alınması esasına dayalı，Anadolu cirit oyununun ilg inç  b ir versiyonu olarak 
değerlendirilebilecek bir oyun tasvir edilmektedir (s. 67).

1 5 . R IED EL, Herbert, Leibesübungen und körperliche  Erziehung in dei* osmanischen und 
kasuistischen  Türkei. Konrad Triltsch Varlag, Würzburg 1942. 91 s.

Not: C irit değneği ve oyunun kökeni; Oyun tekniği; Konya, Adana, Çankırı ve Ankara-Çubuk'ta faal cirit 
takımları; İstanbul'da oyunun yasaklanması (1826) konularında bilg i verilmektedir ( s. 5 ؤ1د- ).

16• W ILD T , Klemens K arl，Daten zur Sportgeschichte. Teil 4, Asien, A frika , Australien 11. Neu- 
Seeland bis 1900, Varlag Hofmann, Schorndorf 1980. 221• s.

Not: Dünya spor tarih inin  halklara ilişk in  kronolo jik  verilerini sunan eserde, tarihi süreç içerisinde c irit 
oyununun oynandığı bölgeler ve oynayan halklar hakkında kısa b ilg ile r verilmektedir.

IV  - S E Y A H A T N A M E L E R ，S E F A R E T N A M E L E R  V E  G E N E L  T A R İH İ  E S E R LE R

1 7 . A LLO M , Thomas, Constantinople and the scenery of the seven churches o f Asia M inor. Ser. 
1.2.. London 1840■

Not: C ir it alanı olarak Istanbul Atmeydanı ve c ir it oyunu hakkında b ilg i verilen eserde, c ir it oyununu 
tasvir eden bir de resim bulunmaktadır (s. 45)•

18 • BOUE, Am i, Die europaeische Türkei. I, Wien 1889•
Not: 589• sayfada cirit oyununun Arnavutluk'ta, Epir Dağlarında yaygınlığı, oynayanların sosyal statüleri 

ve Slavların oyunu tanımlamaları gibi konulardan bahsedilmektedir.

19 • BO URNABY, On Horse Back through Asia M inor. II, London 1877.
Not: Eserin 47. sayfasında Yukarı Fırta boylarında, Kemah'ta müşahade edilen b ir c irit oyunu hakkında 

bilg i verilmektedir.

2 0 . BREUNING, Hans Jakob, Orientalische Reyzs dess Edlen und Vesten Hans Jakop Breuning 
von und zu Buschenbach, so er selb ander in der Türckey, Griechenland, Egypten, Arabien， 
Palestina und Syrien verrichtet. Strasbourg 1612.



268 İBRAHİM  YILDIRAN

Not: Seyahat tarihi 579آ ■ Eserin 79• sayfasında oyun aracı cirite  eskiden "Zagay" denildiğinden ve 
Atmeydanı dışında İstanbul'da mevcut diğer bir c ilit  alanından bahsedilmektedir.

2 1 .  BR U YN , Corneille De, Reizen von Cornelis de Bruyn, Door de vermaardste Deelen von Klein 
Asia, De Eylander Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio &  C. mitgaders de vorrnaamste 
Steden von Aegypten, Syrien en Palestina. Delft 698 آ

Not: Seyahat tarihi 1678-1679，s. 136'da İstanbul Atmeydam'nda cirit oyunu，ciritin  malzemesi, ebatları 
ve oyunun tekniği hakkında malûmat verilmektedir. Oyunun tarifinde  oyun aracı cirite  "Zagay" 
(Berberice) denilmektedir.

2 2 .  CANTEM IR, Dim itrie, The History ofthe  Ottoman Empire, From the Year 1300，to the Siege of 
Vienna^ in 1683, Part I, London 17^4■

Not: 90. sayfada OsmanlIlarda c ir it  oyunu tanıtılmakta, c ir itç i yetiştirmede kullanılan  antrenman 
metodlarından bahsedilmektedir.

2 3 • C ASTELLAN , A. L, Lettres sur la Morée L'Hellespont et Constantinople• 2. Ausg. Bd. II, Paris 
1820.

Not: Eserin 154. sayfasında, İstanbul'da c ir it oyunundan, oyun esnasında rakib in  attığı c ir iti yere 
düşmeden yakalamak maksadıyla kullan ılan  ucu çengelli veya kancalı özel değneklerden 
sözedilmektedir.

2 4 . CHANDLER, Voyage dans L ' Asie Mineure et en Grèce. Bd. II, Paris ١ 806.
Not: Seyahat tarihi 1764-1766, Yazar, Milas'da şahit olduğu bir cirit oyununda hedefini bulan her atışın 

derhal müzik çalınarak kutlandığını belirtiyor (s. 15 vd.).

2 5 ٠ C H A R D IN，Jean, Journal du Chevalier Chardin en Perse, et aux Indes-Orientales, par la Mer- 
Noire et par la Colchide. London 1686.

Not: 7ل• Yüzyılın  ik inci yaiMSinda İran'da c irit oyunu，oynanış biçim i, oyuncuların maharetleri, c ir it atış 
mesafeleri, oyuncu sayıları, oyuncuların sosyal konumları ve İranlı oyuncularla birlik te  mükemmel 
c ir it oynayan Habeşiler hakkında bilgi verilmektedir (s. 58，180).

2 6  • COURMESSINE, Des Hayes de, Voiage de Levant fait par le commandement du Roy en ГАппее 
1621. Paris 1624.

Not: İstanbul'da  c ir it  alıştırmalarından  ve oyun aracı c irite , Araplarda ’•Zagay” da denildiğinden  
bahsediimektedir (s. 107).

2 7 •  CO VEL, John, D iary . Ms., British  Museum, Add• 22, 912 [Yazma]. (Eserin bazı bölümleri, 
"Extracts from  the diaries o f j .  Covel, 1670-9" başlığı ile, J.T. Bent, Early Voyages and travels 
in the levant, London 1893, adlı eser içinde yayınlanmıştır.)

Not: IV . Mehmed'in 1675 yılında  Edirne'de düzenlettirdiği sünnet ve evlenme şenlikleri kapsamında 
yeralan diğer spo rtif faa liye tlerle  b irlik te  c ir it  oyunundan ve oyuncuların  maharetlerinden 
bahsedilmektedir (v. 220/b-221/a).

2 8  • D A L L A W A Y , James, Constantinople Ancient and Modern. London 1797.
Not: Padişahın da iştirak  ettiğ i halk şenlikleri ve geçit resimleri esnasında İstanbul atmeydam'nda 

düzenlenen c ir it oyunları; çocukluktan itibaren yapılan c ir it alıştırmaları; oyuncu kıyafetleri; oyun 
aracı ciritin  ebadları ve malzemesi hakkında bilgi vardır (s. 69-70).

2 9 .  DAPPERS, О., Asia, Indien-Persien, übersetzt von Ј. Ch. Beern, Nürnberg 168】.
Not: Safevîler devrinde İran'da müşahade edilen cirit oyunu aktarılıyor (s. 27)•

3 0 •  D 'A R V IE U X , Le  Chevalier Laurent, M erkwürdige Nachrichten. Bd. III• Kopenhagen und 
Leipzig  1754.

Not: Anı tarihi 丨 672• Filistin'de  c ir it oyunundan bahsedilmektedir (s. 269)
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31  • D'OHSSON, Iknadios Mouradga, Tableau general de L'Empire Ottoman. IV ., Paris 1791.
Not: Ramazan ve Kurban bayramları kutlamalarında İstanbul'da düzenlenen c ir it  turnuvalarından 

bahsedilmektedir (s. 398)•

3 2 . DUBOIS, Montpéreux de. Voyage autor du Caucase. III, Paris 1839•
Not: 1834 yılında  Rus generali Beboutoff'un maiyetinde Aras Boylarında yapılan gezide, generalin 

Ermeni, K ürt ve Iranlılar'dan oluşan atlı m ilislerin in  oynadıkları bir c ir it oyunu anlatılmaktadır (s. 
449). •

3 3 . FLA N D IN , Eugène; Pascal Coste, Voyage en Perse, entrepris par ordre de м .  Le Ministre  des 
affaires étrangères, d'après les instructions dressées par L ’Institut pendant les années 1840 et 
1841,6Bde., Paris 1843-1854.

Not: 1840 yılında  , İran'ın Hoy şehri yakınlarında, Şah'ın muhafız kıt'asının Fransız ziyaretçiler adına 
yaptıkları cirit oyunu gösterileri tasvir edilmektedir (118 ;آ ).

3 4 ٠ FO N TM AG N E，Durand de. Un Se'jour l'Ambassade de France Cl Constantinople, Paris 1902 
(Türkçesi : Kırım  Harbi Sonrasında İstanbul, çev. : Gülçiçek Soytürk, İstanbul 977 آ).

Not: Hatırat tarihi 1856-1858，Doğu roma ve Osmanlı dönemlerinde sportif faaliyetler sahnesi olarak 
İstanbul Atmeydanı (Hipodrom) hakkında bilg i verilmekte vc bu meydanda，yakın geçmişte yeniçeri 
süvari b ir lik le r in in  ve cirite  meraklı padişahların oynadıkları c ir it in  artık  oynanmadığından 
bahsedilmektedir (T.Ç., s. 156).

3 5 . FRYER, John, A  New  Account o f east India and Persia, being nine Years Travels 1672-1681. 
Ausgabe W illiam  Crooke, Bd. I l l ,  London 1915.

Not: 1680 yılında, İran'a yapılan bir seyahat esnasında müşahade edilen bir ath oyundan söz edilmekte ve 
oyuna, İngilizce olarak "they gerede" denilmektedir (s. 】34).

3 6 . G A LLA N D , Antoine, Journal d'Antoine Gallane! pendant son séjour a Constantiople (1672- 
1673). I- II, Edite par Charles Schefer, Paris 1881• (Türkçesi : İstanbul'a A it  Günlük  Anılar, 
1672-1673), Çev. : Nahid Sırrı ö r ik ,  TTK  yay., Ankara 1973)•

Not: Eserde (II; 72)，c ir it oyununda gözü çıkan b ir Rum’un davacı olmasından dolayı, davalı diğer bir 
Rum hakkında verilen mahkeme kararı söz konusu edilmektedir.

37• GEDOYN, Lous, Journal et Correspondence de Gedoyn "Le Turc” (1623-1625)• Publie par A. 
Boppe, Paris 1909.

Not: Istanbul Atmeydanťnda c ir it oyunu; c ir it atışının yasak olduğu vücut bölgeleri, oyunun tehlikeleri 
ve tercih edilen oyun günleri anlatılmaktadır ( s .(ل 26.

3 8 . GERLACH, STEPHAN, Stephan Gerlachs des aeltern Tagebuch der von zween glorwiirdigsten 
Römischen Kaysern M axim iliano  und Rudolpho beyderseits den Ändern dieses Nahmens... An 
die ottomanische Pforte zu Constantinopel abgefertigten und durch den Wohlgeborenen Herrn 
David  Ungnad Freyherrn zu Sonnegk u. Freyburg u. Römisch-Kaeyzerliche Raht. Frankfurt am 
Mayn 1674.

Not: 】57 3 -5 78 yılları arasına ait günlükte c ل ir it oyununun bilinen  en eski tasvirlerinden b iri yapılmakta; 
seyircile% takım  sayıları ve oyun tekniği hakkında b ilg ile r verilmektedir (s. 312).

3 9. GUER, Jean-Antoine, Moeurs et usages des Turcs, leur religion, leur gouernement civ il, militaire  
et politique, avec un abregé de [H istorié  Ottomane• T. 1-2, Amsterdam, Paris 1746-1747.

Not: Eserde (II; 252), ciritçilerin  yetiştirilmelerinde uygulanan antrenman metodları anlatılmaktadır.

40• HAM M ER-PURG STALL, Josef de，Geschichte des osmanisehen Reiches. 10 Bd Pesth 1827- 
1834 (Türkçesi : Büyük Osmanli Tarihi• Yay. haz. Mümin  Çevik; Erol Kılıç, İstanbul 1990)

Not: Bağdat kuşatması esnasında (1627)，Ebu Hanife'nin türbesini ziyaret etmekte olan Veziriazam  Hafız 
Paşa'nın, yaklaşan İran Ordusu'ndan gönderilen elçiye  sükûnet ve maharetini göstermek amacıyla,

م ،
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karargahına yanındaki atlılarla  birlik te  c ir it oynayarak çekilmesi hadisesi nakledilmektedir (٧ ; 57; 
T.Ç., ٧: 62).

4 1 .  H A U N O LT ，Nicholas von, ”Partieuhr Verzeichnuss mit was Ceremonien Gepraeng und Pracht 
das Fest der Beschneidung dess je tz t regierenden Türkischen Keysers Sultan Murath... dis 
Namens dess dritten u. Sohns Sultan Mehmet genannt welches vom ändern jun i j bis auff den ] 2. 
Ju lij des 1582 Jars gewehret und contin iuiert hat zu Constantinopol elebriert und gehalten 
worden”，In: Lewenklaw  von Amelbeurn, Hansen, Neuwe Chronica Türkischer Nation von 
Türcken selb beschrieben, Fmnckfurt am Mayn 1595.

Not: III,  Murad'ın 1582'de İstanbul'da düzenlettirdiği sünnet ve evlenme şenliği , * * .  bin ic ilik
hünerleri arasında, hızlı koşan at Üzerinde hedefe cirit atışı gösterilerinden söz edilmektedir (s. 489).

4 2 .  HERBERT, Thomas, Travels in Persia (1627-1629). London 1928.
Not: İran'da, ا . Şah Abbas döneminde şahit olunan ve "Jarid" adı verilen  atlı oyunda gösterilen 

maharetlerden bahsedilmektedir (s• 50).

4 3 .  IVES, edward, A Voyage from England to India. London 1773.
Not: Bağdat'da cirit oyunu; oyunda sergilenen fair-play anlayışı; oyun tekniği; ve c ir it atlarının tasvirleri 

söz konusudur (s. 272).

4 4 .  L A  B O U LLA Y E -Le  Gouz, Les voyages et observations du sieur de la Boullaye  le Gouz, 
gentilhomme angevin. I ，Paris 1653.

Not: Basra’da "Türk  törelerini izleyen" Sultan A li paşa'nın oyunu yaşatmaya çalıştığı ve sarayında cirit 
oynattığından bahsediliyor (s. 274).

4 5 • L A  M O TR AYE, Francois Aubry de, Voyages de la Motraye en Europe, en Asie et Afrique. Bd. 
I, La  Haye 1727 (İngilizcesi : Travels through Europe, Asia and part o f Africa• I, London 1732).

Not: Seyahat tarih i 1699，İstanbul Atrneydanı'nda c ir it oyunundan ve meydanın ' ' ' '
bö lüm lere  ayrılm ış  alanlarında 8'er k iş i lik  gruplar halinde yapılan  c ir it  alıştırmalarından 
bahsedilmekte (s. 224)，bir adet de c ir it oyunu tablosu verilmektedir (s. 216).

4 6 . LANE-POOLE, Stanley, An Account o f the Manners and Customs o f the Modern Egyptians. 
London 1895.

Not: Kahire'de c ir it oyunu，oyunun tasviri，Yukarı ve Aşağı Mısır'da kullanıian  c iritle rin  ebadları, cirit 
değneğinin malzemesi ve cirit kelimesinin menşei ile cirit benzer؛ "Birdjas" oyunu sözkonusudur (s. 
362’ 404).

47 •  LU B E N A U , Reinhold, Beschreibung cler Reisen des Reinhold Lubenau. / - / /，(W. Sahm), 
Königsberg 1912, 1915.

Not: IH , Murad'ın düzenlettirdiği 582 ل şenliklerinde İstanbul'da bulunan seyyah，Beyazıt Meydanťnda 
bulunan küçük bir binada yapılan akrobasi，eskrim，okçuluk ve cirit talimlerinden ' ' * (1؛ 
183, 184),

4 8 . M A LC O LM , John, Leben und Sitte in Persien. Aus dem Englischen übersetzt von Wilhem  Adolf 
lindau, Dresden 1828.

Not: Seyahat tarih i 1800, Tahran şehri girişindeki düzlükte, Şah'ın muhafız alayının İn g iliz  e lç ilik  
heyetini karşılamak için  yaptıkları cirit oyunu gösterilerinden söz edilmektedir (s. 14 ١ ل3, ل ).

4 9 . M E LLIN G , Antoine-Ignace, Voyage pittoresque ق Constantinople et sur les Rives du Bosphore. 
Paris 1R1Q.

Not: İstanbul'da b ir c ir it oyununu tasvir eden Tablo 15'in anıklamasında; "Zagay" denilen oyun aracı 
c irid in  malzemesi, ebadları，atış mesafesi؛ oyun tekniği, kuralları, ciridden korunma yolları, cirit 
atışının yasak ve serbest olduğu vücut bölgeleri; yere düşen cirid le ri oyun esnasında toplayarak 
oyunculara ulaştıran yardımcılar; c ir it oyununda gözünü kaybeden Erzurum  Valisi Yusuf Paşa'nın, 
olaya sebebiyet vereni affetmekle gösterdiği sportmenlik anlayışı gibi konular yer almaktadır.
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5 0 .

51•

52•

53•

54•

55.

56•

57.

58 •

M O LTKE, Helmuth ٧ .，Briefe über Zııstaencle und Begebenheiten in der Türkei ans den Jahren 
1833 bis 1839. 2. A u fl.，Berlin  1876. (Türkçesi ; Türkiye  M ektupları, çev.: Hayrullah  örs, 
Remzi Kitabevi, İstanbul 1969).

Not: Urfa-Birecik'te  c ir it oyunu; oyun aracı cirid in  ebadları, oyunun tasviri ve oyuncuların maharetleri, 
oyuncuların sosyal ve etnik yapıları, oyuncu kıyafetleri, her Cuma günü oynanması gelenek olan 
oyunda seyirci davranışları ve takım  tutma anlayışları, oyunun tehlikeleri ve korunma yolları, cirit 
atlarının tasviri, oyuna katılmaktan duydukları sevinç ve iy i bir atı olan herkesin sosyal durumu ne 
olursa olsun oyuna iştirak edebilmeleri gibi konulardan bahsedilmektedir (s. 340，341).

M O R D TM A N N , Andreas David, Anatolien. Skizzen lind Reisebriefe aus Kleinasien (1850- 
1859). Eingeleitet und m it Anmerkungen versehen von Franz Babinger, Orientbuchhandlung, 
Hannover 1925.

Not: Boğazköy'de c ir it oyunu; oyunun tasviri，yere düşen cirid le rin  oyunculara iletilm esi yöntemi, cirit 
oyununda centilmenlik unsurları，kurallara uymayan oyuncuların hakem heyetince cezalandırılmaları; 
'Cündi'Hk kavramının Memlûk kökeni, Mısır'dan İstanbul'a getiriliş  tarihi ve İstanbul'da c ir it oyunu 
yasağı hakkkında bilgi verilmektedir (s. 484).

N A U M A N N , Edmund, Vom Goldnen Horn zu den Quellen des Euphrat. Reisebriefe, Ta 
gebuchblaetter und Studien über die Asiatische Türkei und die Anatomische Bahn, Verlag von R. 
Oldenburg，München, Leipzig 893 ا•

Not: Siileymaniye-Irak, urfa  ve Kayseri'de c ir it oyunu; yere düşen c iritle rin  ucu kıvrık  b ir değnekle 
toplanması, oyuncuların taşıdıkları c ir it sayısı ve oyunda müzik unsuru konu edilmektedir (s. 218)

N IEBU H R，Carsten, Beschreibung von Arabien. Kopenhagen 1772.
Not: Yemen'de c ir it oyunu; oyunun tasvir؛, oynayanların sosyal ve etnik yapıları; Arapların ve

oyuna lig i düzeylerinin fark lılığ ı, Mısır'da Türkler tarafından yoğun olarak oynandığı ve Yemen'de 
Em ir Ferhan'ın hedefini bulan her atış için  ödediği "acı parası" gibi konulara değinilmekte (s. 212) 
ve Yemen'de b ir cirit oyunu tablosu verilmektedir (Tab. 15).

O LE A R IU S，Adam ，V ie l vermehrte Moscowitische  und Persianische Reisebeschreibung. 
Hamburg 1696.

Not: Seyahat tarih i ; 639 آ 635-ل , Hazar Denizi'n in  Batı kıyısındaki Şirvan'ın  başşehri Şamahı'da, 
oyuncuların, Türkçe "Hoşgeldin" diyerek karşıladığı Alman  e lç ilik  heyet؛ iç in  yapılan karşılama 
şenlikleri kapsamındaki at yarışları ve b in ic ilik  oyunları içinde adı verilmeden c ir it oyunu tasvir 
edilmekte; aynca İsfahan’da müşahade edilen cirit antrenmanlarından bahsedilmektedir (s. 23 ١).

PALLIS, Alexander, In the days o f the Janissaries. Old türkish life  as depicted in the "travel- 
Book" o f Evliya  Chelebi. London, New York, Melbourne, Sydney, Cape Town 】95 к

Not: Yeniçeriler'in  sportif faaliyetleri ile  i lg il i 7. Bölümde (s. 200-208) c ir it oyunundan ve İstanbul'un 
c irit oynanan meydanlarından bahsedilmektedir.

PITTS, A  Faithful Account ofthe  Religion and Manners ofthe  Mahometans• London 1738•
Not: ١ 8. yüzyılda C ižayiťde  ki esaret anılarında, yazar，Cezayir'de tanık olduğu c ir it oyunundan (Lâb el 

Cerici) bahsetmektedir (s. 35).

PUCKLER-M USKAU, Hermann, Mehemed A ll's  Reich. Stuttgart 1844.
Not: Aşağı Mısır'da müzik eşliğinde oynanan b ir c ir it oyununu tasvir eden yazar (s. 342)，aynı oyunu 

ikinci kez Sudan'da, Quad-Medina'da gördüğünü belirtmektedir (s. 361).

RICAUT, Sir Paul, Die Neu-Eröffnete ottomanisehe Pforte. Augsburg 】694.
Not: İstanbul'da Saray oyunu ve iç  Oğlanların önemli eğitim  araçlarından b ir i olarak c ir it; b iri tç 

Oğlanlar, diğeri zenci hadımlar tarafından oluşturulmuş turnuva takımları; oyunculara verilen ciindi 
adı; oyunun tasviri ve oyun aracı cirid in  menşei gibi konulara yer verilm iştir (s. 132 vd.)•
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5 9 . R IC H ，Narrative o f a Residence in Koordistan, I, London 1836•
Not: Süleymaniye-Irak yakınlannda davul-zurna eşliğinde oynanan bil. cirit oyunundan * ' … ’

(s. 170 vd.).

6  о • SCHRADER, Friedrich, Konstantinopel, Vergangenheit und Gegenwart. Tübingen 1917.
Not: İstanbul Atmeydanťnda e in t oyunu ve antrenmanlar“  Namık Kemal’in "Cezmi" romanında cirit 

oyununun işlenişi; oyun，oyuncu ve oyun aracının tasviri söz konusu edilmektedir (s. 23-26)•

6  du Grand Seigneur. Paris ؛TAVERNIER, Jean-Baptiste, Nouvelle Relation de l'Interieur du serai • ل 
1675.

Not: Saray ileri gelenlerinin özel alanda cirit oyunları; oyunları idare eden Cirid-Beyi; seyirciler; oyunda 
yaralananlara verilen ödüller; oyuncuların gösterdikleri centilmen davranışlar ve oyunun oynanış 
biçim i konu edilmektedir (s. 69-71).

6 2 .  THEVENO T, Jean de，The Travels into the Levant. London 1687. ^  : Relation d'un
Voyage Tait au Levant. Paris löö4; eserin bazı bölümlerini Türkçe'ye çeviren Reşit Ekrem Koçu, 
1655-56'da İstanbul ve Türkiye. İstanbul 1939).

Not: İstanbul'da muhariplerin  mutad eğlence aracı olarak c ir it
prensibi ve Mısır'da cirit oyunu gibi konulara değinilmektedir (s. 108, 109).

6  3 . VO LN E Y , M. Constantin-François, Voyage en Egypte et en Syrie. Pubi, avec une introd. et des 
notes de Jean Gaulmier, (Le monde d'outre-mer passe et present, ser. 2: Dokuments 2)，La 
Haye，Palis 1959. (Almanca : Reise nach Syrien und Egypten. Aus dem französischem Übersetzt， 
Jena 1788).

Not: "Mem lûklarda  Egzersizler ve Eğitim " başlığı altında, Mem lûklarin  askeri talim  aracı olarak cirit 
oyunu zikredilmekte, oyun aracı cirid in  ve oyunun tasvirleri yapılmaktadır (s. 105: A.Ç. I; 136).

6  4 . W ALSH, Thomas, Journal o f the Late Campaign ؛٨  Egypt，London 丨 803.
Not: Devlet ile ri gelenlerinin c ir it oynamaları ve oyunda sakatlanmaları halinde gösterdikleri hoşgörülü 

tavarlardan bahsedilmektedir (s. 243，244).

6  5 ٠ W HITE, Charles, Three Years in Constantinople. I，London ١ 845.
Not: İstanbul'da c ir it oyunu; Lahanacılar ve Bamyacılar adı verilen c ir it takımları söz konusu edilmektedir 

(s. 301).

6 6 • W IL D ，Johann, Neue Reysbeschreibung eines gefangenen Christen, wie derselbe... zum 
siebenden mal verkauft werden，welche sich Anno  1604 angefangen und 161 ل ih r end 
genommen." In Sonderheit von der Türcken... Walfahrt... nach Neckha. Iltem  von dei* Stadt 
jerusalem... Desgleichen von der Stadt Constantinopel, durch Johann Wilden. Nuremberg 1613.

Not: Seyahat tarih i ; 1604-1611, İstanbul'da c ir it  oyunundan ve önce lik li c ir it  meydan، olarak 
Atmeydanı'ndan bahsedilmektedir (s. 247).

6  7 . W ILLA M O N T , Ј. de. Les Vojages du Seigneur de Wiüamont. Paris 1595.
Not: 1589-1590 yılları arasında İstanbul'da bulunmuş olan gezgin，Padişah Ш . Murad'ın bir yakım ؛١٤؛  

evlenen Siyavuş Paşa'nın düğününde gördüğü b in ic ilik , okçuluk ve c ir it gibi spor ؛is terilerinden  ve 
cirit oyuncularının maharetlerinden bahsetmektedir (s. 495, 496).

6  8 . W ISANTIOS, Skarlatos, Konstantinopolis, I ，Athen 1857•
Not: İstanbul'da cirit oyunu; c ir it takımları Lahanacılar ve Bamyacılar; bu tür takımların oluşturulmasının 

Bizans'ın maviler ve Yeşille ri ile  ilg is i ve 1799'da Fransızlara karşı Mısır'a gönderilen yardım 
b irlik le rin in  komutanı İzzet Mehmed Paşa'nın c ir it oyunu esnasında gözünü kaybetmesi hadisesi 
hakkında bilg i verilmektedir (s• 252).

6 9 .  W R A T IS LA W , Wenceslas, A nıla r: 16. yy. Osmanlı imparatorluğundan Çizgiler. Çev. : M. 
Sürevva Dilmen, Karacan Yay., İstanbul 1981. (İngilizce  Adventures : What he saw in the
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Turkish Metropolis Constantinople, experienced in his Captivity and after his happy return to his 
country, commited to w riting  in the Year o f our Lord  1599” ，Lite ra lly  translanted from  the 
Original Bohemian by A. H. Wratislaw, London 1862)•

Not: Anı tarihi :1591, İstanbul Atmeydanı'nda Cuma günleri oynanan c ir it oyunları; saraya mensup genç 
ciritç ile rin  giyim-kuşamları, oyuncu sayıları, oyun süresi, oyun ve oyun aracının tasviri, yere düşen 
c iritle ri almak iç in  kullanılan ucu kıvrık  değnekler，oyunda ustalık gösteren oyunculara oyun sonrası 
kızlar tarafından verilen armağanlar ve "b irb irleri ile  içk i ve oburluk yarışması yapan" Batı gençliği 
ile  c irid i yarışma ve eğlence unsuru yapan Türk gençleri arasındaki fark anlatılmaktadır (s. 67，68).

7 0 . H AM M R R  
1837•

Not:

V - E D E B İY A T  V E  S A N A T  E S E R LE R İ

PURGSTALL, Josepf de, Geschichte der osmanischen Dichtkunst. Bd. I l l ,  Pest

İstanbul'da ana c ir it alanı Atmeydanı dışında, şair Kadri'nin  16. yüzyılda  Edirnekapı önünde inşa 
ettirdiği cirit antrenman sahasından bahsedilmektedir, (s. 88).

7 1 . L IT T M A N N , E., Arabische Beduinenerzaehlungen. Strasburg 1908.
Not: İk i grup arasında oynanan, kaçma-kovalama karakterli ve eldeki mızrakla rakibin  ensesine dokunma 

esnasına dayalı ath b ir  oyundan bahsedilmekte ve oyun  c iride  değil, polo  (!)  oyununa 
benzetilmektedir (s. 54-55).

7 2 • MORIER, James, Ayesha, The M aid  o f  Kars. Bd I, London 1834.
Not: Romanda, Türk-iran  sınır bölgesinde geçen b ir c ir it oyunu hakkında tafsilatlı b ilg ile r verilmektedir 

(s. 305 vd.).

7 3. TAESCHNER, Franz, A lt Stambuler Hof-und Volksleben. Ein türkischer Miniaturenalbum  aus 
dem 17. Jahrhundert. Tafelband I, Orien-Buch- handlung Heinz Lafaire, Hannofer 1925.

Not: IV . Mehmed dönemi 0648-1687) Istanbul saray ve halk hayatını yansıtan albümde, 6 nolu minyatür 
atlı c ir it oyununa，37 nolu minyatür ise yaya c ir it alıştırmasına aittir.

7 4 . V E R G IL，P. M ., Aenis. Das römische Nationalepos. Übertragung, Anmerkungen und 
Nachwort: Thassilo von Scheffer, W ilhelm  Goldmann Verlag, Berlin [t.y.].

Not: İ.Ö. 70-19 yılları arasında yaşayan yazarın eserinde, 12'şer k iş ilik  üç takım  arasında oynanan，kaçma- 
kovalama karakterli，oyuncuların ikişer mızrağa sahip oldukları, c ir it oyununa benzeyen ve "Troya 
oyunu” denilen bir oyun tasvir edilmektedir (٧ ; 556-602).
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Önce şu hususu belirtm eliyim  ki, ben, Türk  edebiyatında rahşiyeler hakkında bir tebliğ sunacak 
aegılim. Zaten, bu kongrenin tertib edilmesinde çok önemli rol üstlenen değerli meslekdaşım Prof. Dr. 
Emine Gürsoy-Naskali ile  yaptığım  görüşmede benden N ef،î fnin "Rah§iye"sini celselerden birinde 
okumam  istenmişti. Bu itibarla, çok uzun zamana mutefakkıf olduğu erbabınca takdîr edilen "Türk 
edebiyatında rahşiyeler" meselesi bir tarafa bırakılarak, sâdece yukarda adı geçen büyük şâirin 
rahşiyelerinden b irin in  okunması kararlaştırılmıştır. Ancak şu kadarını belirteyim  ki, önümüzdeki 
yıllarda  bu konu üzerinde bir yüksek lisans veya doktora tezi yaptırmak kararındayım. Böyle bir 
araştırmanın yapılması, Osmanh sahası Türk edebiyatında atın ve atla ilg ili konuların nasıl ele alındığı 
ve işlendiği hususunu vuzûha kavuşturacaktır.

Rahşiye: Dîvan edebiyatında at için  yazılan kaside veya mersiyeye denir. Bu çeşit kasidelerin 

nesîb kısmında attan mübalağalı bir tarzda bahsedilir, özellikleri dile  getirilir. Edebî ıstılah olarak 
"rahşiye", sâdece bizim  edebiyatımızda mevcuttur. Bu isim  altında ne Arab ve ne de İran edebiyatlann- 
da herhangi b ir edebî tabir vardır. Arab edebiyatında bu tip  şiirlere： fürüsîye  denir. Binaenaleyh, 
"rahşiye" kelimesi, Farsça b ir köke Arapça nisbet ekiyle  elde edilm iş sadece Türkçede görülen, 
Türkçe'nin yarattığı b ir  tâbirdir. Burada ıstıdraden b ir meseleyi de izah etmem lâzım  gelir ki o da 
şudur: Müracaat ettiğim  bütün güvenilir lügatlerde "rahş" kelimesi, mutlak mânada at，daha ziyade 
kırmızı-beyaz renkte at anlamında kullanılm ıştır. Kelim enin  aslı Farsça olup, sâdece bir lügatte 
ibranice olabileceği belirtilm iştir. Bu kelime, daha çok İran'ın destan kahramanı Rüstem'in atının adı 
olarak gerek İran ve gerekse Türk edebiyatlarında sıkça kullanılmıştır.

Gelelim  N e f،î'nin  Rahşiye'sine; X V II. asır Türk  edebiyatının bu mümtaz kaside şâiri, ik is i IV. 
Sultan Murad ve b ir i de vezir Mustafa Paşa için  olmak üzere üç rahşiye kasidesi yazmıştır. Bu üç 
kasideden çok meşhur olanı 84 beyit uzunluğunda olup, hükümdarın atlarından bahseden nesîb kısmı 
53 beyittir. Bu kasidenin başında şöyle bir ibare-başlık vardır ki, kanaatimce son derecede önemlidir: 
"Der sitâyiş-i esbân-1 §ehsüvâr-ı zaman Hazret-i Sultan Murad Hân bâfermân-1 âlişan". Bu uzun başlık 
bize, şâir N ef،î'nin  bu uzun kasideyi bizzat hükümdarın emri ile yazdığını göstermektedir. Bu başlıkta 
kullandığı ibare ile  şâir, İran destan kahramanlarını büyük bir şevkle öven İranlı şâir Firdevsî'ye bir 
çeşit meydan okumaktadır. Hemen belirtmem  gerekir k i，Dîvan Edebiyatı'nın mümessilleri arasında ilk 
olarak N ef،î m illî tarih şuurunu dile getirmiştir. Onun zamanına kadar İran Edebiyatı ile iranlı edip ve 
şâirlerin örnek olarak alındığı Dîvan Edebiyatımız, N ef،î  ile m illî bir hüviyete kavuşmuştur denebilir.

N e f،î'n in , yine  IV . Sultan M urad'ın  medhinde yazdığı b ir  diğer rahşiye kasidesinde, 
hükümdarın atından bahseder ve bu kısım 19 beyittir. Aynı şâirin vezir Mustafa Paşa iç in  yazdığı bir 
diğer kasidesi 46 beyit olup, rahşiye kısmı 20 beyit uzunluğundadır.

Büyük kaside şairimiz N e f،î'nin  84 beyitlik  kasidesinde memduhu IV . Sultan Murad'ın 23 atı 
övülmektedir. Bu kasidenin 53 beyitlik  rahşiye bölümü ise şöyledir:

TÜRK EDEBİYATINDA RAHŞÎYELER

Prof. Dı*. Orhan Bilgin. Marmara üniversitesi, İstanbul.
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ki yanar âteşdir 
s iyeh-i anber-sâ

N ice  Saçlı Doru 
D ududur anın o

Düşmeden sâyesi hâk üzre eder âlemi 
le  ra k ib i gösterse  inana؛ Sehv

Bu da bvren  gib i pertâb-1 büiend etse olıır 
R âkib i Z â l- i zer ü kend is i gûya Ankâ

Nice  Mercân o sebük-cilve-i çâbük-ıev kim  
Ana  gü lgûn-ı s iıiş k  o lu r  olursa  hempâ

İstese bu da eder b ir  ser-i mûda cevlân 
B e lk i ra kkâ s lık  etm ekde  o iu r  ahyânfı

Seyr eden c ilves in i şu'le-i cevvâle  sanır 
D evr eder âlem i sür'a tle  o den li zîrâ

O C elâ lî Yağızı da ne kadar çâpükd iir  
K i olurkan  ana meydân-1 cihân teng-fezâ

Kuş yetişmez der id im  olmasa Tayyar eger 
Eremez gerdine zîrâ  ki ne sarsar ne sabâ

Nice  Tayyâr o sebük-pây-1 cihân-peymâ kim  
Ana  hem-seyr olamaz hîç ne Anka  ne Hümâ

Nûrdan bâl açar uçmağa m elekdir sanasın 
Olsa zinpûş-ı serâserle ne dem c ilve-n iim â

Tayy eder âlemi bir göz yumup açınca bu da 
Bu kadar çâbük ü çâlak o iu r  mu acaba

Megeı* Evren ola yâ Saçlı Toru  yâ Mercân 
Yâ  Celâ lî Yağızı yâ ik i Edhem  yâ Tuma

Nice  Evren ki ne dem eylese peıtâb-ı biilend 
Sanki reftâre  g e lir  hışm  ile  b ir  ejderhâ

A t ı l ı r  hâmesi ok  g ib i e linde  durm az  
Etse b ir  şâir eger medh-i şitâbın  im lâ

N ice  Saçlı Doru  b ir  bâl-güşâ Ankâ  kim  
B ir  kanadıyla  uçar uçduğu dem bî-pervâ

DER SITAYIŞ-İ ESBÂN-I ŞEHSÜVÂR-I Z A M A N  HAZRET-Î 

SU LTAN  M U R A D  H A N  B Â  FE R M Â N -I Â L İŞ A N

B â re ka llâ h  z ih î  rahş -1 hüm âyûn-sîm â  
K i komuş nâmını sultân-1 cih^n Bâd -1 Sabâ

Ne Sabâ sâ5ika  dersem  yaraşır süı*،atde 
K i segird irken  ana sâyesi olmaz hempâ

B ıra g ır  anı dahî sâyesi g ib i yo lda  
O lsa  ger şâ tır -1 endîşe i le  pâ-der-pâ

güy
yâl-

tayy
irha

Başlasa c ilveye  mânend-i küm eyt hâme 
M erkez-i nokta  o lu r  ana fezâ-yı pehnâ
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İk i  Edhem  hod ik i şûh Arap  d ilb e r id ir 
K i te fâ v ü tle r i yok  b ir i b irinden  aslâ

Görse ger bunları Mecnûn -1 melâmet-dîde 
Yâdına  gelmez id i b ir  dahî hüsn-i Leyiâ

i't ikâ d ım  bu ki rnânendi bulunmaz b irin i 
Bulunursa  dahî b ir  yerde bulunmaz  i l lâ

Y in e  ıs tab l-ı şehenşâh-1 c ihân -1 ârâda 
K i ne a tla r bu lunu r b ir i b irinden  zîbâ

E v v e lâ  K ap ıağası D o ru s u d u r  b ir is i 
K i berâberdur ana pûyede kûh и sahrâ

K uhl içün  kalmaz id i gerd-i zemîn-i eş'âr 
Olsa ger c ilve -geh i arsa-i m iilk - i m anâ

B ir  de Arslan  Dorusudur ki gemin gördükçe 
K e n d id ir  aynı i le  ş îr- i ner-i s ils ile -hâ

U ru lu r  gerdenine  anın içün  a ltından 
İk i  zencir k i zabt etmesi âsân ola  tâ

Cebel」 Doru  ile  hod Kayışoğ lu  Dorusu 
sür'ade kıyâs et meselâ ؛N ice d ir  her b ir

M enz ile  nûr-1 basar g ib i beraber e riş ir 
Olsa her b irine  hem-pûye eger tîr- i kaza

Ağa  A lcası k im  anın da ؛B ir is i  dah 
Yaraşır eyler isem medhini bu güne edâ

Âsmân-pûye vü zemîn-gerd ü müselsel-harekât 
B âd-pâ  ş u 'le - i c e v v â le - i â lem -peym â

B ir  de Şam Alcası kim  etse ne dem meyl-i hırâm 
Sanki reftâra  g e lir  b ir  sanem-i sürh-kabâ

Olsa bu cilve  bu nâz Aşkar-1 Behrâmda ger 
Zühre  gökden iner olurdu  d il-â râm  ana

T urfa  gülgûn-ı firîbende-reviş  kim  sanasın 
Cümie endamına urmuş yed-i kudret hınnâ

B ir  de D ağlar D e lis id ir  k i şitâb etdikçe 
B ir  o lu r  zelzeleden lerze-i kûh и deryâ

Sarsılır arz и semâ sanki kıyâmet koparır 
B ö y le d ir  tiin d  şitâb  eyled ığ ince  amma

Gelse re ftâra  döner b ir  sanem-i ra'nâya 
Başiasa  c ilv e y e  tâvûs -1 c inând ır  gûyâ

Nâmı Dağlar D elis i kendisi Â hû-yı harem 
Perçemi siinbül-i çîn cephesi dîba-yı Hıtâ

C ilve  etdikçe  ne dem olsa perîşân-kâkül 
Pür o lu r nükhet-i m üşkiyle  g irîban -1 hevâ
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B ir is i dahi S urâh î-i ser-efrâz  ki çarh 
Yaraşır pâyına yüz sürmek içün olsa dütâ

N ed ir ol gerden-i mevzûn o s iirîn -fe rb ih  
Acep  endamı güzel §ûh-ı cihandır hakkâ

Şîvede cilvede  mestane hıram  eylemede 
V âr ise yine  odur b ir  sanem-i müstesnâ

Salınıp  her tarafa  nâz ile  etdikçe  hırâm  
B ir  nigâh  i le  eder cân-1 cihânı yağmâ

D ıl-nevâz  ola  meğer ana m u'âdıl d ilbe r 
Yohsa âlemde bulunmaz dahi misi ü hemtâ

Tarz и tavrın  nice ta 'r îf edeyim  anın da 
Görmedim  bunculayın d ilbe r-i şûh и ra’n^

H üsn-i ahlâkı yerinde  harekâtı mevzûn 
Ş îvesi c ilv e s i hep b ir ib ir in d e n  a 'lâ

O reviş  ol yürüyüş  ol nigeh-i düzdîde 
D ilb e r - i şûh g ib i ş iv e le r i hûş-rübâ

Arm ağân  gitse  o lu r  Çîne  hele  ta sv ir i 
Bu kadar ancak olur hak bu ki sun'-ı M evlâ

Yaraşır atlas-1 çarh olsa ana pây-endâz 
p iir-isugnâ -؛Eylese her ne zaman c ilv e

Müddeâ-fehm  o kadar kim  eder âheng-i şitâb 
R â k ib i k û şe -i ebru  i le  etse îm â

Yaraşır dersem  eger ana B urâk -1 cennet 
K i revadır buna ta'zîm  o kadar k im  farza

Pîş-i payında melek gâşiye-dâr olsa mahal 
N a 'l- i zerrin ine  hûrşîd yüzün sürse revâ

Çok mudur bu şeref ol rahş-1 mübârek-kademe 
K i sa'âdetle süvâr ola  ana z ı l l -1 Huda



TABİRNAMELERDE AT

AR7IJ  ERDOĞAN*

Bu yazıda rüya tabirnamelerinde atm ne şekilde ve hangi özellikleriyle  yer aldığı ile bunlarm 
nasıl yorum landı^  üzerinde durulacaktır. Rüya tabirlerinden bahsetmeden önce T iirk  kültüründe 
rüyanın yeri ve önemine değinmek istiyorum, islâmiyetten önceki T iirk  kültüründe iy i ve kötü olayların 
habercisi olarak kabul edilen rüyayla ilg ili o dönem kaynaklarında pek çok örnek yer almaktadır, i lk  
akla gelen Oğuz Han'ın, yaşlı veziri Uluğ  rürk 'ün  gördüğü rüya üzerine ülkesini oğulları arasında 
paylaştırmasıdır. Uygur Türeyiş efsanesinde de kendi soyundan geleceklerin çok geniş bir bölgeye 
hakim  olacakları Böğü Han'a rüyasında haber verilm iştir . 1 îslâmiyetin kabulünden sonra ise önceki 
inançların da etkisiyle  rüya ve rüya tabiriyle  ilgilenmeye devam edilm iş؛ pek çok Arapça ve Farsça 
tabirname Türkçeye çevrilmiş, bunların yanı sıra，sayıca az olsa da te lif eserler de hazırlanmıştır.

Burada [ 6 . yüzyılda  yazılmış bir tabirname metni2 ile günümüz modem tabirnamelerinden bir 
kaçı taranarak, rüyada atın hangi şekillerde görüldüğü ve bunların nasıl yorumlandığı karşılaştırıl- 
mıştır.

Yazma tabirnamemizde at görmek şeklinde bir madde yer almamasına karşın at ile ilg i]i bir çok 
madde vardır. Tabirnamede yer alış sıralarına göre: at sütü görmek, ata bindiğini görmek, eyerli-yavaş 
ve uysal ata bind iğ in i görmek, asi ata bindiğin i görmek, atı bağladığını görmek, atının ik i kuyruğu 
olduğunu görmek, sarsılan ata bindiğ in i görmek, atın insana bindiğ in i görmek, ata binip  uçtuğunu 
görmek, alaca at görmek, kara at görmek, doru at görmek, beyaz at görmek, hasta at görmek, yağız at 
görmek, boz at görmek, atdan indiğini görmek, ata binip  şehre girmek, at eti yediğini görmek, semerli 
ata binmek, atlının arkasına bindiğini görmek tabirnamede yer alan atla İlg ili maddelerdir. Metinde at ile 
i lg il i  maddelerin içinde yer almayıp ayrı bir madde olarak kabul edilen kısrak'ı da bil listeye dahil 
etmek yanlış olmayacaktır. Kısrakla i lg ili maddeler de yine yer alış Siralarına göre şöyledir: kısrak 
sahibi olduğunu görmek, kara renkli kısrak görmek, alaca kısrak görmek, gebe kısrak görmek, 
kısrağının çalındığını görmek, çok sayıda kısrağı olduğunu görmek, kısrak sütü iç tiğ in i görmek, 
kısrakla çiftleşugıni görmek.

Rüyada at sütü görmek mal, nimet, ululuk ve hoş sözlerdir. Ata  binmek beylik, yüksek mertebe 
ve itibar ile memleket ele geçirmektir. Eyerli, yavaş ve uysal ata binmek de yine ululuk, mertebe ve 
bütün isteklerin gerçekleşmesidir. Asi at ziyanlıktır. Atını bağladığını görmek izzet ve devlettir. Atının 
ik i kuyruğu  olduğunu görenin istekleri, yardımcılarının  ve dostlannın gayretleriyle  gerçekleşir. 
Sarsılan ata bindiğ in i görmek b ir  belaya, kötülüğe bulaşmaktır. Atm  insana bindiğini gören kişi kötü 
b ir  iş işleyecektir. Ata  binip  uçtuğunu görmek çok para-pul sahibi olmaktır. Alacalı at görmek b ir işte 
çok meşhur olmaktır. Kara at ululuk, doru at padişahlık, beyaz at sağlık ve zenginlik bulmaktır. Sarı at

*  Arzu Erdoğan, Marmara üniversitesi, Fen Edebiyat rakültesi, Türk  D ili ve Edebiyatı Bölümü.
1 Bahaeddir ögel, T iirk  M ito lo jis i, Ankara, 1971, S.75.
2 Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 734 ا numarada kayıtlı yazma, 90 yapraklı mensur bir eserdir. İstinsah tarihi 982 

(=M.1575)rdir.
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hastalık, yağız at kadındır. Boz renkli at görmek hepsinden iy id ir. Atdan inmek işden çıkarılmak 
veya karısını boşamaktır. Atla  bir şehire girdiğini gören düşmanına karşı zafer bulur. A t eti yemek aziz 
olmaya işarettir. B ir  atlının arkasına binmek hoş b ir  hanımla tanışmaktır. Kısrak sahibi olduğunu 
gören erkek，istediği kadınla evlenecektir. Siyah kısrak görenin eşi sıkıntılı, kızıl kısrak görenin eşi 
namuslu ve temiz, beyaz kısrak görenin eşi ise ha fif meşrep olur. Kısrağının çalındığını görmek 
eşinin başına b ir  iş geleceğine delalet eder. Hamile kısrak gören bir oğul sahibi olacaktır. Çok kısrak 
çok mal ve paradır. Kısrak sütü iç tiğ in i gören büyük b ir kişiye  yakın olacaktır. Rüyada kısrakla 
çiftleşmek yüksek mertebeye ve tüm isteklerin gerçekleşmesine delalet eder.

Günümüz modern rüya tabirnamelerinde bulunan at ile  i lg ili maddeler iç in  Sağlam Yayınevi 
tarafından yayınlanan Biiyük Klasik Modern Riiya Tabirleri ile Geçit Kitabevi yayını Rüya Yorumları 
Ansiklopedisi incelenmiştir. Bu tabirnamelerde at görmenin mertebe artması ve para kazanma demek 
olduğu, ata binenin malının ve değerinin artacağı ve at ile  uğraşanın karısıyla kavga edeceği ile  genç 
bir kızın rüyasında at görmesi halinde muradına ereceği yer almaktadır. Diğer modern tabirnamelerde 
yer alan atla ilg ili maddeler ve yorumlar da farklı değildir.

Sonuç olarak zengin Türk  folklorunun  kaynaklarından birisi olarak görülmesi gereken rüya 
tabirnamelerinde at maddesi vardır. Bu madde yazma tabirnamelerde oldukça detaylı b ir  şekilde yer 
alırken; atın artık güniük hayattan (^ekilmesiyle günümüz modern tabirnamelerinde at bahsi bir kaç 
cümleyle ifade edilmektedir. Eski tabirnamelerde at ile ilg ili rüyaların iy iye  de kötüye de yorulabildiği 
görülürken؛ modern hayat dikkate alınarak düzenlenmiş tabirnamelerde - at ile  uğraşanın karısıyla 
kavga edeceği yorumu dışında - at, sadece b ir hayır alameti olmuştur.
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Yurdumuzda, fo lk lo r  konusunda düzenlenen i lk  toplantıda, Uluslararası T iirk  Fo lk lo r 
Semineri'nde (8-14 Ekim  1973 Ankara), ”A t Özerine” konulu bir b ild iri sunan, T iirk  kültürünün anıt 
adlanndan b iri olan Orhan Şaik Gökyay sözlerine şöyle başlıyordu: "Türklerin  hayatında atın yeri, hiç 
b ir başka varlıkla  ölçülemeyecek kadar büyük ve önemli olmuştur. At, bu dünyada yalnız onun silah 
arkadaşı olduğu için değil, öldükten sonra da öteki dünyada her bakımdan kendisinin yararlanacağına 
inandığı için ayn ve eşsiz bir değer taşımaktadır."

A tın, böylesine b ir değer taşıması elbetteki edebiyata da yansıyacaktı, fo lk lora  da. Bu konuda 
yazılmış nice makale ile  ortaya konulan derleme, Bamsı Beyrek'in kardeşinden üstün tuttuğu atın Türk 
toplumundaki yerini ifade etmeye yeterlidir. Biz, bu bildirim izde, atın Türk masaUanndaki yerini ele 
almaya çalışacağız.

A tın  masallardaki yerini, diğer hayvanlarla b irlik te  ele alıp değerlendirerek konuya girmek 
istiyorum. Üzerinde doktora çalışması yaptığım  Gümüşhane ve Bayburt illerim izden derlediğim  70 
masalda, en fazla rolü  olan ehli hayvan attır. Vahşi hayvanlardan da kurt ile t ilk i ön plânda yer 
almaktadır. Bu hayvanlann yer alışları sıradan yer alışlar ohiiayıp  masalın akışını etkileyecek 
şekildedir.

Masallarda yer alan atlarla ilg ili önemli motifleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Atların  doğuşu
2. Atlann  göl veya bataklıktan çıkışı
3. Atlann  konuşması
4. Atlann  yardımcı olması

Bu önemli motifleri bazı örnekleriyle ve nıukayeseli olarak ele alırsak, atların masal dünyasındaki 
'ا0ااحم  daha açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Masal ve hikâye dünyasının devamlı okuyucuları, atlann doğumu ile  i lg il i olayı hemen 
hatırlayacaktır. Olay genellikle  şu şekilde cereyan eder: Padişahın birin in  hiç çocuğu olmamıştır. 
Hanını sultanla beraber bunun sıkıntısını yaşamaktadır. Devrin tabipleri, yapılan halk usulü tedaviler 
ve edilen dualar b ir  sonuç vermez. Padişahın derdini açtığı vezirin in  de çocuğu yoktur. Bunlar, 
masallarda sıkça gördiıgıimüz gibi "tebdîl-i kıyafet ” ederek yola  çıkarlar, öğ le  vakti b ir  ırmak 
kıyısında, ağaç akında b ir  yere oturup azıklarını yemeye hazırlanırken bil. ak sakallı ihtiyar yanlarına 
gelip selam verir: "Selâmünaleyküm Padişahım!"

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Selçuk üniversitesi. Konya.
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Hiç tanımadığı bu ihtiyarın, hem de kıyafetini değiştirdiği halde kendisini tanımasına şaşıran 
padişah hemen selâma cevap verir ve arkasından şu soruyu sorar: "Baba sen benim  padişah olduğumu 
bildin, derdimi de bilirsin.'1

Aslında gelen, ih tiyar kılığına  bürünmüş Hızır'dır. "Senin zürriyetin  olmamıştır; vezirinin  de. 
Size birer elma vereceğim. Akşamları hanımlarınızla yarımşar yarımşar yiyeceksiniz. Kabuklarını da 
atlarınıza yedireceksiniz. B irin iz in  kızı, öbürünün oğlu olacak. Bu çocukları evlendireceksiniz. 
Atlarınızın da kulunu olacak.” Padişah para vermeye davranırsa da ihtiyar çoktan kaybolmuştur bile.

İhtiyarın dedikleri aynen uygulanır ve zamanı gelince padişah ve vezirinin  oğlu ile  kızı dünyaya 
gelir. Telbiî atların da birer tayı olur.

Bu olay, bazan sadece padişahın b ir oğlu olması şeklinde gelişir. Anlatıcılar genellikle elmanın 
kabuklarıyla i lg i l i  bölümü at]ar veya unuturlar. Aslında bu at, oğlanın b in iti olacaktır. Hatta bazı 
hikâyelerde çocuğa ad koymaya gelen Hızır, ata da adım vermeyi ihmal etmez.

Dede Korkut Kitabı'mızm  üçüncü hikâyesi olan "Kam  Püreniin Oğlı Buğaç Han B oyıMnda yer 
alan "evlatsızlık" m otifin i hepimiz biliyoruz: o, oğlu olmadığı iç in  üzgündür. B ir  oğlunun olmasını, 
Bayındır Han'ın karşısında kulluk  eylemesini, kendisinin de kıvanmasını dilemektedir. Bunun üzerine 
Oğuz Beyleri el kaldırıp dua ederler. ◦  zamanlarda beylerin duası makbul olduğu iç in  istekleri yerine 
gelir. Hatta Bay Piçen B ig  de b ir  kızı olması iç in  dua eder; o, kızı olursa Pay Büre Big 'in  oğluyla 
"bişik kertme yavuklusu" olmasını da ister. 1

1929 yılından beri pek çok sözlü varyantı derlenen bu hikâye halk arasında masallaşmış olarak 
da anlatılmaktadır. 1969'da Bayburt i l  merkezinde derlediğim iz b ir  varyantta artık  hikaye olma 
özelliğinin  büyük ölçüde kaybolduğu, masallaşmaya yüz tuttuğu görülmektedir. Yukanda, Dede 
Korkut Kitcibťnácxn özetleyerek verdiğimiz oğul istemeyle ilg ili dua motifi bütünüyle kaybolmuş, yerini 
elmayla çocuk sahibi olma m otifi almıştır. Derlememizde olay biraz da süslenmiş olarak şöyle 
anlatılmaktadır:

"B ir  varmış b ir  yokmuş, vaktin birinde bir padişah varmış. B it  gün veziri yanına geldiği zaman 
padişahı düşünür bulmuş. Ona sormuş:

"Padişahım neden düşünüyorsunuz? Herkes sizin emrinizde..."
”Ne yapayım, öldüğüm zaman tacım tahtım ellere kalacak, bir evladmı yok.”
”Her derdin bir çaresi vardır. Haydi gidelim, senin derdine bir çare arayalım."
M0 1 sun.M
İk is i kalkıp atlanırlar, giderler giderler. Yorulunca da b ir  tepenin üzerine otururlar. Padişah der

ki:

"B ir  kahve pişir de içelim, çok yorulduk.”
Vezir odun toplar, kahveyi pişirmeye başlar. B ir  de bakarlar ki ak sakallı bir p ir  geliyor:
"Selámiinaieykíim padişahım."
"Aleykümselam  derviş baba."
"Derdin nedir, bu dağlarda ne arıyorsun?”
"Eee... padişah olduğumu bildin, ne derdim  olduğunu da bilirs in."
"Senin derdin, çocuğun olmuyor, odur. A l sana b ir  elma götür de bunu hanımla ye. Kabuklarını 

da atına ver, atının bi[- kulunu yok. Adını da koymayacaksınız, ben gelip koyacağım."
Padişah elmayı alır para vermek için cebine davranır. Bakar ki yanında kimse yok:
”Eyvah derviş babayı yitird ik."
Oradan kalkıp geri dönerler. Evlerine yaklaşınca padişah elmayı cebinden düşürür. Meğer karısı 

da elinde dürbün, pencereden onları gözliiyormuş. Padişah attan inip elmayı alınca karısı herslenir:
"B ir padişah ola da bir elma için attan ine，ne demek!"
Padişah eve gelince karısı onunla konuşmaz:

1 Gökyay, 74.
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”N iye  konuşmuyorsun? Biz  g ittik  derdimize çare aradık, bulduk. Sen de konuşmuyorsun. Sebep
ne?”

"Yaaa, sen bir padişah olasın da bir elma için attan inesin, ayıp degli mi?”
"O  elmada kerâmet var, sen o elmayı küçük görme."
Padişah elmayı altın çakıyla soyar, karısıyla beraber yerler. Kabuklanın da atına verir.
Dokuz ay on gün sonra Allah  onlara bir oğul verir. Atlarının da bir tayı olur."2 
Burada, Türk  insanın hikâyeden masala geçerken ne gibi değiş ik lik ler yaptığını, bu konuda 

kendi ince zevkini asıl metne nasıl uyguladığım da görüyoruz.

Daha sonra gelecek olan derviş baba, çocuğa ”Bey Böyrek", atma da "Bengi Boz•' adını koyar.3 

Unutulmasın, burada Dede Korkut K itabındaki hikâyeyle değil, ilhamını ondan almış yepyeni bir 
masalla karşı karşıya kalmaktayız.

Masallarda elma kabuğu ile  dünyaya gelen pek çok at vardır; ancak anlatıcılar çocuğu ön plâna 
aldıklarından, atın doğumu iç in  gerekli olan "kabuk yedirme" m otifin i atlarlar, ancak sıra çocuğun ata 
binmesine gelince kısaca ekleyiverirler.4

Aslında bir anlatıcı tekniği olan bu husus, pek çok usta anlatıcının bile ihmaline uğramaktadır. 
Elma  kabuklarının ata yedirilmesi konusunuda, adeta açık bir talimatın, hatta emrin verildiği yerlerde 
bile  anlatıcı atlann doğumuna atlayıverir. Yukarı Çukurova'da derlenen aşağıdaki örneğimizde 
görüleceği üzere anlatıcı, kısrağın doğumunu geçivermiştir. Hatta, padişahla birlikte  yola çıkan vezirin 
kızının doğumu bile, şehzadenin doğumuna göre oldukça geç haber verilir. "M ayii ile  Â b -1 Güneş" 
adh masalın tamamı, şehzade M ayıl'ın  etrafında kurulmasına karşılık, ne vezirin kızından ne de atın 
tayından bir daha söz edilir. Oysa biz, geleneğe uyularak taya da büyüdüğü zaman bir adın verilmesini; 
onun, şehzadenin yoldaşı olmasını boşuna bekleyip dıırduk.

"B ir  varmış, b ir  yokmuş, b ir  padişahınan, bunun b ir  veziri varımış. Bu padişahın da vezirinin 
de, yedi seneden beri çocukları olmazımış. B ir gün, padişah b ir  demir çarık, vezirine yapdjrıyoi', bir 
de gendine yapdınyor:

"Haydi, bir çocuk bulanaça gedek," diyor.
Bunnar, yola çıkmışlar, az getmişler, uz getmişler. Bıınnarın 1 * bir ihdiyar anıca 

çıkmış. Ağ  sakallı bir adamımış. Demiş ki:
"Yavrım, neriye gediyonuz?" elemiş. Padişah:
"İk im iz in  de çocuğu heç yok, çocuk aramaya gediyok," demiş, ihdiyar:
”Size ben bir elma veriyim. Yarısını hanımın yesin, yarısını da sen ye, " demiş.
İhdiyar ik i elma çıkarmış, birini vezire vermiş, birini de padişaha vermiş.
"Gabığını da, gısrağımza verin," demiş.
Bunnar, sevinerek eve gelmişler:
"Hanım, böyle böyle, ” demiş padişah. Hanımı da:
"Amaan Allah'ın  vermeaıgıni gulu mu verici? Amma, gene de senin hatırın galmasın, yiyeni o 

zaman,” demiş.
Bunnar，elmayı bölüşüp yemişler. Yedikten sonra, aradan dokuz ay geçince bunun b ir oğlu 

olmuş, ihdiyar da，elmayı verince demişimiş ki :
"Adını, ben gelmeden vurman,"
Çocuk, yedi yaşma damiş, hâlâ ismi yok! Vezirin  de gizi olmuş, padişahın da oğlu. Bu çocuklar, 

yedi yaşına gelmiş, adı yok. Bunnarı; "Adı belirsiz, Adı belirsiz," diye çağırmaya başlamışlar. 
Padişah demiş ki :

"B ir  gün ziyafet çekîm de çocuğun adını vurduruyum," demiş.5

2 Ergin，١١ 6-1 】7.
3 Sakaoğlu, Bey Böyrek. . أ70. •
4 a.g.m., 171.
5 Şinışek, 764-765.



TIJRK MASALLARINDA  AT  MOTİFİ 285

A tla r，masallarda sadece doğumlarıyla değil, ortaya çıkışlarıyla  da dikkati çeker. Bu atların 
diğerlerine göre olağanüstü öze llik le ri vardır. Bunlar bize "tay" olarak takdim  ed ilir, daha sonra 
büyümüş olarak gösterilir. Bu tü r ortaya çıkışlar genellikle  göllerden çıkış şeklinde görülür. Bil 
konudaki efsaneleri ele alan Elçin0 ile  Uraz7 değişik örneklerle konuya açıklık getirirler. Biz  de tesbit 
ettiğimiz "Bataklıktan Çıkan A t” motifine  yer veren masalımızı ele almak istiyoruz. Aslında bu masal 
başından sonuna kadar bir atın sahibi ile  birlikte  kahraman olarak yer aldığı ender görülen masallardan 
biridir. Gerçi hayvan masallarında atlara da önemli rollerin  verild iğ inin  güzel örnekleri vardır. Ancak 
"asıl masallar" adını verdiğimiz masallar arasında böylesine rolleri üstlenen atlara, hatta hayvanlara pek 
rastlanmaz.

Genellikle, "Askere Giden K ız” adıyla bilinen masalımız, bir babanın küçük kızının bataklıktan 
bir tay bulmasıyla başlar. Ancak bu arada kızın babasının asker kaçağı olduğu ihbar ed ilir ve kızları 
sırasıyla onun yerine askere gitmeyi te k lif ederler. Babaları ise bunları denemek üzere yol üzerindeki 
bir köprünün altına saklanarak imtihan eder, i lk  ik i kızının pes etmesine karşılık en küçük kızı atının 
verdiği bilgilerle  engeli aşar ve babasının yerine askere alınır. Olaylar, masalımızda şöyle anlatılır:

MBu ihtiyarı askere göndermeye karar verirler. Bu ih tiyar b ir gün küçük kızı ile  meşeye oduna 
gider. Kız"şuradan odun bulurum, burada odun bulurum" derken batılganda bir at tayına rastlar, 
almaya karar verir:

"Ben bu tayı çıkarayım, büyiidüp besleyeyim, sırtımız yağır oldu, odunu bununula taşırız." 
Babası da dolanır, fırlanır kızı meşede bulamaz, köye yalnız gelil*. Anneleri sorar:
"K ız  ne oldu?”
"Gelmedi mi? Meşede beraberdik•”
Babası kızı aramaya gider. Kızı, meşeden bir tayı çıkarmış alıp gelirken görür:
•'Baba, A llah  Dizim muradımızı verdi，bunu elik  ederiz, odun taşırız."
,,Pekâlâ kızım."
Bu tayı elik  ederler, iy ice  beslerler, Tay yük taşıyacak kadar olur, ihtiyarın  da askerlik pusulası 

gelir. Adam  düşünmeye başlar. Büyük kızı :
"Baba ne düşünüyorsun, ben giderim  senin yerine."
"K ızım  sen gidemezsin."
"Giderim  baba ben senin yerine."

•',Pekâlâ."
Sabahleyin kalkınca  bu kızın  azığını hazırlayıp harçlığını verirler. Babası kızı yolcu  eder. 

Yolun üzerinde de bir köprii varmış. Kızın  babası bunu yolcu ettikten sonra gidip  bu köprünün altına 
girer，kızı köprüden geçerken ortaya çıkar.

”Ey asker ağası, yol parası ver, öyle geç."
K ız  korkup gerisin geri kaçar. Babası eve gelir ki kızı evde:
"Kızım, niye getmedin?"
"Baba, böyle böyle dediler, ben de gitmedim."
"Baba ben giderim." Ortanca kızı atılır. Babası ertesi gün de ona aynı oyunu oynar, köprüden 

dönüp gelir. Küçük kıza sıra gelir:
”Baba, inşallah ben gelirim."
"Pekâlâ kızım."
Ertesi gün bunun da azığını hazırlayıp yolcu ettikten sonra babası gidip  köprünün altına girer. 

Kız da taya çok emek verniğini hatırlayarak gitmeden bir daha görmek ister. Tayın yanına gelir ki tay 
ahıra bir hendek kazmış:

"Bu nedir?”
"Ne olacak, senin baban bu zamana kadar askere gitmedi, şimdi ise babanı asker ettiler, sen beni 

bırakıp gidiyorsun. Beni de ederle，üzerime bin. Beraberce gidelim .”
".Pekâlâ,؛

6 Elgin，2943-2945.
7 Uraz. 8371-8375.
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Sakaoğlu, Gümüşhane... 373-374.
Korkmaz, 188-189.
Katano, 86.
Kutlamış, 60.
Yıldız, 1407
Gökyay, 76•

Kız  tayı eğerleğip üzerine binince tay der ki: "Köprünün  altındaki senin babandır, sakın 
korkma."

Köprünün başına gelince babası bağırır:
"Hey asker ağası, yol parası ver."
K ız  taya bir çil't iizengi vıırup öteki tarafa geçer. Adanı kızma seslenir: "Kızım  eğlen, hayırlı 

evladım  senmişsin." Kız  eğlenir, görüşüp tekrar helallaşırlar, ayrılırlar.8
Masalın Anadolu içi ve dışı Türkler arasında derlenmiş ik i varyantına da bu gözle yaklaşmak 

is tiyoruz. Zeynep Korkm az'ın  Nevşehir'in  Avanos ilçesine bagh Kalaba köyünde derlediği 
masalımızda aynı motifi görüyoruz. Masalın, konumuzla ilg ili bölümlerini şöyle aktarabiliriz:

"İİÇ bacı varım ış. odun etmişler, yazıya, oduna gedinci bir aygır gıınnamış. o giz almış gelmiş 
onun gulununu. getirmiş bunu eve bâlamış... bi tay olmuş bu, at olmuş."

" . . .o vahıdaca o guccük giz o tayı bııldidi o yazıda ya, o tay lisana gelmiş, demiş ki sen benim 
üsdiime bin, sen de gidelim  demiş, binmiş, sürmüş, babası yamaş gelinci "şu gelen baban, gohma" 
d im iş . . . " 9

Görüleceği üzere masalımızdaki at, Myazı"da yani ovada bulunur; ancak büyüten küçük kızdır; 
cesaret sınavında yardım  ettiği yine küçük kızdır. At, sahib؛ durumundaki kizla  konuşur, yukandaki 
motiften başka pek çok zor zamanda ona yardım eder.

Gümüşhane ve Nevşehir'de derlenen her ik i masalımızda atın rolü son derece önemlidir; adeta 
masallar bu atın varlığı üzerine kurulmuştur. Daha da önemlisi bu masaldaki at，hem ortaya çıkışıyla 
dikkatim izi çekiyor, hem de "yardımcı hayvan" rolünü üstlenmesiyle. Aynca, onun konuşan bir at 
olniasi da ayrı bir özelliği olarak görülmektedir.

Lois К . Katano'mn Doğu Makedonya'nın Resen bölgesinde derlediği masal metninde ise tay 
bulma m otifi yoktur. 10 Masalın yapısı incelenince, bunun anlatıcıdan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 
Zaten, nedense pek çok anlatıcı bu tay bulma m otifin i ihmal etmektedir. Kırşehir11 ve Antalya'nın 
Serik ilçesine bağlı Zaimler köyünde12 derlenen ؛ki masalımız, askere gitmeyle i lg ili bölüme kadar asıl 
metnimizle benzerlik göstermektedir; ancak her ikisinde de tayı bulma söz konusu değildir.

Gökyay da, masalımızdaki atlann benzerlerinden söz ederken şöyle demektedir: "Bu m otif 
masallara da geçmiştir. B ir  Keloğlan masalında, kahraman, babasıyla bir olup bir kuyu açmış ve içine 
katran dökerek bu göl aygırlarından b irin i yakalamıştır. Bu aygırın Keloğlan'ın karşılaştığı bütün 
güçlükleri yenmesinde yardımı olmuştur. Şahmaran masalında da sudan çıkan aygırları buluyoruz. " 13

Son olarak bir bölümünü veraıgımiz masalımızda görülen at hem konuşmakta, hem de sahibine 
yardım  etmekte, iy i l ik  yapmaktadır. Hatta masahn devamında tay，annesi ve 39 kardeşine kavuşacak, 
kendisinin rolünü annesi üstlenecektir.

Son olarak ele alacağımız örnek, çok ünlü bir masalımızla ilg ilid ir. "Ağlayan Narla Gülen Ayva” 
adıyla derlediğimiz masalda, bir padişahın bütün çocukları kızdır; ancak o bir oğul istemektedir. Hatta 
sonuncu çocuğu da kız olursa hem çocuğu hem de annesi öldürülecektir. Ancak çocuğu yine kjz olur. 
Bunun üzerine çocuğu erkek gibi giydirerek kızın ve annesinin canını kurtarırlar. Devamını masaldan 
takip edelim:

” ... Çocuk biiyüi', on on ik i yaşlarına gelir. Padişah der ki:
"Hanım, yemek çek. Çocuk büyüdü. Neredeyse on beşine girecek. Sünnet zamam geldi.”

12
13
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Kızın  anasını bir korku alır? B ir  taraftan da büyük bir meydana kazanlar kurulur. Padişah 
tellâllar çağırttınr:

"Yediden yetmişe eli kaşık tutanlar hep toplansın.”
Herkes meydana gelir, yemekler yenilir, iç ilir. Sünnet zamanı yaklaşır. Herkes yemekte iken kız 

ağlayarak annesine gider:
"Ana, Allahaısmarladık, artık beni öldülere kat. Senin canını kurtarmak için  bu memleketi 

terkedip gideceğim."
K ızla  anası vedalaşırlar. Kız  gizlice  kaçarak babasının tarlalarından birine  girer. Burada 

karşısına bir beyaz at çıkar:
,'Şehzadem, niye ağlıyorsun?"
"N iye  ağlamayayım, ben doğduğum zaman babama oğlan diye bildirm işler. Halbuki, ben kızım. 

Babanı bugün beni sünnet ettirecek; kız olduğumu duyarsa anamı da, beni de cellat ettirecek. Onun için 
kaçıyorum."

”Peki, ben seni kurtaracağım. Şimdi bana bineceksin, babanın önünden bir o baş süreceksin, bir 
bu baş süreceksin. Tam kaçacağın zaman dizginlere kip bas，babana Allahaısmarladık et. E ٧٧e١ Allahın 
izniyle ben seni kurtarırım."

Kız  atın gözlerinden öper, üzerine biner. Babasının yanına gider:
"Baba, müsaade edersen sünnet olmadan bir ؛k i cirit oynayayım."
"Tabiî evladım, oyna."
B ir  müddet meydanda gidip geldikten sonra babasının yanma yaklaşarak:
"Baba, Allahaısmarladık sizi, duadan unutmayın bizi," deyip dizginlere kip  basar. Oğlan atı ile 

birlikte oradan kaçıp g i d e r .  ” 【4

Masalımızın devamından öğrendiğimize göre bu at "meğer peri im iş." Bu özelliğ i sebebiyle de, 
bu kızı "... alt】 aylık yere yarım  saatte•' ulaştıııverir. Aynca  bu at, kıza sırtından b ir  kaç k jl vererek 
darda kaldığı zaman kendisine yardıma çağırmasını iste】'  Gerçekten de kız ne zaman darda kalmışsa 
kılları birbirine  sürterek "peri" olan atını yardıma çağırır. Böylece o, heni bütün zor işleri başarır, hem 
de isteklerini gerçekleştirmiş olur.

Gerek "Askere Giden K ız", gerekse "Ağlayan  Narla  Gülen Ayva"da, aslında kız  olan 
kahramanlarımız, aldıkları beddualarla erkek şekline girerler. Böylece onlar, kendileri gib i kız oian 
padişah kızlarıyla evlenme imkanını elde ederler.

Atlar, Türk  masallarında, tıpkı efsane ve destanlannda olduğu gibi önemli ro lleri üstlenir. Onlar, 
bazı masallarımızda, dünyaya gelişlerinden başlayarak pek çok sebebe bağlı olarak karşımıza çıkar. 
Bazılarının elde edilmeleri bile son derece farklı b ir şekilde olur.

Pek çok masalımızda görülen "Kuş d ili bilen" insan, özellikle  şehzade m otifin i hatırlatan bir 
yapıyla, "insan d ili bilen" atlar şeklinde görülür. Bunlar, insanlar gibi konuşur, hatta insanlara akıl bile 
verir. Bu halleriyle onlar daima iy i ve mazlum insanların yanında yer alır ve onları korur. Genellikle 
yardım ettikleri kişiler genç ve tecrübesiz padişah çocuklarıdır.

A tlar, bu özellik leriy le  olağanüstü bir varlık  olarak görülür; hatta, içlerinde  "peri" olanı bile  
vardır. Böylece, onların s ih irli dünyasının akıl almaz maceraları sırasıyla yaşanılacaktır. Hızlı 
gitmesinin yanında, uçan at olması da bazılarının özellikleri arasında sayılabilir. Efsane dünyasında bir 
anda uzak mesafelere ulaşabilmenin dile getirild iğ i unutulmamalıdır. Atların  ise, altı aylık mesafeye 
yarım saatte ulaşmalar!, elbette masal dünyasında tabiî karşılanacaktır.

B iz  bu b ild ir im izde，sadece "asıl masallar"daki at m otifine  eğilmeye ça lış tık  hayvan" ؛
masallarıMndaki at m o tifin i ise almadık. Çünkü onların kısa anlatmalar olm alarının  yanında, 
eklendirmeden çok eğitmeyi amaçlamaları m otif zenginliğinin kaybolmasına yol açmaktadır. Zaten bu

أ4  Sakaoğlu, Gümüşhane. •• 370-391.



288 SAİM  SAKAOĞLU

tü r masallarda at, tek hayvan olmayıp yanında bazan beşe, altıya ulaşan diğer hayvan türlerinin  de 
varlığı görülmektedir.

Sonuç olarak, yiizyıUardan beri insan hayatının ayrılmaz b ir  parçası olarak görülen atın 
masallarımızda da aynı görevle görüldüğünü söyleyebiliriz. Onlar, güçlü olmaları, sadakadan, fiz ik î 
güzelHkleri gib i sebeplerden başka, pek çok hayvana bağlanan olumsuz vasıflardan  uzak 
tutulmuşlardır. Böyle  olunca da insan hayatının ayrılmaz b ir parçası olup çıkmıştır. Bu da, onun 
kültürle  iç içe olmasını sağlamıştır. A t ile  ilg ili olarak söylenecek pek çok unsuru burada noktalamak ve 
onu diğer anlatmalardaki rolleriyle  birlikte  düşünmek istiyoruz.
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M A N A S  D E S T A N IN D A  A T  İS İM L E R İ

ENVERBEK  M OKEYEV*

Kırgız  halkının  Manas destanı，hem uzunluğu hem de muhtevası bakımından diğer Türk 
destanları arasında oldukça farklı b ir yere sahiptir. Dünya edebiyatında Manas destanı, X IX . asrın 
ortasından itibaren tanındı. Bu destanın incelenmesi ve kaleme alınması hususunda Çokan Velihanov, 
V. Radloff, V. Cirmunskiy, M.O. Auezov, B. Yunusaliyev, ç. Aytmatov, R. Kıdırbayeva, A. Hatto， 
Hujen Kua, R.R. Arat, A. inan, M . Kaplan，〇. ş. Gökyay büyük katkıda bulundular.

Yukarıda adı gegen alim lerin  çalışmalarında Manas destanı, çeşitli açılardan ' 1 ' 
rağmen, günümüze kadar destanın kapsadığı çok önemli malumatlar henüz tam  olarak ortaya 
konulamamıştır. Mesela Kırgız  halkının geçmişteki yaşayışını, d ilin  sosyal ve ekonomik yapısını ,؛
her yönüyle anlayabilmek için, destanda gegen at isimleri, önemli malzemelerden bir؛ olarak sayılabilir. 
Maalesef bu konuyla iigiH özel bir çalışma yapılmamıştır.

K ırgız  halkının tarihine baktığımızda，geçmişten yakın zamanlara kadar Kırgızların  hayatında 
atın çok önemli b ir rol oynadığını görürüz. Diğer Türk  göçebe halklarında olduğu gib؛ at sürülerinin, 
Kırgızların iktisadi hayatında da büyük önem taşıdığını yine çeşitli tarihi kaynaklardan öğrenmek 
mümkündür. Mesela eski Yenisey Kırgız  Türklerinin  beylerinden biris i olan Kutlug  Baga Tarkan'ın 
abidesinde bu konuyla i lg ili malumat vardır• "Ben zengindim. On tane ağılım  var idi. Sürü sürü atlarım 
var id i . " 1 D iğer b ir  Kırgız  beyi ise, kendi abidesinde altı bin  at sürüsünün sahibi olduğundan 
bahsediyor.^

Bu Yenisey K ırgız  beylerine ait abidelerdeki malumat, arkeolo jik  buluntu larla  da tasdik 
edilmektedir. Nitekim  Tuva ve Moğolistan'ın sınırında bulunan Kargı nehrinin geçtiği vadideki eski 
Türk kabilelerine  ait mezarlardan çıkarılan arkeolojik  malzemeler, bunun en büyük de lilid ir. Bu 
mezarlardan birinde，meçhul bir Türk  bahadırının kendi savaş atıyla  b irlik te  gömüldüğü ortaya 
ç ıkm ış tır .3 Bunun gib i defin  gelenekleri, Güney-Batı Sib irya ’nın ve M erkezi Asya'nın  çeşitli 
bölgelerinde de görülmektedir. Türk kabileleri için  at sürülerinin önemi, Kaşgarlı Mahmud'un Divanü 
Lugati't-Türk adlı sözlüğünde bulunan atasözlerinden de anlaşılabilir: "Kuş kanadı ile，Türk  atı ile "4• 
Aynı manadaki bir atasözüne Kırgızlann dilinde de rastlayabiliriz  "A t erin kanadı" .5

A t sürüleri, eski zamanlarda diğer T ^rk  kabilelerinde olduğu gibi Kırg ız la r iç in  de, sadece 
beslenme amacıyla (et ve kımız) kullanılmamıştır. Bunun yanısıra onların bitip  tükenmek bilmeyen 
savaşlarında da en önemli araç vazifesi görmüştür. Bunu, eski Kırgızların  yurdu olan şim diki

*  Dr. Enverbek Mokeyev, Marmara Universitesi.
1 S. G. Klyaştornıy, T. ١. Sultanov，Kazakstan Letop is Trehtısyaçeletiy, Alm a-A ta  1992，s.44 .ا 
2 a.g.e., s. 145
3 a.g.e., s. 145-146. Ayrıca, Abdülkadir ؛ nan, bu adeti，Türklerin  hayatlarında önemli b ir rol oynayan atın，öteki 

dünyada kendilerine arkadaş olacağı inancına ve ondan ayrılmak istemediklerine yormaktadır. (Bkz. Orta-AsyacLa Türk  
K ü ltü r  İz le ri, Türk  Folklor Araştırmaları, İstanbul (Şubat) 1967，s. 211, s. 4317)

4 Mehmet Kaplan, T ip  T ah lille ri.
5 K. K. Yudahin, K ırg ızça-O rusça Sözdük, Moskova 1965，s. 77 ’
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Hakasya'nın topraklarında yer alan Sülök abidesindeki bir resimden de anlayabiliriz: Bu resimde, 
Kırgız  bahadırı savaş atı üzerinde, silahları (yay, sadak，aybalta, kılıç, düşmana doğru yöneltilm iş bir 
süngü) ile  düşmana saldırırken tasvir ediliyor.6

Tarih kaynaklardan b ؛ ilind iğ i gibi Kırgızlar, en eski zamanlardan yakın zamanlara kadar 
bağımsızlıklarını korumak ve ihtiyaçlarını temin edebilmek için, komşu devletlerin çoğuyla devamlı 
savaş halinde olmuşlardır. En eski Çin tarihi kaynaklarından, Kırgızların  en büyük düşmanının Hun 
imparatoru olaagu bilinmektedir. Yine  aynı kaynaklarda, M.Ö. II. ve I. asırlarda yazılmış Ş iji ve 
Hanşu yıllıklarında, Kırgızların  Hun imparatorluğuna karşı bağımsızlıkları iç in  yaptıkları savaşlar 
hakkında kısa fakat doğru malumat verilm iş tir .7 Daha sonra Kırgızlar, bağımsızlıklarını korumak 
amacıyla, Göktürk  kağanları ve Uygur kağanları ile  savaşmışlardır. Bu savaşlar hakkındaki bilg ileri 
Çin, Tibet, Arap ve Fars dillerinde yazılmış kaynaklarda ve Orhun abidelerinde bulabiliriz .8

840 yılında  uzun süren amansız savaşlar neticesinde Yenisey Kırgızları, Uygur Hanlığını 
yıkmayı başarmışlar ve kısa b ir  zaman Merkezi Asya’ya tamamen sahip olmuşlardır. Bu dönemde, 
Büyük  Kırgız  İmparatorluğu teşkil edilm iştir ve Kırgız  devletinin  sınırları güneyde Çin ve Tibet'e 
kadar, güney-batıda ise Tann dağlarına kadar uzanmıştır. Ama  X. asrın başında tahminen 924 
yıllarında  K ırg ız la r，Kara Kıtay  (K idan) devleti tarafından yine Merkezi Asya'dan Sibirya'ya 
sürülmüşlerdir.9

Kırgızların  tarih indeki kötü olayları ih tiva  eden bu dönemin, Manas destanının meydana 
gelmesine kaynak olduğu hakkında birtakım  haklı varsayımlar vardır.

Daha sonraki zamanlarda Kırgızlar，sırasıyla Moğol imparatorlusuna (X III. ve XV.asırlar) ve 
Kalmak-Cungar istilacılarına  ( X V I. ve X V III.  asırlar) karşı bağımsızlıklarını korumak amacıyla 
devamlı mücadele etmek zorunda kalmalardır.

Bu savaşların hepsinde koşu ve savaş atları Kırgız  bahadırlarının kanadı olarak kullanılmıştır. 
Bu yüzden at sürüleri, bilhassa savaş atları Kırgızların sadece günlük hayatında değil, en önemli siyasi 
faaliyetlerinde asırlarca büyük rol oynamıştır. 10

Bu sebeplerin hepsi，tabiatıyla  Kırg ız  halkının  geçmişteki hayatının, kültürünün, siyasi 
yapısının ansiklopedisi olarak sayılan meşhur Manas destanında da at sürülerine ve savaş atlarına 
verilen büyük öneme temel teşkil ederler.

Bu  çalışmada, Manas destanındaki at is im lerin i genel olarak tanzim  etmek amacıyla çalıştık. 
(Kaynak olarak Manas destanı metinlerinin  şu baskıları kullanıldı: Manas, c. 1, Moskova 1984; 
Manas, c• 2, Moskova 1988; Manas, c. 3, Moskova 1990; Semetey, Frunze 1959; Seytek, Frunze 
I960).

K ırg ız  halkının  cesaretini gösteren Manas destanının baş kahramanları olarak Kırgız  
bahadırlarını ve atlarını Kırgız lara  m üttefik  bahadırlan ve savaş atlarını, Kırgızlara  düşman 
bahadırları ve atlarını sayabiliriz.

Manas destanında, bahadırlann kahramanlımı nasıl tasvir edilirse, savaş atının özellikleri de aynı 
şekilde detaylı olarak tasvir edilir. Mesela，Manas'ın savaş atı Akkula  şöyle tasvir edilmektedir:

Arslan erin bindiği,
Akkula  adlı savaş atı var.
Diğer hayvanlardan üstün bir yanı var，

6 L. R. Kızlasov, is to riy a  Tuvı V Sreclniye Veka, Moskova 1969, s. 09 آ
7 İs to riya  K irg izskoy  SSR, c. 1, Frunze 1984.
8 D■ G. Savinov, Naroclı Yujnoy S ib iř i V Drevnetyurkskuyu Epohu, Leningrad 】984，s. 89
9 L. R. Kızlasov, is to riy a  Tuvı V Sreclniye Veka, Moskova 1969, s. 88-97
10 S. M. Abramzon, K irg iz i / İh  Etrıogenetiçeskiye / İs to riko -K u ltu rn ıye  Svyazi, Frunze 1990，s. 375
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Kulaksan kamış gibi dimdik,
Toynakları çok büyüktür.
Baldın  gocuk beli kadar kalın，
Yürüyüşü dağ rüzgarı g ib id ir. ا ا

Buradan da görüleceği gibi, bahadırın savaş atı, çok büyük, diğer hayvanlardan çok fa rk lı ve 
fevkalade hızlı olarak gösterilir.

Manas destanına göre, bahadırın doğumunda, evlenme töreninde ve ölümünden bir sene sonraki 
anma töreninde muhakkak b ir  at yarışı yapılırdı. Bu törenlerin hepsine, Kırgızların  yanısıra komşu 
halkların tem silcileri de davet ed ilir ve onlar da kendi koşu atlann】 at yarışma sokarlardı. Bahadırın 
hayatındaki en Önemli üç olay -aogum ve evlenme- at yarışıyla kutlanır, bahadır öldükten sonra da 
yine adına düzenlenen at yarışıyla anılırdı.и

Manas destanında tasvir edilen ilg i çekici olaylardan birisi de, kahramanın savaş atının, onun 
evleneceği kızı seçmesinde yardımcı olmasıdır. Manas，eşi olan Kanıkey'le  evlendikten sonra， 
Kanıkey'in kırk  kız arkadaşı ile Manas'ın kırk  çorosu evlenmeye karar verirler• Manas'ın tavsiyesiyle 
bir at yarışı düzenlenir ve hangi çoronun atı, hangi kızın evinin önüne geldiyse, onunla evlenir.

Manas destanına göre at, bahadırın sadece en güvenilir dostu, desteği değil, aynı zamanda onun 
danışmanı da olabilir. Bahadırların savaş atlan, sahiplerinin hata yapmalarını sihir yoluyla  konuşarak 
önlerler ve doğru tavsiyeler verirler. Bazı savaş atları ise, arkadan düşman yetiştiğinde, kanatlanıp 
uçarlar ve sahiplerini böylece kurtarırlar. Manas destanında bahsedilen bahadırların hepsi，ancak savaş 
atlarıyla birlikteyken  kahramanlık gösterebilirler. Atından ayrılan bahadır, düşmana yen ilir  ve ölür. 
Manas'ın kendisi de ancak meşhur savaş atı Akku la  öldürüldükten sonra，Konurbay tarafından 
öldürülür. Manas'ın oğlu Semetey de, savaş atı Tay-buurul'dan ayrıldıktan  sonra, düşmanlarına 
kolayca yenilir. Düşman bahadırlarının kaderleri de aynıdır. Manas ile Semetey'in amansız düşmanı 
olan Konurbay da savaş atıyla bekteyken  kimseye yenilmez.

K ırgızlar destana göre, savaş atlarının hızlılığını tabiat olaylarına (fırtına, rüzgar ve kasır؟a \  
onların büyüklük ve dayanıklılıklarını ise dağa, tepeye ve kayaya benzetmişlerdir. G üzellik lerin i de 
bazı yabani hayvanlara (dişi karaca, dişi geyik, yabani koyun-arkar) benzetmişlerdir.

Bunlardan hareketle. Manas destanında geçen at isimlerini genel olarak dölt gruba ayırabiliriz:

ا . Rengine, yaşına ve büyüklüğüne göre verilen isimler.
2• Rengine, yabani hayvanlara ve kuşlara benzerlisinden dolayı verilen isimler.
3. Rengine ve tabiat olaylarına benzetilmesi dolayısıyla verilen isimler.
4• Rengine, huyuna, nesline ve hızına göre verilen isimler.

Tebliğin  sonunda verilecek olan at is im leri listesine bakıldığinda, Manas destanında geçen at 
is im lerin in  büyük çoğunluğunun atlann  renginden kaynaklandığı ortaya çıkacaktır. Destandan 
edindiğimiz malumata göre Kırgızlar, atları; nesline，hızına ve diğer niteliklerine  göre bir kaç sınıfa 
ayırırlar:

11 Manas.
12 Manas destanının Han Kökötöy  aşını anlatan epizodunun en canh ve coşkulu hikayeleri，at yarışlarını tasvir eden 

bölümlerdir: Gece ve gündüz on beş gün yarış atlarını terlettiler. Gece ve gündüz on yedi gün sonra, atları sıra ile 
sınçı (her atın nite lik lerini ayırabilen bilgin  kişi)nin  önünden gelirdiler• A t yarışına tahminen ik i binden fazla koşu atı 
katıldı.
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] . Argımak at (cins at) (kazan at，kasbuudan, kasatulpar)
2• Buudan at (yorulmaz koşu atı)
3. Bedöö at (koşu atı) 13

4. Toburçak at (savaş atı)
5. Tulpar at (m ito lo jik  kanatlı at)
6 . Karabayır at (cins atla cins olmayan atın melez؛，yorulmayan at)
7. Gorgo at (rahvan at)
8 . Çobur at (lagar beygir)
9. Dompuş at (kötü at)

Bu nitelikteki atların hepsi, savaşta kullanıhr ve aynı atlar çeşitli törenlerde at yanşına sokulur.

Manas destanındaki at isimlerinden, Kırgızlann  dünya görüşlerini, tabiata bakışlarını, güzellik 
ve ç irk in lik  kavramlarını anlayabiliriz. Mesela, Kırgızlara göre, dünyadaki en zor ve büyük şey dağ, en 
sağlam şey kayadır. En hızlı şey ise, rüzgar ve fırtınadır. En güzel şeyler olarak Kırgızlar, tabiat 
unsurlarından ayı, yabani hayvanlardan dişi geyiği, arkarı, dişi karacayı, ceylanı ve kulanı sayarlar. 
En hızlı hayvanlar ise tavşan, kuıt ve yabani keçidir.

Manas destanındaki at ؛sim leriyle  Anadolu'daki at is im lerin i mukayese edecek olursak, bazı 
benzerlikler olduğunu görebiliriz. Ancak, Kırgızlar yakın zamanlara kadar göçebe hayatı yaşadıkları 
için, onlarda at isimleri daha çok sayıda ve daha ayrıntılı verilm iştir (rengine ve diğer niteliklerine göre) 
Bununla b irlik te , Manas destanındaki bazı at is im lerin in  günümüz Kırgız  dilindeki sözlerle ifade 
edilmesi mümkün olmadığı halde, Türk  dilindeki sözlerin yardımı ile  kavramın anlaşılabilmesi çok 
ilginçtir.

Destanda geçen Algara  ve Askara at isim lerinin  manasını tam olarak anlayabilmek, ancak Türk 
dilin in  yardımıyla mümkündür. Kırgız at isimleri, birleşik kelimelerden yapıhr. Bu birleşik kelimelerin 
b iri, atın rengini, diğeri ise o atın neye benzediğini veya başka b ir rengin daha varlığını gösterir. 
Algara, birleşik at isimlerinden b irid ir  ve al-gara  olarak ik i kelimeye ayrılabilir, ik inc i kelime olan 
gara>kara  anlamındadır, Kırgız  dilinde  karayağız rengi b ild irir. B irinc i kelime olan a l ise, Kırgız 
dilinde, bu yapıda (al-gara) bir mana ifade etmez. Oysa, Türkiye Türkçesindeki al kelimesi, at rengi için 
doru manasını taşıdığından Algara, tam olarak doru ve karayağız rengindeki at anlamına gelir.

Başka b ir at ismi olan Askara  da, birleşik b ir kelimedir, ik inc i kelime olan kara  kelimesi, 
yukarıda belirtilaıgı gibi karayağız manasındadır. B irinc i kelime olan as ise, bu yapıda Kırgız diliyle  
açıklanamaz. As kelimesinin Kırgızcada manası yoktur. Prof. Yudahin'e14 göre, as kelimesi, Kırgız 
dilindeki ars kelim esinin sinonim i olabilir. Ars, K ırg ızcad a  bir kürk hayvanının ism idir. Türkiye 

Türkçesinde ise ars kelimesi yoktur. Sadece as veya kakım olarak, bir kiirk  hayvanının adı manasında 
vardır. Bu yüzden, Askara at ism ini, karayağız renkli ve as (kakım) kürk hayvanına benzeyen güzel at 
manasında yorumlamak mümkündür. Bu örneklerden de görüldüğü gibi. Manas destanındaki at 
is im lerin in  incelenmesi, Kırgız  d ilin in  diğer Türk  şiveleriyle bağlantısını ortaya koyması bakımından 
çok önemlidir.

Netice olarak, şunları söyleyebiliriz : Manas destanında geçen at is im leriy le , diğer Türk 
destanlarındaki at is im leri karşılaştırılırsa, Manas destanındaki at is im lerin in  sayı bakımından daha 
fazla olduğu ve özelliklerinin de daha detaylı ve muhteşem b ir şekilde tasvir edildiği görülür.

13 B e d ö ö  a t v e y a  B id e v  a t ta b ir in e  M a n a s  d e s ta n ın d a n  b a ş k a  D e d e  K o r k u t  d e s ta n ın d a，B o z- o ğ la n  h ik a y e s in d e  ve  d iğ e r  T ü rk  

halk  edebiyatı örneklerinde de rastlamaktayız. (Pertev N a ili Boratav, K ö ro ğ lu  D estanı, İstanbul 1931, s. 58, 66). 
Amuderya'nm  kollanndan  Vahş havzasmda, sudan çıkmış aygır soyundan gelme atlar hakkında efsaneler, en eski 
zamanlardan beri yaygındır. Bunlar，Manas ve Dede Korkut destanlarından başlayarak, daha sonrakilerde bedöö, bidevi 
ya da bidev at diye geçer. (Orhan Şaik Gökyay, Dedem K orkuciun K itab ı, İstanbul 1973，s. C D X X X II).

14 K. K. Yudahin，Kırgızçcı-Onısça Sözellik, Moskova 1965, s. 69
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Manas destanındaki çeşitli atlann ayrıntılı bir biçimde anlatılması, savaş atlarının methediimesi, 
atsız kalan bahadınn hiç bir şey yapamaz hale gelmesi, esk؛ zamanlardan yakın zamanlara kadar göçebe 
olarak yaşayan Kırgız halkının sosyal ve iktisadi hayatında at sürülerinin ve savaş atlarının çok mühim 
bir rol oynamasından kaynaklanır.

Destandaki at isim lerinin  tahlil edilmesi ise Kırgız halkının geçmişteki göçebe kültür yapısını， 
tabiata bakışını, güzellik ve ،çirkinlik  kavramlarını ve Kırgız  d ilin in  diğer dille rle  münasebetlerini 
öğrenmek ağısından önemlidir.

Genellikle, Manas destanındaki at isim leriyle  Kırgız  halkı, kendisine her zaman kanat, dost ve 
dayanak olarak hizmet eden savaş atlanna duyaugu derin sevgi, hürmet ve inancı göstermiştir. Ayrıca, 
tabiata ve diğer hayvanlara karşı hayranlığını ve sevgisini de yine bu at isimleriyle ifade etmiştir.

A T  İS İM L E R İN İN  IJ S T F S i

I.  G RUP
1 - Açkula Açık  kula renkli.
2 . Akbakay Aşık kemiğinin Üzerinde ak lekesi olan.
3. Akboz at Beyaz ve kır renkli.
4. Akcal Beyaz yeleli.
5. Akkula Kula (beyaz ve kula) renkli.
6 . Aksargıl Açık  ala donlu•
7■ Aksurat Solıık mavi renkli
8 . Alager Ala ve kestane renkli
9. Alakök A la  ve boz renkli.

1 0 - Alamoynok A la  boyunlu.
1 1 - Alayak A la  ayaklı.
1 2 . Algara Doru ve karayağız.
13. Boytoru Baştanbaşa doru renkli.
】4. Bozbaytal K ır  renkli tay.
15. Buurul Dem ir kırı donlu.
16. Çaarat Beyaz ve benekli (küçücük, yuvarlak benekler)
17■ Çalankök Beyaz ve boz renkli.
18. Çalkuyruk A k  kuyruklu.
19. Çangılboz Açık  kır renkli.
2 0 ■ Çonkaşka Kocaman ve alnında ak lekesi olan.
2 1 ■ Çonkula Косатяп ve kula renkli.

2 2 . Çonkürön Kocaman ve kahve renkli.

23. Çonsarı at Kocaman ve ala donili.

24• Kara at Karayağız at.
25• Karaboz Karayağız ve kır renkli.
26. Karager Karayağız ve kestane renkli.
27■ Karakula Karayağız ve kula renkli.
28. Karala Karayağız ve ala renkli.
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29• Karasur Karayağız ve mavi renkli.
30. Kartkürön İhtiyar ve kahve renkli (esmer).
31. Kerkaşka Kestane renkli ve alnında beyaz lekesi olan.
32. Kılkara Tamamen karayağız.
33. K ılküröfi Baştanbaşa kahve renkli.
34. Kızılceerde K irv e  al donlu.
35• Kızılkara K ır  ve karayağiz renkli.
36■ Konurkürön Esmer ve kahve renkli.
37■ Kögala Boz ve ala renkli.
38. Kökçolok Boz renkli ve kısa kuyruklu.
39. Kulabee Kula  kısrak•
40. Kuuçabdar Solgun al donlu ve açık renkteki yeleli (kara değil).
41. Mal[a]kara A l donlu ve karayağız.
42. Mal[a]toru A l donlu ve doru.
43. Sarala A l donlu ve ala renkli
44. Sarı at A l donlu at.
45• Sarı bıııınıl A l donlu ve demir kırı renkli
46. Sarı buurul kerkökül A l donlu ve demir kırı renkli ve kestane dorusu perçemli
47• Taybuurul Demir kın  donlu tay.
48. Taytoru Doru renkli tay.
49. T e n g il  k ız ı l  at K ır  renkli ve benekli.
50. Torn at Doru at.

I I .  G R U P
1 - Aktelki Beyaz renkli ve dişi karaca gibi.
2 . Arkarboz Dişi meral gibi kır renkli.
•و Askara Kakım  (Asj gibi karayağız renkli.
4• Aybanboz Vahşi hayvan gibi ve kır renkli.
5. Boztaylak K ır  renkli ve deve yavrusuna benzeyen.
6 ■ Börükök Kurt gibi ve boz renkli.
7■ Kılceyren Tam ceylana benzeyen.
8 . Kökteke Boz renkli ve yabani teke gibi.
9. Köktelki Boz renkli ve dişi karaca gibi.

1 0 . Kulansur Kulan gibi ve gök renkli.
1 1 . Maraltoru Dişi geyik gibi ve doru renkli.
1 2 . Narbuudan Dişi deveye benzeyen ve yorulmaz koşu atı.
13. Narbuurul Dişi deve gibi ve demir kırı donlu■
14. Narkara Dişi deveye benzeyen ve karayağız renkli.
15. N ark i7.ll D işi deve gibi ve kır renkli.
16. [N]artoru Dişi deveye benzeyen ve doru renkli.
17. Surkiyik Gök renkli ve yabani keçiye benzeyen (hızlı).
18. Surkoyon Gök renkli ve tavşan gibi (hızlı).
19. Töösur Deve gibi ve gök renkli.
2 0 . Ularboz Dağ hindisi kuşuna benzeyen ve kır renkli.



MANAS DHSTANINDA AT İSİMLERİ 295

1 - Akborçuk
ITT. G RUP
Beyaz renkli ve kaya gibi.

2 ■ Arçatoru Ardıç ağacı gibi doru renkli (?).
3. Aysaralaat A y  gibi (güzel) ve al donlu ve ala renkli.
4. Carkızıl Kaya gibi ve kır donlu.
5• Dönkara Tepe gibi kocaman ve karayağız renkli.
6 . Kökborçuk Boz renkli ve kaya gibi.
7. Muzkara Buz gibi donuk ve karayağız renkli.
8 . Tarkızıl ,ve kır renkli ؛Darı gib
9• Tookara Dağ gibi ve karayağız renkli.

1 0 - Tookızıl Dağ gibi ve kır renkli.
11 - Tootoru Dağ gibi ve doru renkli.

1 . Açbuudan
I V .  G R U P

Kızgın  (kudurmuş) yorulmaz koşu atı.
2 . Aktulpar Beyaz renkli ve kanatlı gibi hızlı koşan.
3. Argımak Cins at.
4. Borkara Top gibi atılan ve karayağız renkli.
5. Bozbuudan K ır  renkli ve yorulmaz koşu atı.
6 . Börtkula Tırıs yürüyüşlü ve kula renkli.
7- Celcetpes Rüzgar erişemez.
8 . Celkara Rüzgar gibi ve karayağız donlu.
9. Celkayıp Göze görünmez (sih irli) hayvan (hızlı).

1 0 . Celki7.ll Rüzgar gibi hızlı koşan ve kır  renkli.
1 1 - Celtaman Ayağına çabuk.
1 2 ■ Corgoboz Rahvan yürüyüşlü ve kır  renkli.
13. Dankaraat Çevik ve karayağız renkli at.
14. Karabayır Cins atla, cins olmayan atın melezi, yorulmaz at
15. Karaçobur Karayağız renkli ve lagar beygir.
16■ Kasatulpar M ito lo jik  ve kanatlı cins at.
17- Kasbuudan Yorulmaz, cins koşu atı.
18. Kazan at Cins at.
19. Kökcorgo Boz donlu ve rahvan yürüyüşlü.
2 0 . Kökkazık Boz renkli ve dayanak olabilir.
2 1 . Kuukazık Solgun renkli ve dayanak olabilir.
2 2 ■ Maaniker Kuvvetli ve kestane dorusu renkli.

23. Meenetkök Çalışan (inatçı) ve boz donlu.
24. Oktoru Ok gibi koşan ve doru donlu.
25. Orki7.ll Çevik ve kır donlu.
26. Salkızıl Mevzun endam ve kır renkli■
27. Salkürön Mevziin endam ve kahve renkli.
28■ Saltoru Mevzun endam ve doru renkli.
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29. Şalpaňkök Gevşek kulaklı ve boz donlu.
30. Şaltan Güçlü, kuvvetli (?)•
31- Telkızıl Sevgili (şımarık) ve k ır renkli.
32. Telktirön Sevgili (şımarık) ve kahve renkli
33■ Teltoru Sevgiii (şımarık), doru donlu.
34. Toburçak Savaş atı.
35. Tuuçunak Yorulmaz ve kulağı kesik



A L T A Y  D A K İ  T U V A L A R IN  S Ö Z LÜ  E D E B İY A T IN D A  A T

RRTKA TAUBE*

Xangay dolgan xara baraan cılgırn-xuuray! 
Alday dolgan ala baraan çılgım-xuuray!!

Hangay'ı dolduran koyu kara atlarım  yaşasın 
Altay'ı dolduran ala kara atlarım yaşasın!

Tuvalann Altay dağlarında yaşayan, sayıları beş bini geçmeyen küçük bir kolu，geçim kaynaklan 
arasında avcılık da önemli bil• yere sahip olmakla birlikte, hayvancılıkla uğraşan göçebelerin yaşama 
tarzını bugüne değin önemli ölçüde sürdüre gelm iştir. M oğollarla  çevrili ve sık sık Kazaklarla 
doğrudan doğruya komşu olarak varlığını sürdüren bu topluluk，Türk  d ille ri gibi eski geleneklerini de 
günümüze kadar korumuştur. Korunan bu geleneklere zengin, nesilden nesile aktarılan sözlü edebiyat 
da dahildir. Sözlü edebiyat ürünlerinde önemli bir rol oynayan at؛ deve, yak, koyun ve keçiyle birlikte, 
M oğollar ve diğer Orta Asya göçebelerinde görüldüğü gibi, Tuvalar arasında da rastlanan beş tür 
hayvanı (beş ciiziin mal) oluşturur. Ancak Tuvalarda at, Moğollar veya Kazaklardakinden farklı olarak， 
sadece binek hayvanıdır. Sağılmadığı gibi, eti için de kesilmez.

Tuvalann geçim kaynaklarının can damarı olarak taşıdıkları önem göz önünde bulundurulursa 
söz konusu beş tür hayvana bilmeceler, atasözleri, dualar, şarkılar ve masallarda sözlü edebiyat 
ürünlerinde sıkça rastlanması hiç de şaşırtıcı değildir.

Değişik hayvan türleri bilmecelerde aynı oranda karşımıza çıkar. Çoğunda b ir  ailenin mutlu bir 
hayat sürmesi arzusunun dile getirilaıgı dualarda, süt ve et veren hayvanlara at ve deveden daha sık 
rastlanır. Şarkılarda olduğu gibi bir tabiat manzarasıyla insan hayatındaki bir benzerliğin karşı karşıya 
getirildiği atasözlerindeyse at, sıkça başvurulan bir karşılaştırma unsurudur. A tla  insanın atasözlerinde 
dile getirilen yakınlığı, atın günlük hayatta oynadığı pratik rolden kaynaklanır. Çünkü at, binek olarak 
uzun ve yalnız yolculuklarda sadece faydalı, hatta vazgeçilmez b ir yoldaş değil, aynı zamanda insanın 
yalnızlığını paylaşan, binicisini yüz üstü bırakıp gitmeyen, yerine göre onun hayatım kurtarabilen 
sadık b ir  eştir. (Mesela iy i at, binicisi düşünce durur, gözlerimle gördüm bunu: kötü at ise, - en feci 
durumu göz önüne getirecek olursak - sürükleyerek öldürür onu). Bu, şarkılarda da açıkça görüldüğü 
gibi, insanın atma ruhen bağlanması neticesini doğurur.

Ben bu b ild iri çerçevesinde Altay  Tuvalarında atla i lg il i sözlerimi son sözünü ettiğim  hususla 
sınırlandıracağım. Konumun çerçevesini daha da daraltacak ve - sözlü edebiyat açısından - atın dış 
görünüşüyle i lg il i;  atın eyerinin, yularının güzel taraflar، ve benzeri tasvirler üzerinde, her ne kadar 
bütün bunlar teferruatlı ve sevimli bir şekilde, bazan kahramanın karısından veya yavuklusundan daha 
sevimli bir şekilde tasvir edilirse de durmayacağım. Daha çok, tabii bu çalışmanın sınııiı çerçevesinin 
elverdiği ölçüde, Tuva insanının atına karşı olan gönül bağından söz edeceğim.

*  Dl'. Erika Taube，Leipzig.
١ 1969 yılında Oruktug'da o zaman 53 yaşında olan Xara Baldm'dan derlenen maldın maktârı'ndan (mala methiye) 

alınmıştır. Bu çalışmada verilen Tuvaca metinler batı Moğolistan'daki Bayan ö g iy  Aymak'ın  Cengel-sıım bölgesinde 
tarafımızdan derlenmiştir. Şarkılar Almancaya çevrilerek yayınlanmıştır: Tuwinische VolkksLiecler. Volksdichtung aus 
der M ongolei. Aufgezeichnet, übertragen und herausgegeben von Erika Taube，Leipzig/Weimar 980 ل. Aşağıda verilen 
şarkılann söz konusu eserdeki numaraları sırasıyla şöyledir: 35，27，68, 43，97.
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Şarkılar halk şiirinde duyguların, hislerin en açık b ir  şekilde ifade edildiği türdür. Ve işte tam bu 
türde söz edilen manzaralar, çok sık olarak atla ilg ilid ir. Mesela şu şarkıda, bir erkeğin kendine güveni 
ve bunun yanuıda atıyla tek vücut haline gelmiş olmasından söz edilir:

Söök galdarďclun bar. Sağlam kemikli al atım var.
Söösgen zıbtıg gımcım bar. Sösgen saplı kamçım var.
Sesge girgen boclıım bar. Dile  düşen özüm var.

Sevilen bir kızın veya gencin güzelli gl veya tavırları atm dış görünüşünün, yapisının, renginin 
güzelliğiyle mukayese edilmek suretiyle dile getirilir.

Saasyarı alcı ďclimmh 
Saarında tanmalıg. 
Scıayış salgan şilemin 
Savarında bileşgektig

Saksağan alası atımın 
Sağrısı da damgalı. 
Düşünceye salan sîzlerin 
Parmağı da yüziiklü.

A tın  yürüyüşündeki hareketler - rahvan yürüyüş en değerli olanıdır - veya yere basan 
tırnaklanılın  çıkardığı seslerle belli his veya duygular arasında münasebet kıırukır. Yol arkadaşıyla at 
sırtında giderken, atın yularındaki tokaiarın ucuna takılmış halkacıkların çıkardığı ahenkli sesler, 
bin iciler veya belli b ir topluluğa ait insanlann bir arada olma duygularındaki uyumluluğa denktir. Aynı 
şekilde atın zayıflaması, ürkmesi, kişnemesi, yorgunluğu da kopan bağlar sonucu ortaya çıkan ayrılık 
ve üzüntünün ifadesinde kullanılır.

Gök boranı göjiip boldu, Gök boram yorgun düştü,
Göp cıı,rtıım ıraak bolcin. Büyük yurdıım  ırak düştü.
Ak boram göjiip boldu, A k  boram yorgun düştü,
Alday cıı ,rtıım ıraak boldu. Altay  yurdum n ak düştü.

Aynı şekilde şarkılarda üzüntü, hayal kırık lığ ı, şaşkınlık dile  getirilirken  de atla tasvirlerden 
faydalaniln'.

Л ,rgalıgrıın iştinge Ormanın içine
Л ,elim corclııp caclaclım. Atım ı yürütemedim.
Amıraktın xoyuňga Sevgilinin koynuna
Xolum ce ,drip cadadım Elim i uzatamadım.

Sadece erkek ve atla sınırlı kalmayan atla insan arasındaki yakınlığın, birbirleriyle  özdeşleşmeye 
kadar gidebildiğini gösteren bir şarkıdan aldığımız şu parça ile "şarkılarda at" konusunu kapatalım:

Mogaylıgmn ösgeeri Moğaylık sırtlan
Bora cďvam covaddı. Bora tayımı yordu.
M ool soöktiiň gulııgur Moğol soyunun çocuğu
Hörekeyim covacldı. Yiireciğim i yordu.

Masallarda kahraman ve atı arasındaki sıkı bağ, Sarıy Şookar A It ıy  Şaralday Mergen, Par 
Şookar A Jtıy Pavılday Baatır veya Xan Ş ilg i A ^tıy Xarcı B ıııırııl DLijümel gibi kahramanın ve atm 
adının aliterasyonla - kelime başı kafiyeyle - birbirine bağlanması yoluyla ortaya çıkar. B irlik te lik  eki 
-lıy  (at kelimesinden sonraki Tuvaca varyantı -tıy) ile sahibine bağlanan atın adı, aynı zamanda sözü 
edilen şahsın adının da süslerinden birin i oluşturur. Bu，herşeyden önce Orta Asya göçebe halklarına 
ait belli bazı kahramanlık masaUarı için  söz konusudur. Bunlarda - diğer yardımcılar sadece belli 
durumlarda görülür - at，kahramanın en önemli yardımcısıdır.

Masal kahramanı, çoğu zaman daha çocuk yaşlarda kaderin kendisine yazmış olduğu, önceleri 
genellikle  çok cılız  olmakla birlik te  kahramanın kendisi iç in  uygunluğundan zerrece şüphe etmediği 
atma kavuşur. Bu cılız  at，tam zamanında güzel, gösterişli halin i alır; mesala, kulaklarım  geçen
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boynuzlar, yanlarında kanatlar ortaya çıkabilir, burun delikleri arasına gerilm iş açık seçik görülen bir 
ebem kuşağı o lab ilir. Düşmanlar h içb ir şey farketmezken dostlan, zaman zaman sadece bu 
özelliklerinden biris i yardımıyla  kahramanın atını tanırlar. Bu bize atın alışılmış değil, tam aksine 
tabiat üstü yeteneklerle bezenmiş b ir  hayvan olduğunu gösterir: "Bulutlu  göğün aitından /  Dallı 
ağaçların üstünden" veya başka bir tekerlemede olduğu gibi "B ir  yıllık  yolu bir ayda alarak /  B ir  aylık 
yolu bir günde alarak" uçabilir bir attır bu.

Hepsinden önemlisi, at，sahibinden daha akıllıd ır: sahibinin tersine duruma hakimdir, ne 
yapılacağını b ilir . Zaman zaman sahibini dener, sonra da böylesine saf olduğu için  azarlar onu. 
Yaklaşan tehlikeleri çok önceden fark  eder. Durmak, zaman zaman kan işemek suretiyle, hâlâ hiç 
birşeyin farkında olmayan sahibini uyarır. B in ic is in i aydınlatır, ona akıl verir. Ancak tehlikeyi 
tamamen ortadan kaldıramaz; çünkü hikaye kendi mecramda akışına devam etmelidir! Sahibi düşmana 
yenilirse - geçici bir süre için tabi - yahut esir alınır veya öldüriiRirse at, genel olarak ik i tü rlii davranır.

Mesala b ir  köpek veya ik inc i bil. yardımcının varolması halinde - kahramanlık masalı Xan 
Tögüsvek'tQ2 olduğu gib i - at, gölge vermek veya sinek ve böceklerden korumak iç in  sahibinin 
cesedinin üzerinde durarak yardım gelmesini bekler. (Köpek kuyruğunu suya daldırır bu şekilde, ik inci 
bir at yardım getirirken yerde yatan kahramanı serinletir).

Çok daha sıkça at, yularını veya bağlanmış olduğu ip i koparıp tek başına Göğün tanrısının kızı 
ya da kaderin kendisine layık  gördüğü kadın tarafından kahramanın yeniden hayata kavuşturulması 
veya bu arada doğan oğlu tarafından esaretten kurtarılmasını sağlamak için  bizzat yardım  getirmeye 
koşar. Son sözü edilen m otif zaman zaman çok dokunaklı bölümlere sahne olur: at tırnaklarıyla  bir 
miktar ot kopanr ve bunu esir babasına giderken çiçekleriyle oğlancığın oynayabilmesi için  eyerine oya 
veya çocuğun eğlenmesi iç in  alın tüy le rin i kuş gib i öttürür. Başka b ir  zaman sıcak havada3 at 
koşturmakta olan çocuğu serinletmek için  yağmur çiseletir, kuyruğuyla  çocuğa dayanak olur. Esir 
babasını kurtarmaya götürülen çocuk m otifin in  bu şekilde süslenmesi çocuk sevgisi yanında, atın 
sadece düşünme yeteneğine degli, günlük hayatla ilg ili bazı geleneklerde görüldüğü gibi, aynı zamanda 
hissetme yeteneğine de sahip olduğuna inanıldığını gösterir.

Hatta т и п  xoo r cılg ılıg  oolak4 "bin kula  atlı oğlan" masalında at，sahibini kurtarmak  için  
kendisini kurban eder. Netice olarak atın, sahibinin hayatım korumakla görevli olduğu bazı masallarda, 
sahibinin bir kutucuktaki tendışı ruhunu - Tuvalarda bir canlının birden fazla ruhu vardır -, burun 
deliklerine gizlemesi ve orada muhafaza etmesi şeklinde doğrudan doğruya dile getirilir.

Söylediklerim  A ltay  Tuvaiarının atı nasıl gördükleri ve bunun sözlü edebiyata ne şekilde 
yansıdığı yönündeki örneklerden bazılarıydı. Kahramanlık masalı Xevis S iiiid iir'de  karşılaştığımız 
bir motifle örneklerimi bitirmek istiyorum. Bu masalda atın sadece akla değil aynı zamanda bilgeliğe de 
sahip olduğu görülür. Güney Sibirya'da bulunan milattan önce 5-3. yüzyıldan  kalma gözenekli 
(duchbrochen) bir gümüş tepsi üzerindeki resimde de gördüğümüz bu m otif şöyledir: ik i erkek kavga 
etmektedir. Bunun ölümüne b ir  kavga olduğunu biliyoruz. Atları ise yanıbaşlarmdadır. Bu duruma 
göçebelerin hayatında sıkça rastlandığı için m otif de yaygındır. Xevis S iiiid iir masalındaysa atlar olaya 
sadece seyirci aegıldirler. Kafa kafaya vermiş, vaziyeti değerlendirmektedirler. "İk i yiğ it birbirin i böyle 
öldüreceklerine, anlaşarak b ir  arada yaşayamazlar mı?.. Gel biz ik im iz  canlarını bağışlamalannı 
isteyelim" derler ve arkasından da: "Dünya  yaratılıp  gökle kaplandığı zaman, barış iç inde  
yaşayamayacağımız söylenmedi ya... B iz  ik im iz , beygirler, dost olacağız. Siz ik i cesur yiğide

أ  Bkz. Heldensagen aus a lle r  Welt. Hrg. von R. Hansel, Stuttgart 1988, s. 224-257•
٩ Bkz. Das Leopardscheckige Pferd und andere tuwinische Märchen aus der Mogolischen Volksrepublik• Gesammelt und 

Übersetzt von Erika Taube，Berlin  1977，s. 64-69.
4 Bkz. A.g.e., s. 85-93，başka bir varyantı: Tuwinische Volksmärchen, übersetzt und herausgegeben von Erika  Taube, 

Berlin 1Q7R. s. 268-269.
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gelince... dost olsanıza siz de. Gelin kardeş olalım. Zarar vermeyin birb irin ize!” Burada kaynak kişi 
masala şunu ekler: "Bundan daha iy i ne yapabilirlerdi ki?” .

Önceleri kinini kusmaktan başka birşey düşünmeyen Xevis S iiiidür bu sözleri duyunca şöyle der: 
"İnsan olarak dünyaya geldiğimden beri, atım Dönen Xula böyle bir söz söylememişti. Sözleri gerçeğin 
ta kendisi...” Ve  böylece söz konusu masal diğerlerinden farklı olarak hasmın imhasıyla değil, 
hasımların kardeş olmasıyla son bulur.

Akılsız lık lar ve bunun neticesi ortaya çıkan acılarla dolu bir dünyada bize atların, Dönen Xula ve 
Dönen Galdar'm  hikmetini insanların işitmesini tentenni etmek kalıyor.



S İB İR Y A  D A  A T  V E  A T Ç IL IK  T E R İM L E R İ

CLAUS  SCHÖNİG:|İ

Eski zamanlardan beri Orta Asya’da at ve atçılık, merkezi b ir  ro l oynuyor• Orta Asyada'ki 
bozkırlarda ve dağlarda yaşayan halklar iç in  eskiden olaugu gibi b ir  çok yerde günümüzde de at çok 
önemlidir. A t hem taşıt aracı olarak iş görür, hem de süt verir. Etiyle  insanlar beslenir. Derisinden 
ayakkabı，elbise çeşitleri, ganta ve pek çok şey yapılır. A tı olmasaydı insanlar bozkırlara giremez， 
orada kültürler geliştiremez ve devletler kuramazlardı.

A tç ılığ ı Orta Asya'ya kim in  getirdiği belli değildir. Herhalde orada atçılık  geliştirirken  Eski 
Iranlılar çok önemli bir rol oynamış olmalılar. Türk  ve Moğol halkları da İranlIlardan atçılıkla ilg ili pek 
çok bilgi ve becerileri Örendiler ve daha da ilerlettiler.

Türkler ile  M oğollar arasında eski zamanlardan beri iliş k ile r  vardı. Ö zellik le  Büyük  Moğol 
imparatorlumu devrinde  bu i l iş k ile r  çok yakın ve sık oldu. M oğo lla r Türklerden  ve Türk le r 
Moğollardan  at ve atçılık  te rim lerin i öğrendiler. M oğolca’da Türkçe terim ler var, mesela, aygır 
anlamında acirga. Aynı zamanda Türk  dillerinde  Moğolca terim ler mesela iğdiş at anlamında akta 
kelimesi veya at sürüsü manasiyle adun ya da tabun kelimeleri gibi. Bipassa o ^ a  Asya ve Sibirya'daki 
Türk dillerinde bir çok Moğolca at ve atçılık terimlerine rastlıyoruz.

Büyük Moğol imparatorlumu devrinde Türk-M oğol atçılık sanatı ve terim leri çok yayildı. Türk  
ve M oğol aşiretlerin in  b ir  kısmı kuzeye göçmeye başladılar ve Sibirya 'nın  orman, dağ ve 
bataklıklarına gird iler. Orada at ve atçılık  bilmeyen halklarla  iliş k ile r  kurdular ve atçılığı onlara 
öğrettiler. Bu Sibirya halkları önceden at ve atçılık bilmediklerinden dillerinde  at ve atçılık  terim leri 
yoktu. A tç ılık  sanatı ile  beraber at ve atçılık  terim lerin i de Türk  ve Moğollardan  aldılar. Şimdi 
Sibirya'da yaşayan, Türk  veya M oğol olmayan halkların kim ler olduğuna ve hangi Türk  ve Moğol 
halklarından at ve atçılık terimlerini aldıklarına bir göz atalım.

Batı Sibirya'da Ob nehrinin bataklıklarında Macarlar ile beraber Ugor d ili gurubuna ait Hant؛ ve 
Mansi halkları yaşıyorlar. Bu halklar Batı Sibirya Tatarlarının komşuları olarak onlardan b ir  çok at ve 
atçılık terim leri aldılar, mesela tay, aygır anlamında aigar veya üzengi anlamında ésénké kelimeleri 
bunlardandır.

Daha doğuda, Yenisey nehrinin yatağının orta kısmının ik i kenarında yaşayan Ketler hiç bir dil 
ve halk ailesine bağlı değildir. Eskiden bunların akrabaları vardı, mesela K ot，A rin  veya Asa halkları. 
Ama onlar ondokuzuncu yüzyılda türkleştikten sonra Ket halkı bu eski Yenisey d il ve halk ailesinin tek 
yaşayan üyesi olarak kaldı. Yenisey halkları Güney Sibirya Türklerinden b ir  çok at ve atçılık  terim  ؛
aldılar. Bu durum, mesela, Yenisey dillerinde  bu】unan aygır anlamındaki kelimelerden  açıkça 
anlatılmaktadır• Mesela Hanti ve Mansi dillerinde aygır kelimesi aigar şeklinde, Ketçe ve Arincada ise 
askir şeklinde görülüyor. Demek ki Yenisey halkları, Orhon Türkçesinde adgır olarak söylenen bu

Dr. Ciaus Schönig, Orient-Institut，İstanbul.
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kelimeyi aygır değil, askir şeklinde kullanan bir Türk  dilinden almış olmalılar. Ketlere de komşu olan 
Sibirya Tatarlarının d ii ve şivelerinde bu söz bu şekilde bulunmuyor. Bu yörede sadece Güney Sibirya 
Türklerine  ait Şorca, Hakasça ve Sayan Türkçesinde Eski Türkçedeki cıclkır kelimesi askir şeklinde 
geçiyor.

Samoyedler eski zamanda Sibirya'da çok yaygın b ir dil ve halk gurubuydu. Fin ve Ugor dili 
gurupları ile  beraber Ural dil ve halkları gurubuna aittir. Kuzey Samoyedlerin dillerinde  at ve atçılık 
terim leri bulamadım. Bunlar dillerindeki Türkçe kelimeleri Kuzey Doğu Sibirya'da yaşayan ve diğer 
Tiirklerden  çok erken zamanda ayrılmış olan Yakutlardan aldılar. Samoyedlerin güney gurupları 
Yenisey halklarının hemen hepsi gibi bugün türkleşmiştir. Rus seyahatnamelerindeki notlara ve Fin 
araştırıcısı Aleksander Castren'in derlediği bilg ilere  göre Samoyedlerin güney gurupları da Yenisey 
halkları gibi at ve atçılık terim lerini Güney Sibirya Türklerinden aldılar. Onlar da aygır için  y yerine s 
ile  askaı* kelimesini kullanıyorlar. Aynı zamanda Samoyedce'de üzengi anlamında ezeno kelimesi de 
Güney Sibirya  Türkçesinin bir belirtis in i gösteriyor: kelimenin sonunda bulunan iin lii yuvarlak bir 
ünlüdür. Sibirya  Tatarlarının  d ilindeki aynı anlamda kullanılan  kelimenin  son ünlüsü Türkiye  
Türkçesindeki üzengi kelimesinde olduğu gibi düz ünlüdür.

Bu anılan halkların hiçbir zaman M oğollarla  ilişk ile ri olmamasına rağmen dillerinde  Moğolca 
kelimeler var. Bu kelimeler Türkler vasıtasiyle bu dil ve şivelere girdiler, mesela Samoyedce'de iğdiş at 
iç in  kullanılan aqta kelimesi veya Hanti, Mansi ve Kot dillerindeki yular anlamında kullanılan ııocjta 
kelimesi gibi Sibirya'da daha doğuda yaşayan öteki halklar da böyle bir yolla Moğolca kelimeler aldılar, 
ama aynı zamanda doğrudan doğruya Moğolcadan kelimeler de bunlarm dillerine girdi.

Sibirya'da en çok yayılmış olan Tunguslardır. Tungus gurubuna mensup olan güneydeki bazı 
halklar Çin'e komşu olarak Am ur nehrinin kenarındci yaşıyorlar. Kuzey Tıınguslar Yenisey nehri ile 
Pasifik okyanusu arasında Yakut Türkleri ve Moğolların komşuları olarak Sibirya'nın Tayga denilen 
geniş ormanlarında yaşıyorlar. Daha önce andığımız halklardan başka Tunguslar, yalnız Tiirklerden 
değil, aynı zamanda Moğollardan da Moğolca  terim leri doğrudan doğruya aldılar. Mesela bütün 
Tungus halkları at manasında morin kelim esin i、… ”  * aldılar.

Yakut Türkleri, eskiden Türk  dünyasının en uzağında önce M oğoliar sonra Tunguslar arasında 
yaşadıklarından bu her ik i halkın dilinden kendi dillerine  pek çok Moğolca ve Tungusça kelimeleri 
aldılar, uerçekten, bugünkü Yakııtça'nın söz varlığındaki Türkçe kelimeler onun yalnız üçte birini 
oluşturuyor. Diğer Türk lerin  oturdukları yerlerden bambaşka doğal b ir  çevrede yaşadıklarından 
Tunguslar gib i ren geyıgıni binek hayvan olarak kullanıyorlar. Bundan dolayı b ir  ren ve rencilik 
term inolo jis i geliştirmek zorundaydılar, ve Tunguslar gibi pek çok ren ve rencilik  terim lerini at ve 
atçılık  term inolojisinden  aldılar. Yakut ve Tunguslar iğdiş ren geyiği iç in  Moğolların  iğdiş at için  
kullandığı akta veya ahta kelimelerini kullanıyorlar. Yakutlarda at kelimesi yalnız at cinsi için kullanılan 
bir terim  değildir, genellikle hayvana binmek ve hayvanı，taşıma vasıtası olarak kullanmak düşüncesine 
bağlıdır. Mesela Pekarski'nin yirm inci yüzyılın  başında hazırlanmış Yakutça-Rusça sözlüğünde at 
kelim esinin  anlamlarından biri "eşek"tir. Birkaç  Yakut şivesinde at taba terim i binek ren geyiği 
anlamındadır. Halbuki taba kelimesi tek başına genellikle ren geyiği anlamındadır. Etim olo ji acısından 
Türkçe deve kelimesine bağlıdır. Herhalde bu kelime bu anlamıyla başka b ir dilden alınmış olmalıdır. 
Çünkü Eski Türkçe tävä kelimesi ayni zamanda Yakutça'da da täbiän şeklinde mevcuttur ve deve 

anlamındadır.

Yakutça'da at kelimesi aynı zamanda İğdiş edilmiş hayvan anlamında kulianıhr. Mesela bu dilde 
etim olo ji acısından öküz kelimesine bağlı ogus kelimesinin iğdiş edilmiş boğa anlamı yoktur, sadece 
boğa anlamı vardır, iğdiş  edilm iş boğa iç in  at ogus kelimesi ku llan ılır. Rus Türkolog  V ilhe lm  
Radlofıın  sözlüğüne göre Altay  ve Kırgız Türkçesinde de at kelimesi iğdiş at anlamında geçmektedir.
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A t kelimesinden türetilen. Genel Türkçedeki atla- f i i l i  Yakutça aîtcı- şekiinde olup ik i manası 
vardır: birincisi diğer Türk  ■ e r in d e  olduğu gibi at veya başka b ir  binek hayvanının üstüne oturmak, 
ikinci anlamı iğdiş etmektir. B il sebeple 1968'da Moskova’da basılmış olan Rusça-Yakutça sözlük, 
Rusçaya da Moğolcadan alınmış İğdiş at anlamında m erin  kelim esini ,'attam mıt a tı ır "  diye 
açıklamaktadır. Bu "attamıt atıır" ifadesini kelimesi kelimesine ve eki ekine Türkiye  Türkçesine 
çevirirsek, Yakutların  ıgaiş at manasını M atlanmış aygır", "at edilm iş aygır" diye açıkladıkları m 
görebiliriz. Yakutçada yalnız atçılık terim ini değil, aynı zamanda genel hayvancılık terim i olarak iğdiş 
edilmiş anlamında attammıt kelimesini birkaç Kuzey Tungus şivelerinde de bu anlamda atamat şeklinde 
buluyoruz.

Yakut ve Tunguslar arasında Sibirya'nın Kuzey Doğusunda Kolyma  nelırinin yöresinde sayısı 
çok az olan Yukagir halkı yaşıyor. Bunların herhangi bir akrabaları olup olmadığı bilinmemektedir. 
Belki Ural dilleri ailesiyle çok eski zamanlarda bağlan olmuş olabilir. Yukagirler de ren geyiğini taşıma 
vasıtası olarak biliyo rla r. Kızaklarına koşuyorlar. A ti Yukagirle r çok geç zamanda komşuları 
Yakutlarından öğrendiler. Bundan dolayı at'ı "Yakut ren geyiği" diye isim lendirdiler: Tundra şivesinde 
yoqodileň, Kolyma şivesinde yaxadaaçe terimlerini kullanıyorlar.

Am ur nehrinin mansabında ve onun karşısındaki Sahalın adasında hiç b ir  akrabası olmayan 
Gilyak halkı yaşayor. Bunlar at ve atçılık terim lerini Moğollaradan, belki de Mançu veya diğer Güney 
Tungus halklarından aldılar. Bundan dolayı at iç in  Moğolca morin  kelimesini - Amurdaki Gilyaklar 
mur şeklinde, daha arkaik bir şiveye sahip olan Sahalindeki G ilyaklar murng şeklinde - kullanıyorlar. 
Aym  zamanda Gilyaklar at ile  i lg il i terim leri kendi dillerindeki hayvancılık ve taşıma hayvanlarına ait 
terminolojiden türetmişlerdir. Gilyaklar eskiden kızaklarına köpek koşarlardı. Bu köpekleri yönetmek 
için adı puks olan dizgin kullanıyorlardı. At'ı komşu halklardan öğrendikleri ve bu sebeple m orin  
kelimesini komşularından aldıkları halde at dizgini için  bir kelime almadılar. Bunun yerine morin ve 
puks kelimelerinden murbuks kelimesini türettiler.

Türkçe ve Moğolca bazı at ve atçılık terimleri Ruslar vasıtasıyla Sibirya'daki dillere girdi, mesela 
at sürüsü anlamında tabun kelimesi. Bu Moğolca kelime Güney Sibirya Türk dillerinde  yalnız birkaç 
şivede mevcut olduğu için Prof. Doefer'e göre Ket ve Tungusçanm bir kolu olan Evenki dillerinde aynı 
anlamda kullanılan tabun kelimesi belki Rusçadan alınmıştır.

A t ve atçılık  terim leri medeniyet terim lerindendir. Sibirya'daki T iirk  ve M oğol medeniyet 
terim lerinin incelenmesi uzunca b ir süreden beri devam ettiği halde bugüne kadar pek çok soru ve 
sorunlar hala açıklığa kavuşturulmuş değildir. Böyle  bir inceleme yalnız d ilb ilim c ile r iç in  önemli 
değildir, aynı zamanda diğer alanlarda çalışan b ilim  adamları iç in  de çok önem li b ir  konudur. 
Haklannda eski devirlere ait yazılı kaynaklarda pek az veya eksik bilg iler bulunan Türkler, Moğollar ve 
Sibirya'da yaşayan diğer boylar gibi bütün halkların tarih in i bilmek ve bugünkü durumlarını anlamak 
için arkeologların toprağı kazdıkları gibi bizim  de bu halkların söz hâzinelerini kazmamız ve yeni 
bilgiler bulmamız çok önemli bîr iştir.
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R. G. AH M ETC AN *

Bu  yazıda Tatar, Başkurt ve Çuvaş Türkçelerinde atın yaşını, cinsini, rengini ve huylarını 
belirten bazı kelimeler üzerinde durulacaktır.

Genel anlamıyla ”at” kelimesi Tatarca ve Başkurtçada cıt, yılkı ve çocuk dilinde  de bahbaÿâw. 
Çuvaşçada ot, ut kelimesi ”er atı" aniammda destanlarda geçer; genel anlamıyla "at” anlamına gelen 
kelime laşa, laja'dır. Tatarcada bu kelime alaşa •’beygir” olarak geçer. Aynı kelime Slav dillerine loşa, 
losad' şekliyle  girm iştir. "A yg ır" anlamına gelen kelime Tatarca ve Başkurtçada aygır, Çuvaşçada 
ayar/ıy ır  şeklindedir. Avrasya dille rin in  b ir  çoğunda mevcuttur. "Kısrak" anlamına gelen kelime 
Çuvaşçada hisre, kisre, Tatarca ve Başkurtçada ise biye, beye şeklindedir. Kısrak kelimesi Tatarcada 
"kısır kısrak" manasına gelir• "Tay vermemiş kısrak" anlamı baytal kelimesiyle karşılanır (Bu kelime 
Moğolcada  bayta- "durm ak” tabanındandır). Atın  b ir yaşını doldurmamış yavrusuna Tatarca ve 
Başkurtçada kolon, kölön, kolkay, koloncak vb. is im ler verilir. B ir  yaş ile  ik i yaş arasındaki at 
yavrusuna tay denilir.

Çok iy i atlara İdil-Çulman (Kama) dillerinde argamak denilir. Aynı anlamda Arapçadan gelen tazi 
ve clöldöl (düldül) kelimeleri de kullanılır. Tatarcadaki tu l kelimesi eski bir kelimedir ve "savaş atı" 
anlamındadır. Bugünkü Tatar ve Başkurt şiirinde bu kökten türemiş olan tulpar, to lpar "efsanevi 
kanatlı at" kelimeleri bulunur (tul+par, tu l+bar > "savaş atı" + "kaplan"). "Savaş atı" anlamında Farsça 
menşeli sipahi kelimesinden Tatarcada sıbay, Başkurtçada hıbay kelimeleri bulunur. îş atına bazı 
Tatarca ve Başkurtça ağızlarında külek denilir; bu kelimenin kökü Eski Türkçe ve Moğolcadaki köl- 
"bağlamak, koşumlamak" fiilinden  gelir. Aynı kökten türemiş olan köle kelimesi bugün Türkiye 
Türkçesinde yaşamaktadır.

Koşum  sırasında, binilirken, savaşta ve yarışlarda atlara itaatli davranmayı öğretmek mefhumu 
Tatarcada dimlemek, beplemek, yastamak ve yaraklamak kelimeleriyle  karşılanır. Dimlemek kelimesi, 
dim  ” razı etme, kandırma", Moğolca dem ”ata binicisi üstündeyken hareket etmeyi öğretme" kökünden 
gelmektedir. Beplemek f i i l i  Arapça báb "kapı, kolay yol, doğru yol" kelimesinden türem iştir (krş. 
Özbekçe baplamcık ”aynen yerine getirmek”）. Yastamak veya yastaklamcık kelimeleri eski Tatarcadaki 
yastav (> Çuvaşça y ustav) ” terbiye etme, iy i davranma, bil• kimseye hürmet gösterme" kelimesiyle aynı 
kökten  gelmektedir. Yakutçadaki (Sahacadaki) sısta-, sıstangla- ” y؛ i davranmak, yaklaşmak, 
yaklaşımda bulunmak" kelimeleri de aynı kökü paylaşmaktadır. A t】 yarışa hazırlamaya yaraklamak 
denilir. Bu kelimenin de çok eski bir kelime olduğu M ari (Çeremiş) dilindeki sorala-, sarala- (Kazan 
şivesinde carakla-) "at】 hazirlamak" kelimesinin mevcudiyetinden anlaşılıyor. Kelimenin kökü Genel 
Türkçedeki yaramak fiiline  dayanmaktadır.

Huylarına  göre atlar artak, asav, çalak, calçık, carış, çemen, cıgımcı, sersen, sevrek, iişen gibi 
is im le rle  vasıfland ırılır. Gövdelerine  göre atlar bökes, uzun torakliy torıksız  gib i isim lerle  
vasıflandırılır. Renklerine göre atlar ak, akbüz, büz, bolan, çağır, cara, çal, çaptar, çııar ciren, kara, 
karciZy sarıciZy kaşka, kir, koba, kola, kongır, kiik, sari, saz, turi vb. isimlerle vasıflandırılır.

*  R. G. Ahmetcan, Kazan.
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Tatarcada atlann  renklerini ifade etmek iç in  be lirli kelime kalıpları bulunur. Atın  yürüyüşüne ve 
kullanım  alanına göre yorıtaky yurga, çabışkı ve külek kelimeler ile ayırım lar yapılır. Kötü ata celehe 
denilir. İğdişlenmemiş veya iğdişlenmesi mümkün olmamış ata azman denilir (Türkiye  Türkçesinde 
azman ”normalin dışında, i r iM)

Toplu halde serbest dolaşan at sürüsüne Tatarcada ve Başkurtçada öyör (< iiyür), tabın, tabir, ve 
töyek (<tüyek) denilir. Töyek kelimesine diğer Türk  lehçelerinde rastlanmaz. Bu kelime belki belli bir 
yaştaki ve belli bir cinsten at için ayrılan çayırı ifade etmektedir (krş. atasözü: at eylenep töyegen tabar, 
i r  eylenep uranın tabar "at dolanıp çayırını bulur, er dolanıp yerini bulur” ). Töyek kelimesi ”vatan” 
anlamında da kullanılmaktadır: yine b ir  atasözünde söyegim töyegime kayîsın "kem iğim  vatanımda 
gömülsün" denilmektedir.

K ır  ata ve k ır  attan nesillenen ata Tatarca ve Başkurtçada cebe ve yebe denilir. Aynı kelime 
Kazakçada ve Kırgızcada da bulunur. Nogay destanlarında şöyle b ir  ifade mevcuttur:

Yal, kuyruk tez b iter dep,
Yebeden aygır koymangız - 
Yavga mirıerge at tumaz

yani，yebe denilen k ır  atlar (bu atlara tarpan, tarpıyan ”ayakları ile  vuran” da denilir), büyük 
yeleli fakat zayıf olurlar, iy i bir cins sayılmazlar, savaşta ve seferde işe yaramazlar. Yebe atın kulağı 
bile küçüktür: Tatarca ve Başkurtçada yabalak, Nogaycada yebe kulak "baykuş" demektir.

Arap atlanna Kıpçak Türkleri beclevi ve bidevi demirlerdir. Çocuğu olmayan kadınlara da aynı 
isim verilir• Bu da gösteriyor ki Arap atlannın nesli bizim  iklim im izde  iy i yetişmemiştir.

Türk  ve bilhassa da Tatar atçılığının doğu Avrupa  üzerindeki tesiri e tk ili olmuştur. Atların  
rengini belirten yaklaşık 40 kadar kelime Taratca ve Başkurtçadan Çuvaş, M ari, Udmurt, Mordva ve 
Rus dillerine  geçmiştir. Rusçadaki artaç it'sya  "huysuzlanmak (öze llik le  de atlar iç in )", Tatar 
anızlarından eski Rusçaya geçen artak  kelimesinden türemiştir. Bu kelimeye b ir  Tatar şarkısında 
rastlıyoruz:

Biyek tavnı mengen gakta 
Atıng artak bulmasın;
Ayıng-köneng urtak balsın,
Yarıng urtak bulmasın.

yani, "Yüksek  dağa binince atın huysuz olmasın, ay ve güneş ortak olsun ama sevdiğin ortak 
olmasın." Artak  kelimesi, ardak, artak şekilleriyle  birçok başka lehçede de bulunur; kelimenin kökü 
Eski Uygurcada görülen art- "huysuzlanmak” fiiline  dayanır.

Rusçadaki laııçak ”tay，ik i yaşı dolmamış at yavrusu” kelimesi, Mişer Tatarcasındaki ılançak 
"tay, delikanlı" kelimesinden alınmıştır. Bu kelime, Oğuz Türklerinde görülen oğlan-uşak kelimesinin 
bir şeklidir.

Bazan Türkçe /  Tatarca bir kelime，yabancı bir dile b ir kaç farklı şekilde girebilir. Mesela, Türk 
şivelerindeki yegren  (Tatarcada ciren) ”ceylan renkli (at)’' kelimesi Rusçada üç fa rk lı şekilde 
dallanmıştır: Eski Türkçe yegir, yegiren > Rusça 1) ig ren iy  "açık yağız", 2) çagravıy  "yağız", 3) 
savrasıy "sarımsı yağız". Savrasıy kelimesi Rusçaya Çuvaşçadan geçmiştir (Çuvaş Türkçesinde e>a 
ve ç>s\ Tatarca ciren-çe < Eski Türkçe yegrençe > Bulgarca çevrençe, çevreççe > Çuvaşça savsassa > 
Rusça savras-ıy olmuştur.

Tatarca bir atasözü ile konuyu noktalıyalım: At ansa tulak, i r  ansa arbak yani，"A t zayıflayınca 
tıılak, er zayıflayınca ervah olur” denilmektedir. Buradaki tulak kelimesi eski Kıpçak adetlerine göre bir 
yiğ it öldüğünde mezannm üzerine konulan at dolması anlamına gelir.
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YU R İY  VASÍLYEV-CARGISTAY*

Hunlardan, Iskitlerden, Saklardan ve Eski Tiirklerden  daha eski bir tarihe sahip olan Sahalar, 
Türk  dünyasının en uzağında, en kuzey ve en dogu ucunda, Sibirya'da, Buz denizinin  kıyısında 
yaşıyorlar. Onlann  günümüzde yaşadığı vatanları uçsuz bucaksız ormanlar, büyük dağlar, geniş 
tunduralar, 1,5 km. kalınlığında buz tutmuş topraklardır. Kış 8-9 ay sermektedir. Bu Ülkede kışın 
güneş aylarca doğmaz, yazın ؛se hiç batmaz. Yakutistan kadar sert ik lim e  sahip bir başka ülke dünya 
üzerinde yoktu ı' Yakutistan  elmasın, altının, gümüşün, petrolün, doğalgazın, taş kömürünün, 
demirin, kalayın؛ uranyumun yurdudur. Bu geniş ormanlar，700 bin gölün bulunduğu ve değerli av 
hayvanlarının yaşadığı yerdir. Dünyanın 10 büyük nehrinden biri olan Lena, Yakutistan'dadır ve bu 
nehrin okyanusa dökülen ağzı 15 km. genişliğindedir. Bu topraklarda yaşayan Saha halkının Oğuz ve 
Uygur kökenli dille r؛，zengin halk edebiyatları, binlerce yıl öncesine dayanan inançları vardır.

Saha m illetin in  gururu ve sembolü güneş, at, kımız, kopuzdur. Sahalarda at kutsal bir hayvandır. 
Saha inançlarına göre atın tannsı olan Cöhögöy-Toyorı, dokuz katlı kutsal göğün üçüncü katında 
güneydoğu tarafında bulunur. Sahaları ve atları korur.

B uura-D oxsun  adlı ö lonxo  Destanında Sahaların eski ataları Ayına S ier ih tiyar ve Ayıı- 
N uora lc ın  ninedir. Ayiňa Sier ih tiyar ürün  A a r Toyon'un (göğün dokuzuncu katında bulunan en 
büyük Tanrı) kardeşi ve Ayıı-N uora lcın  nine'nin de Uordaax Cöhögöy Toyon Tanrının kızkardeşi 
olduğu söylenir. Yani Sahalann ataları ile  at arasında kan bağı olduğu inancı ifade edilmektedir.

Bunun dışında, Sahalarda Atın oğlu Dııray-Bahadır, Dolgan-Sahalarda da Atın oğlu Atalam ii- 
Bahadır adlı Olonho Destanları vardır.

A ta  saygıya, Sahalann inançlarında, ayinlerinde çok rastlanır. Meselâ, Ihıax bayramı Sahalann 
yeni yılı, kımız bayramıdır. Buraya gelen adamlar sert kımızı zevkle içer, at etini doyasıya yerler. 
Ihıax'tü  kısrak sütünden yapılan kımızı içmek iç in  pek çok kap kullanılır. Bu kapkacaklar ağaçtan, 
deriden ve ağacın kabusundan yapılır. Kım ız  hazırlamak ve içmek iç in  kullanılan  başlıca kaplar 
şunlardır:
Çoroon "b ir ya da üç ayaklı，kımız içmek için kayın ağacından yapılan işlemeli bardak” .
Sielleex coroon ” at yelesi ile  süslenmiş çoroon".
Oğo çoroon "küçük çoroon'1.
Луах ’•kımız içmek iç in  yapılmış bir ayaklı，büyük, özel çoroon. Bu bardaca 1,5 kova kadar kımız 

k o n u la b ilir '
Sielleex ayax "at yelesi ile  süslenmiş ауах'\
Sátu ayax "ayağı at yelesi ile süslenmiş küçük ayax'\
Salbırğastaax sata ayax "gümüş, bakır veya başka metallerle süslü küçük ayax'\
Toyon ayax ”en büyük ayax'\

*  Doç. Dr. Y uriy  Vasilyev-Cargıstay, Yakutsk, Saha Cumhuriyeti.
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Kerien ayax (ımıya) "8-16 kg.'a kadar kımız konulabilen, büyük ayax'tu. Bundan bayrama katlian 
herkes sırayla içer".

Siri ih it ”kımızı koymak için, su geçirmez öküz derisinden dikilen, büyük, fıçıya benzer kap. Bu kaba 
30 kova kadar kımız konıılahilirM.

Sim iir "kımız yapmak için kara at derisinden yapılan kap (2，7 kova kadar kımız konulabilir)” . 
Simexteex s im iir (simexteex köğüör) "süslü s im iir1'.
Simiirçex "kımızı taşımak veya kısa süre muhafaza etmek için kullanılan küçük deri kap” .
Simiirçexeen "kımızı taşımak veya kısa süre muhafaza etmek için yapılan en küçük deri kap” •
Köğüör s im iir ”kımız yapmak için  kana bulanmış, at derisinden yapılan büyük kap• Bu kap simiirden 

biraz daha küçüktür".
Mataarçax "kımız içmeye yarayan, işlemeli, ayaksız，orta büyüklükte, kısa ağaç bardak (ucu kesik koni 

biçimindedir)”•

Köňkölöy "simıırın ağzına sokulan işlemeli ağaç huni’，•
Xamnatar "s im iirin  içine konulan kımızı çırpmak için  kullanılan, işlemeli, uzun tahta çubuğa benzer 

âlettir. Ucundaki şapkaya benzer kısımda üç-dört delik  bulunur. Xamnatar, yukandan aşağıya, 
aşağıdan yukarıya hareket ettirilerek kullanılır".

Salbırğastaax xamnatar "ucuna süs takılmış xamnatar''.
Eb ir хшпіуах "kalın kayın ağacından kesilerek yapılan büyük kaşık. Bu kaşık ile lh ıax  bayramında 

çoroonddi\\ kımız alınarak etrafa dağıtılır".
Uhaaycuc ”kımız kepçesi".
Oyuulaax uhaaycuc "işlemeli uhaaycuc'1.
CoLloox ыһаауах ''lhıax  bayramında kımızı çoroon'la.rd koymak için kullanılan uhaaycuc. Ucu çataldır.

Üç yerinde at yelesi süsü bulunur".
Belkey "kımız içmek için kullanılan işlemeli küçük bardak"•
Bırıdak ”kımız içmek için  kullanılan ayaksız küçük ağaç bardak•'.
Bacaa 'Ъйуіік ağaç kepçe".
Silgi çabıçağa "kımız koymaya yarayan，ağaç kabusundan yapılmış kova•••
Xolloğos  "su geçirmez, yumaşatılmamış, tüysüz at derisinden yapılmış, tere yağı ve at yağı ile  

yağlanmış, tütsülenmiş, fıçıya  benzer kap” .

Ihıax'm  ik inc i önemli sembolü serge adlı at direği ve attır. Ihıax  yapılan yerin ortasına serge 
dik ilir, buraya gümüş süslü beyaz at bağlanır.

Serge : Saha ailesinin de sembolüdür. Eski efsanelere göre serge; Tanrının yerde (dünyada) anıt 
olarak koyduğu bastonudur. B u，Sahaların yaşadığı yerlerin en görünür yerine d ik ilir . Çok işlemesi, 
süsü vardır. Eski zengin adamların üç, yedi veya dokuz büyük Sergeleri vardı.

Saha ^ r ^  sının çok çeşitleri vardır:
Tiergen sergete (avlu sergesi) ”genel serge'1.
A t serge (at serge) "avluda dikilen, 2 veya 3 özel at direğidir".
K iy iit sergete (gelin sergesi) "gelinin ilk  geldiği gün dikilen serge. Ona yalnızca gelinin atı bağlanır". 
Aar bağcıx (aar bağax) ''lhıax bayramında dikilen serge''.
Derbirge sergete (delbirge sergesi) "yerin, suyun ruhuna, onun hayır duasını almak için  dikilen  

sergeler (3-9 د ا ج )".
ìnaxsit sergete (mdxşıt sergesi) "ineklerin Tanrısı Inaxsıt için  yapılan serge. Bu serge at direği olarak 

kullanılmaz, at bağlanmaz” .
Satanax serge (satanax serge) "avluda kabusu soyulan ağaçtan yapılan, 2-4 dallı serge''.
Kırgıs sergete (savaş sergesi) "savaşa gitmeden önce yanlan özel serge'1.
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Sahaların inançlarında atın çok önemli bir yeri vardı. Ihıax bayramında, düğünlerde kapkacak, 
bayram meydanı, Serge, kutsal ağaçlar, yeleden yapılan süslerle donatılır. Kımız  bardağı çoroorı, at 
direği serge Saha kültürünün kutsal eşyalarıdır. Sahalarda çoroon'un, masanın ayaklan at toynağına 
benzetilerek yapılır. Serge'nin üstüne at başı gib؛ figür yapılır. Ev yaparken evin en büyük direklerine 
at kanı，at yağı ve kımız sürülür. Direkler iç in  kazılan çukurlara atın yelesi konur, sonra üste konan 
ağaç kafesin ve direklerin arasına at yelesi yerleştirilir. Şamanın dua söylemesi için  ateşin önüne beyaz 
at derisi serilir. Şaman bunun üstüne oturur. Şaman, davulsuz olduğu zaman, davul yerine kayın 
ağacının dalına at yelesini bağlar ve böylece dua söyler. Yerin, dağın, ormanın ateşin ruhlarına dua 
söylenirken kımız ve at yelesi kullanır. Eskiden şaman ayininde ruhlara, Tanrılara at kurban edilirdi.

Güvey, gelinin evine gittıgı zaman beraberinde pişmiş at başını hediye olarak götürür. Bu başın 
içine pişmiş kanlı at bağırsağı doldururlar. Evde at başı, sobanın yanına konurdu. Gözlerinden üç tane 
yağ parçası alınır ve ateşe hediye olarak verilir. Başı ateşe karşı konur. Atın  gözlerini ağacın dallan ile 
açarlar, kulaklarını kaldırırlar. Bundan sonra atın başını evin en güzel yerine yerleştirirler.

Düğünde, Ih ıax  bayramında olduğu gibi, serge'nin ve kımızın rolü  büyüktür. Sahalara ait en 
güzel yemekler bu kısrak sütünden, at etinden hazırlanan yemeklerdir. Böyle, kımız, karın eti, at eti, 
kaburga eti, at kanı, don karaciğer en değerli ve lezzetli yemeklerdir.

X IX . yüzyıla kadar Sahalar büyük, zengin, ünlü bir adam öldüğü zaman, onun mezarının yanma 
atı can!】 veya ölü olarak gömerlerdi, ölen  atı bırakmazlar, gömerler veya başının kemiklerini ağaca 
asarlardı.

Sahaların bir çok m illî oyunları ve dansları at ve tay ile ilişk ilid ir: "At bııolan sırsıı'\ "At buolan 
ooıınuu", "Mas attaax oonňiALi", "Kulun kulluruhııu" "Çoxçooxoy", "Cierenkey" vb.

Saha dilinde at ile ilg ili kelimeler pek çok kullanılır;

attan- (atlan-) "gitmek, yolculuğa çıkmak", 

sılgılaa- (y jlk ıla -) "arayıp bulmak”， 

a tıır munrìax (aygır toplantı) "çok büyük toplantı", 

a tıır t im ir  (aygır demir) "sert demir”， 

a tıır tınımı (aygır soğuk) "şiddetli soğuk", 

a tıır oyuun (aygır şaman) "ulu şaman", 

a tıır k ih i (aygır kişi) "kıskanç insan”， 

a tıır alcarxay (aygır belâ) "büyük belâ",

Sahaların Olonho Destanlarında at sadece iy i bahadırların hayvanlarıdır. Bu atlar adam gibi 
konuşur, Sahaca bilir, sahiplerine yardım ederler.
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A t süsleri

1. Kıçım  (atm  arkasına bağlanan süs)
2. Çapparacvc (atın yan ta rta rın d a  bağlanan süsler).

Sergeler(atdirekleri)

1 .A v lu  serge'si
2 . Şamanın serge'si
3. İneklerin Tanrısı Incucsıt için yapılan serge
4. Satanax serge
5. Savaş serge'si



У Ш І Ү  VASİLYEV-CARGISTAY 

/ هس  Bayramında kullanılan bazı kaplar

1. Üç ayaklı çoroon
2. Ayax
3• B ir  ayaklı çoroon
4. Könkölöy  
5• Xolloğos



SAHA (YAKUT) KÜLTÜRÜNDE AT  VE ATÇILIK

Saha (Yakut) atı

Sahaların (Yakutlann) evlenme töreni. X IX . yy.



S A H A  H A L K IN IN  Ç E V İK  N Ü R G Ü N  B A H A D IR
D E S T A N IN D A  A T  S E M B O L ؛ )*

L İN A  M ÎH A İLO V N A  SABARAYK ÌNA**

Saha halkı uzak Kuzey'in sert ik lim inde  hayvancılık alanında özellik le  de atçılıkta ile ri bir 
m ille ttir. Prof. M . F. Gabişev'e göre ”Yakutlar en eski atçılardır ve ata büyük b ir  sevgi ile 
bağlanmışlardır". Gerçekten de at Saha halkının yaşamında çok önemli bir rol oynamaktadır. Yakut atı 
bu ik lim de  yaşayan insanın hayat tarzı ile  uyum içindedir. Bu at cinsi -50 solukta, açık havada kendisi 
iç in  yiyecek bulma ve hızla semirme (yağ depolama) özelliğine sahiptir. Yani olağanüstü dayanıklı ve 
kanaatkâr b ir at cinsidir. Yakut iç in  at ulaşım aracı, iş ve binek hayvanıdır. Onun sütünden kımız 
yapmışlar, etin i yiyecek  olarak kullanm ışlar, derisinden ise h a fif ve sıcak tutan giyecekler 
yapmışlardır. Yakutlar atla beraber yaşamışlar ve atı yüceltmişlerdir. Bu sebeple atm sahibi öldüğünde 
atının da onunla birlikte  gömülmesini * 1 gerekir.

A t sembolü Saha Olonholarında daima yer almıştır. Olonholarda bu hayvanın yaşam için  fade؛ 
ettıgı tüm  özellikler en anlamlı b ir biçimde anlatılmıştır. Olonhocunun hayal gücüne dayanan bu ifade 
atı bir mucize gibi anlatılmıyor.

Olonho  Yakut fo lklorunun  zirvesidir. "Olonho, olaylar zinciri bakımından asker؛ öykülere 
benzer” (i. ٧ • Pohov). Burada baş kahraman yani A yıı boyunun bahadırı hep zor durumda kalan 
insanları Abaası boyunun kötü ruhlanndan korur ve savunur. Bu kötü ruhlar kötü güçleri temsil 
etmektedirler.

Büyük  olonholardan biri olarak kabul edilen Çevir Nürgün Bahadır'da atm. Aylıların  bahadırı 
olan Nürgün gibi ilahi bir menşei vardır. A t ve insan sanki b ir  bütündür. Mesela, atın ismi bahadırın 
isminden ayrılmaz. Bu isim  sank؛ Ayıı bahadırının şerefli ismine bir ektir:

Siyah renkli bir atı olan 
Doğar doğmaz ayağa kalkmış 
Başı gökyüzüne değmiş 
Çevik Nürgün Bootur 
Meşhur demirciyi
Güzel zırhı ve silahı için  ödüllendirdi...
(Nürgün Bootur'un 3. şarkısı)

A t，yüce dünyanın ilahesinin emriyle bahadır için yaratılmıştır. Yakut mitolojisine göre evren üç 
dünyadan oluşmaktadır: ل) Yüce: orada insanlara yardımcı olan, onları koruyan ilahlar ile yarı iblis  ve 
yan tanrı olan canlılar yaşarlar. 2) Alçak: orada Abaasılar yani A yıı boyunun düşmanları olan kötü 
güçler yaşarlar. 3) Orta (Ara): orada A y lıla r  yani insanlar yaşarlar. Nürgün Bahadır, bu ara dünya

*  Yakut Türkçesi ile  bild irin in  özeti.
* *  Doç. Dr. Lina  Mihailovna  Sabaraykina, Saha Cumhuriyeti Devlet üniversitesi, Yakutsk•
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insanlarını alçak ve yüce dünyadaki kötü ruhlardan korur, o，korkusuz ve cesur b ir  askerdir, 
abartılmış bir semboldür. Onun atı da kendisine uygun bir şekilde anlatılır. Bu at güçlü, cesur, sihirli 
güçlere sahip, uçabilen, insan gibi konuşabilen bir attır. Bahadırın kanadıdır.

Bahadırın atı onun mücadeleleri sırasında hem ona yardım  eder hem de olacakları önceden 
bildiği için  ona öğütler verir. Sahibinden daha bilg ilid ir, öğütleriyle  kötü şeyler her zaman önlenir.

A t insana çok yakın bir canlıdır. Zor duruklarda  sahibinin duygularını hissederek ona yardımcı 
olabilir. Nürgün Bahadır'a karşı atının duyduğu sevgi ve şefkat o kadar güçlüdür k i, sih irli güçleri 
vasıtasıyla kötü olayları önler. Mesela，bahadır atının kulağına kız kardeşini saklayabilir. Nürgün 
Bahadır'ın erkek kardeşinin atı Ulun  Volan, sahibine kulağına  girmesine ve oradaki kartalı 
çıkartmasına iz in  verir. Bahadır kartalı o kadar şiddetle çıkartıp fır la tır  ki kartal dağ gibi yükselir. 
Sonra booturun atın ağzına girmesi gerekir ve bahadırı kendisini ebedi yeşil ülkede bulur. Burada ik i 
direk vardır. Direklerden birisinde üriin ilge (sütlü yemek) diğerinde ise çiçek bulunmaktadır. Bahadır 
ürün ilge 'y i yemeli ve yeniden güç kazanmalıdır. A t ise çiçeği yemeli ve yeniden yıld ırım  gibi hızlı 
olmalıdır.

Olonholarda at, evreni koruyan harika b ir canlıdır. Aynı zamanda çok ؛y i b ir  koşucudur. A t 
yarışlarında Abaası a ta rıy la  yarışır ve daima onları geçer. A yıı bahadırının galib iyetin i önceden 
bildirm iş  olur. A t tıpkı A yıı bahadırı gibi hiç yenilmez. Zaten olonhoiardaki asıl gaye de budur. Bu 
hikayelerde Saha halkı, kendi yaşam güçlerini, özgür ve mutlu bir hayat iç in  gösterdikleri çabayı 
canlandırmıştır.



CULURUYAR ŇURGUN BOOTUR
(O L O N X O G O  A T  O B R A H A )

L ÍN A  M IH A ILO V N A  SABARAYKİNA*

Saxalar tıyıs ayılğalaax tus xotu doyduğa aan bastakıtınan silg i süöhünü canıhan turan iippit 
uonna o lo ro r usuluobuyalarıgar söp tiibehinneren, kin i naadaiaax xaaçıstıbalann sayınnarbıt 
omugunan buolallar.

Sılgı süöhü bılırg ı saxa oloğor uhuluççu oruolu llara. K in i sünnünen kıhmnarı - sayınnarı 
beyetiger beyete ahiliğ in  bulunan, saxağa sııdam sırıı, cieğe - uokka abirallaax kölö, sürün ahilik, 
içiges tanas, sep - sebirgel da bıhntınan tuhanıHara.〇ا kurduk, Saxa siriger baar iigüs boruodalartan 
ilan körüöğün saxa coğııs sılgıtın. Bu çıçırbas ahılıktaax uhun kıhınna, - 50。tımnıılaax ahağas 
xallaanna tuyağınan xalm  xaarı xaya oxson ahıır, ol sılcan türgenniuoyar kıaxtaax, xalm

Xahalanar, suon siellener, onon, xalın tahı uurunan orduk tuluyumtuo  buolar (tıınnaaax 
ıyaahınıttan unuoğa - 13,2%，ete, sıata - 8 6 %) tuygun xaaçıstıbalaax etteex, çuluu silgi. K in i bılırgı 
saxa bıstıspat doğoro, araxsıspat ataha, bıhatık, ahıır aha, kölüyer kölötö, sılcar sırııta. Deleğe da, 
bılırg ı saxalarga, cieleex toyon orto doyduttan aragıstağma, k in i çuluu sılgıtın ilce  barara. Sılgı bu 
ütüö örütterin  ih in  kerexsenen, ügüstük xohuyullubuta uonna olonxo b iir  cohunnaax geroyunan 
buolbuta.

Olonxo saxa noruotun uus - uran ayımnıtın çıpçaala. Bu saxa folklorun  barı janrdarıttan saamay 
bödönnörö (sorox o lonxo lo r 30 taxsa tıhıxnça strokağa tiiye lle r). Biriem e  kıtaanax cüülün, 
oduruunnaax c ilia ri tuoraan, ütümen üyelerten ila  aattara billibe t tıl uruu maastardarınan uhullubut 
buolan, olonxo  kere çoçullubut formalaax, bılırgı con animistiçeskay öydörütten - sanaalarıttan 
siettenıleex baay cikti fantaziyalaax.

Onu tene, olonxo sinkretiçney ayımnı buolan, bihigi manna bılırgı con oloron aaspıt oloxtorun - 
cahaxtarın, mifologiçeskay öydörün - sanaaların, iteğellerin köröbiit. Onon, olonxo uus - uran ayımnı 
ere buolbakka, bu saxa noruotun istoriyata, filosofiyata, iteğele, iskusstvota. G. ٧ • Ergis olonxonu 
mifologiyattan  törütternmite dien belietteen turan eppitteex: "M ifo log iya  dien bılır dağanı tas formata 
ayııiaax, abaahılaax buolan, baran, kin i üöskeebit tördö, oiox material'nay suollara - ayılga uonna 
obşestvo ebitter, baları xııdojestvennay obraztaan kördörüü ebit".

O lofixo  sürün ideyatınan buolar - ayıı aymağı, kün uluuhun abaahı aymağı aymagıttan 
kömüskeehin uonna oloxxo xarana küüsteri utan oxsuharga kıaytarbat kıağı iit ii.

Olonxonu syujetınan körön, bu seriihit - buoyun tuhunan sehen dien eter saxa billiileex  uçenaya, 
fo l'k lo riha  I.V . Puxov. Olonxoğo, üksüger, bootur oxsuhuuga anammit ologo - cahağa, oxsuhuutun 
araas bihilaannara, sırııta - ayana köstör, onton eyeleex olox, cieteeği olox - cahax sürün oruolu llbat.

*  Doç. Dr. L ina  M iha ilovna  Sabaraykina，Saxa Respublikatin  Gosudarstvennay Universitet, Yakutsk, Saha 
Cumhuriyeti.
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Olonxo geroya idealnay geroy bıhııtınan xohuyullar. K in i küiihe - küdege, xorsuna, oxsuhuuga 
tulgadıybata, sırdık oloxxo  tardıhııta noruot geroiçeskay küühün sireydeen kördörör. Ol eren, 
olonxoğo oxsuhuu, serıı ıdealiziruydanar d iir  satammat, olonxo geroyun oxsuhuuta bu sırdık colloox 
olox ihin oxsuhuu, onon, bootur oxsuhuuta, ulaxan obşçestvennay suoltalaağın olonxo tohoğollon  
turan belietiir.

Saxa fo l'klorun  üöreteeççiler: Middendorf, Y. Seroşevskay, i. Xudyakov, suruyaaççılar ٧ . G. 
Korolenko, A. Kulakovskay, p. Oyuunuskay uo.d.a. saxa olonxotun  ütüö örütterin  iirdüktük  
sıanalaabıttara. Xolobura, s. V. Yastremskay ,'Saxa noruotun tılman aus - uran literaturatıttan!' dien 
(1929 s.) kin igetiger ',Zdes' V olorıxo mı vstupaem  V oçarovatel'nıy mir, polnoy poezii, polnıx 
moguçix krasok; porazitel'no moguça, strastna, polna poezii bıvaet olonxo'' dien turan, olonxonu 
bılırgı grekter epostarın kıtta tenneen turar.

Bu kere, ürdük ideallaax, ayıı aymağın, kün uluuhun kömüsküür simbol - geroydardaax 
olonxolor kün bügünüger dieri ölböt - süppet cılğalaaxtar - Xolobura: "Ereydeex - buruydaax er 
soğotox", "üölen  Xardaaççı"，"Uluu  Kudansa" uo.d.a.

Culuruyar Ňurgun Bootur'' olonxo  geroya Ňurgun Bootıır noruokka saamay bih irem m it 
geroyunan buolar. Ol kurduk，sir sir aayı bu geroy tuhunan olonxolor ügüster, olorton orduk kerexs 
emmittere Orosin uonna Oyuunuskay vanannara. (Orosin variana - 16 bastaax, Oyuunuskay variana - 9 
ırıalaax, 34 tıh. strokalaax uluu epiçeskay ayımnı).

Olonxoğo kepsener tügenner, tübelteler üöhee, Orto uonna Allaraa  doydularga buolar• Saxa 
mifologiyatıgar Aan doydu üöhee, Orto uonna Allaraa  doydulardaax. üöhee doydu ürdük mene 
xattıgahıgar Aan doydunu, k ih in i - süöhünü aybıt uonna aranaççılıır ürün  Aar Toyon ayıı oloror. 
Anıy allaraa abaahı, ayıı da anardaax uluu aylılar olorollor. Allaraa doyduğa abaahılar biisterin uustara 
orduulammıttar. K in ile r  bahılıktara Arsan Duolay. Bu uratı maygilaax, albın - ködcün, ölüünü - 
sütüüııü üödüte turaaççı xarana küüster.

Orto doydu - k ih i - süöhü kün uluuha. Manna ütüö sanaaiaax aylıları serge (Aan Alaxçın  xotun, 
Baay Вауапау uo.d.a•) ayıı aymağa oloror. Onon, olonxoğo ik k i utarıta turar küüster tınaahınnaax 
oxsuhuulara koster, ayıı - abaahı, atınnık ettexxe törüür üösküür - ölüü, könül - küheyii küüstere 
oxsuhallar. Ol oxsuhuuga ayıı öttö - tımnaax buoluu, törüür - üösküür, barğarıı küiihe kıayar. Onon, 
üöhe etillib itin  kurduk，noruot sırdık könül oloxxo tiiyer tulğadıybat erelin köröbüt. Olonxoğo bılırgı 
saxalar ağa uustannan oloror kemnere oyuulanar. Orto doyduğa Saxa Saarın Toyono uonna Sabıya 
Baay Xotun saxa aymağın uuhatan-teniten olordoğuna, baar SUOX kustarın Tuyaarıma Kuonıı abaahı 
uol Uot Uhutaakı küühünen ilce barar. Abaahı aymaxtara ayıı aymahtarın ologun ogdolutan "kün - 
örkön uuhun uraanxay saxanı üöhetten - allaraattan ültü tepseller", ayıı aymağın aal uota umullar, alaha 
ciete alcanar". Onuoxa üöheenni tanaralar "Kün uluuhun kömüskete, ayıı aymağın aranalaççıta, 
culusxannaax culuo manan xallaan curaatıgar tura törüöbüt culusxan subuya süürük curaa xara attaax" 
Ňurgun Booturu killereller. A yıı buxatııra araas abaahıları, ayıı conugar aannaabıt ügüs alcarxaydarı 
utarı culuurdaaxtık oxsuhar. Bu oxsuhııularga ayıı aymağın kömüskeen, k in i salan küühiinen, 
küüsteex sanaatınan, saabılınan abaahı buxatıırdarın xaydax kıayan taxsara ııustuk - urannık 
oyuuulanan kepsener. Nurgun Bootur obraha küürketillen  giperbolizatsiya  nımatınan beriller. 
Xolobura，geroy cühüne - bodoto, küühe-uoğa bu kurduk xohııyııllar:

Alta  bılas xoloburdaax 
Amanaat darağar sarınnaax,
Baay tiitirn  bastın dülünün 
Baltaççı uuran banllaabıt kurduk 
Barn rì gli bıççınnaax ebit...
Uolax tııtırrı uhun dülünün
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Uuran - tutan ustalaabıt kurduk 
Noco corogor sotoloox ebit.
Erilleges uıtım  orto dülüňün 
Olornoottoon ilan olopput kurduk 
Erille  dapsıl xarılaax ebit..."

Ebeter:
Xantas gınnağına 
Xallaanı xaxxahır,
Igdas gınnağına 
Iy ı sabardıır,
Küekes gınnağına 
K iin ıi külüktüür,
Küîireenneex cühünneex,
Küüsteex körünneex..."

Onton mannık beyeleex südii buxatıırga üöhetten anammıt at ernie küürketillen  oyuulanar, ol 
kurduk buxatıır atın kiiühün - uoğun tuhunan aağabıt:

A t 4 xaardaax bugul sağa 
Çarçıma taas tuyağınan 
Sitar max xannın sağa 
Xara taahı loglu teben kebiste da 
Sielinen, kuturugunan kmattanna da 
Kötön kuugunaan iste".

Bu, bootur küön körsühüüleriger üs doydunnan tenne tele süürer, buxatıır kötör kınata buolar.
Ol da ıhın, olonxoğo at aata buxatnrtan araxsıbat. Ol kurduk，olonxoğo subu - subu etillen iher: 

Cıılusxannaax culuo manaa хаИаап 
Curaatıgar tura törüöbüt 
Culusxan subuya süürük 
Curaa xara attaax 
Culuruyar Nurgun Bootur” dien.

ikk ih inen  üöhe axtıllan  aaspıtın kurduk, at ernie üöhetten buxatıırga ananan tüher. s axa 
mifologiyatınan, silg i süöhü üöhee doyduğa oloror silgi, ınax süöhîileri üösketer, aranaççılnr ”Uot 
Cöhögöy" ayııttan törütteex. Uçenaydar (G. V. Popov) Cöhögöy, Cehegey dien t i l l  "yezek" dien 
uo.d.a. bılırgı tiiü r tülttan tahaarallar, ol aata - xarabılaahm. Onton kırgıs tılınan "jese" dien tuoxtuuru 
kördöxxö: 1. Çuhhaa, 2. Xarabıllaa
dien suoltalanallar. Ol aata, bu tanara caynta silgi süöhünü aranaççıiaahın, onu aahan, cieni - uotu, 
cieleexteri köm üskiiiir öydöbülge tuttuHuon söp ebit. Onon, üöhetten tiispiit buolan, bu at kihi ere 
söğüön kurduk  sımsa sndam alıptaax kıaxtaax. Olonxoğo ol ügüs epitetterinen, tennebillerinen 
xohuyullar. Xolobura,

Suos soğotoxto 
Sulbu oyon 
Suburus ginna,
Sındııs uotıın kurduk 
Snyillan  sır gına tüste".

Ebeter:
Sulus ox kıırdnk
Suburuyan keler"
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Onnooğor: "Unuorguta köstübetex, ulağata bilHbetex, olomun buHarbatax, oppuohun tuttarbatax 
uoraannaax U ot Kudulu  baygın kurduk sımara xara taahıgar smdalıs gına tüsteğe" dien olonxohut 
beyete da sohuyan turan sehergiir. Onon, mııoram unuordaan kötör kıaxtaax, ol kötön kııugıınatan 
isteğine, kötüten iher buxatıır: "... kulgaağm  tıaha oruluos kus (gogol (utka) kınatın tıahın kurduk 
kurulaan iste; Sireye tıhı talağınan bıhıta sınrîaı* kurduk sanlaan iste" ; "irienex mahl ien in iirin  kurduk 
ilb i tepterde, çuor mas oğus kuturugun kurduk örö subulunna" - d iir  olonxohut.

Usiihiinen, at olonxoğo bootur sııdam sırıılaax kınata ere buolbakka, bu k in i baar ere erelleex 
doğoro, ütüö sübehite. O l kurduk, tınaahmnaax kemne at sılgı saxalıı sanaran toyon - içç itin  sereten 
sübeliir:

Anallaax atahım,
Aga toyonum!
Öhögöydööx üyeğe üöskeebit 
Ohöx xarbıır, üs külük oburgu 
Uoraannaax uluu uorugar 
Öhöxtööx xaanı üktemmitinen tiihüöğe...
Sereppeteğe dieyiniy!"

Onon abaahı buxatıırın umsa battaan sitteller ere, küön körsüher kıaxtanıa etibit dien tıl kötöğör.

Tördühünen, akka, bu olonxo kötör aalıgar, kulgaağınan kiiren buxatıır üssenen taxsıan söp. 01 
kurduk，Ňurgun Bootur bıraatıgar ürün  Uolan buxatıır bıstan - oydon isteğine; ürümeççi manan ata 
sübeliir. Ol sübenen at kulgaağıttan xotoy ogotun llan, 3 tüünneex künü biha i i l t i i tahiydagina, saar 
bulgunnax sağa üllen taxsan, xaannaax ayağın appax gınan ahar ebit, oççoğo, istanan kiiren, l l l ik  
ustunan ot iioex ortotunar tiiydeğine, ikk i lt ik  sergeleri körüöxteex. B iir  serge ürdütten buxatıır "aranas 
ilge” ilan küüs killeren iisseniexteex, ikkis  serge ürdütten 8 salaalaax aça otu llan atıgar bierer, oççogo 
ata küühüren, ox kurduk oyor. Ebeter, bılcahıktaax tügennerge, ayıı buxatııra kömüskeen iher kih itin  
atın kulgaağar sahıaraı*. Xolobura, Ňurgun Bootur baltın Aytalı Kuonu abaahı uoluttan küreten, küön 
körsühüön innine, "tüü kurduk, tüüre oxson, sun kurduk suuluu oxson, atın xanas kıılgaağın ihiger 
anna oxsor".

Besihinen, ayıı ata - çuluu at，k in i abaahı attarın xannık da kürextehiige  tuluppat, melci 
kıayıılaax taxsar. Onon，ikk i buxatıırdar küüreenneex mökküörderiger iççitin , ayıı buxatıırın tühen 
bierbekke, durda - xaxxa buolar.

Olonxoğo, sürün geroy Ňurgun Bootur，tula lıır xalın xarana kiiüsteri utarı oxsuha, melci eriirge 
- muskuurga sılcar buolan, tıyıs cebir soğus xaannaax kihinen  köstör. Ol eren, k in i atın kıtan  
kepsetteğine, tıla  - öhö sımnaan, sonuybut beyete sırdaan, mektietiger, duuhata arıllarga d ili gınar. 
Xolobura, kini atıgareter:

"Sorgulaax sonoğohum  oğoto! M in  mırdaxpma, ıraax da buollargın  çugahaar, suox da 
buollaxxına, baar buolaar Sonoğohuyuorn!" (Orosin varianıgar).

Onton, ata içç itin  "arğastaax samıım altan dalbara buolbut, anallaax atahım, ağa toyonum" 
dienten atınnık aattaabat.

Onon, olonxoğo at uonna kih i (bootur) obraz tara ikk i bıstıspat öydöbül buolan, silbihe ЬегіИеНег. 
At obraha booturu kıağırdan (texniçeskey ere öttünen buolbakka!) küühüger kiiiis  eben，küürketen bu 
obrahı geroiçeskay geroy kurduk kördörörgö tuhalaax ere buolbakka, atınan nönüö, bih ig i baatir 
eyeğes, uyan duuhatm dolguya aağabıt.

Onon, at obraha saxa folklorugar b iir  kerexsener geroyunan bigetik kiirbite. Ol, at, üyeler tuxarı 
saxa oloğor - cahağar, uhuluççu oruoki ılarıttan buolar. Delege da, bügün Saxa Respublikatin 
gerbatigar at obraha saxa belietin kurduk kiirie  duo!



A L T A Y L A R IN  Y A Ş A M IN D A  V E  F O L K L O R U N D A  A T

N ÍN A  ŞATİNOVA*

Dağlık  Altay'da çağdaş atçılık ile  i lg il i geniş bilg i i.  Bahtuşkin, V• Koveşnikov, N. Osinotsov ve 
L. Sokura tarafından hazırlanan Tabunnoye Konevodstvo V Gornom Altaye (1974) "Dağlık  Altay'da 
Sürü Atçılığ ı" is im li kitapta yer almaktadır• Altay  folklorundaki at sembolü Üzerinde ise Prof. Dr. s• 
Surazakov, Prof. Dr. s. Kataş çalışmışlardır. Aynca  b ir ok bilim؛،   adamının da Türk-M oğol fo lk lo r 
prob lem leri üzerine çalışmaları mevcuttur. Ben bunların arasında öze llik le  R. s. Yeşgets'in 
arattırmaları özerinde durmak istiyorum. Bu konuyu açıklarken onun Obrazı Batıra yego konya V 
Turko-Mongolskom Epose (Moskova 1984)，(Türk-Moğol destanında Batır'ın ve atının imajı) is im li 
kitabından faydalandım.

Dağlık  A ltay ’da en eski zamanlardan beri at yetiştiriliyordu. Meşhur Pazırık Kurganlcirı'nda 
arkeologlar tarafından bulunan ik i tür at kalıntısı herkes tarafından bilinmektedir: a) Kısa boylu yerli 
nesil, b) Orta Asya atları.

Eski geleneklere göre erkek öldükten sonra onun sevgili atı da onunla b irlik te  gömülüyordu. 
A ltay  inancına göre atlar, sahiplerine öbür dünyada da hizmet etmeliydi. Pazırık'ta (M.Ö. 5-3 yüzyıl) 
bulunan at cesetleri tabuta yakın bir yerde yer alırken，daha sonraları tabutun üzerine konulmaya 
başlandı. Günümüzde bu gelenok kaybolmuştur. Son olarak 1940'da Onguday ilçesinde ölen bir 
erkekle beraber atı da gömülmüştür.

A ltay  atlan, A. Jilinskiy 'in  açîklamasına göre Moğol atlan gibi Prjevalskiy'in yabani atlarının 
soyundan gelir. Ancak A ltay  atlan M oğol atlarına göre daha uzundur. Göğüs ve bilekleri de daha 
geniştir.

A ltay  atlannın neslini ıslah etme çalışmaları 1907-1908 yıllarında plansız b ir şekilde başlamıştır. 
Bu yıllarda  Altay'ın  meşhur zenginlerinden birisi olan Argımay, ik i Ing iliz , b ir  Arap tayı ve b ir  çok 
Kuznets atı satın almıştır. Bu Kuznets atlarının boyu 145-160 cm. civarındaydı ve yük taşımak için 
uygun b ir  yapıya sahiptiler• Bu neslin oluşturulması için  Orlav, Brabanson ve Kileydesdali atlarından 
faydalanılnııştır.

Yerli at neslinin iyileştirilm esi yönündeki planlı çalışmalar ise 1928 yılında başlamıştır. Bu ıslah 
çalışmalarında şu at cinslerinden istifade edilm iştir: İng iliz , İng iliz-A rap, İngiliz-Norm an, İng iliz - 
Kabardin, İngiliz-Don, Trakenen, Don，Rus ve Tekin-Kabardin. 1931 yılında da Dağlık Altay'ın  Ust- 
kan ilçesindeki Yabogan Harası (No: 78) İng iliz  taylarını yetiştirip yaymaya başlamıştır.

A ltay la rın  hayatında at büyük önem taşır. A tla  avcılık, h a yva n d ık  yapılır, yük taşınır. 
Sütünden kımız yapılır, eti tedavi amacıyla kullanılır.

Doç. Dr. Nina  Şatinova, Dağlık Altay.
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Altay  gelenek ve göreneklerinde de atla ıig ıli her husus ayrı b ir  öneme sahiptir. Kız  istemeğe 
gidildiğinde  kız babası evliliğe  razı olmadıysa ik inci sefer gidildiğinde  oğlan tarafı at dizgin iyle  kız 
evine gelir. Böyle at dizginiyle  gelen görücüler geri çevrilemez ve kız verilir. Hamile kadın ölü evine 
giremez. Am a  her hengi b ir sebeble girmeğe mecbur kaldığında elbisesinin aitına (çıplak bedene) 
üzengi sarıp girmelidir.

A ltaylılar, dağdan geçerken dağın dorumundaki özel ağaca açık renkli bir bez bağlamalıdır. Eğer 
bez bulamazsa atın yelesinden bir kaç kılı koparıp banlayabilir. Bu bez veya at kılı Altaylının  dağın 
sahibine bir hediyedir.

19. yüzyılda ölülerin cesedi mezara öngörip  denilen b ir usulle taşınırmış: yani keçeve sarılan 
ceset, ata binmiş b ir  adamın kucağında mezara götürülürmüş. 2 0 • yüzyılın  başlarında ؛se ağaç 
dallarından yapılan bir sedyenin bir at tarafından çekilmesiyle ceset mazara taşınıyordu.

İnsanla at arasındaki ilişk i özellikle Altayların folklorunda, kahramanlık destanlarında çok yönlü 
olarak ele alınmıştır. Kahramanlık destanlarında at, batır (bahadır)'ın hareketlerini yönetir, olayları 
sahmmden önce sezer ve sahibini zor durumlardan kurtulma yollanm  bulur.

Haik  edebiyatında çoğunlukla bahadırın doğduğu gün atı da doğar. M aaday-Kara  destanında 
gelecekte kahraman olacak çocukla aynı günde dört ku lak lı，gri renkli bir tay dünyaya gelir. Bu tayı 
doğuran kısrak, ineğe dönüşerek yetim  kalmış Kögüteymergen'i de kendi sütüyle besler. Kan Piidey 
destanında da (R adloff tarafından derlenen) kısrak ineğe dönerek bahadır olacak çocuğu besle!*. Onun 
tayı da önce buzağıya döner sonra bahadırın atı olur. Kahramanlık hikayelerinde bahadırı akrabalar】 
ona atını dinlemeyi öğütlerler. Altay-Buuçay hikayesindeki Altay-Buuçay bahadırın karşılaştığı tüm 
zorlukların nedeni, kendi atını dinlememesinden kaynaklan"*• A t savaş alanında yaralanan bahadırı 
kenara çeker ve çeşitli bitkilerle  tedavi eder. Destanda at yere yatarak kar yağdırabilir ya da havayı 
solutabilir.

Kahramanlık hikayelerinde at, insana, ceylana ve kuşa dönebilir. Bu şekilde girilmeyecek yerlere 
girebilir ve oradan batır iç in  önemli şeyleri dışarı çıkarabilir. Bazen hikayelerde bahadır ve atı aynı 
zamanda şekillerini aegıştirebilirler. Mesela, bahadır kara sineğe, at ise yılana dönebilir. A t k ılı at 
olabilir, at kılıy la  bahadır yer altı dünyasındaki ırmağı geçip E rlik  padişahlığına ulaşabilir.

A t insana sadece Halk  edebiyatında yardımcı olmaz, insanları esirlikten ve savaş alanlarından 
hep atlar kurtarmışlardır.

Dünya nasıl değişirse değişsin at önemini kaybetmemiştir. Dün olduğu gibi bugün de büyük 
öneme sahiptir, ç. Y eng ino v^n  "A rg ım ak” adlı şarkısındaki şu mısra bugün de anlamını 
korumaktadır.

"Akşam  sen benim dostumsun 
Gündüz sen benim kanadımsın"
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Göçebe hayatı yaşayan Kazak Türklerinin  yaşamlarında at vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. At 
Kazak Türklerinde  yalnız  bil• binek hayvanı olarak değil, kü ltürle rin in  temelidir. Avrasya'nın 
bozkırlarında yaşayan Türk  m illetin in  üç bin y ıllık  tarihi, at ve atçılığın tarihidir. Kazaklar ata, maddi 
varlığının Ötesinde, ruhani bir vasıf atfetmişlerdir.

K ız  çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun Kazaklar i lk  defa beş yaşında atla tanışırlardı. Eskiden， 
Kazak olup da ata binmeyen, atı sevmeyen Kazakla karşılaşamazdınız. Atın  ehlileştirilmesi doğumu, 
bakım ı，yarışlara hazırlanışı, adeta kutsal b ir sevgi yumağı içerisinde sıcak sımsıcak duygularla 
gerçekleştirilir. Genelde tabiî olan her şey uzun ömürlü olmuştur. Bunun açık örneği ve en canh tanığı 
olarak doğa ile  baş başa olan at, uyumlu, uzun ömürlü ve güçlüdür. At, doğa ve Kazak bir bütüntür. 
"Yeşili sev, doğayı koru” sözünü gönülden benimsemiş olan Kazaklar, at sevgisi ile özdeşleşmişlerdir; 
at sevgisi öylesine kutsallaştınlmşıtır ki, tabiri caiz ise, bu sevgi Tanrı sevgisine eş değerdedir. Canlı, 
cansız tüm  varlıkların  da b ir sahibi，b ir yaratıcısı olduğunu iy i bilen Kazakların ata olan sevgileri bir 
kat daha perçinleşmiştir.

Kazaklar dört hayvan için yaratana yalvarıp bu dört hayvanın uzun ömürlü ve sağlıklı olmalarını 
dilem işlerd ir. Devenin yaratıcısın  Oysıl Kara, atın yaratıcısı Kambar A ta，ineğin Zengi Baba, 
koyununkini de Çoban Ata  olarak bilmişlerdir.

Nuh peygamberin gemisi Kazıkurt dağına geldiğinde bu gemiden karaya i lk  ayak basan Kambar 
A ta  olmuştur. Kazak efsanelerindeki inanç, töre ve mitlerine  göre at rüzgardan, deve çölden, inek 
sudan, koyun da havadan yaratılmıştır. Bu inanç ve görüş paralelinde ik inci bir kıstas görülmektedir. 
Her ne kadar birincisi çok eskiye dayanıyorsa da yaptırımız İlm î araştırmalara göre hem birinci hem de 
ik inci inanç aşağı yukarı aynı paralelliktedir.

A tın  rüzgârdan yaratılmış olması Göktanrı'ya bağlılığının bir ifadesi olarak kabul edilmiştir. Bu 
görüş aogrultusunda Kazak edebiyatında insanı hayrete düşürecek ölçüde geniş b ilg i ve kaynak 
bulmaktadır■

B ir  rivayete göre Kambar yıldızı ile  at arasında b ir bağlantı vardır. Kambar yıldızının diğer bir 
adı Arslan'dır. Kazak inançlarına göre Kambar Ata  yalnız atın yaratıcısı olmayıp, göl ve yolun da 
yaratıcısı olmuştur.

Kazakların esKi jırlarından biri olan Kız  Jibek'te Tölegen'in annesi oğlu için Kambar Ata'ya 
şöyle bir dilekte bulunulmaktadır.

"Göl tanrısı Kambar，
Yol tanrısı Kambar，
Çocuğuma göz kulak o l” •

KAZAKLARIN ESKİ İNANÇLARINDA AT

* Prof. Dr. Şehir Ibırayulı Ibırayev, Kazakistan.
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Kambar'ın yol tannsı olmasının da at kültüyle  bağlantılı olması kuvvetle muhtemeldir. B ir  diğer 
inança göre Kambar yıldızı ile ayın birleştiği anda at ile yola çıkılması Kazaklarda uğursuzluktur. Atın 
yaratıcısının Gök Tanrı ololduğuna en büyük delil de atın adeta kanatlanıp uçarcasına hareket 
etmesidir.

A tın  babası ve annesi hem su yüzünde hem de su altında çok iy i yüzebilmektedir. Bu inanç 
yalnız Kazaklara değil, bütün Türklerde mevcuttur•

Tacikler'e göre Kambar, Şimşek tanrısıdır. Eski Türklerde şimşek düşen yeri kutsal sayıp o 
yerde atlarla gezinilir, süt ve ayran döküp şölen yapılırmış. Bu görüşlerim izi Ç in li araştırmacılar da 
aynen aogrulamaktadır. Çin'deki üysin-gün  kabilesi de şimşek çaktığı zaman evin duvarlarını ve atın 
bağlı bulunduğu kazıklara  aynen eski Türklerde  olduğu  gib i süt ve ayran dökerek "A tım ızın  
yavrulanna şimşek düşmesin" deyip dilek ve temennilerde bulunuyorlarmış.

B ir  başka inanca göre Gökte Dem ir Kazık，Akbozat, Gökbozat, Yedi Karakşı (Yedi Haydut), 
adh dört yıldız varmış, bunlardan Akbozat ve Gökbozat, Dem ir Kazık'a bağlıymış. Yedi Karakşı ise 
Akbozat ve Gökbozat'ı çalmak için  mütemadiyen fırsat kollarmış. Tabii k i gece boyu fırsat kollayan 
Yedi Karakşı tam hedefine ulaşacağı anda gün dokuyor, dolayısı ile hedefine de * Bu
ıkı atı çalma teşebbüsü gerçekleşecek olursa kâinatın sonu da geleceği inancı hakimmiş.

1) Demir Kazık ile ilg ili inançlar:

a) Gök gürlediği zaman atın bağlı olduğu kazığa ayran veya süt dökmek gerekir.

b) Şimşeğin düştüğü yeri atla dolaşıp yine süt ve ayran dökmek gerekir.

c) Gerek insanoğlu gece yatağa girdiğinde, gerekse ölü kabristana defnedildiğinde  baş 

tarafım  Demir Kazık'a doğru çevirmek gerekir.

ç) Mezar taşının Demir Kazık'a doğru bakmakı gerekir•

d) Semanın göbeği, yani merkezi，Dem ir Kazık'tır.

e) Ağaçlar da Demir Kazık yıldızına bakarak büyürler.

2) Akbozat ile ilg ili inançlar:

a) Göktanrı'ya kurban kesilir.

b) A t dünyanın dört köşesidir.

c) Akbozat Jüpiter gezegeninin çocuğudur.

3) A t Kültünün somut tezahürleri:

a) Heykeli dikilen at ve kısraktan Tulpar dünaya gelir.

b) Sahibi ölünce atı ile gömmek gerekir.

c) B ir  faninin  ölüm  yıldönümünde kuyruğu kesilen atın kurban edilmesi geleneği vardır; 

bu atın etinden pişirilen yemeğin adına yani "son yemek” adı verilir.



KIMIZ ÜRETİMİ

^ R Z A T  DOĞRU*

Türk  kültüründe at ve atçılıkla i lg ili bu toplantıda atın dişisi olan kısrak sütünden yapılan Türk 
içk is i kımızdan bahsetmemek b ir noksanlık olurdu. Böyle b ir  toplantıda bana kımızdan bahsetme 
imkanı veren, başta Marmara Üniversitesi Türkiyat Merkez Müdürü sayın Prof. Dr. Emine Gürsoy'a 
ve ekibine teşekkürlerimi sunar, sayın konukları saygıyla selamlarım.

Kım ız, hepinizin b ild iğ i g ib i，Orta Asya’da yaşayan Türk  boylannm  hepsinde içilen ve geçmişi 
ta rih im iz le  başlayan, Türk'ün  m illi ve ortak içk is id ir. Kımızı içk i olarak Ziya  Gökalp şöyle tarif 
etmiştir: ”Atamın içkisi köpüklü kımız, içme dedi arpa suyu b ir Kırgız” .

Kım ız  Üretimi, göçebe şeklinde yaşayan Türk  boylarında binlerce yıldan beri bilinen geleneksel 
yöntemlerle yapılmaktadır. Hazırlanması çok emek gerektiren bir iştir.

Kım ızın  i lk  mayası Kuzu Şirdan'dır. Buna aynı zamanda Türk mayası da denir. Bu maya, yeni 
sağılmış kısrak sütüyle saba adı verilen, kayın ve kızılcık  ağacı dumanıyla tütsülendirilm iş, atın 
derisinden yapılmış tulum lar içinde üretilir. Belli sıcaklıkta karıştırılıp, piskek tabir edilen tokmakla 
dinlendire dinlendire dövülür. Bu şekilde sütün mayalanması, fermente edilmesi sağlanmış olur.

Söz konusu kaba，yani sabaya zaman zaman kısrak sütü ilave edilerek ve dövülerek bu işlem 
tekrarlanır. Her defasında，süt ؛ ]ave edildikçe, ik i saatte b ir en az 5 bin kez dövülür. Bugün bu işlem 
sanatoryumlarda ve büyük üretim merkezlerinde endüstriyel yöntemlerle yapılmaktadır.

Kım ız  yapımında kullanılan teknolojik  yöntemler, geleneksel yöntemlerden çok daha farklıdır. 
Endüstriyel kımız  yapımında süt, paslanmaz çift-cidarlı, özel yapılmış çelik tanklara konulur. Kımız 
mayası ilave edilip  dakika karıştırıldıktan sonra, vücut sıcaklığında 2-3 saat fermantasyona ل 20-5 
bırakılır. Tekrar fermantasyonu ve gaz oluşumu için  bırakılır. Kıvama geldiği, kokusundan anlaşılır. 
Ve artık kımız, şişelenmeye ve içilmeye hazır duruma gelmiştir. Kımız  - İ v e +7 с  sıcaklıkta 3 ay 
müddetle muhafaza edilebilir.

Kımız, beyaz renkte，süte göre daha akışkan, daha homojen bir yapıya sahip olup，pıhtı içermez. 
Kendine özgü tad ve kokuya sahiptir. Kendine has süt kokusu dışında yabancı bir koku bulundurmaz. 
Kımızı ilk  genler，kekremsi bir tad hissederler. Damakta hoş bir lezzet bırakır.

Orta Asya'daki Türkler, bilhassa Kazak-Kırgız Türkleri, atlarla haşır neşir oldukları için, her 
yaştaki ata is im  vermişlerdir. Mesela üç yaşındaki erkek kısrak yavrusuna kanarı, dört yaşındaki 
yavruya dönen, beş yaşındaki yavruya beşti denmiştir.

Kım ızın  kalite  ve derecesi de bu tayların yaşına göre değerlendirilir ve ölçülür. Mesela kunan 
kımız  'tatlı kım ız•，dönen kımız 'orta-sert kımız', beşti kımız 'çok sert kımız’ demektir.

* Şirzat Doğru, Al aş Kımız üretme Çiftliği Sahibi, Kemalpaşa, İzmir.



KIM IZ  ÜRETİMİ 323

Orta Asya’da yaşayan Türkler, kımız içmekten büyük zevk duyarlar. Kım ız  yediden yetmişe 
herkesin içeceği olmakla beraber, daha çok toylarda，bayramlarda ve şölenlerde iç ilir. Kımızın neşe ve 
dinçlik kaynağı olarak, cesaret ve y iğ itliğ i arttıran özellik taşıdığım kabul ederler•

Başta Türk  Cumhuriyetleri ve Rusya olmak üzere, hemen hemen bütün Avrupa  ülkelerinin  
araştırmalanna göre tespit edilen faydalan şunlardır:

A. Güçlü bir besin maddesidir. Vitamin ve mineral yanında tam değerli aminoasitleri içerir.
B . Asit-karbon ihtiva  ettiğinden, mide hastalıklarının tedavisinde çok yararlıdır.
c .  Çok güçlü b ir  antiseptiktir• Bu  özelliğ i ile  vücuttaki m ikropları yok  eder, dolayısıyla 

hastalara direnç ve bağışıklık kazandırır.
D. İçindeKi karbonhidratlar sebebiyle, ishal ve idrar yolu hastalıklarında tedavi edicidir.
E. Kımız, damar sertliğine iy i gelen aminoasitleri en uygun bileşimde bünyesinde bulundurur.
F. Güçlü ve yararlı b ir  antib iyotik  olduğu Üzerinde hekim ler f ik ir  birliğ indedirler. Bunun 

yanısıra ih tiya rlık，dermansızlık，karaciğer, akciğer, böbrek ve daha nice hastalıklann 
doğal ve en etkili ilacıdır.

G. B ir  araştırmacı kımızın etkilerin i üç kelime ile  Özetler: "Besler，kuvvetlendirir，yeniler” . 
Kazakla  "Kım ız  içen evin uçuğu bile olmaz" derken 1 1 1

Kım ız  sayesinde yüz yaşına kadar yaşayan Kazak Türklerin in  m illi şairi C am b i Cabayoğlu 
kımızı şöyle tanımlar: "Tadı damakta kalan，saf altın gibi sarı kımız, sağlıklı kişiye  kuvvet veren, 
dertliye deva kımız".

Atalarım ız  kım ızı uzun ömür içk is i olarak kullanıyorlardı. 60-80 yaşlarında gocuk sahibi 
o lab ild ik le ri，hatta sahip olduklan  erkek gocuklarını is im lerin i de 'A ltm ışbay', 'Yetrnişbay' ve 
'Seksenbay' diye koyduklan  bilinmektedir. Kımızın insan hücrelerini yenileyici olduğunu tespit eden 
Avrupa ■ le ! * .günümüzde kımızla gençleşme kürleri yapmakta ve tedavi merkezleri oluşturmaktadır ,؛

Y ine  atalarımız，anne sütü emmeyen bebekleri taze kısrak sütüyle büyütmüşlerdir. Bugün ise， 
kısrak sütünün anne sütüne en yakın olduğunu tespit eden AvrupalIlar, anne sütü emmeyen bebekleri 
kısrak sütüyle büyütmeye yaygın olarak başlamışlardır.

Bozkırda yaşayan göçebe Türk boylarının kızları ve gelinleri kısrak sağarken, sütün köpüklerini 
yüzlerine s ile rle rd i, c iltle ri hiç b ir  zaman kırışmaz, her zaman pürüzsüz görünürdü. Şimdi bunun 
farkına varan Batı ülkeleri, kozmetik sanayi dalında kısrak sütünden çok pahalı c ilt kremi, şampuan ve 
sabun üretmektedirler.

Anadolu Türkleri, kımızı tarih kitaplarından veya tarihi romanlardan biliyorlar. Kımızın nasıl ve 
neden yapıldığını bilen ler pek azdır• Türkiye 'ye  kım ızın  f iile n  gelişi şöyle olmuştur: 1949'da 
Anayurdumuz Doğu Türkistan 'ı，komünizm in  işgal etmesiyle b ir  kısım  Kazak Türk le ri Alibeg  
Hakim'in önderliğinde yarı hayvan sırtında, yan yaya olarak ؛k  yıl süren yorucu bir yolculuk sonucu ؛
Taklamakan Çölii'nü  geçer. Çölde su yerine hayvan kanı, Himalaya Dağları'nı aşarken de oksijen 
yetersizliğinden dolayı ilaç  yerine insan idrarı iç ilm ek  zorunda kalınır. Ve çok sayıda insan 
kaybederek, Hindistan'a  ulaşılır. Daha sonra 1954 yılında  Anadolu'ya  gelip  yerleşirler. Yakın 
tarihimizde bu göçe "Büyük Kazak Göçü" denilir. Bendeniz de bu göçten gelenlerdenim•

Türkiye 'ye  geldiğim izde  ata içk im iz  kım ızın  Anadolu'da  unutulduğunu  gördük. Kım ızın  
özlemini çeken Alibeg  Hakim, kendi sınırlı imkanlarıyla  Salihli'de  kımız yaptı ve artık  Türkiye’de 
kımız yavaş yavaş duyulmaya başladı. Orta Asya'da kımızla  büyüyen rahmetli Ord. Prof. Dr. Zeki 
V elid i Togan ve Prof• Abdülkad ir inan，Salih li'ye  zaman zaman gelip，kım ız  içerek hasretlerini 
giderirlerdi.
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Unutulmaya yüz tutmuş bu ata içeceğimizi tekrar Türkiye'mize kazandırmak amacıyla, İzm ir'in  
Kemalpaşa İlçesi, N if  Dağı eteklerinde, Altay  Dağlan ve yaylalarına benzer bir vadi seçtim ve 'Alaş 
Kım ız  Üretme' adında bir ç ift lik  kurdum. Dağlık  araziye uyumlu, süt verimi yüksek, Kazakistan'daki 
cabı adındaki kısrağa benzer, Avusturya  kökenli Haflinger ırkı kısrak getirerek kım ız üretimine 
başladım. Ve  ufak  çapta da olsa, dağıtımına başlamış bulunuyorum. Kım ız  üretim  kapasitem, her 
geçen gün artmasına rağmen, talepteki artış nedeniyle istekleri henüz tam olarak karşılayamamaktayım. 
A rtık  Anadolu’daki kardeşlerimiz artık unuttuklar】 ata içeceğimiz kımız ile tanışmış bulunuyorlar. Bu 
tanışıklılığm  her geçen gün daha da derinleşmesi, kımızın Türkiye  çapına yayılarak, tekrar Anadolulu 
kardeşlerimizin damak zevkleri arasına girmesini diliyorum.

Bu meyanda tüm  Türk  boylarının büyüdüğü yurtu andıran, betonarme bir otağ inşa ettim. Bu 
otağda kımız  iç iliyo r, Orta Asya'daki Türk  boylarının yemekleri ikram  ediliyor. Ve vadide atalarımız 
gib i ata binme usulü öğretiliyor. Bu şekilde ö rf ve adetlerimizi tekrar canlandırıyor, gelecek nesle 
devretmeye çalışıyoruz. Çevre halkı ve basın buraya şimdiden "M in i Kazakistan” gözüyle bakıyor ve 
bu vadiye ”Kazak Vadisi" deniyor...

Yukarıda bahsettiğimiz gibi yılk ı beslemek, sağmak, kımız yapmak gerçekten bugünkü hayat 
şartlarımıza göre çok zor b ir iştir. Fakat kaybolan bir kültürün tekrar canlanmasını görmek çok büyük 
bir zevktir. Zcihmete katlanılırsa, kaybolan bir çok ata kültürümüzü tekrar kazanmamız mümkündür.

Sözümü m illi şairimiz Mağcan Cumabayoğlu'nun kımızla ilg il i bir şiiri ile tamamlamak istiyorum:

A l işing-der
Bul kımız
Bu l kımızdıng
Arğı atasın sarar sang
Kulaşa ku-uluk biye sütü edi
Tomsargan er türktüng ası edi
Bul kımızdı kim işsin?
Bu l kımızdı 
Aylı künü aynalğan 
Bulttu günü tolğarıgan 
Kuruğın kuv nayzaday tayangan 
Т о т  sarğan er türktün özü işsin

Türkiye Türkçesiyle:

Ey baylarım, baylanm  
Bu kımızı içmeyene 
K im  Türk  der.
Bu kımızın aslını sorarsan 
Bahadır Türk'ün can dostu 
Kısrak sütüdür.
Bu kımızı kim  içer?
Bu kım ızı,
Düşmanı gece gündüz bekleyen.
Süngüye dayanarak uyuyan 
Kahraman Türk'ün evladı içer.



III. BOLUM

ÇAĞDAŞ ATÇILIK



____________________ ________________________________________



T Ü R K İY E 'D E  A R A P  A T I  Y E T İŞ T İR İC İL İĞ İ

M USTAFA  (ÇELEBİ

Tarihte Türk miUeti kadar at ile yakından ilgilenen, onu seven ve benimseyen m illetler çok azdır. 
Türk  m ille tin in  doğuşu, yaşamı ve ile rley iş i at üzerinden olmuştur. Türk  kahramanlığının Orta 
Asya’dan Çin'e, Hind'e ve Avrupa  içlerine yayılışı yetiştird iği iy i atlar sayesinde olmuştur. A tla r؛ 
Türkler tarafından avcılık, at yanşları, cirit, çeşitli oyunlar ve eğence ile harplerde de değişik amaçlarla 
kullanılmış ve bunun sonucu toplum  içersinde çok önenıli bir konum kazanmıştır. "Türkün ömrünün 
yandan fazlası at üzerinde geçer. Türk  hem çoban, hem seyis, hem cambaz, hem baytar, hem 
süvaridir. Özet olarak bir Türk başlı başına bir millettir•■' diyen ünlü İslâm m üellifi Câhiz, bu deyişi ile 
atın Türk toplumundaki yerini çok güzel ifade etmektedir.

A t ırk la rı arasında Arap atı; sahip olduğu güzellik, vücut yapısındaki tenasüp ve ahengin 
yanında, yüksek irsi kabiliyet ve karaktere sahip olnıası, sürat, mukavemet ve değişik tabiat şartlarına 
dayanıklılığı sebebiyle at yetiştiriciliğ inde  devamlı olarak kullanılmıştır. Eski b ir Türk  eserinde1 Arap 
atında aranılan vasıflar şu şekilde anlatılmaktadır: Arap kavlince atın alası odur k i başı ku.ru ola, kalem 
kulaklı ola, burun delikleri büyük ola, boynu uzun ola, yani dal boyunlu, karnı ziyade geniş ola, ceylan 
gözlü olup, yavuz bakışlı ola ve yürüdükçe ik i adımı beyni altı züra ola.

Safkan Arap atının bu yüksek irs i vasıflarından istifade edip, Osmanli Türkleri yükselme 
devirlerinde dünyanın en büyük süvari birliklerine  sahip olmuşlar, 15-16. yüzyıllarda şim diki haralara 
benzer ”Hayvan Ocakla】.】" tesis etmişler ve en güzel at numunelerini yetiştirm işlerdir. Bu dönemde 
hayvanat ocakları, sipahi teşkilatı ve ye tiş tiric iliğ in in  himaye görmesi, atçılığım ızı gerek sayı ve 
gerekse kalite  bakımından çok ile ri duruma sokmuştur. Nitekim  İn g iliz  atının elde edilmesinde 
kullanılan  aygırlardan üçü (Byerley  Türk  1689'da İzmir'den, Darley  Arabian 1706'da Halep'ten, 
Godolphin Arabian  1730'da Tunus'tan) Osmanli imparatorluğu'nun egemenliği altında bulunan 
topraklardan İngiltere'ye götürülmüşlerdir.

İmparatorluğun gerileme devriyle birlikte  at yetiştiriciliğine verilen önem azalmış, hayvan ocakları 
dağıtılmış, değerli damızlıklar elden çıkarılmıştır. A t ihraç eden imparatorluk 1864 yılında İstanbul 
civarında kurulan hara iç in  Polonya'dan ik i baş Safkan Arap aygır ile 90 baş kısrak ithal etmiştir. 
İmparatorluğun çöküşü ile  birlikte, yine eldeki materyal dağıtılmış, Arap atının kaynağı olan ülkeler 
Türkiye  Cumhuriyeti sınırlan dışında kalmıştır.

Cum huriyetin  kurulmasıyla  b irlik te  atçılık  ve hayvancılığın ıslahı iç in  904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanunu çıkarılmıştır. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibariyle  at her yönden önem taşıdığından 
Türkiye  atçılığın teknik ve bilimsel yöntemlerle yetiştirme ve üretimini sağlamak amacıyla. Çifteler, 
Çukurova, Karacabey, Karaköy ve Sultansuyu Haraları kurulmuş ve bunun yanında ülkenin değişik 
bölgelerine açılan aygır aşım duraklarına sıfat sezonu içinde aygır gönderilmiştir.

Tarımın mekanize olmaya başlaması ile  b irlik te  atın hizmet hayvanı olarak önemi yavaş yavaş 
kaybolmaya başlamış, buna paralel olarak bazı haralarda yetiştirmeye son verilm iş  ve b ir  çok aygır 
deposu kapatılmıştır.

*  Dr. Mustafa Çelebi, TİG EM  Hayvan Sağlığı Şube Müdürü.
1 Emrullah: Muhisülmaarif, İstanbul 1318, Sahife 423，TİG EM  Hayvan Sağlığı Şb. Md.
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1924 yılında başlanan bilimsel çalışmalarda ihtiyaç duyulan Safkan Arap damızlık kadro:
a- Yurtiçinden  (Urfa  ve civarı) mubaya edilen damızlık kadro: 925 آ yılında gönderilen uzman 

heyet U rfa  ve civarında Subeyhi, Seklavi, Kırşemsa, Cilfe, Suade, Hamde ve Necmiye adındaki 
Safkan Arap kısrakları satın alarak damızlık kadroya ilave etmişlerdir. Daha sonraki yıllarda da 
Fındık，Y ıld ız , Maide, Şehbal, Cemile, Alnazlı, Naıme, Lale, Zehra ve Merzuka is im li kısraklar 
alınmıştır.

b- Saraydan in tika l eden dam ızlık  kadro: imparatorluğun  dağılmasından sonra saray 
tavlalarından Memduh (Kuheyletü l-Acuz), Ebcer (Kuheyletül-Acuz), Alderviş  (Seklavi-Cedran) 
adındaki aygırlar ile  Solmaz, Callide (Seklavi-Cedran), Bulut (Maneki) ve Mesrure is im li kısraklar 
Karacabey Harasına intikal etmiştir.

C- 1930，1932 ve 1936 yıllarında uzman heyetlerce Irak, Suriye ve Lübnan’dan seçilerek satın 
alınan aygır ve kısraklardan oluşturulmuştur. 1930 yılında  ІгакЧап soylu Arap atı Örneklerinden 
Necrne, Sapha, Neame, Munteha ve Hıraybe is im li kısraklar satın alınmıştır. 1932 yılında 22 baş ve 
1936 yılında ١ 19 baş Safkan Arap kısrak ve aygır, Iıak, Suriye ve Lübnan’dan satın alınarak damızlık 
kadro genişletilm iştir. 1932 yılında yapılan ahmlarda heyet çok şanslı olmuş ve bugün ye ttirm e n in  
tem elin i teşkil eden Baba Kuruş (Küheyletül Kuruş), Berk 1924 (K iiheyletül Berk), I. Seklavi, 
Veliyü layh t, Sa'ad 1928 (Küheyletü l Sa'de) Irak  ve Lübnan'dan satın alınmıştır.1936 yılında ise 
Hilâluzzamatı (übeyye  Tüşşerrak) Kuheylan Dabi, Kuruş Şatra, Hamdani Simri ve Küheyletül Treyfi 
adındaki aygırlar getınlerek haralara tahsis edilmiştir.

1924 yılından itibaren yapılan çalışma eşgal ve performansa dayalı seleksiyonlar sonucu, 
ülkemizde bilhassa haralarda çok güzel numuneler ve elit bir damızlık sürü elde edilm iştir. Klasik 
kitaplarda 148-152 cm. olarak belirtilen cidago yüksekliği, Anadolu'nun ekolojik  şartlarının etkisi ve 
bu seleksiyonlar sonucu 155-160 cm.'ye ulaşmış bulunmaktadir. Bu seleksiyonlarda cüssenin 
büyümesi yanında kuvvet, mukavemet ve süratte önem verilerek, Arap atının fenotipinden bir şey 
kaybetmeksizin ülkemize özel bir at materyali elde edilm iştir ki buna rahatlıkla "Türk Arap Atı" demek 
mümkündür.

Cumhuriyetin ilânından sonra teknik ve bilimsel metodlara dayalı olarak yapılan yetiştirmede 
Sa'ad, Berk, Hiialuzzaman, Kuruş, Seklavi ve Alkuruş  baba kan hatları yetiştirmede büyük rol 
oynamış olduklarından bu hatlar aynen muhafaza edilmiş olup, bugün yetiştirmede kullanılan aygırlar 
bu kan hatlarından gelmektedir. Sa’ad kan hattı kuvvetli yavrular verirken，Seklavi kan hattı istenilen 
dişi fam ilya la rı vermiş, Kuruş  kan hattı süratin yanında atlara güze llik  ver— tir• Berk ve 
Hilaluzzamanlar güzellikleri yanında kemik yapısı yönünden kuvvetli yavrular vermiştir.

Yine  çalışmaların ilk  yıllarında yüzden fazla olan dişi familya  sayısı yıllar iğinde yapılan metodik 
çalışmalar sonucu elden çıkarılarak azaltılmış olup, halen Devlet Haralarında çalışmalara 37 dişi 
familya ile devam edilmektedir.

Bugün Türkiye'de  Safkan Arap atı ye tiş tiric iliğ i geniş çapta devlet kontrolünde olan Tarım 
ile tm e le r i Gene] Müdürliıgıi'ne  bağlı Anadolu (Ç ifte ler Harası)，Karacabey ve Sultansuyu Tarım  
İşletmelerinde 36 baş aygır ve 285 baş kısrak ile  yapılmaktadır. Aynca  özel yetiştiric ilerin  elinde 
mevcut yaklaşık 500 baş Safkan Arap kısrak. Tarım  ve Köyişleri Bakanlığı'nm  kontrolunda bulunan 
A t Üretme istasyonlarındaki 50 baş aygır ile  tohumlanmakta ve ye tiş tir ic ilik  hizmetelerinde 
kullanılm aktadır. Her yıl ortalama olarak 150 baş tayın tescili yapılarak Bakanlıkça pedigrileri 
verilmektedir. Tarım  işletmelerinde atçılık faaliyetlerinden olan sıfat tevzii programlan, kadro fazlası 
olarak ayrılacak ve performans testi için  yarış sahalarına satılacak taylar uzman heyetler tarafından 
tesbit edilir, işletmeler damızlık dişi materyallerini kendileri yetiştirirler. Aygırlar ise büyük çoğunlukla 
yarış sahalarında yüksek performans gösteren atlar arasından seçilerek satın alınır. Yetiştirilen  taylar, 
işletmeler tarafından birisi işletme merkezinde, diğeri de yakın hipodromlarda olmak üzere senede iki 
sefer açık arttırma suretiyle satılırlar.
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S U N ^  T O H U M L A M A  T E K N O L O J İS İ

AD NAN  ÖZKOCA*

A t  her zaman bir tablo kadar güzel, bir kitap kadar anlamlıdır. Konuşmasa bile, uzun k irp ik li 
siyah gözleriyle, şükranlarını her an kendisine hizmet edene anlatır. Atı en iy i tanıyan ve seven toplum  
Türklerdir. Böyle olmasaydı Olta Asya’dan Avrupa içlerine kadar gidemezdik.

Bakınız bu konuda halk ozanı Dadaloğlu ne diyor:

Atın  tımarını kendin yap da âr sanma 
Yemini çifte ver, eksiğin kâr sanma 
Kendi elinle atın ellere salma 
Ağır devlet, her kuvvet eşkin bir atla gerek.

Buradaki eşkin at deyimi çok anlamlıdır ve tarih boyunca bu özellik  Türk  atlarında, yetiştirme 
yönünden benimsenmiştir. Eşkin atın anlamı çevik ve hareket yetene^ en üst düzeyde olan at demektir. 
İşte bu atlarla Kosova ve Niğbolu  muharebeleri kazanılmış, Türk  akıncılan Avrupa içlerinde atlarım 
sulamıştır. Sözünü ettiğim  savaşlarda haçlıların kullandığı gibi ağır zırhlarla donatılmış soğuk kanlı 
atlara (katana) rağbet edilmemiş, hareket yeteneği yüksek eşkin atlar kullanılmıştn'.

Bütün tarih belgeleri Türklerin at yetiştirmekte ve binicilikte  en eski devirlerden beri usta ve öncü 
olduklannı göstermektedir, i lk  at Türk  vatanında Türkler tarafından evcilleştirilm iş, süvariliği de diğer 
uluslara Türkler öğretmiştir.

Osmanh Türklerin in  büyük zafer ve akınlarında süvari kuvvetleri büyük işler görmüş ve Türk 
orduları büyük süvari güçlerine sahip olmuştur. Mohaç muharebelerinde orduda 300 tavla bulunduğu 
kayıtlıd ır. E v liya  Çelebi (Seyahatname C il t : l )  o zamanki Türk  ordusunda Rumeli'de  74 bin, 
Anadolu’da 91.600 olmak üzere toplam  166.200 süvari bulunduğunu bildirm ektedir. 16. yüzyılda 
ordudaki süvari sayısı 200 bine çıkmıştır ki bu kuvvet zamanın en büyük süvari gücüdür. Türkler eski 
zamanlardan beri atlı sporlara da büyük önem vermişlerdir. Ingiltere'de i lk  at yarışı 1603'de birinci Jan 
zamanında，Fransa’da 1776'da Fontainbleu'de yapılmıştır. Oysaki Türkler, bugünkü yarış tekniği gibi 
olmamakla beraber, Orta Asya'da at yarışlan yaparlar ve çeşitli atlı sporlarla meşgul olurlardı. Osmanlı 
Türklerinde de at yarışları çok yaygındır. Bayram  ve Cuma günlerinde, i lk  ve Sonbahar aylarının 
uygun zamanlarında büyük yarışlar tertip edilirdi• Her Türk  şehrinin yanmda mutlaka bir yarış yeri 
bulunurdu. Orhan bey 1325 yılında  Bursa'yı alır almaz i lk  iş olarak bu şehirde b ir  yarış yeri 
ayırmıştır. BursalIlar bayramlarda burada yarışırlar ve atlı sporla vakit geçirirlerdi.

Prof Dr. Adnan özkoca, İstanbul ün iv . Veteriner Fakültesi. Dölenme ve Sun'i Tohumlama Anabilim  Dalı, 34851 
Avcılar, İstanbul.
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Türk  büyüklerinin  atlarına gösterdikleri sevginin pek çok örneği de mevcuttur. Bunlardan III. 
Osman olarak tarihe geçen Osmanli padişahı, S is lik ır is im li atına sarayının bahçesinde mezar 
yaptırmış ve başına taş dikerek aşağıdaki mısraları yazmıştır.

Z illi Hak Hazreti Osman Hanın 
Sislikır nam atı anılmıştır 
Emri Yezdan ile mevt erişicek 
Bu mekan içre gömülmüştür.

Bu  atlara ahırda kıym et biçilemez. Kendinden geçmiş gibi duran，ağır ağır yem ini yiyen, 
dinlenen atı eyer altında görmek gereklidir. Yelesini, kuyruğunu diker, burun deliklerini açıp sesli bir 
şekilde solumaya başlar. Gerilmiş bir yay gibidir. Fırlamak için binicisinin ufak bir hareketini gözler.

Kısrak şefkatli, sabırlı b ir anadır. Tayım  her yaratıktan，hatta sahibinden bile kıskanır. Adeta, 
onun üzerine titrer. Merada zaman zaman yavrusunu arar, yanına gider ve onu öpüp koklar. Tayım 
emzirirken gözlerini kapar, yavrusunu incitmemek için kıpırdamaz.

İşte atı bu özellikleri ile tanıyan ve benimseyen Türkler tarih boyunca ona gereken değeri vermiş, 
savaşta olduğu kadar tanmda ve ulaşım işlerinde de yararlanma yoluna gitmişlerdir.

Genç Türkiye  Cum huriyeti'n in  kuruluş çalışmaları hazırlanırken tarım  alanında da önemli 
hedefler saptanmış ve bu hedefler içerisinde at yetiştiriciliğ i de ele alınmıştır. B ir  program çerçevesinde 
at İslah çalışmaları başlatılmış, Islahı Hayvanat Kanunu ile Haralar Kanunu uygulamaya konulmuştur.

A t İslah çalışmalarında hedef aşağıda açıklamaya çalıştığım doğrultuda ele alınmıştır.

1. Karacabey Atı: Bu ırk aslında bir yarımkan Araptır. Karacabey Harasında (Çiftelerden getirilen 
kısraklara yetiştirme kuralları içersinde zaman zaman safkan Arap ve yarımkan Aıap aygırlar verilmek 
suretiyle，uzun yıllann  başarılı b ir çalışması olarak meydana çıkarılmıştır. Arap atına kıyasla daha iri 
yapılı, müşekkel ve kuvvetlid ir. Çabuk terbiye kabul eder. Çevre koşuUarına uyar, hastalıklara karşı 
dayanıklıdır. Yemden yararlanma ve döl verme yeteneği yüksektir. Tam  b ir binek，koşum ve tarım  
atıdır. Türkiye 'n in  her bölgesine dağılmıştır. Dört yaşını tamamlamış olanlarda cidago yüksekliği 
153.9, göğüs çevresi 174.3, inc ik  çevresi 19 santimdir.

2. Nonius ve Karacabey Nonius Atlan: Macaristan'dan getirilen bu atlar, Karacabey Harasında 
saf olarak ye tiş tirild iğ i gibi, yerli materyal ile  birleştirilerek melezleme çalışmaları da yapılmıştır. 
Ordunun ağır koşum ihtiyacım  karşılamak amacıyla banlatılan bir girişimdir. A ^ r  cüsseli, sert mizaca 
sahip hayvanlardır. A rtık  bu yetiştirme yapılmamaktadır.

3• Safkan Arap A tı: Karacabey Harasında Arap atı ye tiş tiric iliğ in in  amacı, yarımkan Arap 
yetiştirmesine kan vermek ve bunlara asalet ve zerafet sağlamak olmuştur. Bunun yanmda yarış 
alanlarının ihtiyacı olan koşu atını temin etmek de göz önünde tutulmuştur. B ilind iğ i gibi safkan Arap 
atı dünyanın en güzel yaratıklarından birisidir. Kuru bir başa, uzun k irp ik li ve anlamlı gözlere sahiptir. 
Burun üstü h a fif çukur, kulaklar hareketlidir. Başa ve omuza gayet iy i bağlanmış güçlü ve zarif bir 
boyun ile  gelişmiş olan cidagosu dikkati çeker. Bunun yanında，sağlam bir bel ve sağrı yapısı, sağlıklı 
tırnakları, ince delisi, parlak kılları ve kuvvetli bir kemik yapısı mevcuttur. Canlı bir mizacı vardır ve 
sahibini tanır.

4. Safkan İng iliz  A t】 Y etiş tiric iliğ i: 1928 yılında yetiştirmeye başlanmış 937ا  yılına kadar yurt 
dışından getirilen yeni kan hatlarıyla takviye edilm iştir. 1945 yılma kadar süren bu yetiştirme, halka 
in tika l ettirilm iş  ve yetiştirme olarak Haradan kaldırılm ıştır. Eşkal yönünden uzun hatları olan bir 
hayvandır. Kısa mesafelerin koşu atıdır. Engel atlamada başarılı olur. Hassas b ir yapısı vardır ve 
hastalıklara karşı direnci azdır.
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5. Konkur Atı Yetiş tiric iliğ i: 962 آ yılında, ordunun ve Türk atlı sporunun ihtiyacını karşılamak 
amacıyla başlatılan b ir  yetiştirmedir. Ana  materyal olarak Karacabey ati ve Karacabey Nonius'll 
seçilmiş ve bunlara ؛r i kem ik li müşekkel Ing iliz  aygırı verilerek denemelere geçiim iştir. Oldukça 
başarılı sonuçlar alınmıştır.

6. Haflinger Atı Yetiştirmesi: 1961 yılında Avusturya’dan 20 baş kısrakla 4 aygır getirilerek 
çalışmalar başlatılmıştır. Karacabey Harasında saf olarak yetiş tirild iğ i gibi, Karacabey kısraklarıyla 
melezleme çalışmalarına geçilm iştir. Alınan  sonuçlar başarılıdır. Haflinger'ler koşum takımlarını 
kolay kabul eden, uysal mizaçlı, ik lim e  uyma yeteneği yüksek, kaba yemleri değerlendiren ağır çekim 
ve koşum atıdır.

Özet olarak anıklamaya çalıştığım  bu uygulamaların gerçekleşmesinde sun'i tohumlama 
teknolojisinden  de büyük ölçüde yararlanılm ıştır. Aslında  Rusya'dan sonra sun'i tohumlama 
teknolojisini uygulayan ik inci ülke Türkiye  olmuştur. Başlangıca kıyasla daha da gelişen bu teknoloji 
bugün de，at yetiştiriciliğinde başarıyla kullanılmaktadır.

Karacabey Harasında başlatılan at ıslah çalışrnalannın yanında, atın talim  ve terbiyesi ile sevk ve 
idaresi yönünden de çalışmalar başlatılmış ve bu amaca hizmet edecek bir de okul açılmıştır. 1927 
yılında açılan bu okulun amacı köylü  çocuklarını yetiştirmek, onlara at bakımı ve beslenmesi ile  i lg ili 
bilgiler vererek yeteneklerini artırmak olmuştur. Uzun yıllar çok yararlı hizmetler veren okul, üzülerek 
belirtmek isterim  ki son yıllarda kapatılmıştır.

Özellikle Cumhuriyet döneminde hayvancılık ıslah çalışmalarının tasarlanıp uygulanmasında çok 
önemli ka tk ıla rı bulunan ve pek çoğu hakkın rahmetine  kavuşan k ıym e tli hocalarım ı ve 
meslekdaşlarımı burada anmadan geçemeyeceğim. Bunların başında değerli hocam Prof. Dr. Selahattin 
Batu, Veteriner Hekim  Nurettin Aral, M. A li Kiper, Fahri Araz, Tahsin Muslu gelmektedir. Hepsinin 
aziz ruhları şad olsun.

Günümüz Türkiye'sinde  öze llik le  yarış atı (İn g iliz  atı) ye tiş tiric iliğ inde  önem li hizmetler 
gerçekleştiren Türkiye  Jokey Klübünün (T.J.K) çalışmaları övgüye değer nite lik ted ir. Kıym etli 
çalışmalarını takdirle karşılıyor ve bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum.
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İng iliz  atı yetiştiriciliğinde haralar konusunda genel hatları ile bilgi sunmaya çalışacağım.

Türkiye'de at yanşları, resmi olarak i lk  defa Padişah 2. Abdiilham it zamanında İzmir'de Peterson 
is im li b ir İng iliz 'in  önderliği ve Karaosmanogullarťndan Bekir Ağa'nın eşraftan Refik  Evliyazade'nin 
gayretleri ile 857 ا yıllarında başlamış bulunmaktadır. Bundan Once，Orta Asya'dan beri çeşitli törenler 
ve eğlenceler sebebiyle Türkler arasında at yarışına dayalı çeşitli sporların ve koşuların yapıldığı 
bilinen b ir gerçektir. Elim izde bulunan bazı programlardan ١. Abdülaziz zamanında da Kağıthane’de 
fermana dayalı yarışların yapıldığı anlaşılmaktadır.

،908 İnkılabını müteakip hürriyet hareketleri sırasında at yarışlarının canlandığı görülmektedir. 
Enver Paşa'nın gayretleri sonucu padişahın himayesinde bir "A t Neslini Islah Derneği" kurulmuş ve bu 
dernek Veliefendi'de bir tribün yaptırmıştır. Ancak，çeşitli bahis oyunlarını kapsayan yarışlar 191 ١ 
yılından itibaren tertip  edilm iştir. I. Dünya Savaşı sırasında duran yarışlar Enver Paşa zamanında 
kurulmuş olan Sipahi Ocağı tarafından yeniden başlatılmış ise de devam ettirilememiştir.

Cumhuriyet'in ilanından sonra da atın ordudaki, nakHyedeki ve tarımdaki rolü dikkate alınarak, 
atçılığa önem verilm iş  yetiştirme işlerinin bir plan ve program dahilinde yürütülebilmesi için  1926 
yılında  kurulan Islah Encümeni tarafından başlatılmıştır. Başbakanlık'a bağlı olarak Yüksek Yarış 
Islah Encümeni Genel Sekreteri AtıfEsenbel bir grup safkan İng iliz  atını başta Atatürk olmak üzere 
bütün devlet ricali için  satın alıp, yurda getirmiştir. Gruptan artan ik i attan birisi o zamanın Mareşal 
Fevzi Çakmak'ın yaveri olan Yüzbaşı Ahmet Atman diğeri ise ismet İnönü'nün yaveri olan Yüzbaşı 
Fikret Yüzatlı tarafından satın alınmışlar ve çoğu îzm ilii olan Levanterlerin atlarını ilavesiyle meydana 
gelen at grubu ile  safkan İng iliz  koşulan yapılmaya başlamıştır, i lk  defa olarak Yüksek Yarış Islah 
Encümeni tarafından İng iliz  atının ithali, düşünülen değişiklik  ve yenilik lerin  temelini oluşmuştur. 
Devlet eli ile  İng iliz  atı yetiş tiric iliğ in in  başlangıcı bu encümenin müsbet düşünce ve çalışmaları ile 
gerçekleşebilmiştir.

1928 yılında  Karacabey harasında devlet eli ile  yürütülen İng iliz  atı ye tiş tir ic iliğ i zamanla 
gelişmiş ve bugünkü durumuna gelmiştir. Karacabey Harası at yetiştiriciliğinde  dünyaca ün yapmış bir 
Devlet harasıdır. Tabiatın büyük cömertliğine mazhar olmuş bu hara, arazi varlığı, toprak karakteri ve 
geniş çapta çayırlık ve merahk sahaya sahip olması ile  at yetiş tiric iliğ in in  yapılabileceği en önemli 
yerlerden biridir. Bu haramızda 925ا  yılından beri Arap at】 kesintisiz olarak yetiştirilmektedir.

Karacabey Harası'nda İng iliz  atı yetiştiric iliğ i sahasında elde edilen sonuçlar mernleketimiz için 
 ok önemli olan bu hizmetin Karacabey Harası'nda yürütülebileceğini ispatlamıştır. Diğer taraftan؟
seviyeli yetiştirmenin devamı için gerekli şart ve kuralların neler olabileceğini göstermiştir.

Mustafa Alver, Avukat，Safkan İng iliz  A t Yetiştiric ileri Derneği Başkanı, İstanbul.
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Bakanlıkça 1950 yılında terkedilen bu yetiştiriciliğe  22 yıl sonra tekrar 1972 yılında başlanmış 
ve kısa b ir  süre sonra İng iliz  atı yetiştiric iliğ ine  Karacabey Harası'nda son verilm iştir. Karacabey 
Harası'nda yapılan başarılı ye tiş tiric iliğ in  zamanla başarısızlığa dönüşmesi uzun y ılla r hiç bir kan 
tazeleme işinin  yapılmayışına, yeni kan hatlarına sahip damızlık aygır ve kısrakların getirilmemesi, 
yıpranmış ve ihtiyarlam ış  bulunan materyal ile  ye tiş tiric iliğe  devam edilm iş  olması sebebine 
dayanmaktadır•

Bugün Karacabey Harası'nda ve diğer devlet haralarında sadece Arap atı yetiştirilmektedir. Türk 
atçılığının atçılıkta ileri düzeydeki ülkelerin seviyesine gelememesinin en önemli sebebi de budur.

Karacabey Harası yanında, İng iliz  atı yetiştiric iliğ ine  öncülük eden ye tiş tiric ile rim iz in  kendi 
imkânları ile  yurda getirmiş bulunduklara üstün kan hatlarına sahip aygır ve kısraklar ile kurdukları 
haralarında yaptıkları ye tiş tiric ilik le r ülkem izi dünya ye tiş tiric iliğ i ölçülerinde belli b ir  seviyeye 
getirebilmiş bulunmaktadır. Karacabey Harası dışında özel haralarında at yetiştiren yetiştiricilerimizden 
Prens Halim  Said'in Baltacı Ç ift liğ i'n i ve KaraosmanoguHan'nin Bintepe Harası'na da burada 
değinmemiz gerekmektedir. Bu haraların dışında bazı yetiştiric ilerim izin  yetiştirdiği tek tük tayiarla 
yıilıkjeneasyon  tamamlanır idi. Bu durum 1946 yılına  kadar böyle sürmüştür. 1946 yılında İzm irli 
tekstilci W illiam  Giraud Ingiltere'den bir grup kısrak ve W ing  O f Song is im li aygırı getirtti ve İzm ir 
Hipodromu'nun kargısındaki bağlan aldı. Orada bugünkü yarış ahırlarımız olan arazide Cennet 
Harası'nı kurdu. Memleketim izde modern sayılabilecek i lk  hara olan bu harada yetiştird iği atlarla 
yarışlarda yıllarca süren bir hakimiyet kurdu. Aynı yıllarda Fehmi Simsaroğlu da İngiltere'den üç adet 
gebe kısrak aldı ve uzun süre ancak Simsaroğlu Giraud'a rakip olabildi.

Safkan In g iliz  tay prodüksiyonu  çok azalmıştı. Hem  yarışları takviye  etmek, hem  de 
yetiştiriciliğe  materyal hazırlamak iç in  Yarış Atı Sahipleri ve Yetiştiric ileri Derneği tarafından 948أ  
yılında Ingiltere'den yearling ithaline karar verildi. Ancak, haksız rekabeti önlemek amacı ile  bir arac، 
firmaya beheri Türkiye'ye teslim 000 ا sterlin bedelle 12 yearling sipariş edildi ve taylar talipler arasında 
kur’a ile  dağıtıldı. Aynı durum ertesi yıl da yapıldı. Bu defa 8 adet getirild i ve bunlar zorlukla  alıcı 
buldu. Meşhur Karayel bunlardan birinin  torunudur.

Bu rekabet karşısında evvela kendisini yenilemeyen ve tutunamayan Karacabey Harası 1951 
yılında elindeki bütün salçan İng iliz  materyalini sattı ve kendisini Arap atı yetiştirmesine bağladı.

Tamamen boşlukta kalan meraklı ve yetiştiriciler 955 آ ve 1956 yıllarında tesirleri bugüne kadar 
uzayan girişimlerde bulundular. Zühtü Erişen, Nuri Oğlakçı, Joe Clarke，Osman Kapani, Sadi Eliyeşil, 
Özdemir Atman vs• İngiltere'den kısraklar ve memleket yarışçılığında çok derin izler bırakan Cihangir 
ve Caerlaverok is im li aygırları ithal ettiler. Bu yılla r sırf yarış at】 yetiştirmek iç in  yeni haraların 
kurulmasının da başladığı yılla r oldu.

Yarış A tlan  Sahipleri ve Y etiştiric ileri Derneği I960 yılında Guirsillus'u  ithal ett؛ ve münferit 
yetiştiricilerin  hizmetine sundu. 60'lı yıllar safkan İng iliz  yetiştiriciliğ in in  hızla geliştiği yıllar oldu.

1970'li yılların  başlarında Cemal Kura da Our Guille  is im li aygırı ve kısraklar ithal ederek 
harasını gemlendirdi. Bu yıllarda i r i l i ufaklı 50 civarında İng iliz  atı yetiştiren hara mevcuttu.

Gelişen tay prodüksiyonuna karşı koşuların Arap  atından İn g iliz  atına doğru kaydırılması 
gerekti. Ancak，İng iliz  atlarının mahdut ellerde olduğu iddialarına b ir  çözüm getirmek için  Tanm  
Bakanlığı ile  Türkiye  Jokey Klübü  arasında bir anlaşmaya varıldı. Jokey Klüp  Bakanlık heyetinin 
seçip, İngiltere'den alacağı safkan İn g iliz  damızhk materyalini finanse edecek ve bu materyalle 
Karacabey Harası'nda ye tiş tirilip , açık arttırma ile satışa tayların sunulması ile  i lg il i  koşullar bir 
program ve bu tayların adedine göre İng iliz  atlarına kaydırılacak idi.
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Taylar i lk  y ıl çok ilg i gördü, ancak hiç b iri beklenild iğ i gibi başarılı olamadı, iş  fiyasko ile 
sonuçlandı ve damızlıklar tekrar satılıp, bu harada İng iliz  atı yetiştiric iliğ i tarihe karıştı.

İ lg il i le r  işin kolayını memleket yarışlarının yarısını Arap atlarına bu yarışların çoğunun da 
devlet haralarında yetişen atlara tahsis etmekte buldu.

1972 yılında  m ünferit at sahiplerinin  elindeki vasıflı dişi atlann  koşu hayatları bitince 
değerlendirmek için Türkiye  Jokey Klübü  tarafından İzmit'te bir pansiyon hara kuruldu. Türkiye  yarış 
atı ve yetiştiriciliğ inde  ıslah ve teşvik amacıyla kurulan bu hara İng iliz  atı yetiştiric iliğ i açısından çok 
büyük b ir  önem taşımaktadır. 1200 dekar arazide 140 baş daimi kısrak boxu, 65 başlık misafir kısrak 
box'u, 100 başlık tay box'u ve 16 başlık aygır box'u ile  İng iliz  atı yetiştiric iliğ ine  vermekte olduğu 
hizmet takdirle karşılanmaktadır. Bu harada，ayrıca bir hara kurma gereksinimini hissetmeden münferit 
atçılar İKİ kısrak bulundurabilmekte ve bu kısraklarını diledikleri aygıra çekmek suretiyle yetiştiric ilik  
yapabilmektedirler.

K lübün  teşvik  amacı ile  yaptığı subvansyondan atçılar yararlandırılm akta  ve m ünferit 
yetiştiric iliğ in  cazibesi arttırılmaktadır. Hatta o kadar ki bazı hara sahipleri bu subvansyondan istifade 
edebilmek için haralarını kapatmakta eldeki kısraklarının ik is in i bu haraya göndermekte, diğerlerini de 
aile fertleri ya da başkaları adına geçirip, yine bu imkandan faydalanmak suretiyle yetiştiricilik  yapmayı 
sürdürmektedirler.

yılından itibaren İn آ 983 g iliz  atı ye tiş tiric iliğ inde  ciddi b ir  sıçrama olmuştur. Newmarket 
December damızlık satışlarından yıl oldu ik i uçak dolusu damızlık taylı taysız gebe kısrak ve aygır 
satın alınarak ülkemize getirildi.

Yeni yeni haralar tesisi cihetine gidild i. Bugün için  ülkemizde 90 civannda özel hara mevcuttur. 
Son zamanlarda yapılan haraların içerisinde Akmeşe, Yeşiltepe, ib r ik  Dere, Çokay, Emre, Zingal, 
Kavran, Doğantepe, Dışkaya, Talay, Çakım, Erkkul, Ath , işgüden, B iro l, Gedik haraları i lk  akla 
gelen haralardır. Bu haralarımız yurdun m uhte lif bölgelerinde yayılm ış olup, özellik le  Trakya， 
İstanbul, İzm it, Bursa, Bandırma，Edremit, Kastamonu，Ereğli ve Mersin bölgelerinde bulunmaktadır.

Ülkemizde bugün için damızlık kısrak adedi 100 ا olup, aygır adedi ise 105'e yükselmiştir.

[52 İng iliz  atı yetiştiricim iz  mevcuttur. 1980'1İ yıllarda y ıllık  tay prodüksiyonumuz 80'nin altına 
düşmüş iken bugün iç in  bu rakam 400'e yaklaşmış bulunmaktadır. Jokey Klüp  Harası ile özel 
haralarda yetiştirilen İng iliz  atlan ile tay prodoksiyonunun artmış olması bu kadar çok taya koşu bulma 

sorununu yaratmıştır.

Zamanında İng iliz  atı yokluğu  nedeniyle yerli atlan dahi koşturarak başlatılan yarışçılığımız, 
safkanların artması ile evvela ye rlile ri，ondan sonra yerli yarımkan Arapları daha sonra, yarımkan 
İng iliz  atlannı devreden çıkartmıştır. Şu anda ülkemizde sadece Arap ve İng iliz  atları ile  ik i kategoride 
yarışlar yapılmaktadır.

Sayın Başkan, değerli m isafirlerim iz. Sözlerimi bağlarken, bir memlekette atçılığı seviyesini 
ülkedeki yarışçılık ve yetiştiric iliğ in  kalitesi tayin eder. Yetiştiric ilik te  en büyük faktör seleksiyondur. 
Yarış atı yetiştirilmesinde en ziyade pedigri ve yanş kazanma neticesine önem verilrnelidir.

Unutulmaması gereken bir husus vardır ki yarışçılık  dünyasında gayeye en uygun at sürati 
sebebiyle hiç şüphesiz ki safkan İng iliz  atıdır, ülkem izde  mevcut devlet haralarında yeniden İng iliz  atı 
yetiştiriciliğ ine  başlanması ve atçılığımızın seviyesinin yükselmesi gerektiğini düşünmekteyim. Bunun 
ileri düzeydeki ülkelerin seviyesine getirileceğine olan inancımı bir kere daha belirtmek isterim.



SAADETTİN  ATIĞ*

Enver Paşa 1911 yılında  i lk  konkurupik  yarışmalar iç in  askeri b in ic ilik  okulunu açtı. 1953 
yılında 6132 sayılı kanunu istinaden Türkiye  Jokey Klübü  yarış müessesesi ve yüksek komiserler 
kurulu da yarış otoritesi oldu, o günlerden beri Türkiye  Jokey Klübü at yarışlarını düzenler. Türkiye  
Jokey Klübü  2 cins at yarıştırmaktadır: 1) Safkan ing iliz le r ki bu atlar ik i yaşından itibaren koşuya 
başlar 2) Arap atları.

Arap yarışları А, в ve с olmak üzere 3 grupta yapılır. 3 yaşındaki taylar koşmaya с grubundan 
başlarlar. 160 milyon ikramiyeyi geçince в grubuna，280 milyon kazanınca da A  grubuna çıkarlar.

Türkiye'de toplam  yılda 212 yarış gününde 1400 civarında koşu yapılıp 220 m ilyar ikramiye 
dağıtılmaktadır.

Türkiye  Jokey Klübü'nün ing iliz le r iç in  yaptığı en kısa yarış 900 m. en uzunu 2800 metredir. 
Araplar için ise en kısa 800 m. en uzun 2800 metredir. Tek koşu olarak en az ikramiye  30 milyon  en 
fazlası ise ١ M ilya r  100 milyon  olan gazi koşusudur. Bu rakkama % 20 ye tiş tiric ilik  pirim i kaydiyeler 
ilave edilince  l . l ik  ik ram iyesi，1,5 m ilyonu  bulur. Halen İstanbul, İzm ir, Adana ve Bursada 
hipodromlarımız faal vaziyettedir. Yazın Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri îstanbul'da, Perşembe 
ve Cuma günleri Bursa'da yarışlar düzenlenmektedir. Kışın ؛se Çarşamba ve Cumartesi Adana， 
Perşembe ve Pazar günleri İzm ir'de  yarışlar düzenlenir. İzm ir  ve Bursa'da yarışlar saat yönünün 
tersine, İstanbul ve Adana'da saat yönüne aogru koşulmaktadır.

Aynca  Panıyam Horoniyen  bulunan İzm it'te  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Safa 
Sürmenin katkılarıyla Belediye deniz doldurma çalışmaları devam etmekte olup 1995 yılı sonuna dek 
bilhassa gece yarışları iç in  b ir hipodrom  inşa edilecektir ve bu hipodrom  belediye tarafından 49 
seneliğine Türkiye Jokey Klübü'ne kiralanacaktı.

Bu arada esk؛ Tarım  Bakanı Sayın Cevherî'nin (^abalarıyla yapılan Urfa  hipodromu tamamlanmış 
olup yarış programlan hazırlanmaktadır. Nasipse bu yıl arap atı yanşları başlatılacaktır. Şimdi eminim  
hemen herkes başkentimiz Ankara'da hipodrom  yok mu diyecektir. Hipodrom  olmayan bir başkent 
olamaz. Tab؛ ki vardı ve m illi liderim iz Atatürk  tarafından yaptırılan Ankara hipodromu Belediyenin 
azizliğine uğramış ve 1970'1İ yılların  2. yarışında istim lak  edilerek kapatılmıştır, o günden beri yeni 
bir hipodrom  yapma çalışmaları devam etmektedir• İnşallah kısa bil• zaman içinde Sayın Bakanımızın 
(tarım) ve Tarım  bakanlığı mensuplarının çabası ile  başkent hipodroma kavuşacaktır.

A tçılık ta  Avrupa'nın 5 büyüğü olan İngiltere, İrlanda, İtalya, Almanya  ve Fransa'dan sonra 
yarışçılığın Norveç, İsveç, ispanya ve Hollanda gibi ülkeler düzeyinde olup hatta daha da ileri olaugu 
bile söylenebilir. Hele Portekiz ve Romanya'da hipodrom  dahi yoktur.

TÜRKİYE DE AT YARIŞLARI

* Saadettin Atığ, Türkiye  Jokey Klübü yönetim  kurulu üyesi.
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1990 yılından  beri Enternasyonal yarışlar Türkiye  Jokey Klübü  tarafından İstanbul'da 
denetlenmektedir. Bu yarışlara değişik m illetlerin  Safkan ing iliz le ri katılmaktadır. Bu y ıl da i lk  defa 
Enternasyonal Arap yanşı düzenlenecektir.

1993'te koşan atların yaşlara göre dağılımı ve adedi şöyledir:

S A F K A N  İN G İL İZ  1993

YAŞ 2 3 4 5 6 7 8 8+ Toplam

Adet 184 249 150 64 56 20 4 6 733

ARAP 1993

YAŞ 3 4 5 6 7 8 9 10 10+ Toplam

Adet 184 173 92 78 41 24 12 6 10 620

EN  İY İ  DERECET  ER

(Dişi) 1600 m. İng iliz 1'37M33

(Erkek) 1600 m. Ing iliz ا35”93 '

2100 m. İng iliz 2 '09” 60

2400 m. İng iliz 2'26''52

2800 m. İng iliz 2 '53M45

2000 m. İng iliz 2 '0M35

1600 m. Arab 1ا47ا106

2400 т .  АгяЬ 2ا4ااا30



Y U R D U M U Z D A  Y A P IL A N  A T  Y A R IK L A R I,  IS L A H I,  Ü R E T İM İ  V E  

S O Y K Ü T Ü Ğ Ü  İL E  İ L G İL İ  K A N U N , T Ü Z Ü K  V E  Y Ö N E T M E L İK L E R

KÂŞİF  BİRENGEL*

1 • Hayvan Islah】，Üretimi, teksiri ve bunlara ilişkin her türlü faaliyetler؛ ve uygulanmaları belirleyen

1926 tarihinde çıkarılmış olan 904 sayılı Islah-1 Hayvanat Kanunu.

2. 6132 sayılı A t Yarışları hakkında kanun (1953).

3 . 5883 sayılı (15/2/1952) Safkan Arap ve Safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne dair kanun.

4• 6 3 2 sayılı A ا  t Yarışları hakkındaki kanuna ek 7000 sayılı (1957) kanun.

1. 904 sayılı Is la h -1 H ayvana t K anunu  hayvan ıslahı üretim i ve teks iriy le  i lg i l i  olup 
hayvan ıslahı bakımından 1926 yılında  çıkarılmış bir ana kanundur. Islah ve yetiştirme, yarışlar, 
sergiler, hayvancılıkla i lg il i  okulların  hara, inekhane, aygır depoları，ağıllar ve teke depolarının 
açılması, bütün bu hizmetlerin yürütülmesi, masraf şekilleri, dağıtımı ve ta tk ik i buna merbut 6893 
sayılı sun’؛ tohumlama ile ilg il i kanunu ile  yönetmelik şekilleri bu kanunla çizilm iştir. Yukarda isimleri 
gegen tüm  kanunlar bu kanuna merbut olarak çıkarılmış kanunlardır. Bu kanunun merkezde Merkez 
Islah-ı Hayvanat Komisyonu, illerde  de Î1 Islah-1 Hayvanat Komisyonları vasıtasıyla yürütülmektedir. 
Kanun yeniden günün şartlarına göre düzenlenerek T.B.M .M .'ne  sevkedilmiş ve henüz yeni şekliyle 
çıkartılamadığı için eski şekliyle devam etmektedir.

2. 904 Sayılı Kanuna bağlı olarak At Yarışlarıyla ilgili 6132 sayılı at yarışları 

hakk ın d a  kanun  çıkarılm ıştır. Bu kanunun yürütülmesi iç in  de 19.7.1955 tarih  4/5592 sayılı 
Bakanlar Kurulunca çıkartılan tüzük mevcuttur. A t yarışları Türkiye'de safkan Arap ve safkan İng iliz  
atları vasıtasiyle yapılmaktadır.

Kanunun ١ inci maddesi Ankara，İstanbul，İzm ir'de  ve Tarım  Vekaletinin  te k lifi Üzerine icra  
Vekilleri Heyetince belirtilecek diğer yerlerde at yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde memleketin 
neresinde olursa olsun müşterek bahisler tertip etmek hak ve selahiyeti Tarım Vekaletine aittir.

Tarım  ve Köyişleri Bakanlığı bu yetkiyi at yetiştirme ve ıslahını teşvik gayesiyle kurulmuş ve 
amme menfaatine çalıştığı usülen onanmış derneklerden uygun görülecek b ir veya b ir  kaçına muayyen 
şartlarla ve 30 seneyi geçmemek Üzere Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla devredebilir. 
Bakanlık devrettiği derneğin bilumum  muamelat, kayıt, hesaplan her zaman teftiş ve murakabe etmeye, 
direktifler vermeye selahiyetlidir.

Rnkanlıkta bu hizmetleri Bakanlık adına tek kurulu olan Yüksek Komiserler Kurulu  ve Kurulun 
Sekreteryası vasıtasıyla yürütür. Yarışların şartları tertip, icra ve inzibatı，yarış yerlerinin tanzim  ve 
idaresi, yarış programlan，ikramiyeleri ve müşterek bahislere müteallik teknik，idari inzibati hususlar 
Yüksek Komiserler Kurulunun teşekkül tarzı, vazife ve selahiyetleri, inzibati cezaların hangi hallerde,

*  Kâşif Birengel, Yüksek Komiserler Kurulu Raportörü, Tarım  ve Köyişleri Bakanlığı temsilcisi.
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hangi merciler tarafından verileceği, selahiyet verilmiş dernek ve belediyelerin, özel idarelerin mürakabe 
ve teftiş tarzı ve doping muayenelerine ait usuller ve bu kanun ve beynelmilel yarış nizamlarına göre 
çıkartılmış tüzük esaslarına göre icra edilir.

A t  Yarışları ile  i lg il i tüzük, müşterek bahisler tüzüğü, doping yönetmeliği, üçlü, altılı ganyan ve 
üçlü bahis yönetmelikleri vardır.

3. 5883 sayılı Safkan  A ra p  ve Safkan  İn g iliz  a tla r ın ın  soykütüğüne  kayd ına  d a ir  
k a n u n u  15.2.1952 tarihinde çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. Soykütüğüne bu kanun hükümleri 

dahilinde:

a) T ürkiye'de soykütüğüne kayıtlı ve  pedigrili safkan ana ve babanın Türkiye'de doğm uş ırki

vasıflara haiz safkan Arap ve safkan İng iliz  atlarının yavruları,
b) Dış ülkelerden getirilip  pedigrili olan safkan Arap ve safkan İng iliz  atlan kaydedilir.

Türkiye'de doğan doğumu müteakip 3 ay, dış ülkelerden gelenlerin yurda girişlerinden itibaren 2 
ay iç inde  Güm rük İdaresince satılanlar satışı müteakip أ ay zarfında illerde  valiye, ilçelerde 
kaymakamlara müracaatla muayeneleri yapılarak soykütüğüne kayıtları yapılır. Yurt dışından gebe 
gelip Türkiye’de doğanların ana ve babalarının safkan olmasının belgelenmesi gerekir.

1981 yılından itibaren de tescil işlemlerinde kan gruplarının tesbıtı 】le ana ve baba kan grubuna 
uyan safkanlar soykütüğüne kayıt edilerek tescilleri yapılır ve pedigrileri verilir. Pedigrisi olmayan 
hiçb ir safkan yarışlara kaydedilemez ve koşamaz. Kayıt ve tescil işlemleri i lg ili yönetmeliği esasına 
göre yapılır.

4• 7000 S ayılı Fon  K a n u n u :

Bu Kanun 6132 sayılı A t Yarışları Hakkında Kanuna ek olarak çıkarılmıştır.

Üst üste 2 y ıl yarış gelirleri arasındaki fark üzerinden hesap edilerek fonda toplanan bu para at 
ıslahı işlerinde ve tesislerinde kullanılır. Cari yılda yarış gelirin in  bir evvelki takvim  yılındaki yarış 
geliri yekününden az olması halinde yarış ikramiyelerinin açığı bu fondan karşılanır.

A t ithal ve ihraç işlerinde geniş çapta bir sorun bulunmamaktadır.

Y u r t  dışından  i th a l edilecek  yarış  a tla r ı iç in  aranan  ş a rtla r:

İthal edilecek yarış atlan için Bakanlığımızdan önceden izin alınması gerekir. Bunun için;

a) Atlara  ait proforma fatura (3 Süret, 1 inci süretine 1000 tl. 2 ve 3 üncü süretlere 500 TL. 
damga pulu yapıştırılacak).

b) Her at için ayrı pedigri ve eşkal cetveli

c) Atlara ait Veteriner Sağlık Sertifikası,
ç) Kontrol belgesi.

Bu evraklarla  Bakanlığımıza müracaat edilir, incelenen evraklara göre kontrol belgesi ve 
proforma fatura tasdik edilerek ithalatçı firmaya verilir.

S ağ lık  S e rtifika s ın a  a ra n ıla n  hususla r:

a) Hayvanların yüklenmeden önce muayene edildiği ve hiç bir hastalık belirtisi göstermediği,
b) Atlardan en az 30 gün evvelden kan alınarak

a) Anemi Enfectiose için  immunodiffison testi yapıldığı,
b) Vira l Arthrite için Neutralisation test؛ yapıldığı,
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c) B u  ülkede 6 aydan beri Ruam hastalığına rastlanmadığı,
ç) Son 30 gün içinde atların Venezuela A t Encephaliste'ine karşı aşılanmış olaugu，
d) Son 3 aydan beri bu hayvanlarda: Antrax, M etri te Contagiose Equine, Lymphangite  

Epizootica, Equine Encephalomyelitis，Equine Infectiose Anemie, Equine V ira l Arteritis, 
Equine V ira l Rhinopnevmonitis, Rabies (Kuduz) ve Gale (Uyuz) rastlamadı^.

e) Son 6 ayda o ülkede at vebasının görülmemiş ve bu hastalığa karşı aşılanmamış olduğu,
f)  Hayvanların doğrudan çiftliklerden  sevk edileceği ve diğer hayvanlarla temas edilmeyeceği ve

araçların dezenfekte edileceği belirtilm iş olacaktır.

A y r ıc a :

a) Kan testleri ülkeden ayrılmadan 48 saat Önceden yapılmalıdır.
b) Bütün serolojik testler yapılmalıdır (Varsa OÎE normlarına göre)
c) 6 ay içinde Durin  görülen ülkelerden gedenlerde Komplement Fixation'un  yapılmış olması

gerekmektedir.

Yarış atları ve damızlıklar iç in  kontrol belgesi: Tarımsal üre tim  Genel Müdürlüğünce, diğer 
konkur ve müsabaka atları için  de Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünce verilmektedir.

Y u r t  dışına  ih ra ç  edilecek  yarış  ve k o n k u r  a tla r ı  iç in :

Bakanlıktan izin alınması gerekir. Pedigrili hayvanların yurt dışına çıkarılıp  çıkarılmamasında 
b ir sakınca bulunup bulunmadığı Bakanlık Yüksek Komiserler Kurulundan sorularak alınan cevaba 
göre hareket edilir. Bu hayvanlar pedigrileri (orijin ler؛) ve Veteriner Sağlık Sertifikaları ile ihraç edilir. 
Hayvanlara ihraçtan evvel mallein tatbik e d ilir  ve sonucu Sağlık Sertifikasına kaydedilir. Ayrıca  
pedigrileri Sağlık Sertifikasına eklenir. Şayet ithalatçı ülke başka evraklar istiyorsa onlarda eklenerek 
şevklerine müsaade verilir.

Yerli atların ihracında da aynı esaslar uygulanır. Ancak Bakanlığın müsaadesine gerek yoktur.

Y arış , m üsabaka  ve göster؛ iç in  ülkem ize  geçici süreyle  gelecek olan  a tla r la  i lg i l i  
o la rak  da:

Pedigri, eşkal cetvel؛ ve Veteriner Sağlık Sertifikası ile müracaatla Bakanlıktan iz in  istenir. 
Uygun görüldüğü takdirde ülkeye girmelerine izin verilir.

İthal edilecek hayvanlardan yukarıda zikredilen hususlar yerine getirildikten  sonra gümrük tarife 
pozisyonundaki esaslara göre hayvanlar ithal edilebilir.

Gümrüklerde 01.01 ve 01.02 gümrük tarife ithal pozisyonunda canlı atlar，eşekler, katırlar ve 
bardolor için:

a) Damızlık olan Gümrük Vergisinden ve Toplu Konut Fonundan muaf，
b) D ikerleri (Tic. V.S.) Gümrük Vergisinden muaf ancak CÎF  bedelinin % 30’u kadar Toplu 

Konut Fonu ödenecektir.



BAH AD IR  GÖDEK*

Türk  A tçılığ ın ın  bu mutlu  günü Altaylar'dan  ayrılışımızdan sonra gerçekleşen i lk  gönül 
birliğ im iz  gelecek için meşale olacaktır.

B iz  sorunlarımızı hep m ahfillerde，kahvelerde veya ayak üstü konuşmalarda tartışabildik ve 
fik ir le r im iz  karanlığa gömüldü. Ben Türk  Atçılığ ın ın  bugünkü perspektifini ve neler yapılması 
gerektiğini dile getireceğim.

A t yetiştirmek bir gönül, sabır ve b irik im  olayıdır. Birikimden  kastım: B ilim , Teknoloji, Elevaj, 
Personel, Hara ve Yetişmiş Personel (Veteriner ve bgıtic i) olayıdır. Hedefimizi saptayıp kısa ve uzun 
dönemlerde neler yapabilmemiz gerektiğine karar vermemiz olayıdır, üzülerek  ifade edeyim  ki 
ülkemizde  bunların hiç b iris i yoktur, ö z  eleştiri topluma dinamizm  vereceği iç in  huzurlarınızda 
kendimizi eleştirerek doğruyu bulmak istiyorum.

903 sayılı hayvanat yasası ile  yetiştiric iliğ im iz  1929 yılında çıkan bir yasa ile Tarım  Vekaletince 
yürütülür. A t yetiştiric iliğ in in  lokom otifi bu yasa olması lazımken, 6132 sayılı yasa ile düzenlenen At 
yarışları ve onun üzerine oynanan müşterek bahislerin itic i gücii ile ülkemizde Safkan İng iliz  ve Safkan 
Arap atlan ye tiş tiric iliğ i 3 devlet ve 41 özel harada yapılmaktadır. Atlıspor kulüplerine de Materyal 
hipodromlarımızdan ve ülke dışında Irlandezler temin edilerek 12 kadar Atlıspor kulübü ve mahalli 
yarışlar vardır. Tamamen eski usullerin hakim  olduğu ilkele  yakın bir ye tiş tiric ilik  ve modern bir 
yarışçılık  olayı yaşanmaktadır. Arap ye tiş tir ic iliğ in in  % 90'nını Tigem, İn g iliz  ye tiş tiric iliğ in in  
tamamını özel sektör yapmaktadır. Devlet 7000 sayılı yasada teşekkül eden at sahiplerinin hisselerine 
düşen payın bir kısmı ile  ihdas etagı Fon'dan yapılan hizmetlerin dışında bir görev üstlenmemiştir.

Tarih i beraber yazdığımız 700 y ıl imparatorluğu cihana yayan ecdadımızın kader arkadaşı, 
düğünü, cenazeyi, taşımayı, tarım ı, ticareti b irlik te  yaşadığımız at，makinenin icadının ve baş 
döndürücü gelişmesinin karşısında tarihi iş levini kaybedip toplumsal hayattan çıkarken ülkemiz 
maalesef bir avuç yürekli atçının dışında hiç bir şey yapamamıştır. Devlet 18 hara ve aşım istasyonunu 
6'ya ind irirken  aman bir kurtulsun psikolojisine  girm iştir, öze l haralar tek tek kapanırken yine bir 
idealist grup T. Ј. K. Pansiyon Harasını kurarak Türk yetiştiriciliğ ine  ivme kazandırmışlardır.

Konuğumuz bulunan Sayın Türk  Cumhuriyetlerinin mensuplarının 70 yıl Komünist istibdadına 
rağmen kü ltü rle rin i koruyarak buraya gelmeleri mutlu  b ir  çağrışım  verm iştir. Toplum ları yok 
edebilmeniz için  kültürlerin in  yok olması icap etmektedir. Açılış  günü küçük bir kandaşım "Manas” 
destanından b ir  bölüm  icra etti. Bize Türk  olmanın hazzını A ltay la r’dan alıp gelen o kandaşıma, 
kültürünü yaşattıran ailesine ve M illetine  huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.

TÜRK ATÇILIĞINDA PERSPEKTİFLER

Bahadır Gödek, Türkiye Y a r ış  Atları Yetiştirme ve Sahipleri Derneği Başkanı, İstanbul.
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BİZ tarih im izin  tüm bilg ile rin i almak şansını bulmadan yetişmiş b ir neslin i lk  kalıntılarıyız. 
Buradan devlet büyüklerim ize sayın b ilim  adamlarımiza sesleniyorum: Osmanli A rş iv le ri ağılsın, 
atçılıkla ilg ili tüm  eserler toplumumuza mal edilsin, tarihimizle barışarak dünyaya açılalım.

Geçen yıl Kahire'de yapılan bil. toplantıya iştirak etmiştim. Dünya Safkan Arap Yetiştiric ileri 
(W AH O ) genel kurulunda，Japonya ve Türkiye  hariç dünyada üyesi olmayan ülke yoktu, bayrağı 
asılmayan ik i ülke biz ve Japonya. Kongre suresince Mısır'da El Ze'hra Harasını gezdik，Osmanli 
İmparatorluğunun yaptığı ik i haradan b iri, her taşı aynen duruyor ve M ısır Arap  Atı diye dünyaya 
milyonlarca  dolara atlar satıyorlar. Abbas Halim  Paşa Harasından aldıkları D am ız lık la ra  ita lyanlar 
1985'te Arap yetiştiriciliğ ine  başlamışlar, 992 ا yılında Amerika’ya bir milyon dolarlık Arap A tı sattık 
diye sevinç çığlıkları atıyorlardı. Çifteler'in, Karacabey’in dünya piyasasında ism inin olmayışının tek 
vebali bizim  adam sendeciliğimizin ve bananeciııgımizin sırtındadır.

Spor veterineri bulam ıyoruz, üniversite lerim izde  at ile  i lg i l i  b ir  kürsü yok. Veteriner 
Fakültesindeki bu toplantı olması bizim, siz gençlerle ilk  randevumuz olmuştur. Eğitim lerinizde  at ile 
i lg i l i  branşlar seçin, hara ve hipodrom larım ıza  gelin tanıyın. Dünyanın her yerinde Veteriner 
Hekimliğinde ihtisas dalı olan Nalbantlık, Antrenörlük bizde okuma yazma bilmeyen veya çoğu ilkokul 
mezunu olan Kişilerin elindedir. Dünya Nalbant Şampiyonunu ülkemize davet ettim. B irinc ilik ten  B ir  
M ilyon  Dolar kazanmış, A t ayak anatomisine mütehassıs b ir  veteriner kadar vakıf, kendisine 
sorduğumuzda Nebraska üniversitesi Veteriner Okulu mezunu. Sizler ciddiye  alırsanız beslenmeyi， 
antrenörlük hizmetlerini ve spor atı sağlığı işlerimizde dışa muhtaç kalmayız.

Dünyada yılda 15 M ilya r U.S.A. dolarlık bir ekonomik hareket olan spor atı yetiştiriciliğ inden  
ülkemizin payı ihracatta % 00 ithalatta % 02 civanndadır. Devletim iz  ciddi programlar ve planlar 
yapmak mecburiyetindedir. Stud Boxlarını vakit geçirmeden yapmak zorundadır, üniversitelerim iz  ve 
Sayın bilim  adarnlarımız kendi bilim  terim  ve lisanlarına aşina olmayan yetiştirici ve pratisyen atçıya 
biraz yukandan bakma yerine onlarla haşır neşir olmanın hoş görüsü ile  kaynaşmayı temin etmelidir. 
Dıger taraftan bütün bilgi ve tecrübeleri sadece pratiğe dayanan biz atçılar anlaşılması güç kelimelerden 
biraz ürküntü duyarız. Bu bilim e  karşı ürküntüden kendim izi kurtararak çağın üstünde atçılık  
yapmanın yollarını aramalıyız. Çünkü batı bizden tanıdığı atı bize öğretirse ecdadımız rahatsız olur， 
bu saygısızlığı çok kısa dönemde yıkıp atmalıyız.

Basınımız, medya at konusunda efsaneleri bulup ciddi boyutlarda halkımıza ve uygarlığa 
anlatmalıdır. Heı. kişi çevresinde at sevgisini aşılamanın birer is im siz  önderi olm alıdır. A th  
rehabilitasyon merkezleri, gocuk parklarında binek，kırsal kesimde stres centreler kurarak bilg i çağında 
bu tarihi kültür varlığımızı toplumumuzdaki değişen şartlara adepte etmeliyiz.



T Ü R K İY E  J O K E Y  K L Ü B Ü 'N Ü N  Y A P I  V E  T E Ş K İL A T I

DİNÇER  ÇELEBİ*

Türkiye'de  at yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde, memleketin neresinde olursa olsun 
müşterek bahisler tertip etmek hak ve selahiyeti kanunla düzenlenmiş olup, 6132 sayılı A t Yarışları 
Hakkında Kanun Hüküm leri ile bu hak ve selahiyet Tarım  ve Köyişleri Bakanlığı'na verilm iştir. 
Kanun ve tüzükler çerçevesinde belirlenen esaslar dairesinde, Tarım  Bakanlığı yarış otoritesidir. Yarış 
otoritesi olan bakanlığımız teşkil ettıgı Yüksek Komiserler Kurulu ile hak ve selahiyetlerini kullanmakta 
ve denetlemelerini icra etmektedir.

Bakanlığım ız，aynı kanun hükümlerine istinaden at yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde, 
memleketin neresinde olursa olsun, müşterek bahisler tertip etmek hak ve selahiyetini (belirli sürelerle 
ve Bakanlar Kurulu  kararı ile) amme menfaatine çalıştığı onanmış bir dernek eliy le  yiirütebilme  
yetkisine sahiptir. 1950 yılında  kurulan Türkiye  Jokey Klübü'nün  yapısına esas teşkil eden ana 
fonksiyonu burada temayüz etmektedir. Yarış müessesesi olarak da adlandırılan Türkiye  Jokey Klübü,
10 Şubat 1953 tarih ve 8331 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 19 sayılı karar ile  kamu yararına 
çalışan derneklerden sayılmıştır. A t yarışları hakkındaki 6132 sayıh kanunun 1-5 ve 6. maddeleri 
hükümlerine göre, yarış yapma yetkisini kullanacak yarış müessesesi olarak bakanlığımızın tek lifi ve 
Bakanlar Kurulu'nun kararlan ile 20 y ıllık  sürelerle at yarışları yapmak görevini sürdürmektedir.

Yukarıda da ifade etmeye çalıştığım  gibi Türkiye  Jokey Klübü  kamu yararına hizmet veren bir 
demektir. Faaliyetlerinde atçının menfaatlerine uygun hareket edeceği gibi, yanşseverlerinıize de üstün 
hizmet sunmalıdır. Aym  zamanda, devletimize katkılarını da göz ardı etmemesi 1 1 *. Bu 
açıdan bakıldığında, Türkiye  Jokey Klübü'nün kamu yaranna faaliyetlerin i bu üç dengenin ışığı 
altında sürdürmesi ve bu sentezi mükemmei bir şekilde realize etmesi ana prensibi olup, kuruluşunun 
ve yapısının temelini bu prensip teşkil etmektedir.

Türkiye  Jokey Klübü, merkezi İstanbul'da olmak üzere, Türkiye'de at yarışlarını milletlerarası 
nizam, usîil ve gelenekler dairesinde tertip ve idare etmek，yarışçılığın ve yarış atı yetiştiric iliğ in in  
gelişip, ilerlemesini sağlayacak tedbirler almak, bu yolda her türlü teşebbüs ve faaliyette bulunmak ve 
uluslararası teşekküllere ve federasyonlara üye olmak，toplantılara iştirak etmek ve Türk atçılığım  ve 
yarışçılığını uluslararası sahada tanıtmak amacı ile kurulmuştur.

Türkiye  Jokey Klübü, kuruluşundan bu yana Türk  atçılığına, yetiştiric iliğ ine  ve …
hizmeti artan bir gayretle sunmaya devam etmekte，40 yılı aşkın bir süredir müşterek bahisleri teıtip 
etmekten, hizmeti mükemmele taşımaya çalışmaktan gurur duymaktadır. Yarış otoritem iz  Tarım  
Bakanlıgı'nın yüksek himayelerine，desteğine ve ilgisine ؟(Akranlarımızı ifade ederken，Türkiye  Jokey 
Klübü  bu günkü son derece intışamlı günlere getirmek için emek veren Dizden evvelki yönetimleri ve 

icraatlannı saygı ve teşekkürlerle yad etmeyi bir borg bilirim .

Dinçer Çelebi, Avukat, Türkiye Jokey Klübü Muhasip üyesi ve Basın Sözcüsü, İstanbul.
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A t yarışlarına olan ilg in in  çığ gib i büyüdüğünü şu günlerde b a y ilik  teşkila tım ızın  ve 
hipodromlarımızın kompüterize sisteme geçmesinin ve aynca Türkiye  Radyo Televizyon Kurumu 
tarafından yarışların canh olarak yayınlanmasının, yarışçılığımızın gelişmesine büyük katkıları 
olduğu açık b ir  gerçektir. Fakat, inancım  odur ki atçılığımızın ve yarışçılığımızın ilerlemesine büyük 
destek olan müşterek bahislere ilg in in  artmasında en büyük etken, müşterek bahisleri tertip eden 
Türkiye  Jokey Klübü'ne duyulan sarsılmaz güvendir. K lüb iim iiz iin  yapısı ve teşkilatlanması bu 
sarsılmaz güveni kamu vicdanında teessüs ettirmiştir.

Türkiye  Jokey Klübü'nün faaliyet konusu, her ne kadar Tarım  ve K öyiş leri Bakanlığınca 
belirlenen iz in  ve kurallara  bağlanmış ise de özel hukuk hükmi şahsiyetine sahip olup, Dernekler 
Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. TJK, Tarım  ve Köyişleri Bakanlığının yanında Dernekler Kanunu 
ile i lg ili olarak iç iş leri Bakanlığı'nm  ve Vergi Kanunları karşısındaki durumu dolayısı ile  de M aliye  
Bakanlığı'mızın denetimlerine tabîdir.

Genel Kurul, Yönetim  Kurulu, Denetleme Kurulu  ve Haysiyet Divanı olmak üzere dört ana 
organı ile  oluşumunu tamamlayan Türkiye  Jokey Klübü, Yönetim  Kuruluna bağlı diğer müdürlükler 
olmak üzere, toplam  13 müdürlükle faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, آ Genel Müdür, 3 Genel 
Müdür M uavinim iz  mevcuttur. Teşkilatımızda şu anda，470 daimi personel, 72 sezonluk işçi ve 460 
yarış günleri çalışan personel olmak üzere 1002 eleman bulıınmaktadır. Seyis, antrenör, jokey  ve diğer 
atçılık camiası mensupları ile takriben 10.000 kiş iy i ilgilendiren bir iş sahasıdır.

Şu anda, Adana, Bursa, İzm ir ve İstanbul'da hipodromlar faal durumda olup，yarışseverin her 
türlü ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Aynca，Ankara’da ve izm iťte  hipodrom  inşaatları başlamak 
üzeredir. Müşterek bahisler hipodromlarda ve hipodrom  dışındaki elektronik makinaiarla donatılmış 
bayilik  teşkilatımız tarafından oynatılmakta olup, şu anda 570 bayimiz 18 il ve 32 ilçede faaliyet 
göstermektedir.

Türkiye  Jokey Klübü, 5422 sayılı Kurum lar Vergisi Kanununun 7/3 maddesi gereğince 
Kurumlar Vergisinden，Gelir Vergisi Kanununun 29• maddesi gereğince Kurum lar Vergisinden, Gelir 
Vergisi Kanunun 29. maddesi gereğince A t sahiplerine verilen ikramiyeler Gelir Vergisinden ve 1338 
sayılı Veraset ve in tika l Vergisi Kanununun ЗА ve 4F maddeleri gereğince Veraset ve in tika l 
Vergisinden muaf olup. Katma Değer Vergisi, Stopaj ve Gelir Vergisi yönünden yüküm lülükleri tam 
olarak sürmektedir. Türkiye  Jokey Klübünün, Katma Değer Vergisi yanında yasalar ile  belirlenmiş 
olarak yapmak zorunda olduğu diğer kesintiler. Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Yüksek Öğrenim  
Kredi ve Yurtlar Kurumu hissesi，Türk  Tanıtma Fonu, Kızılay  Kurumu Kaza Yardım  Fonu olarak 
sayılabilir.

Müşterek bahislerden, Devlet kuruluşlarına katkımız her geçen gün artmaktadır. Son 5 yılın  
rakamlan bu hususu açıkça göstermektedir. Yukarıda adı geçen vergiler ve fonlara yapılan ödemeler:

1989 yılında 70 milyar 595 milyon 805 bin 999 TL.

1990 yılında 132 milyar 726 milyon 044 bin 311 TL.

199】 yılında 204 m ilyar 689 milyon 209 bin 192 TL.

1992 yılında 339 m ilyar 318 milyon 358 bin 557 TL.

1993 yılında 722 m ilyar 628 milyon 225 bin 414 TL.

olarak gerçekleşmiştir.
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1994 yılı bütçemiz baz alındığında, tahmini ciromuz K D V 'li olarak 4 trilyon  250 milyar TL. 
olarak öngörülmüş, ancak yıl içindeki gelişmeler nazarı dikkate alındığında 1994 yılı ciromuzun 6 
trilyona  ulaşabileceğini kuvvetle üm it etmekteyiz. Y ıl ortalamasında, ١ dolar 30.000 TL. hesabı ile 
ciromuz 200 milyon  dolar civarında olabilecektir. Gerçekleşmesini kuvvetle ümit ettiğim iz  6 trilyon 
T L .'İlk  satıştan devletimize olan katkımız ١ trilyon  800 m ilyar mesabesinde ve takriben 60 milyon 
dolar civannda gerçekleşmiştir.

Türk  atçılığının  ve yarışçılığının  gelişmesinin sonu olmadığına inanıyorum. Klübümiizün, 
köklü  bir geleneği, sağlam bir bilg i b irik im i ve engin bir tecrübesi mevcuttur. Teşkilatımız yetişmiş ve 
deneyim lid ir. Tesis lerim iz, dünya standartlarında mükemmele yakındır. Türk  atçılığının  ve 
yarışçılığının  gelişmesi iç in  Türkiye  Jokey Klübünün yarış müessesesi olmanın bilincindedir ve 
hizmet sunmaktan onur duymaktadır.



M Ü Ş T E R E K  B A H İS L E R

0• ERDEN  ODABAŞI*

Türkiye'de at yarışları yapma ve bu yarışlar üzerine memleketin neresinde olursa olsun müşterek 
bahis tertip etme hak ve selahiyeti 6132 sayılı kanunla Tarım  ve Köyiş leri Bakanlığına  verilm iştir. 
Ancak bu yetki bakanlığın denetiminde olmak üzere Türkiye Jokey Klübüne devredilmiştir. Yani yasal 
olarak Türkiye'de at yarışları üzerine müşterek bahis tanzim  etmek yetkisi sadece Türkiye  Jokey 
Klübüne aittir. Türkiye  Jokey Klübüde inhisarında bulunan bu yetkiyle  mevcut tüzük çerçevesinde 
hipodromlarda ve Türkiye'nin  m uhtelif ؛١  ve ilçelerinde bulunan 570 adet bayi vasıtasıyla müşterek 
bahis oyunları oynatmaktadır. Halen 18 1؛ ve 32 ilçede bayilerimiz bulunmaktadır.

Müşterek bahiste halen oynanan oyun türlerine gelince bunlar; îkili-ganyan-plase, 3 'lii ganyan, 

3'lü bahis. Tabela в ve 6'h Ganyandır. Bu oyunların geçmişine baktığımızda, en eski oyunlar: ik i l i-  

çifte-ganyan ve plasedir. 3'lü ganyan oyunu 1967 yılında, 6'lı ganyan oyunu 1968 yılında，3'lii bahis 

oyunu ise 970 أ yılında oynanmağa başlanmıştır.

Önceleri sadece hipodromlarda  oynanan oyunlara 1967 yılından itibaren  diğer oyunların  
eklenmesiyle ganyan bayilikleri gündeme gelmiş ve 1968 yılında da sadece ganyan oyunları oynatmak 
amacıyla ganyan bayilikleri verilmeye başlanmıştır.

 yılına kadar kopamıa bilet tabir ettiğimiz biletlerle oynanan ikili-çifte-ganyan-plase oyunları أ 972
1972 yılında İngiltere'den ithal edilen mekanik makinalarla oynanmağa başlanmış, 6'lı ganyan, 3'lü 
ganyan ve 3'lü bahis oyunların da kuponla oynanmaya devam edilmiştir.

Başlangıçta ikili-ganyan-plase ağırlıklı olan müşterek bahis satışları yeni bayilik lerin  ikdası ve 
1980 yılından itibaren de 6'lı ganyan oyununun her koşu günü oynanması neticesinde toplam  satış 
içerisinde 6'اا ganyan oyunu 1. sııayı almıştır.

1993 yılı satışlarına baktığımızda:

6'lı ganyan oyunu % 73.25 ile آ . sırada

ikili-ganyan-plase % 18.32 ile 2. sırada

3'lü bahis % 2.96 ile  3. sırada

tabela %2.91 ile  4. sırada

3'lü ganyan % 2.56 ile  5• sırada yer almıştır.

1989 yılında hipodromlardan başlayarak kompüterize sisteme geçişimizi takiben 1992 yılında 
bayilerim ize  makina dağıtılmaya başlanmış ve makina alan bayilerde her tiir lü  oyunun oynanması 
sayesinde 1993 yılında toplam  satışımız bil. önceki yıla göre % 108.88 oranında artmıştır.

.o. Erden Odabaşı, Türkiye Jokey Klübü Müşterek Bahisler Müdürü, İstanbul ه
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Bayilere makina dağılımıyla birlikte  bayi satışlarında da büyük artışlar olmuş: 1993 yılı toplam 
satışında bayilerin  satış oranı % 70.95 olmuştur. Ancak 1994 yılında  bu oranın daha da yukarılara 
çıkacağı tahmin edilmektedir• 1993 y ılı sonunda 317 bayide 336 olan terminal sayımız 13.5.1994 
tarih i itibariy le  412 bayide 452 terminale ulaşmıştır, ilave  makina siparişim izin  gelmesiyle birlikte  
tahminen Ağustos 1994'te tüm  bayilerimiz makinah sisteme geçmiş olacaklardır.

Özellikle  yıiında kaydedilen bu satış artışında hiç kuşkıısuz bayilerde makinaların faaliyete ا 993 
geçmesinin yanında televizyonda at yarışı naklen yayınının da büyük katkısı olmuştur. Televizyonda 
at yarışlarının naklen yayınıyla birlikte  hipodroma gelen yarış sever sayısında önemli miktarda azalma 
olmuş gişe satışlarının önemli bir kısmı da bayilere kaymıştır.

Hepin izin  malumu olduğu üzere bahisler yarış endüstrisinin can damarıdır. A t yarışlarının 
geleceği müşterek bahislerden toplanan hasılata bağlıdır. Ancak bu hasılattan yarışçılığa aktarılacak 
kaynağın yüzdesi de çok önemlidir. Bugün için  müşterek bahislerde yaşadığımız en büyük sorun 
kesinti oranlarının yüksekliğidir. Kesinti oranı ganyan oyunları diye tabir ettiğim iz  ve toplam  cironun 
% 80'nine tekabül eden 6'lı ganyan-3'lü ganyan-3'lü bahis ve tabela bahiste % 49.77'dir. Bu oran 
yarışçılıkta mesafe kaydetmiş ülkelerdeki kesinti oranlarıyla mukayese edildiğinde Türkiye'deki bu 
oranın çok yüksek olduğu görülmektedir.

Müşterek bahis hasılatlarındaki bu aşırı kesintiler yarışlardan elde edilen gelir üzerinde son 
derece ters bir etki yaratmakta ve sonuçta yarışçılığa kötü bir darbe vurmaktadır. Bu kadar yüksek 
oranda b ir  kesintiye  rağmen müşterek bahislerde bu artışın sağlanmasının altında yarışlarla i lg ili 
kesimlerin büyük fedakarlıkları yatmaktadır.

K ısıtlı imkanların akıllıca kullanımı ve gerekli yatırımların zamanında yapılmasıyla atçılığımız 
gerek at ve gerekse tesisler yönünden hiç de kiiçümsenmiyecek bil• noktaya gelmiştir. Bugiin televizyon 
yayınları sayesinde çok büyük bir kitleye at yarışları ıılaştınlmış fakat bu kitlelerin  müşterek bahislere 
iştiraki henüz sağlanamamıştır. Makinalann yurt geneline dağıtımıyla bu sağlandığı takdirde müşterek 
bahis hasılatında önem li ölçüde artışlar kaydedilecektir. Bütün bunlara ilaveten kesintilerde 
yapılabilecek bir iyileştirme ile de müşterek bahis satışları olumlu yönde etkilenecektir.



C E R R A H İ T E D A V İ M E R K E Z L E R İ

A K IN  FİNCÎ*

A t，çağlar boyunca insanlara hizmet etmiş, insan hareketine hız ve dinam izim  getirm iş ve 
Türklerin  Asya'dan Anadolu ve Avrupa'ya yayılıp yerleşmesine en e tk ili bir vasıta olmuştur, is tik la l 
savaşının kazanılmasına en etk ili olan vurucu gücün süvari birlik leri oluğu unutlümamahdır.

A t insanlara her türlü fedakarlığı yapmış ve insanlık atm sırtında bugünkü medeni konumuna 
gelm iştir. Dolayısıyla  bizim  ata karşı olan vefa borcumuzu düşünmek ve ödemek gereği bugün 
oluşmuştur. Benden evvelki konuşmacılar atm Türk  kültüründeki yerini ele aldılar, ^еп  atın 
Türkiye'deki sağlık sorunlarının nasıl çözülebileceğini açıklamaya çalışacağım.

Bugün Türkiye'deki at sayısında belirgin b ir  azalma vardır. Bu durum  tarımın motorize olması, 
ordudaki süvari ve şehirlerdeki ath polis birlik le rin in  kaldırılması, haraların birer tarım  işletmesine 
dönüştürülmesi nedeniyledir. Atın  tarım  sektöründeki bu azalmasına karşılık safkcin Arap ve İng iliz  
spor atının büyük şehirlerde arttığı görülmektedir. Ayrıca bazı yörelerde c ir it oyununda kullanılan spor 
atları da bulunmaktadır. Türkiye'de at miktarındaki bu yapısal değişme büyük b ir  yoğunluğu atın ırkı, 
yaşı ve kullanım  şekline bağlı olarak şekiilenen cerrahi hastalıklarının görülmesinde değiş ik lik ler 
oluşmuştur. Klasik  bilg ilerin  dışında yarış ve konkur atlarında şekillenen sportif cerrahi hastalıkların 
bilinmesi ve tedavi yöntem lerinin, hayvanın spor atı olarak yaşamım devam  ettirecek düzeyde 
oluşturulabilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle sportif cerrahi hastalıkların hayvanların biyomekanik yapı sistemleri, antreman tipleri 
ile saha ve koşu şartlan içerisinde incelenmeleri ve veteriner hekimlerin bu konularda eğitilm eleri 
gereklidir. Veteriner Fakültesinde eğitim  programlarında bu konulara yer vermelidirler.

Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Bursa Veteriner Fakülteleri, klin ik le r ile  Türkiye  Jokey Klübünün 
Veliefendı, İzm ir, Bursa ve Adana Hipodromlarındaki ve bilhassa İstanbul Veliefendi Hipodromundaki 
yarış atları hastanesinde spor atının cerrahi hastalıkları tedavi edilmekte, operasyonlar yapılmakta, 
lazer ve manyetik tedaviler uygulanmaktadır. Şu bir gerçektir k i，Türkiye'de gelişmekte olan spor atı 
sevgisini ıürklerin  tarihsel at sevgisinin bir devamı olarak görmek hepimizi memnun etmektedir.

Prof. Dr. Akin  Finci, İstanbul üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim  Dall Başkam, İstanbul.
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NUREDDIN  SEMEDOĞLU  BAĞIROV*

Dünya tarihi gaynaglan gösderir k i，Türklerin heyatı ve medeniyyeti atçılıgla sıh bağlı olmuşdur.

Meşhur Türkşünas A v id  Hey'etin 1993-cü ilde  Bakıda neşr edilm iş "Türklerin  Tarihi ve 
Medeniyyetine B ir  Bakış" kitabında gösterdiyi kim i Türk bozgır kültürü ve ya köçebe kültüründe at ve 
demir esasdır. Bunu Cavid Hey'et bele izah edir ki, Altayda ve Yenisey çayının gaynag mentegelerinde 
yaşayan Türkler burada bol olan demiri çıharıb ondan evveller ohlarının ucluğu kim i, sonralar ise silah 
ve başga âletler hazırlayıblar. Bu miladdan 2 min evvel olub M ongollar ise miladdan sonraki X III. 
esrde hele ohlarının ucunda sümükden istifade edibler.

◎dur  ki, bu tarihi araşdırmadan sonra Türk'ün tarihinde ve medeniyyetinde atın rolunu bir daha 
izah, yahut sübut etmeye ehtiyac galmır.

Bununla yanaşı göstermek isteyirem ki, bütün Türk halglar kim i Azerî halgı da öz tarîhi ve heyatı 
boyunca ata bağlı olmuş, onun medeniyetinde de at böyük rol oynamışdır.

Azerbaycan'da olan yazılı Gobusdan daşlan, gezdim at abideleri, arheoloji gazmtılar, etnografik 
materyal ve tapmtılar, tarihî araşdırmalar, halg dasdanları ("Dede Gorgut", "Köroğlu" ve diğerleri) 
fo lk lo r  deyerleri, atla elagedar adet ve oyunlar gösterir ki, burada atlar çoh gedimde ehlileşdirilm iş ve 
insanlann heyatında, medeniyyetinde böyük rol oynamışdır. ,

Konfransda atçılığın m uhtelif sahelerine tohunuldu ve bu sahede olan * ' neticeleri 
geniş gösderildi. Atlann  adları, rengleri ve diğer saheler barede sohbet apanldı. Ona göre men de bu 
sahede bir geder dayanmag isteyirem.

Azerbaycanda gedimden ve indi de bu sahe atçılıg adlandırılır. Eyni zamanda ik i hisseye: ilhı ve 
tövle atçılığına bölünür. Elbette her ik i sahenin öz hususiyyetleri vardır ve bu hususiyyetler atçılara 
aydın olduğundan elave izahata ehtiyac galmır, çünki her ik i üsul bütün Türk  halglarmda eynidir.

Atların  ayrı ayrı yaş devrinde adlarında ise bazı fergler vardır. Azerbaycanda atlar gulun, dayça, 
bundan sonra day，2-5 yaşında erkekler ürye, dişiler ise gulan, yaşlı erkek atlar aygır，dişi atlar 
madyan, ahtalaı* ise yabı adlandırılır.

Konfransdakı meruzelerde at adlarında gösterilen bezi mühteliflikler de tebîidir. ◦na  göre k i，ayrı 
ayrı halglar öz tarihi boyu yaşla elagedar at adlarında müeyyen deyişikliklcr ede bilerdiler. Atların reng 
ve nişanelerinde de az da olsa bezi fergler hiss olunur. Azerbaycanda atlarda esas rengler: keher, küren, 
boz, gara renglerdir. Onlarda beden ve yal-guyruğun, eynî rengin tünd ve açıglığına göre bir neçe yere 
bölünürler. Keher reng açık keher, gara keher ve sarı keher; küren reng g iz ili küren, sarı küren, 
şabalıdı küren, açık küren; boz reng tünd boz, almah boz, açık boz ve ağ ola biler. Gara reng zil gara 
ve bir geder açıg gara olur. Bunlardan başga nadir hallarda semendi renge de rast gelinir.

* Dr. Nureddin Semedoğlu Bağırov, Azerbaycan Respublikası Kent Teserrufatı Nazirliyinde şiibe reisi, Baku■
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Atların  esasen nişaneler alnında ve ayaglarımn aşağı hisselerinde olur. Alnının  yuhan hissesinde 
olan yuvarlag ağ reng ulduzvari, ulduzdan sonra aşağı uzanan nazik ağ reng gaşga ve yuhandan aşağı 
atın üst dodağmadek uzanan enli ağ reng saggar adlandırılır. Ayaglarda olan ağ reng ümumiyyetle şekil 
adlandırılır ve şekilde ehate etdiyi saheye göre m ühtelif formada olur. A t minik yaragları yeher, onun 
yastığı, terlikden (keçeden) olur, tapgırdan, üzengiden, başlıgdan, nohda ve gantargadan ibaret olur.

Azerbaycanda at İslâm  gaydaları ile  beraber insana y ahin yardımcı ve yoldaş, eyni zamanda 
mügeddes heyvan olduğundan onun eti yeyilm ir. Eksine meşhur, deyerli aygırlar gocalanda onları 
öldürmürler, özü ölenecen yedizdirir, ؛ç izdirirler ve öldükde derisini soymadan basdırırlar.

A t insanın neinki yardımcısı, hetta yoldaşı olub, bütün çetin lik leri birlikde  def edib. ◎na  göre 
Azerîler öz gehremanlarının atlarını yüksek (!eyerlendirirler. Koroğlu  dastanında Girat ve Dürat, 
Kiziroğ lu  Mustafabeyin Alapaça atı, Gaçag Nebînin Bozatı, Gaçag Keremin Keheri buna misal ola 
biler. Bu halg gehremanları atı özlerine yoldaş ve gardaş bilibler.

Koroğlu  dastanından sayın Bilge  Seyidoğlunun ohuduğu Koroğlunun  "incitm e  G irati" §e，ri 
buna parlag mîsaldır. Bununla bele men de Koroğlu'dan misal getirmek isteyirem.

Koroğlu deyir:
Uca dağ başında yel kim i eser.
Dar günümde mene ürek Gıratım.
B ir  aylıg menzili bir günde keser 
Köhlen beslemişem, gerek Gıratım.

Yolların  tozunu göye galdırar 
Mühennet üstünü birden aldırar 
Meydanın içinde düşmen saldırar 
Olar yiyesine direk Gıratım.

Koroğlu Girati bele değerlendirir.
Eylen deyim  Gıratın giymetıni,
Seksen min serkerde, mala da verme!
Seksen min ağ tüklü gemer öyece,
Seksen min hesine pula da vernie!

Girati nece sahlamak ve ona gullug etmek haresinde o, bele deyir.
Yay olanda aaga yollat!
Yaz olanda ifçin  nallat!
Gış olanda mehmer çullat!
A t ig id in  gardaşıdır.

Serin serin yu suyunan,
Guyruğun bağla muyunan,
Goç Koroğlu çoh öyünen 
A t ig id in  gardaşıdır.

Koroğlu Girati dünyada en gözel canh sayılan gıza benzedir.

Çenlibelden seni deyib gelmişem,
Alm a  gözlü, giz birçekli Girat gel!
Demir lîbas, polad geyib gelmişem,
Alm a  gözlü, giz birçekli Girat gel!
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Ezelden bilseydim  senin halını,
Eşrefden kesdirerdim  nalını,
Yüz gözele tohudardını çulunu,
A lm a  gözlü, giz birçekli Girat gel.

Koroğlu  Türklere mahsus olan bir merdlikle diğer gehremanın Giziroğlu  Mustafabeyin atını öz 
atından aşağı saymır, onu bele terifleyir.

B ir  atı var Ala-paça 
Aman vermir Girat gaça 
Şesperinin ucu haça 
Giziroğlu Mustafabey

A t Azerbaycan medeniyyetinin en yüksek pillesi olan şe'rimize de nüfuz etmişdiı*. Böyük Nizami 
Gencevî "Hüsrev ve Şirin" poemasında (Bakı Yazıçı Neşriyyatı 1983) gözel ve varlı gadın olan 
Mahun Banunu, elece de eserin gehremanı gözel ve necib Şirinin terifinde atları barede ürek dolusu 
te rif dey؛「o ，Şirin ve Mehun Banu haresinde deyir.

O, Mahun Banunun canişinidir. 
ölkede tanınmış mahir gözeller 
Ferman gözleyirler yanında yekser 
Ay  tek gubar gızlar yüz yetmiş nefer 
Ona gece gündüz hidmet edirler.

*

Behişt hurileri tapsa da cennet,
O yerin sahibi Mahun Banudur.
Devletin，servetin sahibi odur.
B ir  at bağlanıbdır ser tövleye tek.
Onun tozuna da çatmaz heç külek.
Heyaldan tez geder kalksa dördnala,
Korkm ur sona k im .tufandan asla ؛
Yerinden sıçrasa güneşe sarı，
Yeddi gatlı göyden galhar yuhan 
Galar dimağının daşlarda iz i，
Pambıg guyruğuyla yarar deniz؛.
Sehertek oynagdır, hayal yerişli 
Gecetek huşyardır, zaman gerdişli.
Rengi şeva rengi, Şebdîzdir adı 
Şirin ishag kim i sevir o atı.
Ayaglarında var gizil zenciri,
O giz il zencil in olmur esiri.
Ne ^ınnden şirin insan men gördüm,
Ne Şebdizden gara b ir  köhlen gördüm.

Ş iirinin  öz atım ise Mahun Banunun Hosrovla dediyi ile Nizami bele tesvir edir.

Şebdizle bir döldür dediyim  köhlen 
Büdürek olsa da，Şebdize ancak，
Yerişde, gaçışda Gülgün çatacak.
Ayın  yanındasa o Şebdiz bugün,
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Yüyürmekte ona tay geler uıilgün.
Şebdiz artig orda yohdursa artig,
Ancag Gülgün olar Şirine layig.

A tın  sporda ”Top ve Cövken", "Surpapag" ve dıger oyunlarda iştirakim  Nizami Gencevî hemin 
poemasmda bele tesvir edir.

B ir  devlet guşuydu deyesen o at (Şirinin atı).
Sanki uçururdu onu dörd ganat.
B ir  yanda durmuşdu ayla ulduzlar,
Şah*, eyan tutmuşdu bir yanda gerar.
Meydanda maralla oynayırdı $ir,
Turaç garaguşu alırdı esir•
Gah güneş vururdu tapu, gah da ay，
Şirinle şah düze salmıştı haray.
Çövken oyunundan artig bezaıler,
Meydan etrafım sürüb gezdiler.
Gece-gündüz kim i Şebdizle Gülgün,
Herlenib meydanı dolanır bütün.

Hosrov (Şah)

Meşhur Azerbaycan yazıçısı Memmed Seid Ordubadi özünün X II  esi.de Atabeyler devrinde 
yaşamış ve yaratmış Nizami Gencevî ve onun serkerde dostu Fehreddine hesr ettiyi "Gılınc ve Gelem" 
romanında Fehreddinin gara atının "Top ve Çevken" oyununda gösterdiyi meharetten danışır, o 
devrde Bağdadda keçınien yarışlarda bu at Fehreddinin altında gara at ire li, gara at geri，sağa ve sola 
dediyi gösterişleri meharetle yerine ye tirir ve öz hazırlığı，gözelliy i, hereketiyle bütün saray ehlini 
heyran goymuştu.

A t Azerbaycanın arhitektur ve resm-senet eserlerinde de böyük yer tutmuştur. Çoh gedim  
zamanlardan galmış daşdan yonulmuş at figurları, ig id lerin  gebir daşlarının üzerinde çekilm iş at 
şekilleri ve Azerbaycan miniatürlerinde meharetle işlenmiş at şekilleri, bu halgın bütün tarih boyu atla 
sık elagesinin, onun ata mehebbetinin tesevvürüdür. Miniatürlerde çekilen başı yüngül, durna boyun, 
ince ayaglı gözel beden guruluşlu atlar, onların gaçışı, duruşu insanı heyran edir.

A ze rile r atçılığ ı in k işa f etdirm ekle  onların  dövrün telebine  ve öz zevklerine  uygun 
tekmilleşdirilmesi ile  de ciddî meşgul olmuşlar. Onlar Arab, T iirk  ve Türkmen atlarının yerli atlarla 
melezleşdırilmesi ve istigametli seçme (seleksiya) yolu ile g iz ili rengli, gözel gametli, m in ik  ve iş 
gabiliyyetli, yerli dağlık şeraite dözümlü "Garabağ", ”Dilbaz•• ve "Guba yorgalan" kim i at cinsleri de 
yaratmışlar. Uzun esrlerin keçmesine bahmayarag bu cinsden olan atlar indi de yetişdirilir.

Daha gedim  tarihe malîk olan "Garabağ" atı daha meşhur olmuşdur. Garabağda İbrahim  hanın 
Hankendinde olan tövlelerinde ve k iç ik  Gafgazın yaylaglarında beslenen Garabağ "atları hususile 
X V III.  esrde meşhurlaşmışlar. Onların Paris'de, Moskvada ve diğer yerlerde sergilerde nümayiş 
etdırılen nümayendeleri gizil ve gümüş medallara ve mükafatlara layig  görülmüşler. "Garabağ" atları 
Rusiyada Don atlarının "Budyonnı" atlannın ve diğer at cinslerinin yaradılmasında iştirak etmişler.

Bu atın gözelliyi, cesaretliliyi ve diğer hususiyyetler؛ , hususile insana mehribanlıugı çohlannı 
heyran etmişdir. Rus ressamı Vereşşagin'in çekdiyi, muzeylerde şahlanan "Garabağ" atının portreti 
minlerle insanın gelbini ohşamışdır. "liarabağ" atının meşhur !*us şairi M ıhayıl Yuryeviç  Lermontov 
meşhur "Demon” poemasında bele tesvir etmişdir (menim tercümemle).
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Yeheri ipekden elvan tikmeli,
Gotazlı başlığı, üstü bezmeli; 
ig id in  altında o, köpüklenen,
Giymetsiz qızıh rengli köhlen,
Meşhur Garabağın yetirmesidir.
Heyecanla dolu, gulag şekleyir.
Gec bahir, uçurumdan fırh ın ır yene，
Çapar dalgaların köpüklerine.

"Garabağ" atı hazırkı devrde de yetişdirilir. 1949-cu ilde Ağdam  rayonunda (ilinde) bu cinsin at 
zavodu (müessese) yaradılmış ve burada 170 başadek temiz cinsli ve erek atı ile melez atlar yetiştirilir. 
Garabağ atının ”Zaman” adlı aygırı 1956-cı ilde İngiltere  kraliçesine hediyye verilm işdir. "Zaman" 
barede Cuanita Berlan yazırdı: Biz  Zaman'ın gözel rengi ve temperamentini çok sevirik. o ,  hetta ereb 
atından daha yahşidir. Küçede (sokakda) hereket ederken serbest，sakit ve gorhmazdır, heç vaht 
büdremir, narahatçıhg hiss etmir. o, dolgun çayları üzüb keçir, garşıya çıhan çetinlikleri meharetie def 
edir. Deye bilerem  ki, ”zaman” hasiyyetine (karakterine) göre bütün atlara galib gelirdi. Cuanita Berlan 
1960-cı ilde  öz at zavodunda "Zaman"la "alaziya" adlı madyandan alınan "Yasm in” adlı dayçanın 
fotosunu da göndermişdir.

Azerbaycanın diğer gözel at cinsi "D ilbaz" atıdır. Bu cinsin yaranma tarih i 300 ilden çohdur. 
Nadir Şah T iflîs i alıb gayıdanda Gazah rayonunun Musaköy kendinde M olla  A li Kişinin  gonağı olur. 
Şah A li  kişide özüne layigli hemsöhbet tapir ve ona farsça "heyli delbazes" - heyli ürek açan, heyli ürek 
alansan deyir. Bundan sonra A li  kiş i "D ilbaz" adlandırılır. Şahın ona bağışladığı ereb atını öz 
teserrüfatında ve şah terefinden ona bağışlanan 3 kendde olan yerli atlarla ciitleşdirmek yolu ile bu atın 
neslini artırmagla A li kışı ve sonraki Dilbaziler nesli terefinden Dilbaz atı cinsi yaradılır. Son 300 il 
erzinde bu at respublikanın (Azerbaycanın) gerb rayonlarmda, Gürcistan'ın şerginde ve diğer yerlerde 
yayılır.

D ilbaz atı getdikce Azerbaycandan kenarlarda keçirilen beynelhalk sergilerin iştirakçisi olmagla 
daha geniş migyasda tanınır ve yayılır. B. i. Kontev'in yazdığına göre II• iimum  Rusiya sergisinde 
1889-cu ilde Azerbaycandan 22 baş gözel gametli Garabağ ve Dilbaz atları nümayiş etdirilirdi.

D ilbaz  atları beynelhalk migyasda meşhur olsalar bele şair ve yazıçılarımızın geleminden 
düşmemişler. Halg  gehremanı olan Gaçag Nebî'nin boz atı çoh güman ki, Dilbaz atı olub bu o at 
süretle gaçışına, gözel kadd-kametine, görmemezliğine, respublikanın  dağ ve aran şeraitine 
dözümlülüğüne  ve defelerce Gaçag Nebî'ni döyüşten salamat çıhardığına göre onun ve halgın 
reğbetine sahib olmuşdur.

Gaçag Nebî Bozata öz münasebetini bele izah edir:

Bozat, seni sertövlede sahlaram 
İpekden, gumaşdan seni çullaram 
Eğer meni bu davadan gurtarsan 
Gızıldan, gümüşden seni nallaram.

Uzun müddet Dilbaz  atları ile  işlediyim e  göre, onlann b ir  m inicisi k im i men de bozatlara 
miinasibetimi bele bildirmişem.

Bozatın beline sıçrayan kim i,
Ele bil göylere ayag basıram,
Sanki ganadlanıb, gızılguş kim i
Şikarın  üstüne şığıyacağam. ١ 7.02.1994
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Azerbaycanda atçılığın veziyyeti ölkedeki durumdan asılı olmuştur. Respublikada 1915-ci ilde  
148 min baş at olmuşdursa I. dünya savaşından sonra 108 min başadek azalmışdır. 1938-ci ilde atların 
sayı 220 min başa çatdırılmışdırsa, kolhoz (birge müessise) ve sovhozlaştırma (devlet müessesesi) 
devrinden 1941-ci ilde 146 min başa, II. dünya savaşından sonra ise (1945) 95 minedek azalmıştır. 
1953-ci ilde yeniden atların sayı 84 أ min başa çatdırılrnışdır. Bundan sonra respublikada atçılıg 
tenezzüle uğramışdır. 1960-cı ilde atların sayı 118 min başa, 1970-ci ilde  37 min başadek endirilm iş, 
hazırda 35 min baş teşkil edir ki, onun 4 min başı kolhoz ve sovhozlardadır.

Hal hazırda Ağstafa ( il)  devlet atçılıg zavodunda saf ganlı in g ilis  atları, (Ağdam  devlet at 
zavodunda Garabağ atları1) Şekî rayonundaki Daş-üz sovhozunun ve Gazah rayonunun "Ağköynek" 
kolhozunun atçılık  fermalarında damazlıg Dilbaz  atlan ye tiş tirilir. Bu teserrüfatlarda gösderilen 
cinslerden muvafig olarag 106，192 ve 114 baş at var. Onlardan 36; 80; 24 başı madyanlar ve 5; 6; 5 
başı aygırlardır.

Damazlıg atlar Bakıda 1940-cı illerden fealiyyet gösteren devlet innodromunda (sınaq yer؛) 
sınaqdan keçirildikden sonra, onlar kompleks elametlerine göre gıymetlendirilir ve gelecek istifadeleri 
üzre teyinat alırlar. Temizqanlı ing ilis  atları esasen respublikada fealiyet gösteren "Neftç i", "Mehsul" 
ve diğer atçılıg mekteblerinin konkurs ve halg atçılıg oyunları kornandalarını, Garabağ ve Dilbaz atlan 
ise kolhoz ve sovhozları damazlıg atlarla temin edir.

H aric i ülkelere at satışı üzre 1974-1979-cu ille rde  apardığımız iş ler gösterdi k i，ita liya , 
Hollandiya ve diğer ülkelerde Garabağ ve Dilbaz atlanna heyli rağbet vardır• Bu devrde hernin ölkelere 
Moskva, Pyatigorsk (Rusiya şehirleri) auksiyonlarında ve Bakıda 60-a dek ortalama heresi 2500-2700 
dollara, o cümleden "Garpız" adh Garabağ aygırı 5100 dollara satılmışdır.

SSCB'nin dağılması neticesinde respublikaların b ir b irile riy le  ikdisadi elagelerinin kesilmesi， 
Azerbaycana ermenî tecavüzü ve respublika dahilinde yaranmış geyri sabitlik Kend Teserrüfatının diğer 
sahelerinde olduğu kim i heyvandarlıgda, o cümleden atçılıgda da ciddi (çetinlikler yaratmışdır. Ermeni 
tecavüzü neticesinde Ağdam  a tç ılık  zavodu işgal edilm iş, Garabağ atları başqa bölgelere  
köçürülmüşdür. Bununla bele atçılıgda stabillik yaradılması ve gelecekte bu sahenin inkişaf etdirilmesi 
barede respublika hökümeti terefinden gebul edilen hüsusi (özel) qerara esasen her rayonda 2-3 atçılık 
ferması yaradılması nezerde tutulur. Hazırda respublikamızda başlanan özelleştirme prosesi ve bununla 
elagedar fermer ve hırda kendli teserrüfatları yaradılması nezere alınarag onların atla teminatına ehtiyaç 
duyulacağı da nezere alınmışdır.

Bele hesab edirem  k i, Azerbaycanda y ahin illerde  atçılıg  özüne lay ig  seviyyede ink işa f 
etdirilecekdir.

1 Ağdam bölgesi işgal olunmuştur. S.S.C.B. dağıldıktan sonra sovhozlar dağılmıştır.
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NUREDDİN  SEMEDOĞLU  BAĞIROV*

Azerbaycan Respublikasında esasen 3 at cinsi yetişd irilir: Temizqanlı m in ik  atı (ing ilis  atı), 
Garabağ atı. Dilbaz  atı. Temizcinsli atlar devlet teserrüfatlarında, at zavodları ve sovhozlarda, onların 
melezleri ise hem kolhoz, sovhozlarda, hem de ehalinin ferdi teserrüfatlarında şahlanır. Respublikada 2 
ihtisaslaşdırılm ış  at zavodu ve 2 sovhoz atçılıg  ferması vardır. Ağstafa atçılıg  zavodu Ağstafa 
rayonunda Böyük  Kesik kesebesinde yerleşir ve burada Temizqanlı m inik  at cinsi yetişdirilir. Ağdam 
atçılıg  zavodu Ağdam  rayonunda yerleşir ve Garabağ atının yetiştirilm esile  meşgul olur. Daş-üz 
sovhozu Şeki rayonunda yerleşir ve sovhozun at fermasında Dilbaz  atı cinsi yetişd irilir. Ağköynek 
sovhozu Gazah rayonunda yerleşir ve sovhozun atçılıg fermasında Dilbaz atı cinsi yetişdirilir.

Respublikada at minme ve jakey lik  üzre özel teşkilat yohdur, bu işle Bakı cıdır meydanı ve ayrı 
ayıı at idman cemiyyetleri meşgul olurlar. Respublikada baytarhg işlerinin  teşkili ve aparılmasına 
devlet baytarhg komitesi rehberlik edir. Onun rayonlarda baytarhg üzre teşkilatları vardır. Mal-qaraya 
teserrüfatlarda baytariıg hidmeti kolhoz ve sovhozların baytar hekimleri terefinden apanlır.

Respublikada yalnız Bakı şeherinde ippodrom  var. Burada m inik  atlarının sırnağı ve m illi atçılıg 
oyunları keç irilir  (top ve çevken, surpapag ve s.). Bu işin teşkili respublika Kend Teserrüfatı Nazirliği, 
İppodrom, at zavodları ve idman cemiyyetleri terefinden aparılır. A tçılıg  teserrüfatlar tarafından， 
İppodrom -Kend  Teserrüfatı N a z irliy i ve at idman mektebleri ayrı ayrı cem iyyetler terefinden 
maliyyeleşdirilir. Atçılıg  Respublika Hökumetinin gerarlarına esasen inkişaf etdiriHr.

Atlara ad onların ata ve analarının adlarına müvafig goyulur.
A tçılıg  Barede M e،lumat 01.01.1994

Atların  sayı O cümleden madyan A yg ırla r

Ağstafa at zavodu 106 36 5

Ağdam at zavodu 192 R0 6

Şeki Daşüz camışcılıg sovhozu 114 24 5

ßala alınıh

1991 1992 1993

Ağstafa at zavodu 21 12 8

Ağdam at zavodu 57 24 36

Daşüz camışcılıg sovhozu 18 12 フ

Dr. Nureddin Semedoğlu Bağırov，Azerbaycan Respublikası Kent Teserrufati Nazirliyinde şube reisi，Baku.
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A t  ya rış ia rı

Bakı Cıdır meydanında at y e r i 60 آ baş

Son 3 ilde. Olta hesabla bir ilde neçe baş at yarışıb 74 baş

C ins le r  üzre

Temizqanlı minik atı 26

Garabağ a tı 43

Dilbaz a tı 5

M a liy y e  meselesi
١ . B ir  ilde oynanan mükafatların mebleği  594900 rubl.

2. Her yanş üçün verilen mükafat (yaklaşık) 6357 rubl.

C ıd ır  barede m alum at

1. İlde neçe cıdır o lu b ل 9 
Ondan Cıdır meydanında 91

2. Neçe m ill i  oyun  o lu b  ——

Cıdır meydanından kenarda ……… …… … 一

Top ve çovgan cıdır meydanında ——

Surpaoag ——

3. Cıdırda ne qeder para ödenib 384900 rubl•

Ondan cıdır meydanında 384900 rubl.

Meydandan  kenarda  —

4. Bu mükafatdan sürücülere ve oyunculara ne geder verilib  … … . . . . . . .rubl آ ١5436

Teşkili iş lere  ——

Hökumete —

Diyerlerine  ——



İZ M İT  H A R A S IN D A  D E Ğ E R L E N D İR M E

NUREDDİN  SEMEDOĞLU  BAĞIROV*

Türkye  Kend Teserrüfatı N azirliy i, Jokey Klubu  ve Mermere Universiteti terefinden teşkil 
edilm iş "Türk  medeniyyetinde at ve atçılıg" konfransmın b ir  neçe gün erzinde keçirilen iclaslannda 
Türk  atçılığının  tarihinden, Türk  halglarının  atçılığının  hususiyyetlerinden ve atın ümumtürk 
medeniyyetinde !*olundan maraglı sohbetler aparıldı. Konfransda iştirak  eden Türk  halglarının 
nümayendeleri ve diyer m illetlerden  olan türkşünaslar öz araşdırmalarının netice lerin i halg 
folklorundan, edebiyyatımızdan, arhioloji, etnografik ve diyer menbelerden bize gelib çatan deyerleri 
aıgladılar. Bunlardan biz le r çok şey öyrendik ve öz azdan-çohdan b ild ik le rim iz i beyan etdik. 
Tarihim izde  birinc i olan bu ümumtürk toplantısı Türk  dünyası barede hamımıza çoh deyerli anlayış 
verdi. Ona göre bu konfransın teşkilatçılarına  hamımızın adından b ir  daha saygılarımızı ve 
minnetdarlığımızı bildirirern. Eşitdiklerim iz  ve gördüklerim iz  barede bu dar macalda etraflı bir şey 
söylemek çoh zor olmasına bahmayarak, bu işin mene hevale edildiğine göre de razılığımı bildirirern.

Deyerler k i, keçmişi olmayanın indisi, indisi olmayanınsa geleceyi olmaz. Türklerin  ne geder 
zengin keçmişi olması hamımıza melum olduğundan bunu bir daha izah etmeye ehtiyac duymuram. Bu 
toplantıda Türk  ilke le rinde  atçılığın veziyyeti konfransda aydın oldu. Hazırda neyim izin olacağını 
anladıg. Men be'zi ölkelerde (atçılıg daha inkişaf etmiş ölkelerde) bu sahenin veziyyeti ile  az-çoh 
tanışanı. Lâkin bezi sebeblerden Türkiye'de atçılığın indisi barede degig me'lumatım yoh idi. Ona göre 
de ümumtürk migyasmda atçılğın indisi gelecekde nece ink işa f etdirileceği mene aydın deyildi. 
Hususile atçılığın inkişaf etdirilmesinde Türk  ölkelerinin  garşılıglı resurslarımızdan nece istifade 
edeceğimizi aydın göre bilm irdim.

Konfransda eşitdiklerimden, hususile İstanbul Hipodrumunda ve İzm it atçılıg  haftasında 
maturada gördüklerim den  bu sahede Türkiye'de  görülen iş ler ve hazırkı veziyyet aydın ve 
ferehlendirici oldu.

Me'lum  olduğu kim i atçılığın müveffegiyyetle inkişaf etdirilmesi üçün: genetik resurs-keyfiyyetli 
atlar，möhkem  yem bazası, istigam etli yemleme ve meşg husus ile  damazhg iş lerin in  düzgün ve 
ayardıcı gurulması ve bunları heyata keçirmek üçün ihtisash ve bu sahede daimi çalışacag heveskar 
kadriar lazımdır.

Gördüklerim iz demeye esas verir ki, Türkye'de atçılıg gösterilen esaslar üzerinde gurulmuşdur. 
Atçılıg  heftelennda möhkem yembazası ve keyfiyyetli atlar var. istigametli yemleme (bu sahede bollug 
daha çok hissedilir) ve terbiye işleri temin edilib. Sohbetlerimizden melum  oldu k i, burada çalışan 
mütehessisler de atçılıg  cim ine，damazlıg işlerine  ve bu sahenin praktik i teserrüfat sahelerine 
beleddirler. A tların  sınag merkezi olan İstanbul Hipodrumunda atların sahlanması, treningi ve 
sınağmın teşkili diggete layigdir. Bu hipodrum  atlannın teşkili diggete layigdir. Bu hipodrum  atların iş 
gabiyyetin i müeyyen etmek ve onun neticelerine esasen atlann giymetlendirilmesi, seçilmesi ve

* Dr. Nureddin Semedoğlu Bağırov, Azerbaycan Respublikası Kent Teserrüfatı Nazirliyinde şube reisi，Baku.
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seleksiya işinde istigametlendirilmesinde  böyük rolu olduğu kim i, atın halgla elagesini yaradan, 
Türk'ün atla bağlılığını sahlamak üçün vacib bir vasite rolunu oynayır.

B ir  sözle desek, atçılığın teşkili iş i çoh genaetlendiricidır. Elbetde, bu işde Türkiye'de atçılığın 
inkişaf etdirilmesine rehberlik ve teşkilatçılıg eden Jokey Klubunun işini değerlendirmemek olmaz. 
Tecrübe gösterir ki, kend teserrüfatının, ümumiyyetle, hüsusile de heyvançılığın idare edilmesi ve 
teşkili bir vahid merkezden apanlmalıdır. Bu hüsus ile damazlıg işleri sahesinde daha vacibdir.

Göstermeliyem  k i, bele vahid rehberlik sahesinde b iz im  de b ir  geder tecrübemiz var. 
Azerbaycan'da, Türkiye'deki Jokey Klubıına benzer，megsedi ve iş üslubu eyni olan b ir respublika 
teşkilatı- "Azerdamazlıg b ir liğ i"  yaradılmışdır. Onun tabeçiliğine 2 atçılıg zavodu, at fermas】 olan 
damazlıg maldarhg zavodu, ve goyunçulug sovhozları verilm işdir. Bu b ir liy in  fealiyyeti dövriinde 
respublikaya kenardan heyli damazlıg mal-gara getirilm iş, damazlıg işleri gaydaya salınmış, damazlıg 
teserrüfatlardan emtee teserriifatlarına damazlıg at, mal goyun satılması, hetda respublikada yetişdililen 
Garabağ ve Diltaz atlarının Moskva ve Pyatigorsk at zavodlarmda keçirilen beynelhalg auksionlarında 
satışı teşkil edilm işdir. Lâkin son illerde  baş veren hadiseler ve diğer sebeblerden bu b ir liy in  işi 
zeiflemişdir.

Gördüklerim iz demeye esas verir ki, Türkiye'de atçılığın e'tibarlı bazası yaradılmış ve onun 
gelecekde inkişaf etdirilmesi üçün bütün şertler mövcııddur. Eyni zamanda, hesab edirem k  saf cinsli，؛
İngilis  ve Ereb atçılığı sahesinde diğer Türk  Respublikaları da bu bazadan behrelene bilerler. Hesab 
edirem ki, bu konfrans atçılıg ve diğer sahelerde Türkiye  ile  elagelerimizin daha sık olmasına böyük 
zemin yaradacag.

Damazlıg atçılığın hiisusiyyetleri barede be'zi meslehetlerimi de söylemek isteyirem: Saf ganh 
ing ilis  atçılığı üçün burada herterefli münasib şerait var. Bununla  yanaşı burada cinsin daha 
tekm illeşdirilmesi üçün damazlıg işerinin atiarda gözel beden guruluşu ile  beraber konstiıusyonal 
m öhkem liy in  şahlanmasına，boyun çoh yüksek olmasına, sümükHilüğün artmamasına digget 
yetirilmelidir. Bu elametlere, atın baş, boyun, beden ve ayagların guruluşuna da digget yetirilmelidir.

Ereb atları bcirede yalnız  Hipodrumda  olan ferdlere bakış esasında f ik ir  söylemek ola r‘ 
Göstermeliyem ki, yemleme, besleme ve diğer şeraitin yahşi olması atlann boy ve inkişafında öziinu 
gösterir. Lâkin  gördüyiim  ayrı-ayrı ferdlerde başın b ir  geder ir i,  boyunun yoğun olması ve 
temperamentin b ir geder sönükliiyü göze çarpdı. Bu elametlere görünür İstanbul'un ve denizler 
arasında yerleşen Türkiye'n in  ig lim  şeraitinin te'siri var. Ereb atlan guru ig lim de  formalaşıblar. 
Bununla bele seleksiya işinde Ereb atlarının esi hüsusiyyetlerinin sahlanılmasına diggetin arttırılması 
bu k iç ik  gusurların aradan galdırılmasma imkan verebiler. Yene de tekrar etmeliyem  ki, gösterdiğim 
gufsurlar ayrı-ayrı ferdlerde gözüme çarpıp, odur ki, onları ümumiyyetle Türkiye'de yetişdirilen Ereb 
atlarına aid etmek düzgün olmaz. Türk gardaşlarımıza derin hörmet ve mehebbetle.

Metinde geçen bazı Azeri riirkçesi kelimelerin Tiirkey Türkçesi karşılıkları: bir neçe gün erzinde "b ir kaç gün içinde"; bele 
"böyle, bu tür"; bahrelenme "yararlanma"; beled olmag "b ilm e  "b ilm ek"; iclas "toplantı"; niimayende "üye"; zavod 
"fabrika"; in d i"ş im d i" ; vacib "önemli"; zemin "güvenç"; barede "hakkında"; hamımız "hepim iz"; degig "kesin ؛; nece 
"nasıl"; genaetlendirici "ye terli"; herterefli "geniş"؛ kadr "mutahassis"; baza "depo"; sınag "deney"؛ aydın "belli, açık '; 
aparılmalı "1. götürülmeli, 2. yönetilm eli"; Sovhoz "mandıra"; gaydaya salınmış "düzenlenmiş"; tekm ilieşdirme " iy i 
besleme"; sümük "kem ik"; yahşi "iy i".



N İM ET  RESULOV*

Hurmatli canablar, Hurmatli hanimlar, Hıırmatli bizga kandaş Türkiye halki,

Ma'ruza başlaşdan aidin, Özbek halkining kandaş Türkiye halkiga salamlarini yetkazib, menga şu 
ma'tabar minbardan turib, siz azizlarga Ozbekistanning atç ilig i hakida ahbarat beriş imkaniyetini 
yaratgan Türkiye atçilik klubi ga, Marmara Universiteti ilm iy  markazi professori hurmatli Emina Hanim 
Gursoy Naskalgiga, universitetning  rektoratiga  va Veterinariya  Fakultetiga, şuningdek Ziraat 
Vaziıiigiga  katta rahmatlaı* aytişga icazat bering.

İnsaniyet tarihida, şu cumladan, Özbek halkining  tarihida, atni tutgun orin nihayetda katta. A t， 
neça ming  yillardan  beri, insanni agirin i yengil k ilib , uni kimrnatbaha azika bilan ta'minlab, vakti 
kelganda esa şiddatli canglarda çavandaz hayatini saklab kalgan eng akili hayvan (hayvan deyişgol t il 
barmaydi) hisablanadi.

Tarih iy  manba'larga müracaat k ila r ekanmiz, atni dostlabki hanakilaştirilgan cayi bu kadimiy 
Türkistan mamlakatidir; ya'ni at, Amu va Sir daryya araligi atraflarida kadimdan yaşagan Turkiy  halklar 
tamanidan hanakilaştirilgan. Keyinçalik Orta Asiyadan at kadimiy kiçik  Asiya mamlakatlariga tarkalgan. 
K iç ik  Asiyaning  kadim iy halklari (Hettlar, Sumeraskkatslar) atni "şarkclan kelgan hayvan", "Şark 
eşşagi" deb ataşlar؛ beciz emas. (٧ . p. Dobrinin, 1955).

Orta Asiyada  y ilk iç il ik  nihayetda kadim iy  rivaçlangan saha ekanlig i, bu marnlakatlarda 
bakilayatgan atlarning sifatidan ma'lum. "Davan (Fargana) argumaklari", kadimiy Harazrn atlar؛，bizni 
eramizdan aldinak kadim iy  davlatlarda aldisatti, kimrnatbaha mallarni ayirbaşlaşda va laşkarlarning 
yurişlarida katnaşganlar.

A tç ilik  sahasidagi maşhur professorlar ٧ • o .  V itt  va ٧ . A. Gtsekimlarning ma'lumatiga kora 
(1943), hazirgi Özbekistan yurtida, bundan 2000-2500 yil ilgari, mahalliy ahali dunyaga nami ketgan 
cuda yahşi atlarni bakkan iskandar Zulkarnayni Orta Asiyaga yurişi yazilgan manba'larda kayd kilişiça, 
Şarkiy Aleksandriya (i. Zulkarniy barpa etgan şahar, hazirgi Hocand atrafida) şaharini atraflarida, "a'la 
zatli nihayetda yahşi atlar mavcud; Bunga ohşaş atlar, heçkaysi başka mamlakatda yok; Uiar çoşkin, tez 
va çidamli bolib, tusi ak, kamalak rang, şuningdek tangi şafak tusdan edi."

Tahminan eramizdan 100 y il ilgari Davan mamlakati (Fargana) Hitay bilan teng ııruşişga togri 
keldi. Hitay salnamaçilarini yazişiça, bu uruş asasan Davan yurtining  atlari uçun bolgan edi, çıınki bu 
atlar şunçalik yahşi ediki, Hitaylar uni gayritabiiy, ilahiy  yaki gayet acayib at deb ataganlar. Bu atlarga 
yahşi gam horlik  kilingan, ular mahsus athanalarda asralgan, ular, arpa，yongiçka bilan bakilgan, 
harkuni tazalanib turilgan. Uruş tugagaç, Orta Asiyadan 0itayga yongiçka, tak bilan birga ana şu bebaha 
atlar alib ketilgan, şartnamaga asasan, har y ili Hitayga nasldar aygirlar yubarib turid i; maksad mahalliy 
0itay atlarini bu aygirlar yahşilab, 0itay cangavar atlik  armiyasini yaratiş edi.

(ÖZBEKİSTAN’DA ATÇILIK

* Doç. Dr. Nimet Resulov, Taşkent Veterinerlik Enstitüsü, Taşkent.
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"Bunun sonucunda yerli bir miktar arab atı özelliklerini alıp, cenubî atlara nispeten gövdesini 
daha estetik tutma kabiliyetine sahip oldular." (٧ • A. Şçekin, 1947). Yukarıda zikredilenlerin ışığında 
Karabayır cins atı aslında halk ıslahı sonucunda meydana getirilm iş olup, onun cins haline gelmesinde 
Türkmen ve M oğol atlarının tesiri olmuştur. Onun iç in  bu cinste M oğol atlarının yeme olan 
düşkünlüğü, dayanıklılığı, gövdesini güzel tutma özellik leri, Türkmen ve cenubî atlarının seriliğ i, 
gayretliliği ve güzelliği bir araya gelmiştir.

Karabayır atları m ahalli çevre şartlarına  iy ice  alışmış olup, onda ça lışkanlık, spor 
karşılaşmalarına katılma ve verim lilik  özellikleri tatminkâr derecede gelişmiştir, ”o  hem b in ilir, hem 
arabaya koşulur, orta ağırlıktaki yükleri rahatça taşıyabilir." (K. A. Likov, 1982).

Karabayır atlarının aslî ölçüleri Karabayır cins atlarının devlet nesilc ilik  kitabında ve tebliğin  
aslında tam olarak verilm iştir. Bu bilg ilere  göre kürek yüksekliği aygırlarda 155,8 cm; kısraklarda

150,4 cm; göğüs çevresi (175,2 (م  c m; م ) 177,2)  cm ve bilek  çevresi (20.0 (ي с т . ,  (cf ) 19,0 с т .  
Bu verileri Ahalteke, Moğol atları ölçüleriyle karşılaştırdığımızda :

K ü re k
y ü k s e k liğ i

K a ra b a y ır
fa r k ı

G öğüs
çevres i

K a ra b a y ır
fa r k ı

B ile k
çe v re s i

K a ra b a y ır
fa r k ı

Ahalteke atları م 】54.4 + 1.8 161.0 + 14.2 19.0 + 1-0

152.3 + 1.9 165.6 + 12.2 18.1 + 0.9

Moğol atlan م 129.3 + 26.5 150.8 + 24.4 17.6 + 2.4

О 126.9 + 23.5 154.2 + 23.6 16.8 + 2.2

(Bu atlardan ve bilhassa Moğol atlarından oldukça ir i olduğunu görüyoruz).

Karabayır cins atlarının  dış görünüşünde bu cinsi diğer cinslerden  ayıran kendine has 
ayrıcalıklar vardır, i lk  göze çarpan şey bu atın hızlı yorga gidişidir. Bu haslet Karabayır cinsinin şarkî 
ve cenubî binek cinslerden oluştuğunu gösterir. Yapısı genelde tıkız, ayları tıkız, derisi ince, başı 
güzel, gözleri parlak, huyu gayretli，çokluk kuyruğu Arap cinsine has görünüştedir.

Bu görünüş ve özellik ler atçılıkta umumî ,,güze llik ,,"terim iyle  ifadelenir. "Karabayır cins atı 
güzellik hasletleriyle, ing iliz le rin  saf kan koşu atları ve diğer koşu atlarının kanı karışmış çoğunlukla 
binek veya araba cinsi atlardan bile daha güzel görünüşe sahiptir." (V .A . Şçekin, 1944). Karabayır 
atının gövde yapısı da hızlı yorga giden cins atlara hastır, fakat biraz uzun bacaklıdır ve gövdesi de 
aşırı uzun değildir. Dış özellikleri hakkında asıl tebliğde daha fazla bilg i vardır.

Karabayır cins atlarının şu andaki rengi asıl olarak doru, açjk sarı ve bozdur.

Her cinste olduğu gibi, Karabayır cinsinin  oluşumunda da çeşitli görünüşe (tip ) sahip atlar 
mevcuttur. Bunlar temel olarak üç türdür ث

١ ) Asıl tür atlar 2) Binek türü atlar 3) Damızlık atlar

Cins terkibinde her çeşit tipte atın bulunması olumlu b ir durumdur, çünkü her bir tip  at oldukça 
kıymetli özelliklere sahip olup, cinsi geliştirmekte büyük önem taşır.

Özbekistan'ın ik lim i atların y\\ boyu yaylada bakılmasını gerektirir, ama yaylaların yıldan yıla 
azalıp gitmesi ve yaylaların veriminin düşük olması sebebiyle büyük devlet ç iftlik le ri atları güz ve kışta 
tavlalarda bakar. 3-3.5 ton yonca sapı, 2 ton taneli yem sarfedilir.
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Karabayır cins atlannda hızlı koşma özelliği pek o kadar ileri değildir; onlar kısa mesafeli düz yol 
yanşlan iç in  yetiştirilm iş  binek atlardan aşağı yukan 17-26 saniye daha düşük dereceye sahip, ama çok 
günlü uzak mesafelerde oldukça başanlıdırlar; bu konudaki tam bilgi tebliğin aslında vardır.

Karabayır cins atlarıyla nesilc ilik  işi ve onun ıslah işleri asıl olarak cinsi saf halde çoğaltma, 
şuurlu seçim ve çiftleştirme  usûlleriyle yürütüldü, fakat ıslah girişim ine cevap vermeyen özellikler, 
”kan verme" usulüyle iy ileş tirild i, iy ile ş tir ic i cins at olarak Ahalteke, Arap ve İng iliz  saf kan koşu 
atlarından yararlanıldı. Neticede karma atların ölçü leri büyüdü, binek, yorga gidiş, koşuculuk 
özellik leri de oldukça gelişti. Meselâ kürek yüksekliği Karabayır cinsine oranla Ahalteke Karabayır 
karmalarında 2-3 C1TÌ., Arab-Karabayır karmalarında 1-3 "kan verme"nin (1/4 ve 1/8) oranında 
sınırlanması gerek; iy ileş tiric i cinsin kanı 5/8 ve 3/4 oranında çoğaldığında olumsuz sonuçlar ortaya 
çıktığını tecrübeyle gördük.

Atlar bizde 3 defa kategorize edilir :

1) 1,5-3,5 yaşında 2) 3,5-7,5 yaşında 3) 7,5 yaşından büyük. (10'lu not sistemiyle) Alman 
notlara göre 3 sınıfa bölünür : Elit-pekiyi derece; I.sınıf-orta derece; II. sınıf-oıtadan düşük derece.

(Özbekistan’da at sporu oldukça gelişmiştir. 13 ilin  10'unda hipodrom  ' 1 * Köpkarı,
kızkUy aderiş gibi oyunlar eskiden beri òynana gelir; son 70-80 yılda at hokeyi ve at sporunun bütün 
tü rleri hipodromumuza girdi• Ancak at sporu yarışmalarına Özbekistan at sporcuları esasen 1950'li 
yıllardan  sonra aralıksız iştirak  etmektedir. Kısaca söyleyecek olursam, (Özbekistan bin ic ileri esk؛ 
S.S.C.B. içindeki yarışmalara katılıp toplam  55 madalya kazanmışlardır. Bu madalyalardan 21'i altın, 
17'si gümüş ve 17'si de bronzdur. Binicilerim izden  Y. Kasımov, i. Yoldaşev, M. ismailov  dünyaca 
tanınmış binicileridir.

C insin  soyluluğunu  geliştirmede, atların koşuculuk, güzel yürüme hasletlerini arttırmada 
hipodromun  öneminin çok büyük olduğu malumdur. Hipodrom  atın bütün güzellik  hasletlerini 
şekillendiren bir nev'i kendine has üretim  laboratuvarıdır. Bu sebepten Taşkent Hipodromunun mevkii 
oldukça yukarıdadır. Modern ve uluslararası Standardlara tamamiyle uygundur• Hipodromun büyük 

yolu 2400 m., orta yolu  1700 ١٦٦. ve iç kulvarı 1600 m. dir. Burada at sporlarının bütün çeşitleri; pist 
yarışması, engelli koşu, üç alan mücadelesi (üç güreş) ve güzel atlama müsabakaları icra edilebilir. 
Bunun dışında m illi oyunlar tertip  ed ilir  - Bağımsızlık günü, Anayasa kabul günü ve Nevruz 
bayramında.

Özbekistan’da uzman veterinerlerin iy i çalışmaları sonucunda atlarda görülen son derece bulaşıcı 
hastalıklardan sakağı ve şarbon yok olmuştur. Halihazırda atlarda şerit (kurtçuk), bulaşıcı nezle, 
kuduz，piraplazmoz, pubalmoz hastalıklarına rastlanılır.

Özbekistan atçılığı hakkında konuşurken bu sahanın en eski eğiticilerinden  Rüstern Ağa 
Selimbekov'an dolu dolu bahsetmezsek tebliğim iz tamam olmaz sanıyorum.

Rüstern Ağa'da ata karşı olan merak 1935'te daha 14 yaşındayken uyandı, o vakit Taşkent 
hipodromunda Orta Asya，Kazakistan, Oral, Sibirya'dan getirilen çeşitli cins atlar yarışırlardı. Genç 
Rüstem bu atlara hayran olup onları sc\ rederdi. işte bu tutkunluk Rüstem Ağa'yı ata, atı da Rüstem 
Ağa'ya sıkı sıkıya bağladı; o işe al bakıcılığıyla  başladı; atçılık enstitüsünde öğrenim  gördü; atçılık 
derneklerinde faaliyet gösterdi; bir hayat boyu b in ic ilik  yaptı; at eğ itic iliğ in i en meşhur hocalardan 
öğrenip kendisi de meşhur b ir  eğitic i olarak yetişti. 45 y ıllık  eğ itic iliğ i sırasında 732 baş atı hayvan 
halinden insana estetik huzur veren b ir  mucize, b ir  sanat mertebesine çıkardı; atlara güzellik bağışlayıp 
insana vefadar yaptı. Bütün bu işler neticesinde binek atlarını eğitme Üslubunu dünyada i lk  defa o 
ortaya koydu•
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Özbekistan atçılığındaki en büyük mesele at sayısının büyük bir hızla gitgide azalmasıdır. 1917 
yılına kadar 1，2 milyon  baş at mevcut ise，şu anda 122,5 bin baş at vardır. I. 10 yılda 200 bine, II• 10 
yılda 400 bin başa ulaştırmak maksada uygun olurdu.

B ir  ik inci mesele de Karabayır cinsinin giderek azalmakta olmasıdır. Halihazırda bütün at cinsler؛ 
arasnda Karabayır cinsi yaklaşık % 40-45 nispetindedir. Karabayır cins atlarının bakıldığı Üretim 
ç iftlik le r i devlet denetiminde kaldığı takdirde，Karabayır cins atlarının nisbetini bütün at cinsler؛ 
arasında % 80-85'lere çıkarmak maksada uygun olurdu.

Üçüncü bir mesele de atlar iç in  yüksek değerli besin ve hara temini zaruretidir. Bunun için
A.B.D. nin tarım  politikasını örnek alıp, her bir m ilyon  kişi iç in  90.000 tane mısır, 30.000 tane soya 
fasülyesi üretebilirsek değerli besinlerle tam olarak takviye edilmiş olur.

Bu meseleleleri burada dile getirmemizden maksat at iç in  duyduğumuz endişeyi umumileştirip, 
bütün Orta Asya devlet idarelerine ulaştırma ümididir.
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insanlık  tarihinde, buna bagil olarak Özbek halkının tarihinde atın yeri ve önemi oldukça 
büyüktür. A t，nice bin yıllardan  beri insanın ağırını ha fif edip, onu son derece kıym etli azık ile 
destekleyip, sırası gelaıgınde ise şiddetli savaşlai'da bin ic in in  hayatını korumuş en akıllı hayvan 
(hayvan demeye d il varmıyor) sayılır.

Tarihi kaynaklara başvurduğumuzda, atın ilk  ehlileştirild iğ i yer bu kadimi Türkistan yurdudur; 
yani at Amu  ve Sîrderyâ arası civannda eskiden yaşamış Türk  topkıluklarınca ehHleştirilmiştir. Daha 
sonra at Orta Asya'dan esk؛ Küçük  Asya ülkelerine dağılmıştır. Küçük  Asya'nın eski halklarının 
(H ititle r, Sümerler) atı "doğu'dan gelen hayvan," "doğu eşeği" diye adlandırılmaları yersiz değildir. 
(V. p. Dobı-inin, 1955)

Orta Asya'da yılkıcıhğın  oldukça eskiden gelişmiş bir saha olduğu, bu ülkelerde bakılmakta olan 
atlai'in evsafından mâlumdur. Davan (Fergana) argumaklan, eski Harezm atları; daha çağımızdan 
evvelki eski devletlere alış-veriş, değerli malları takas etmede ve askerlerin seferlerinde rol almışlardır.

A tç ılık  sahasının meşhur profesörleri V. o .  V ilt t  ve ٧ • A. Gtsekiırı'e göre ( إ943 ) şimdiki 
Özbekistan'da, bundan 2000-2500 yıl önce yerli ahali dünyaya namı yayılm؛) ış çok güzel atlar 
beslemişlerdir. İskender Zülkarneyn'in Orta Asya seferi yazılı kaynaklarda kaydedildiğine göre, Şarkî 
Aleksandriya (i. Zülkarneyn'in kuruğu şehir, şu anaki Hocen civarında) şehri çevresinde, "âlâ cinsli, 
son derece güzel atlar mevcut, buna benzer atlar başka hiç bir iilkede yok, onlar coşkun, hızlı, 
dayanıklı olup, rengi kır, gök rengi, yani tan rengi id i.”

Tahminen çağımızdan 100 yıl önce Davan ü lkes i (Fergana) Çin ile  savaş durumuna geldi. Çin 
salnamecilerinin yazdıklarına göre bu savaş esasen Davan ülkesinin atları için olmuştu, çünkü bu atlar
o kadar güzeldi ki, Ç in lile r onları tabiat üstü, İlâhî veya gayet mükemmel atlar diye adlandırmışlardır. 
Bu  atlar arpa，yoncayla beslenmiş, hususî tavlalarda tutulmuş, onlar arpa, yoncayla beslenmiş, hergün 
temizlenmiştir. Savaş bittikten  sonra Orta Asya’dan Çin'e yonca，asmayla birlikte  işte bu bîdahâ atlar 
götürüldü, anlaşmaya istinaden her yıl Çin'e cins aygırlar gönderildi; bundan maksat yerli Çin atlannı 
bu aygırlarla iy ileştirip, Çin siivarî ordusunu kurmaktı•

İşte bu zamandan itibaren 2000 y ıl müddetle şimdİKi Özbekistan’da mevcut devlet ve ülkeler her 
zaman çok harika at cinslerine sahip olmuşlardır. Özbekistan'ın asıl at cinsi sayılan Karabayır atlarının 
beslendiği yurtlarda  ahâli kalabalık halde yaşamış, memleket zengin olduğundan buralara bazen 
güneyden, bazen de kuzeyden çeşitli istilacılar zaman zaman saldırmışlardır, istilâcılar kendi atlarıyla 
gelmiş ve bu atlar yerli atlarla karışmıştır, işte bu yolla  yerli atlara cenubî (Arap，Fars atları) ve kısa 
boylu Moğol atlarının kanı karışmıştır.

(ÖZBEKİSTAN’DA ATÇILIK

Doç. Dr. Nimet Resulov, Taşkent Veterinerlik Enstitüsü, Taşkent.
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Ana şu vaktdan başlab, 2000 y il davamida hazirgi Özbekistan yurtida mavcud bolgan davlat va 
malakatlar hardaim cucia yahşi at zatlariga ega bolganlar. Ozbekistanning asasiy at zati hisablangan 
Karabayır atlcıri bakiladigan yurtlarda ahali gavcum yaşagan, yurt esa bay mcimlakat boigan uçun, bu 
yerlarga gah canubdan, gah şimaldan tu rli baskinçilar vakti-vakti bilan  hucum  k ilib  turganlar. 
Baskinçilar oz atlari bilan kelganlar va bu atlar mahalliy atlar bilan aralaşib ketgan. Ana şu yol bilan 
mahalliy atlarga canubiy (Arab, Fars atlari) va past boylik  Mongol atlarini kani koşilgan. "Bııning 
naticasida mahalliy at biraz aravabap hislatlarga ega bolib, canubiy atlarga nisbatan gavdasini yahşirak 
uşlaş kabiliyetiga ega boldilar". (٧ . A. Şçekin, 1947)

Yukarida keltirilgan  ma'Iumatlarga asaslanib Karabayir zat at؛ asasan halk selektsiyasi naticasida 
yaratilgan bolib, uni ati asasan halk selektiyasi naticasida yaratilgan bolib, uni zat bolib şakillanişida 
Turkman va Mongol atlarini ta'siri bolgan. Şuning uçun bu zatda Mongol atlarining azikaga talabçan 
masligi, çidamliUgi, gavdasini yahşi uşlaş hislatlari, Turkman va canubiy atlarining şiddatli çapkirliyi, 
gayratlilig i va gozalligi mucassam bolgan. Karabayir atlari mahalliy taşki muhit şaraitiga cuda yahşi 
maslaşgan bolib, unda işçanlik, sport musabakalarida katnaşiş va mahsuldarlik sifatlari kanikarli 
rivaclangan. " и  ham m iniladi, ham aravaga koşiladi, ortaça ağirlikdagi yuklarni bemalal taşiyaladi." 
(K. A. Likov, 1982)

Karabayir atlarining asasiy olçamlari Karabayir zat atlarining davlat naslçilik kitabida ve asasiy 
ma'ruzada to lik  berilgan. Bu ma'Iumatlarga kaı*ab yagrin balandligi aygirlarda 155,8 cm., biyelarda

150,4 cm., kokrak aylanasi ( c f  )-175,2  cm., ( 1 7 7 , 2 ؛!-)-   cm., va bilak aylanasi (20, م) - 0  с т . , ة))   
آ9,0 -  с т ., Bu ma'lumatlarni Ahaltaka, Mongol atlari olçamlari bilan saliştirib korganimizda :

Y a g r in
b a la n d lig i

K a ra b a y ir
fa؛ r k

K o k ra k
ayııa las i

K a ra b a y ir
fa؛ r k

B ila k
ay ııa las i

K a ra b a y ir
fa rk ı

Ahaltaka atlari م 154.4 + 1.8 161.0 + i d? 19.0 + 1.0
Q

千 152.3 + 1.9 165.6 + 12.2 18.1 + 0.9

Mongol atlari م 129.3 + 26.5 150.8 + 24.4 17.6 + 2.4

w 126.9 + 23.5 154.2 + 23.6 16.8 + 2.2

(Bu atlardan ayniksa Mongol atlaridan ança y irik lig in i koramiz)

Karabayir zat atlarini taşki korinişida aynan şu zatga has korinişlar barki, bu zatni başka zatlardan 
acratib turadi. Birinçi kozga taşlanadigan narsa, bu atni tez yorgalaşi. Bu hislat Karabayir zatini şarkiy, 
canubiy salt zatlardan ke]ib çikkanligini korsatadi. Konstitutsiyasi umunıan katma, ayaklari katma, telisi 
yupka, başi ç iray li, kozlari yalt etgan, hu lk i sergayrat, kopinçadumi Arab zatiga has korinişda  
caylaşgan. Bu koriniş va hislatlar atçilikda uımımiy "gozallik" atamasi bilan ifadalanadi. "Karabayir zat 
ati ozining gozallik hislatlari bilan ing iliz larn ing  saf kanlik  çapkir atlari ٧^ başka çapkir atlarni kani 
koşilgan kopçilik  salt va yortaki (aravabap) zat atlardan ham gozalrak korinişga ega." (٧ • A. Şçekin, 
Karabayir atining gavda tuzilişi ham tez yorgalab yuıiş zat atlariga has. Lekin .(آ 944  ular biraz baland 
ayak, gavdasi esa cuda ham uzun emas. Karabayir zat atlarining hazirgi tusi asasan torik, malla va 
kulrang. Harkanday zatda bolganidek, Karabayir zati tarkibida ham tıırli hil korinişga (tip) ega atlar 
mavcud. Bular asasan uç hil: 1) Asasiy h il atlar. 2) Miniladigan  hilatlar. 3) Mahsuldar atlar. Zat 
tarkibida har hil tip atlarni bolişi bu icabiy hal, çunki har bir tip at kimmatbaha hislatlarga ega bolib, ular 
zatni takamillaştirişda katta ahammiyetga ega.
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Ozbekistanni ik lim i atlargi y il boyi yaylavda bakilişini takaza kiiadi. Lekin  yaylavlar yil sayin 
kamayib barayatgani va yaylavlarning hasildarligi past bolgani uçun İlgar hocaliklar atlarni kuz-kiş 
faslida athanalarda bakadi. Bunda 3-3,5 tonna beda piçani, 2 tonna danli azika sarflanadi.

Karabayir zat atlarida tez çapiş hislatlari cuda yukari emas; ular kiska nıasafalik tekis yol 
paygalarida ihtisaslaşgan salt atlardan tahminan 17-26 sek pastrak korsatgiçga ega. Lekin  kop kunlik  
alis masafalarda ular yahşi katnaşadilar; bu hakdagi to lik  ma'lumat asasiy ma'ruzada mavcud.

Karabayir zat atlari bilan naslçilik işi va uning asasi selektsiya işlari asasan zatni saf halda urçitiş, 
maksadli tanlaş va cuftlaştiriş  uslublari bilan alib  barild i. Lekin  selektsiyonlar talabiga cavab 
bermaydigan hislatlar, "kan kuyiş" uskibi bilan yahşilandi. Yahşilavçi zat sifatida Ahaltaka, Arab ve 
ing iliz la rn ing  saf kanli çapkir zat atlaridan faydalanildi. Naticada çatişma atlarning olçamlari osdi; 
miniladigan, yorgalaş, çapk iliik  hislatlari ham ança yahşilandi. Masalan, yagrin balandligi Karabayir 
zatiga nisbatan Ahaltaka-Karabayir çatilmalarida 2-3 cm., Arab-Karabayir çatilmalarida 1-3 cm., saf 
kan li çapkir-Karabayir çatilmalarida  2-6 cm. ga aşdi. Lekin  "kan kuyiş", (1/4 va 1/8) daracasida 
çegaralanib kalişi kerak; yahşilavçi zatni kani 5/8 ve 3/4 daracada kopayib ketsa, bu salbiy naticalarni 
keltirib  çikarişini tacribada kordik.

A tla r  bizda 3 marta bonitorovka  kilinadi: 1) 3,5-5，آ  yaşida. 2) 3,5-7.5 yaşida. 3) 7,5 yaşdan 
katta. (10 balJi sistema bilan). Alingan  baUarga karab 3 ta klassga bolinadi: Elita-eng yukari baha; I. 
klass-ortaça baha, II. klass-ortadan past baha.

Ozbekistanda at sporti yahşi rivaçlangan. 13 ta vilayetdan 10 tasida atçapar mavcud. Kopkari, 
kizku, adariş kabi oyinlar kadimdan oynalib kelinadi; keyi ng80-70 ؛ yilHgida athokkeyi, at sportining 
hanıma turlari bizni atçaparga k irib  keldi. Lekin  at sporti musabakalarida Özbekistan at sportçilari 
asasan 1950 yilia rdan  keyin uzluksiz  katnaşib kelmakdalar. Kiska  k ilib  aytsam, Özbekistan 
çavandazlari sabik S.S.S.R. halklarining musabakalarida katnaşib cam'i 55 ta medal, şu cumladan 21 ta 
altin, 17 ta kumuş va 17 ta bronza medallariga sazavar boiganlar. Çavandazlarimizdan Y. Kasimov, Í. 
Yoldaşev, M. ismailovlar cahanda nami çikkan çavandazlardir.

M a'lum ki zatni nasldarligini takamillaştirişda, atlarni çapkirlik, çirayli yuriş hislatlarini aşirişda 
atçaparni ahammiyeti nihayetda katta Atçapar atni hamma gozallik hislatlarini şakillantiradigan oziga has 
işlab çikariş laboratoriyadir. Bu barada Taşkent atçaparini mavkei cuda yukari и  zamanaviy, talabçan 
halkara standartlariga to lik  cavab beradi. Atçaparning katta yoli 2400 m., orta yoli 1700 m. va içki yoli 
1600 m. Bunda at sportlarining cam'i turlari; tekis yol paygasi, tosik yol paygasi, uç kuraş va çirayli 
çikiş  musabakalarini otkaziş mumkin. Bundan taşkari m illiy  oyin lar otkaziladi-m ustakillik  kııni, 
konstitutsiya kabul kilingan кип，Navruz kuni bayramlarida.

Özbekistan'da veterinär mutahassislarning yahşi hizmati naticasida atlarda ota yukumH kasallar 
sap (manka) va kuydirg i yokalib  ketgan. Hazir atlarda gicca, yukum li gripp, kutir, piraplozmoz, 
pubalmoz kâsâlliklari uçraydi.

Özbekistan atçilig i hakida gop yuritar ekanmiz, oşa sahada antika trener Rııstam Aga Salimbekov 
togrisida bar gapni aytmasak ma'ruzamiz to lik  bolmaydi.

Rustam Ağada atğa kizikiş  1935 yilda, 14 yaşligida uygandi. Şu vaktda Taşkent atçaparida Orta 
Asiya, Kazakistan，Oral, Sibirdan keitırılgan  tu rlik  zat atlar paygada katnaşar edi. Yaş Rustam şu 
atiarga mahliya bolib  tamaşa k ila r edi. Ana  şu m ahliyalik  Rustam Agani atğa，atni Rustam Agaga 
çambarças kilib  bağladi; и atbakarlikdan işni başladi؛ atçilik  institutida ta'lim  aidi; atçilik camaalarida faal 
katnaşdi; b ir  umr çavandazlik k ild i; atni maşk k ild ir iş  boyiça trenerlik  maktabini cuda maşhur 
ustazlardan organib, ozi ham maşhur trener bolib  yetişdi. и  45 y ill ik  trenerlik icadiyatida 732 baş atni 
hayvan halatid' an insanga estetik huzur keltiradigan mo'ciza, san'at daracasiga kotardi; atlarga gozallik
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bagişlab insanga vafadar k ild i. Bu işlarning naticasida salt atlarni maşk kild iriş  uslubiyatini dünyada 
birinçi bolib işlab çikdi.

Özbekistan atçiligidagi eng katta muamma bu, at sanining bargan sar؛ keskin kamayib ketişi. 1917 
y il gaça 1,2 min. baş at bolgan bolsa，hazir 122,5 ming at bar. I. 10 y illig id a  200 mingga, II. 10 
yillikda  400 ming başga yetkaziş maksadga muvafik boiardi.

ikk inçi muamma bu Karabayir zatini kamayib ketayatgani. Hazir cam'i at zatlari arasida Karabayir 
zati atiği % 40-45 taşkil kiladi. Karabayir zat atlari bakiladigan naslçilik hocaliklari, davlat karamagida 
kalsa, Karabayir zat atlar؛ uluşini cam'i at zatlari arasida % 80-85 yetkaziş maksadga muvafik boiardi.

Uçinçi muamma，atlar uçun mustahkam azika va baza yaratiş zarur. Buning  uçun AKŞni agrar 
siyasatidan ornak alib, har b ir m illion  halk saniga 90 mingta makkacogari, 30 minga soya dani işlab 
çikarişga erişsak, halkimiz, çarvamiz va yilk im iz  toyim li azikalar bilan to lik  ta'minlagan boladi.

Bu muammalarni bu yerda kotarişimizdan maksad, at uçun kayğirganimizni umumilaştirib, Orta 
Asiya davlat rahbariyetiga yetkazamiz degan umiddaman.



IS S IK  G Ö L  A T  Ü R E T M E  Ç İF T L İĞ İN İN  T A R İH Ç E S İ

BAYBOSUN  K ID IK B A Y E V *

Ekim  ih tila line  kadar, Kırgızistan'da  at，sadece binek hayvanı olarak ve kım ız ve et için 
yetiştirilm iştir. Kırgızların göçebe b ir hayat sürdükleri zamanlarda, at，gerek tarım  işlerinde, gerekse 
yük taşımada kullanılm ıyordu. Bu yüzden, bu işleri yapabilecek cinste atlar yoktu, ihtilâ lden  sonra 
Kırgızlara  zorla göçebe hayatları terk ettirildikten  sonra tarım işleriyle uğraşmak zorunda kalmışlardır. 
Bundan dolayı yeni at cinslerine ihtiyaç duyuldu. Bütün bu sorunları çözmek amacıyla Issık Göl 
bölgesinin örük tü  köyünde 1918 yılında b ir  A t üretme  Ç iftliğ i kuruldu. Bu ç iftliğ in  başına eski Çar 
ordusunun kurmay yüzbaşısı ٧ • Pyanovsky getirildi. Bu zat daha sonra. Karakol şehrindeki Devlet At 
Harasını kurdu ve Karakol hipodrumunu yaptırdı. Yeni at cinsleri yetiştirmek amacıyla buraya 
Rusya’dan Don cinsi atlar getirild i. Yeni cins atların yetiştirilm esini hızlandırmak iç in  örüktü  At 
Üretme Ç iftliğ i 1926'da 54 numaralı Issık Göl Devlet A t üretme Ç iftliğ i olarak yeniden düzenlendi.

1931'de Kuzey Kafkas bölgelerinden cins aygırlar getirildi. Aynı zamanda Don cinsindeki kısrak 
ve aygırların getirilmesine devam edildi. Issık Göl Devlet A t üretm e  Ç iftliğ i'nde  yetiştirilen  Don 
cinsindeki ve saf koşu atı cinsindeki atlar hem Kırgızistan'da kurulan yeni çiftlik lere, hem de komşu 
cumhuriyetlere sevkedilmeye başlandı.

Bu yel ler arasında Kırgızistan'daki Narın, Kemin ve Talan at ç iftlik le r؛, Özbekistan'daki Taşkent 
ve Kazakistan'daki Kurday at (çiftlikleri sayılabilir.

yılında, Issık Göl A ا 955 t üretm e  Ç iftliğ i, Moskova’da düzenlenen Sovyet Cumhuriyetleri 
B ir liğ i A t Fuarı'na davet edildi. Bu çii'tlik , Don cinsindeki atları Üreten Orta Asya’daki tek ç iftlik  
olmuştu. Bu atların yüksek dağlı bölgelerde yetiştirilmesi sağlandı. Uzun çalışmalar sonucunda Don 
cinsi ve koşu cinsi atlarla eski nesil Kırgız  atlarının çiftleştirilmesiyle  1950'1İ yıllarda yeni cins Kırgız 
atları ortaya çıkarıldı. Böylece hem tarım  işlerinde kullanılan，hem de kımız elde edilen ve etinden 
yararlanılan atlar, Kırgızistan'daki yerlerini aldılar. Burada yetiştirilen atlar bahsi geçen fuarda ödüller 
kazandılar• ödül kazanan atlardan bazılarının isim leri şunlardır: Barkordla, Baydarga ve Gibrikta.

Bu çiftlik lerde  yetiştirilen koşu atlan, at yarışlarında da çeşitli ödüller kazanmışlardır. Bugün de 
eski Sovyetler B irliğ i'n in  çeşitli hipodrumlarmda yarışmaktadırlar. Olim piyat şampiyonu Galzun, bu 
çiftlikte  yetiştirilen atlardan biridir.

Baybosun Kıdıkbayev, Kırgızistan Cumhuriyeti Tüp ilçesi Belediye Başkam.
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Kırgızistan'da yetiştirilen atların % 92'sini yeni cins Kırgız  atları oluşturur. Diğerleri ise Don, 
Orlov ve safkan koşu atlarıdır. Kırgızistan'daki atların bir kısmı yaylalarda, b ir kısmı ise çiftlik lerde  
yetiştirilir. Bu atların binilmek üzere yetiştınlmeye başlanmasına ıkı yaşından itibaren hız verilir.

Şu anda Kırgızistan'da at yetiştiren beş ç ift lik  faaliyet göstermektedir. Bunların üçü (Narın, 
Talaş, Oş) yeni cins Kırgız  atı yetiştirmekte, diğer ik is i (Issık Göl, Koçkorbayev) ise safkan koşu atı 
yetiştirmektedir. Diğer taraftan Ziraat Enstitüsü'nün çiftliğinde Orlov cinsinden, Issık Göl çiftliğ inde  ise 
Don cinsinden atlar yetiştirilmektedir. Kırgızlar, dayanıklıklarına güvendikleri, dağlı bölgelerde ve 
tarımcılıkta kullanılan yeni cins Kırgız atlannı kendileri yetiştirirler.

Kırgızistan'da  eskiden düz alanlarda yapılan at yarışları, 1924'den beri hipodrom larda  
yapılmaktadır. Başkent Bişkek'teki A k  Kula  hipodromu إ925   yılında  inşa ed ilm iş tir; ve bil 
hipodromda 1929'dan itibaren  Kırgızistan'ın  çeşitli yerlerinden getirilen  atlar yarıştırılm aya  
başlanmıştı. Bu hipodrom  sadece atların yarıştırıldığı b ir yer olmamış aynı zamanda at nesillerini 
araştıran bir laboratuvar olmuştur. Altmış dokuz yıl içinde yapılan çalışmalar sonucunda on beş binden 
fazla cins at yarıştırılmış ve yine burada Kırgızistan Cumhuriyeti için  yüz seksen rekor kırılm ıştır. 
Sovyetler B irliğ i çapında ise on beş rekor kırılm ıştır. Hipodromumuzda her yıl üç yüzden fazla at 
yarıştırılır. Bunlarm  % 44'ü yeni cins Kırgız  atları, % 42'si Orlov ve Kuş cinsi koşu atları; % 14'ü 
ise safkan koşu atlarıdır.

A k  Kula  hipodromunda at yarışlarınm  halicinde  daha birçok faaliyet düzenlenir. Bunlardan 
bazıları şunlardır: E r Eniş (at üzerinde güreş), Kök Börii, Tıyın Enmey (koşan at üzerinden yerdeki 
parayı alma)，Kız. Кы тау  (kız ile  erkeğin at üzerinde yaptıkları yarış) vd.

Kırgızistan'da jokeyler on yaşından büyük, 30-40 kg. ağırlığındaki çocuklar olur. Jokeyler, 
hem psikolojik  bakımdan bu işe hazırlanmış, hem de iy i bir jokey eğitim i almış olmalıdırlar.

Koşu atlarının yetiştirilmesi, eğitim i bu iş in  uzmanlan tarafından özenle gerçekleştirilir. A t 
yarışlarının programları ise son derece sistemlidir. Yarışların masrafları Tarım  Bakanlığı tarafından 
karşılanır؛ ülke çapındaki yarışların masraflarını ise hükümet üstlenir. Son zamanlarda özel şirketler at 
yarışlarında ödül dağıtarak yarışların yapılmasına katkıda bulunmaktadırlar.

Kırgızlarda at is im leri atın rengine ve diğer özelliklerine  göre verilir. Cins atların is im leri ise 
neslinin is im lerid ir. A t ye tiş tiric iliğ i devlet tarafından desteklenmektedir. Tarım  işlerinde ihtiyaç 
duyulan enerji at üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunda petrolün olmayışı önemli bir rol oynar.

Önümüzdeki yıl at sayısının üç yüz elli bin olması planlanıyor. 1994 yılının  birinci ayındaki at 
sayısı üç yüz yirm i bindir. Bunların yüz otuz bir bini devlet çiftliklerindedir. öze l çiftlik lerde  otuz dört

KIRGIZİSTAN DAKİ AT YARIŞLARI

*  Sarinci Cumagaziyev, Bişkek Hipodromu Müdürü, Kırgızistan Cumhuriyeti.
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bin at vardır. Şahsa ait yüz elli altı bin at bulunmaktadır. Kısrakların sayısı yüz otuz dört bindir. Her 
yüz kısraktan yılda altmış yedi tay elde edilir.

1993 yılında  at yarışlarına ik i yüzden fazla  koşu atı katılm ış؛ y irm i altı çeşit at oyunu 
düzenlenmiştir. Bunları gerçekleştirmek için  kırk  yedi bin som (beş bin dolar) harcanmıştır.

A k  Kula  Hipodromunun y ıllık  harcaması seksen dokuz bin som'dur (sekiz bin beş yüz dolar).



KIRGIZİSTAN DA AT YARIŞLARI

SARİNCİ CUM AG AZİYEV*

Kırgızstan Orto Aziyaga caygaşkan toolu  ölkö  elin in  sam 4.200.000, köp uluttuu, eldin 
köpçülügün 55% kırgızdar, 25% orustar, 12% özbekter, أ % kazaktar, 3% tatarlar cana türktör c.b. az 
sandagı uluttar tüzöt.

Çerinin ayantı 198.500 к т ^ ,  80% too adırlar eeleyt. Mından 41% ti 3000 metr den.lerinen, 94% 
t i 1000 metr den.nen cogoru caygaşkan. Calpı aydoo ayantı 1300 krn^ ga, anın içinen suu başkan cer 
61%.

Klim atı ayrımalanıp turuuçu kontinentalduu calpısınan mal östüriiügö ıngayluu kelet. Negizinen 
koy, cılkı, uy östürüüçülük bağıtta،• üstömdük kılat.

C ılk ıla rd ın  Kırgızdın  canı tukumdagı cılkısı (calpı sandın 92% eeleyt) cana da Don 
tukumundagı, Orlovdun, Orustun taskaktuu taza kanduu minüüçü cılk ıla r östürülöt. Kırgızdar attın 
kulağı menen ten oynop, attı barktap, ötö ele ışkıboz kelişet. El içindegi "at adamdın kanatı", "at, attan 
k iy in  cat" değen sıyaktuu makal-lakaptar bekerinen aytılgan emes çıgar. Cılkılardı tobu menen da 
birden da cayıtta cana koldo bagışat.

Caykısın celege kulun baylap, beelerdi saap kımız cazagandan ulam, kü liik  kezinen ele nokto 
katıp baylaganga üyrötöt. B ul 1-2 caşınan üyrötköngö en cakşı öbölgö tüzöt. Cılkılardın  negizinen 2 
caşınan ötkörböy üyrötüşöt. Eki türdö üyrötöt birinçisi cügöndön minip erkinçe üyrötsö ekinçisi cooş 
attuu adam, azoonu baldarga mingizip alıp cetelep cürüp üyrötöt.

Kırgızstanda 5 cılkı östürüüçü zavoddor bar. Alardın  üçöö (Narın, Tala, Oş) Kırgızdın  canı 
tukumundagı al emi eköö (Isık-Köl, Koçkorbayev atındagı) zavoddor• Taza kanduu mingiç cılkılardı 
östüröt. Mından sırtkarı A y ıl çarba institutunun çarbasında Orustun，Orlovdun taskaktuu cılkıları, 
Is ık -K ö l cılkı zavodunda "Don" tukumundagı c ılk ıla r da östürülöt. B e lg ilöy  ketüüçü b ir  nerse 
cerg ilik tü ii eldin köpçülügü kırğız tukumundagı ötö çıdamduıı, tooluu cerge cürüügö ıngaylangan 
cılkılardı da östürüp, unaa mingiç katarı kaytalanışat.

K ırgızdar attı tiiz  çabışçu, 1924-cıldan baştap aylampaga çaba baştaştı. Bişkek  şaarındagj 
Respublikalık U luttuk  "A k -K u laM at maydanı Kırgızstandagı b irinç i kurulgan ippodrom .l925-cıiı 
murunku Pişpek kalaasının tüştük cagındagı een talaada birinçi colu aylampaga at çabılgan. Oşol 
kündön beri 69 cıl öttü. Demek 1995-cıh Uluttuk  "А к -Kula" ippodromunda 70 cıl tolot. 1929cıldan 
baştap Çüy, Is ık-K ö l örööndörünön taskaktuu，corgo cana kü liik tö r kelip  ippodromdo sınoolor ötö 
baştagan. Kırgızdın  b il sıyaktuu köptögön at oyundarı kanındı dürgütüp, delebendi kozgogon cön 
gana at oyundan emes, oşol ele uçurda cılkılardın  tukumun cakşırtuunun birden b ir colu bolgon. 
Kırg iz  atının tarıhı-anın tukumunun asıldandırılışı, at sporttuk işterdegi cetişkendikterin-uluttuk  
ippodromduk işi menen baylanıştuu. U lu ttuk  MA k-K u laM ippodromu cılkı çarbasında asıl tukum-

Sarine؛ Cumagaziyev, Bişkek Hipodromu Müdürü, Kırgızistan.
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selektsiya işi üçün laborotoriya bolup sanalat. Uluttuk  ippodrom  özünün iştegen 69 cildin  içinde cayıt 
şartına ılayıktaşkan sporttuk sapalı önükkön Kırgızdın  canı tukumun dagl cılkı payda boldu. Bul 
mezgilde 15 mindey asıl tukum  cılkı sınoodon öttü cana cumuryattın 180 rekord，bütkül soyuzduk 
(SSSR) 15 rekord caralgan. Cıl saym ippodromdo 200 dön 350 di aşık attar sınalat, anın 44% canı 
tukumdagı kırğız, 14% taza kanduıı mingiç, 42% Orlov  cana Orus tukumundagı tulparlar bolup 
éseptelet. Cıldar ötkön sayın ippodromdun işinin mazmunu da, kelbeti cakşıruuda.

Borbor kalaabızdın eiin in, kelgen konoktordun könüliin, kırgızdın uluttuk  oyun-şooktorun, 
cigitterdin, kızdardm  at üstündö şamdagaylık masterikterin körsötüüçii çapadan calgız cay.

Kırgız  at sportu ölköbüzgö danktuu çeberlerdi dayardadı. Alar: Sayapkerler Kocomkul ibraimov, 
Çukun imanaliyev, Asanbek Kasımov, Petr Nikitenko.

Cokeyler bir tuugandar R. N. cana M. N. Kocomcarovdor, at sportunun el aralık masteři s. 
M ursalim ovdor ippodromgo  kelgen at ışkıbozdorunun mookumun kandırışkan s. Mursalimov  
Sapporodo (Yaponiya) ötkörülgön olimpiyadalık oyunda Olimpiyadalık çempionduk naamdı cenip alıp 
Kırgızdardın at oyunçuların bütkül düynögö danazalagan.

U lu ttuk  "A k-K u IaM ippodromunda dem aluu, mayram kündörü el köp, alar sını köz uyaltkan, 
kanattuu kuştay uçkan argımaktardın kelişimdüü kelbetine tan kalışat. "Er Eniş", "kök-börü tartuu", 
"tıyın  enmey", "kız  kuumay" sıyaktuu kırgızdın bayırkı ata-babalardan muras bolup kele catkan at 
üstündögii oyun-tamaşabızga maaşırlanışıp könül çerin cazışat. A r  kim  özülörünün süygön 
sayapkerlerinin atın sürööngö alıp, Çavandestin (jokey) ıkçıldıgın, attın külüktügün anız kılışat.

Sayapkerler at suutuuda jokeylerd in  masterligin, ıkçıldıgın, cöndömün baykap, alar menen 
tınımsız  at çabuunun ıkmaların iiyrötüşöt cana anı atkaruuda katuu talap kılışat. Kırgızdarda 
çavaııdestikke köbünçö cenil salmaktagı caş baldardı tandaşat. 10 caştan cogoru 30-40 kg salmaktagı 
baldar talapka ılayıktuu bolot. Sayapkerler çavandestin çıyrak, den soolugu taza, tüşünügü kenen-attı 
süygön kandaydır b ir  deňgeelde psihohogiyalık, tehnikalık  caktan sabatın coyup-çavandestikke 
dayardaşat. Alardı atıyın sistemaluu türdö okup maşıguuçu çaylarda iş cüzünö aşırat.

Sayapkerler attın ardayım şanduu, sergek ciirüşünö özgöçö könül burat. Attın  çöpkö, cemge, 
suuga könülü  çappay kalgan uçurda veterinarlarga kayrılıp  sebebin bilüügö  aşıgat. Veterinariar 
negizinen aldın ala aluuçu profilaktikalık  iş çaralardı cürgüzöt.

Kırgızdar "A t ayagınan, er tamagınan basınat" - dep koyot. Oşonduktan sayapkerler attın tört 
ayağın özgöçö közömölgö alat. Attın  butuna suu tüşüp ketüü, cem tüşüü sıyaktuu ildetter külük üçün 
ölüm  menen barabar. Demek attın toyuttanuusuna özgöçö kıldat işte lip  çıkkan atayın erecenin 
negizinde cürgüzülöt.

Munun maanisin sayapkerler, veterinariar, jokeyler mıyzam  çenemdüülük dep tüşünüşöt. Attın 
tuyagın saktoo bul da özünçö b ir  maşakattuu iş. Tuyaktın  borpokdugü, cukalıgı, kalın ce taş 
tuyaktuulugu takalanganga, takalooçu uçurdun şarttuuguguna köp nerseler baylanışkan. Bul işterdi 
sayapker ötö maani berüii menen tak b iliş i talap kılınat. Negizgisi külük  at ar dayım  veterinardık 
sayapkerdin közömölündö boluusu zanl iş dep eseptelet.

ippodromdogu  attardi çabuu, sınoo işteri adister tarabınan uyuşturulat. Ölködö uluttuk  bir 
oblastık tört ippodrom  işteyt. A t sport işteri planduu cürgüzülüp, MSH  tarabınan karcılanat. emi 
dataluu ce danazaluu mayram  kündör bolgondo Ökmöt tarabınan karcılanat. A k ırk ı uçurlarda 
aktsionerdik koomdor c.b. çakan iş kanalar tarabınan surooçu-demilgeçiler (sponsorlor) da bayge 
uyuşturuşup karcıloogo  salım  koşup catışat. Carıştar aldın ala registratsiyadan ötüp tüzülgön 
programmami negizinde cürgüzüiöt.
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A r  b ir  carış, taskak saldıruuçulardın baygelüü orundan ball menen baaloo ce som berüü menen 
sıylanışat. 1-bayge 50%，2-bayge 25%，3-bayge 15% cana 4-bayge 10% baygelüü summa uşundayça 
bölünöt.

A l emi kunan çabuu, Corgo saldıruu, at çabuularga c.b. uluttuk oyundarga baygelüü oyundardı 
taktoo, bölüştürüü baygeleri makuldaşuunun negizinde çektelet. Kırgızdarda attarga at koyuu maselesi 
önü tüsünö, özgöçö belgisine caraşa da koyulat, al emi asıl tukumduu cılkılardı bolso ata tegine caraşa, 
taza kanduu mingiç, taskaktuu cılkılarda  el aralık atçılıktın zakonduulugunun negizinde komplekstüii 
attar koyulat.

Azırkı uçurda ökmöt tarabınan cılkı çarbasın önüktürüügö özgöçö könül buruluuda, sebebi: 
ölködö cürüp catkan reformaga ılayık, dıykan çarbalar. Fermerler, a/ç Kooperativder cup unaa cana 
m ingiç  katarı paydalanuuçu attar kerek. Bularga  Kırg ız  tukumundagı canı c ılk ıla r, "Don" 
tukumundagı cılk ıla r kiret. Cakınkı cıldan  cılkının  sanın 350.000 ge cetkirüü  plandaştırıluuda. 
Oşonun içinde taza kanduu m ingiç  cılkıları bizde b ir  top cıldardan beri östürülüp kele catat, dagl 
mından an östürüügö araket cazaluuda.

1994-cıldın 1-yanvarına ölködö 321.800 cılkı bar. Munun içinen koomduk sektordo 131.800 
baş, munun içinen t/beesi 35.100 baş. Dıykan-fermerler çarbasında 34.100 cılkı, munun içinen 16.100 
tubar bee，ceke mençikte 156.100 baş, munun içinen 82.800 başı tubar bee. Calpı tubar beenin sanı 
134 100 baş. A r  cüz tubar beege ortoço esep menen 67 den kulun ahnat.

1993-cılı taskaktuu cana kü lüktörd ii sınoogo 200 dön aşuun attar katışıp, 26 at-sporttuk 
oyundan ötkörüldü. Buga 47.000 som cumşaldı. Uluttuk  "А к -Kula" sezondun rashodunun summası
89.000 somdu tüzdü.

B ir  kündük baygelerdin oykoluşu 2000 somgo cetti. B irok  1994-cılı bul körsötküçtör b ir  kıyla 
cogoruu boluusu kütülüüdö. M urunku  cıldarda at oyundarımn katışuuçuları baygege koşuluşpay 
ökmöt tarabınan tölönüp kelgen.

Mından an buga koşumça katışuuçularda uluştuk akı koşuuları çektelmekçi.

Mınday iş çaralar at oyundarın süyüüçülördün şığın, kızıguuların arttırap dep oyloybuz.
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ADAŞBEK  KTOIRMAYEV**

Kırgız  boyu tarih sahnesine çıktığından beri hayvan yetiştirm iştir. Kırgızlar, biraz hüzünlü, 
kendi h a in d e ，merhametli ve cömert insanlardır. Bu m ütevazilik  ve cöm ertlik, Türk  insanının 
atalarından miras aldığı ruhi bir fa rk lılık  olmalıdır.

Bundan 3000-4000 y ıl önce Kırgızların  at ve deve yarışı yaptıkları, bunun yanı sıra eğitilm iş  
arslanları dövüştürdükleri ve bu müsabakaların en seçkin m illi sporlardan sayıldığı bilinmektedir. Bu 
oyunlardan bütün ayrıntılan ile zamanımıza kadar ulaşanı at yarışı ve at yetiştiriciliğ i hüneridir.

Destanlarımızda baş kahramanların hayatı, atları ile  sıkı b ir  bağ iç indedir. Destanlarda 
sahiplerine  yaraşan savaş atları vardır. Atam ız  Manas'ın Ak-K ula 's ı, Alm am bet'in  Sarala'sı, 
Töştük'ün Çalkuyruk'u, Kurmanbek'in Teltoru'su, hepsi ismen bilinen atlardır.

Koşu atı seçme ve yetiştirme büyük b ir  hüner sayılmaktadır. Bu hüner, babadan çocuğa, atadan 
oğula devredilm iştir. Her at ye tiş tiric is in in  bazı meslek sırları vardır. Bugün Kırgızistan'ın  at 
yetiştiric ileri koşu atı yetiştirmede ik i usulü tatbik  ediyorlar. Bunlardan birincisi eskiden beri bütün 
dünyada uygulanan Ing iliz  usulü yetiştiric ilik, İkincisi ise Kırgız usulü yetiştiric iilktır. İng iliz  usulüyle 
yetiştirilen  koşu atının yarışa çabuk hazırlanmasına karşılık, Kırgız usulüyle yetiştiric ilik te  hazırlık 
iç in  en az b ir  ay sürmekte ve atlann  yaklaşık 27 kilometreden az olmayan mesafede koşması 
gerekmektedir. Kırgızlarda bütün ayrıntılarıyla yaşayan m illi oyun at yarışıdır ve bütün oyunların en 
yücesi olarak kabul edilmektedir.

Bundan başka "yorga atları yarıştırma", "üç yaşındaki tayları yarıştırma", " ik i yaşındaki taylari 
yarıştırma", "at üzerinden eğilerek yerden bozuk para alma” , "gümüş sebikeleri fırlatma" oyunları 
halkın zekasını geliştiren zevkli oyunlar araşma girer.

"O ^a k  çekiştirme" oyunu bundan 2500-3000 yıl önce biliniyordu. "Oğlak çekiştirme" veya "teke 
çekiştirme" Kırgız, Kazak, Tacik, Özbek ve Karakalpak halklarında çok iy i bilinen oyunlardan biridir. 
Kırg ız la r bu oyunu, kış mevsim inin  en soğuk ve karın bol olduğu zamanda oynamışlardır. Güçlü 
atlara binerek kurt avına çıkmışlar, yakaladıkları kurdu ik iye  parçalamışlar ve bunu çekiştirerek oyun 
oynamışlardır, ” o ^ la k  çekiştirme" oyunu aynı zamanda "teke çekiştirm eM diye de adlandırılır. 
Mütevazi yuğ aşlarında ve toylarda kurt yerine oğlak, ik i yaşına basan teke veya tosun çekiştirilmesi 
sonucu oyunun adı "teke çekiştirme" ya da "oğlak çekiştirme" olarak değişmiştir. Bu oyun "at yarışı" 
ile  birikte  köy, şehir, bölge ve ülke çapında oynanan m illi oyunlar arasında yer ahr. "Oğlak çekiştirme" 
oyununa at seçme ve yetiştirme, kendine özgü bir hünerdir. Bunun iç in  çoğunlukla aygırlar kullanılır. 
Oğlak için at hazırlama ve yetiştirmenin belirli yöntemleri vardır.

Bu yazı, Kırgızcadan Türkiye  Türkçesine M. ü .  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi özlem  Deniz 
tarafından çevrilmiştir.

* *  Doç. Dr. Adaşbek Kıdırmayev, Kırgızistan  Devlet Cins Hayvan Bilim sel üre tim  K o lle k tifi Genel Müdürü, Köy  
Ekonomisi İşleri Doçenti.
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"Yorga atları yarıştırma" m illi bir oyundur ve Kırgızlar eskiden zamanlardan beri yorga at 
yetiştirm işlerdir. Bunun sebebi ise yorga atlann yürük atlara kıyasla daha dayanıklı olması, yolcuyu 
zorlanmadan taşımasıdır. M illi oyunlardan "at yarışı" 50 km.ye, ”yorga atları yarıştırma" ise 10 km.ye 
kadar olan mesafelerde yapılır. Zevkli oyunlardan biri de •'kız kovalama”，"kız  yanşı"dır. Bu oyunlar， 
Türk  halklarının çoğunluğunda b inm ekted ir. Medeniyetimiz ile  yaşıt olan m illi oyunların başlıcaları 
bnnlnrdır.

Günümüzde Kırgızistan'da İng iliz  dölü saf kan atlar, Kırgız  atının yeni dölleri, Don, Orlov ve 
Rus dölleri yetiştiriliyor. Saf kan at ik i at çiftliğ inde, Kırgız  atının yeni dölü üç at çiftliğ inde, Don, 
Orlov ve Rus döllerini birer at çiftliğinde  yetiştirilmektedir.

Saf kan Ing iliz  atlarını yetiştirmede birinci gaye bu atların cinsini korumak olmuştur. 60 yıl 
içinde Bişkek Devlet A t Hipodromu'nda 50'den fazla derece elde edildi. Bunların içinden Sledopıt adh 
üç yaşındaki tayın 1955 yılında 1200 ırı. mesafede elde ettiği 1 dakika, 16 saniye, () saliselik derece bir 
rekor olmuştu. Genç kısraklardan Mısl'ın  elde ettiği 1 dakika, 14 saniye, o saliselik derece de 987 ل 
yılından beri yenilenmedi. 1600 m. mesafede ir im  adlı üç yaşındaki tayın elde ettiği derece 1991 
yıhnda yenilendi. Bundan başka 2000 m., 2400 ٨٦.，2800 m., 3000 m. mesafelerde elde edilmiş 
rekorlar vardır. Bunların hepsi Isık-Köl at yetiştirme çiftliğ in in  yürük atlarına aittir. 964 ا yılında Dolg 
ism indeki aygır 7000 m. mesafeyi 8 dakika，49 saniye, o salisede koşmuş ve elde ettiği rekor hala 
aşılamamıştır.

Kırgız  yeni döllerin in  de başarıları artmaktadır. Minut, Daraca, Gaytun gibi yürük atlar, eski 
SSCB'nin önemli Ödüllerini kazanmıştır. Daraca adlı üç yaşındaki tayın 1200 m. mesafede 1984 
yilında elde ettiği 1 dakika, 19 saniye, 6 saliselik dereceyi hala muhafaza etmektedir. M iirök  boyundan 
çıkan M inut adh atın elde ettiği 1600 m. mesafedeki أ dakika, 46 saniye，8 saliselik rekor da henüz 
y e n ile n m e m iz i ••أ 

Bu dereceleri Narın at yetiştirme ç iftliğ in in  yürük atları almışlardır. Bugün Kırgızistan’da sayıca 
az da olsa at yetiştirilm ektedir. 1994 yılı başında Cumhuriyette 328.300 baş at bulunmaktaydı. 
Bunlardan 145.000 başı kamu mülkiyetine, geriye kalan، ise halk mülkiyetine aittir. Yetiştirilen  atlann 
çoğu Kırgız  atlarının yeni dölüdür. Kırgız  atlarının yeni döllerinden yerel mülkiyete  ait atları jslah 
etmede, ödül için yarışta, binek atı olarak, köy ekononıisinde ufak tefek işleri görmek için yük hayvanı 
olarak istifade edilir. Bundan başka etinden ve sütünden istifade edilir. Kırgız  atlannın yeni döllerinin 
kısrakları 2500 kg. kadar süt verir• Yaklaşık ağırlığı 450-500 kg. kadardır. Her 】00 kısraktan 70-75 
tay almak mümkündür.

Atları sınama, Bişkek şehrindeki А к -Kula  Hipodromu'nda, Çolpon-Ata  A t Hipodromu'nda，Oş, 
Kara-Kol, А к -Suu devlet at yetiştirme ç iftlik le rin in  at hipodromunda gerçekleştirilir. Bu müesseseler 
devlete ait olduğundan atları barındırma, terbiye etme, yarışlara göre tasnif etme devlet tarafından 
yürütülür. Her yıl atlan sınamak ve at oyunlarını gerçekleştirmek için  400-500.000 som harcanır.

Ülkemizde sosyal ve devlet düzeninin yeni bir düzene tabi olmasıyla at ekonomisini geliştirme 
çalışmaları zorlu b ir  döneme girdi. Günümüzde Don ve Kırgız  atlarının yeni döllerin in  aygırlarını 
satmak güçleşti. Saf Kırg ız  atlarının araştırılması ve özel kapalı ç iftlik le rde  yetiş tirilm esi iy i 
yürütülem em ektedir. Bununla  b ir lik te , at yavrularının  ka tıld ığ ı halk  oyun ve eğlenceleri 
Cumhuriyetimizin her köşesinde işlerliğini sürdürmektedir.

A t yetiştirme ،çiftliklerinde milletlerarası standartlar geçerlidir. A t yetiştirme çiftliklerinde  10 yıllık  
bir program uygulanır. Cins at satışı, döl alma, et temini bu program dahilinde gerçekleşir.

1993 yılında  Cumhuriyette 200'den fazla atın katıldığı 26 yarış oldu. Yalnız  ödüller iç in
470.000 som sarf edildi. А к -Kula  A t Hipodromu'nda bir günlük yarış 10.800 soma geldi. Ortalama bir
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hesapla Mayıs-Ağustos aylarında gerçekleştirilen yarışlara 95-110.000 som gerekmektedir. Bunun 
içinden yalnız hipodrom  için  harcanan para 80-90.000 som tutmaktadır.

A t  ekonom isini geliştirm ek iç in  özel bir program  henüz hükümetçe görüşülmedi. Fakat 
Kırgızistan Devlet Cins Hayvan Bilim sel (}retim  Kollektifi'n in  çalışanlarının teklifle ri ile 1995-2000 
yıllarında  toplam  at sayısını 500.000 başa, bunların içinden kısraklann sayısını ise 135.000 başa 
çıkarılması gerektıgı ifade edilm iştir. Günümüzde gelişen köy ekonomisi ile  ç ift lik  ekonomisi daha 
fazla ata muhtaçtır, \abanci ülkelere satmak için  at yetiştirmek gerekmektedir. Fakat safkan  İngiliz  
dölü at satışına, hükümet ve Köy Ekonomisi Bakanlığı tarafından farklı bir uygulama getirilmiş, devlet 
ihraç müsaadesi, uzman raporu ve özel izne tabi tutulmuştur.

Cumhuriyetimizde faaliyet gösteren altı at yetiştirme çiftliğ in in  hepsinde Ing iliz  dölü at yetiştiren 
bölüm lerin  açılması gerekir. Bu çiftlik le rde  milletlerarası standartlara uygun b ir bakım, üretme ve 
beslenme olanaklarının sunulması gerekir•

Bağlı olduğumuz dünya gen fonu，iy i cins aygır dölünü yayma, seçme ve tasnif etme işlemini, 
İslah çalışmalarını ve teknolojik şartları yerine getirmeyi taahhüt eder.

Ekonom iyi geliştirme çalışmalarında bilimsel üretim  şartlarına uygun bir şekilde yürütülmesi 
gereken bir çok iş bizi beklemektedir. Bunlardan biri de Kırgız atını yeniden eski formuna getirmektir. 
Yüksek dağlık arazilerde saf kan Kırgız  atı vardır. Bu atlan satın alıp, bir araya getirip gerekirse devlet 
ç ift lik le r in d e  ye tiş tirm ek  gerekm ektedir; bu çalışmalar hüküm etim izin  m illi programında 
hıılıınmaktndır.

Her at soyunun gelişmede esas olan yöntemlerden biri, soyu saf bir şekilde muhafaza etmekdir. 
Örneğin İng iliz  saf kan dölünü başka döllerle  karıştırmak yasaktır. Kırgız  atı ile  Don atından elde 
edilen melezler çoğunlukla sporda kullanılır. M ill i  oyunlardan "oğlak çekiştirme", "kız kovalama", 
”serbest yarış"a bu tür atlar çok elverişlidir. Orlov ve Rus eşkin atlarını birbirleriyle  çiftleştirmek uzun 
yıllardan beri süre gelen bir uygulamadır.

Günümüz hayat şartlarının gereği, Orlov  ve Rus eşkin atlarından yorga atlan seçme işinin 
önemini özellik le  belirtmek gerekir. Yorga at, günümüz insanının ihtiyacına cevap vermiyor, iy i bir 
yorga at，tek başına iy i nite lik li basit bir makinenin gücüne eşittir. Bu yüzden yorga at yetiştirme işinin 
m illi programa alınması uygundur.

Safkan  Kırgız  atının sayısını artırmak devletin görevleri arasındadır: bu görev, m illi tarihimizin 
geçmişinden bugününe ulaşan b ir yadigarını korumak ve Cumhuriyetin et üretimini artırmak anlamına 
gelir. îy i cins b ir  binek atı olan Kırgız atı çobanın en önemli yardımcısıdır; iy i bir binek atına sahip 
olmayan mal sahibi, hayvan bakamaz.

Ülkemizde eski at oyunlarını canlandırmada girişimlerinde Kırgız Cumhuriyeti Spor Kıırulu'nun 
rolü  büyüktür. Cumhuriyetin A t Sporu Kurulu, dünya yarışlarında Ülkemizin adım duyuran bir spor 
kurumudur. Sporcular, at oyunlarının hepsine katılabilirler.

A t yetiştirmede veterinerlik hizmetlerini sağlamak ve salgın hastalıkları zamanında teşhis ve 
tedavi etmek Kırgızistan Veterinerlik Bilimsel ؛ }retim  Kollektifi'ne  aittir. Hastalıkları Önlemek, tedavi 
ve karantina işlerini yürütmek bu kuruluşun görevidir ve bu kuruluşun mesuliyetindedir.
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Kırgız  eli-el bolup kalıptangandan beri tört-tülük östürüp, alardı öz aldınça asırap, başka kalktan 
özgöçölöngön mal kütkön bayırkı el. E lib iz  tüyşiikçül, booruker, karapayım, sıykor bolgon. Mmday 
toktooluk, sıykorluk türk atadan taragan eldin baanna cukkan ruhaniy özgöçölük dep esepteym.

Tarıhıy maalımattardı karasak mından 3-4 min cıl ilgeri kırgızdardm çon cıyındarında ötkörülüp 
turçıı oyundarına，’at çabış", "töö carış", al gana tursun üyrötülgön arstandardı alıştıruu cana carıştıruu 
uluttuk sporttun mıktı azemderinen bolup sanalçu eken. Oşol oyundardan çıp-çırgası koroboya bizge 
kelip cetkeni at çabış cana sayapkerlik önör.

C ılkı balasının ta rih i elib iz  menen tarıhtaş, üzöngüiöş desek canılbaybız. Kanday gana 
çıgarmanı albagın, özgöçö epestordo, başkı kaarmandın turmuşu al minip  cürgön cılkı menen tığız 
baylanışkan. Eesine caraşa tıılpan  bolgon. Bababız Manastın А к -Kulası, Aim am bettin  Saralası, 
Töştüktün Çalkuyrııgu, Kurmanbektin Teltorusu camı curtka maalım tarıhıy canıbarlardan bolup kaldı. 
Alardın ömürü eeleri menen üzöngüiöş ötüptür. munu bolso kıskaça tarıhıy oy tolgoo dep ayta alabız.

Külük  tandoo, külük  taptoo - çon önör bolup eseptelet. Sayapkerlik körüngön adamdın kolunan 
kelbeyt； Tarıhıy maalımattarga karaganda bul önör atadan balağa, uruk-tııuganga ötçü eken. A r-b ir  
sayapkerdin kupuya sırı, közdön daldoo çerde körsötçü ıkınası bar. Bul özünçö aytılçu çon sabak. 
B irok  kıskaçalap aytkanda azır Kırgızstandın sayapkerleri külük  taptoodo eki ıkmanı koldonup 
cürüşöt. Birinçisi, kadimki büt düynödö koldonuluuçu anglistik toptoo, ekinçi kırgızça taptoo. Eğerde 
anglis ıkması menen taptagan külük  baygege tez dayardaysa, kırgızça taptoo keminde b ir aydı talap 
kılıp, 25 çakırımdan kem emes aralıkka çabılat. Kırgız  elinde ayabay barktalgan, kastarlangan uluttuk 
oyun "at çabış" bardık oyundardın ııluusu bolup eseptelet.

Mından tışkarı ”corgo salış", "kunan çabış", "tay çabış", "tıy ın  enmey", "cam bi atmay" 
oyundan eldin zerikkenin cazçu ışkıluu oyundardın katarına kiret.

"Ulak-Tartış" oyunu mından 2500-3000 cıl murda belgilüü  bolgon eken. Ulak-Tartış ce kök- 
börii kırğız, kazak, tacik, Özbek cana kara kalpak elderinde keniri taralgan oyundardan biri. Bul 
oyundu kıştın çildesinde, kar kalın mezgilde külük, kanluu  at minip, soyul alıp karışkırga çıgışıp, 
çaap algan karışkırdı ek؛ caat bolup talaşıp oyan kıhşçu eken. "Ulak-tartış" oyunu adegende "Kök- 
börü" dep atalgan. Kiyinçereek aş-toydo karışkır orduna ulak，serke, torpok tartış "kör-börüM - "ulak 
tartış" dep atı özgörüp ketken. Bu oyun "at çabış" menen katar ayıldık, oodandık, dubandık cana 
cumuruyattık oyundardan bolup sanalat. "Ulak-tartış" oyununa at tandoo cana dayardoo özünçö önör. 
Bul boyunça köbünçö aygırlar koldunulat. Ulaktın atın dayardoo cana taptoonun özünçö erecesi bar.

"Corgo saluu" uluttuk  oyun bolgonu menen Kırgız  eli bayırtan ele birden corgo kütüügö 
umtuluşkan. Sebebi alışkı col cürüügö külük atka karaganda corgo tınç bolup, colooçunıı kıynabay 
alıp cürgön. U lu ttuk  oyun katarı "at çabış" 50 km.ge, "corgo salış" ا o km.ge çeyinki aralıkta
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ötkörülöt. Kızık  oyundardın biri "Kız-kuumayM, "kız carış". Bul oyundar tiirk  elderine keniri maalım. 
Eııbızdin madaniyatı menen bir bolgon uluttuk oyundardın kıskaça münözdömösü uşunday.

A zırk ı ubakta Kırgızstanda anglis tukumundagı taza kanduu cılkı, kırğız  cılkısının  canı 
tukumu, don，orlov  cana orus tukumdarı östürülöt. Taza kanduu cılkını eki cılkı zavodu, kırğız 
cılkısının canı tukumun İİÇ cılkı zavodu，don tukumun b ir  cana orlov, orus tukumdarın birden cılkı 
zaboddoru östüröt.

Taza kanduu anglis cılkılardı östüriiüdö alardın çıgaandıgın artıruu birinçi talap bolup sanalat. 
60 cild in  içinde Bişkek mamlekettik at maydanında 50 dön aşuun çıgaandık koyulgan. Alardın içinen 
Sledopıt kunan kezinde 1200 m. aralıkka 1955 c. koygon külüktügü-1, 16，o min. alige çeyin canıra 
elek. Baytaldan M is i koygon 1, 14, o min. 1987 cıldan beri oşol ele boydon آ600.  m. aralıkka ir im  
koygon kunandık çıgaandık 1991 cılı canırgan. Mından tışkarı 2000 m., 2400 m.，2800 m., 3000 m. 
aralıktagı koyulgan rekorddor bar. Uşulardın baarı Is ık-K ö l cılkı zavodunun tulparlanna taandık. 
1964 cılı Dolg  attuu aygır 7000 m. aralıktı 8, 49，o minutada kelip, azil, da canırtılbay turat.

Kırgız  canı tukumunun da çıgaandıgı öskön. M inu t，Daraca, Gaytun öndüii tulparlar murunku 
SSSRdin dalay çon baygelerin utuşkan. Daracanın kunanında 1200 m. aralıkka 1984 cılı koygon 1, 
19，6 çıgaandıgı azır doa turat• M üröktiin  urugunan çıkkan M inut ornotkon 1600 m. aralıktagı 46 ,ا ， 
8 min. rekordu dagl ele canılangan cok.

Azil* Kırgızstanda cılkının  başı azdan bolso da ösüüdö. 1994 cild in  başında respublikada 328.8 
miň baş cılkı bolgon. Anın  içinen 145 min başı koomduk mençikte, kalganı eldin ceke mençigin tiizöt. 
östürülüüçü  cılk ı tukundarının köbü kırğız  cılkısının canı tukumu bolup eseptelet. Ötkörülgön asıl- 
tukum  mal eseptöönün cıyıntıgında bul poroda 92 %dı tüzöt. Kırgız cılkısının canı tukumu negizinen 
cergiliktüü  mençik maldı cakşırtuu, at baygelerge çabuu, mingiç küç-unaa cana dıykandık farbalarda 
mayda cumuştardı atkaruuda keniri paydalanılat. Mından tışkarı et cana süt öndürüüdö maanisi zor. 
Kırgız  cılkısının  canı tumunun beeleri 2500 kg. çeyin süt beret, tirüülöy  salmağı 450-500 kg. cetet. 
A r  cüz beeden 70-75 ten kulun aluuga bolot.

C ılkılardı sınoo Bişkek şaarındagı "А -Kula" at maydanında, Çolpon-Ata at 1 1 Oş, 
Kara-Kol, А к -Suu mamlekettik atkanalardın at maydandarmda ötkörülöt. Bul mekemeler mamlekettik 
bolgonduktan cılkılardı karmoo, baguu, baygelerge karacat böRiü mamleket tarabınan cürgüzülöt. 
Cılına külüktördü  sınoo cana at oyundarın ötkörüü üçün 400-500 min som talap kılınat.

B izd in  respublikadagı koomduk, mamlekettik, sotsialdık abaldın canılanışı cılk ı çarbasın 
östürüüdö b ir  top kıyınçılıktardı alıp keldi. Uşul mezgilde don cana kırğız cılkısının canı tukumunun 
aygırların satuu kıyındadı, nukura kırğız cılkısın izildep taap, alardı özünçö cabık fermalarda östürüü 
işi cakşı cürböy cana toktop turat.

Oşondoy bolso da cılkı balası katışkan eldik  oyun-zooktor respublikabızdın bulun-burçtarının 
baarında ötüüdö, maldın başı köböyüüdö, çarbalık cana ilim iy  işter cılkı zavoddorunda öz maanisin 
cogotkon cok. Cılkı zavoddoruna el aralık standarttın negizinde talaptar iştelip çıkkan cana alardın 
atkargan cumuşu attestatsiya cürgüzüü menen baalanat. A r-b ir  cılkı zavodu 10 cılga tüzülgön asıl- 
tukum  planının negizinde iş alıp barat. Asıl-tukuın cılkı satuu, töl aluu, et tögüü tapşırmaları bar.

1993 cıl respublikada 200 dön aşık külük  katışkan 26 meldeş bolup öttü. Çalan bayge üçün 470 
min som sarptaldı. "А к -Kula" at maydanında bir künkii bayge oynotuu 10800 somgo turdu. Orto esep 
menen alganda may-avgust aylarında ötkörülüüçü meldeştik oyundarga 95-110 min som kerektelet. 
Munun arasında çalan at maydanga sarptalçu summa 80-90 min somdu tüzöt.

C ılk ı çarbasın önüktürüü boyunça atıyın programma ökmöt tarabınan karala elek. Birok, 
Kırgızstan mamlekettik "Asıl-M al" ilim iy , öndürüştük birikmesinin ilim iy  kızmatkerlerinin sunuştan



KIRGIZ  M ADANİYATINDA  AT  CANA SAYAPKERLİK 377

1 9 9 2 0 0 0 د-  cıldarda calpı cılkinın  sanın 500 min başka, anın içinen beeleri 135 min başka cetkirüü 
kerektigi aytılat. Bul calpı cılkının  içinen 150 min baş at kerektelet. Bu ubakka köböyüiiçii dıykan 
çarbaları menen fermerdik çarbalar cılkıga köp muktacdık boluşat. Çet ölkögö  satuu ösüşii kerek. 
Birok  taza kanduu anglis tukumdagı cılkılardı satuu ökmöt cana ayıl-çarba m inistrlig i tarabınan özgöçö 
közömölgö  alınıp mamlekettik litsenziyadan, eksperttik taktoodon ötüp, atayı ııruksat menen 
cürgüzülöt.

Respublikabızda iştep catkan 6 cılk ı zavoddorunun bardıgı anglis tukumundagı cılkılardı 
östürgön bölüm  açışı kerek. Alarga اث؛ aralık talapka ılayık  baguu, töldötüü, toyuttandıruu şarttarın 
tüzüii zarıl.

Özübüzdö saktalıp kalgan düynölük  genofondun, alardın içinde mıktı aygırlardın  uruktarın 
cayıltuu, tandoo-taldoo cumuştarın sapattık caktan cogorulatuu tehnologiyalık  cariyalardı atkaruu 
mildettendirilet.

Calkı çarbasın östürüüdö ilim iy-öndiirüştük  şartka ılayık iştep çıguunu talap kılgan köptölgön 
işter bizdi kütüp turat. Mınday orçunduu işterdin b iri-k ırg ız  cılkısın  kayra kalıbına keltirüü. B iy ik  
tooluu  aymaktarda nukura kırğız  cılkısı bar. Aiardı mençiktep satıp alıp, toptop, kerek bolso 
mamlekettik koruk çerlerde östürüü azırkı şartka toluk ılayık bolup turat desek canılbaybız.

ÖkiTlötübüz tapşırgan uluttuk programmaga uşul cumuştar mildettuii türdö atkarıla turgandardın 
katarında turat.

A r-b ir cılkı tukumunun östürüüdö negizgi bulaktuu coldıın biri, tıımumdu taza karmoo. Maselen 
anglis taza kanduu tukumuna başka tukumdagı "Kan" kuyu tıyuu  sahnat. K ırg ız  cılkısı, don 
cılkısman alıngan argındar, argın cılk ı katarında köbünçö sport işterinde paydalanılat. U luttuk  
oyundardan "Ulak-Tartış", "Kız-Kuum ay", "Alaman-baygege" bul toptogu cılk ıla r abdan caramduu. 
Orlov cana orus taskaktuu cılkılardı aralaş östürüü köp cıldan beri kele catkan ıkma bolup eseptelet.

A zırk ı tıırmuştuk talaptın negiz i-O rlov  cana orus taskak cılkılarınan  corgolordu  tandoo 
cumuşunun zarıldıgın basa belgilep ketüürn kerek. Corgo cılkı azır eldin muktacdıgına tuura kelbey 
catat. M ık tı corgo başman ele b ir  cakşı cenil maşinenin kununa barabar bolçu. Oşonduktan corgo 
östürüü uluttuk programmanm bir bölügünö tuura kelçü köleçegi ken oluttu iş.

Nukura kırğız  cılkısının sanın köböytiiü  mamlekettik iş dep cogoruda ayta ketkenbiz. Bul iş 
uluttuk tarıhta tutumdaş cılkının genofondun saktap kalııu menen respublikada et bagıtındagı cılkılardı 
köböytüii degendikke catat. M ıktı mingiç bolgon kırğız cılkısı koyçunun on kolu, cardamçısı. M ingiçi 
naçar malçı mal baga albayt. Bul cumuştu nukura kırğız cılkısı rrnktı atkarat.

Mınday tışkarı ölköbiizdö  klassikahk at oyundarın önköriiüdö Kırgız  Respublisanının spo^ 
keňeşinin da ülüşü çon. Respublikalık  at sport keneşi düynölük meldeşterge ölköbüzdün kurama 
komandasın berüüçü ir i sporttuk rnekeme bolup eseptelet. Sportsmender at oyundarının bardık tiirıinö  
katışuuga münkünçüliigü bar.

Cılkı östürüüdö veterinardık aldın-ala ötkörüüçü cumuştar menen ıiandardı öz ubagında dar】loo 
Kırgızstan veterinardık ilim iy-öndürüştük  birikmesine cüktölgön. Oorulardın aldın alilli, karantin 
uyuştuu, darıloo cumuştarı büt uşul mekemenin adisterine cüktölgön cana coopkerçilik  da oşol 
mekemege tatılgan.



SOVETSAUDABAYEV*

1 • Kazakistan Cumhuriyetinde bozkır ve step bölgelerinde at yetiştirmeye çok uygun olan 08,7 ا 
m ilyon  hektar değerlendirilmemiş yayla alanı mevcuttur• Bu alan değerlendirilecek olursa, ucuz at eti ve 
kısrak sütünden yapılan kımızı çok miktarda üretmek mümkün olur.

Ata  verilen değer çok yüksek olmakla b irlik te  tarımın mekanizasyonu neticesinde at gücünden 
küçük çapta istifade edilir.

2. Kazakistan, topiu at ye tiş tiric iliğ i ve et üretimine elverişlidir. Buna tarım  üretim inin yüksek 
seviyede mekanikleştirilm iş olması, yayla alanlarının bolluğu, atın hemen hemen bütün sene boyunca 
yayla b itk ile riy le  beslenebilmesi, sözkonusu hayvanın ahıra fazla ihtiyacının olmaması ve atı topluca 
yetiştirme tecrübesi imkan sağlamaktadır.

A t etinden kazı, sucuk, sür et, cal-caya, karta, mi gibi yiyecekler ve konserve yapılabilir.

3. ١ Ocak 1994 itibarıyla  iiikernizde at yetiştiriciHğinin gelişmesi için kurulmuş 13 at yetiştirme 
fabrikası, 5 soy at işletmesi, 66 soy at ç iftliğ i mevcuttur.

KAZAKİSTAN’DA AT YETİŞTİRİCİLİĞİ

No Eyalet Soy at Fabrikası Soy at İşletmesi Soy At 
Çiftliği

1■ Aktöbe  Mugacar-Jabe Kuşum soyu . ا

2. Taldık-Jabe
1 .Aktöbe deneyim-üretme 

işletmesi: Jabe Kuşum soyu

2• Lenin kolhozu: Jabe-Kuşum 
soyu

3

2 Almatı Degeres-Don, Ahal-Teke, Jabe . أ

2. ,,A lmatı" kolhozu: Safkan 
binek atı.

١ • Cünüsov kolhozu: Don，Jabe 8

3■ Doğu Kazakistan — l.Kabinskiy-Jabe 8

4. Atırau — — 6

5. Cambıl ١. Lugovoy: Dan, Ahal-Teke, 
Jahe

— —

6. Cezkazgan — — 3

7. Karağandı — 1

8. Kızıl-Orda l.Aral-Jabe soyu — ١

Prof. Dr. Sovet Sandabayev, Kazakistan Tarım Akademisi Veteriner Enstitüsü Başkam, Almatı.
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9. Kökşetau 1• Kökşetau Fabrika t: Orlov 
tırıs atı

一 1

10- Kostanay آ . Krasnodon-Kostanay soyu — 3

11 Mangıstau — 1. Kulandı-Aday soyu 2

12. Pavlodar — l.Akşiman-Jabe  

2• Akjar-Jabe

1

13. Kuzey
Kazakistan

— — 4

14. Semey — l.Kaynar-Jabe 2

15. Taldırkorgan 1• Kızıl-Ağaş-Don, safkanlı 

2. Basşi-Jabe

— 1

16. Torgay 一 1. Santorgay - Kostanay soyu 2

17. Batı Kazakistan ]• İsatay-Kuşum  soyu 

2. Pyatimer-Kuşum  soyu

— 4

1Я- Akmola — — 3

19. Güney
Kazakistan

— 10

Bu fabrikaların, soy  at işletm elerinin  ve (çiftliklerinin esas amacı ziraat Dirımlerine, çiftlik lere ve  

özel sektöre vem ıek  üzere soy  atları yetiştirmektir.

ts ta t is t ik le r :

K azak is tan  C u m h u riy e tin d e k i A t  Sayısı

Yıl Toplam  at sayısı Onun ıçmde

aygır kısrak taşımacılıkta alınan
 baş ل 00
analığa

1992 1,035,100 329,105 265,895 260,300 179,800 63

1993 994,50◦ 261,553 278,447 275,800 178,700 63

4• Ata  binme kültürü ve jokey lik  hakkında kısa bilgiler:
Soylu atlar 1,5 yaşına geldiklerinde sınavdan g e tir il ir，2 yaşma gelince de yarışlara katılırlar. 

Atlan  hazırlamadan evvel onun sahanlığına ve sağlık durumuna dikkat edilir. A t  hazırlanmasa yüksek 
seviyede uzmanlık g e re k tir .  Jokeylik de büyük deneyimi gerektirmektedir. 10-12 yaşındaki gocuklar 
at spor klüplerine  girerler, 18 yaşlarına gelince de sağlık raporu almak kaydıyla  yarışlara katılırlar. 
Jokeyin ağırlığı at eğeriyle birlik te  57-62 kg. ile  sınırlıdır.

5. Hipodromlar, at yarışlarınm düzenlenmesi ve yarış türleri:
Hipodromlar, soylu atlann yarışa hazırlanması，katılması ve m illi oyunları gerçekleştirmek Üzere 

kurulmuş b ir  kurumdur. Dresaj ve derbi yarışlarının  esas görevi, atın değerini arttırmak, 
soylulaştırmak ve hızlı atlan seçmektir. Hipodromda umumi yarışlarla beraber uluslararası yarışlar da 
gerçekleştirilmektedir. Büyük  şenliklerde aşağıdaki yarış tü rle ri yapılır: m illi oyunlardan bayge, 
kökpar, kız kuu, corga carisi, tenge alu, audarıspak. Rus Orlov  cinsi at koşuşu, stepl-chez, at 
sporunun klasik türleri.



380 SOVETSAUDABAYEV

6. A t yetiştiriciliğine ayrılan paranın değerlendirilmesi:
Devletin  tahsis ettiğ i finansmanının tamamı at yetiştiric iliğ ine  yatırılır, finansman miktarı her 

sene değişir.

7. Atlann özel isimleri:
Ata insan ismi verilmez. Koşu için yetiştirilm iş atların isimlerinin baş harfi baba isminin baş harfi 

olmalıdır. Anne ism inin  baş harfi ؛se isim  ortasında yer almalıdır. Dresaj iç in  yetiştirilm iş  atların 
isim leri tam tersine olmalı.

8. A t yetiştiriciliğ i konusunda hükümetin görüşü ve desteği:
H ipodrom  soylu at yetiştirme ”A s ıl” şirketine aittir• "A sıl" şirketi yeterince maddi destek 

saklamaktadır. Yarışa katılanların  payı ödülden bölüm  başkanma % 27, jokeye  % 24, seyise 
% 24'tür. Düzenleyicinin payı ise totalizatörden gelen paranın % 33'iidür. Devlete ödenen miktar ise 
hipodrom  kârının % 30'udur.

9. A t yetiştiriciliğindeki veteriner hizmetleri.
A. Teşhis araştırmaları:

— Sag
——  Enfeksiyon Anemisi 

— Enfeksiyon M etrit kükürtlü 
—— Aştırma hastalığı

— Nuttalyoz, Neyroplazmoz, Anaplazmoz, Rinopnevmoniya, Leptospiroz 
—— Saçkıran

B. Aşı:

—— Sibirya ülseri 

—— Grip'e karşı

Ülkemizde at tedavi merkezi yoktur.

10. A t  yarışlarını düzenleyen 20 kurum  vardır. Kazakistan'dan 3 A t Fabrikası, 13 A t Ç iftliğ i, 

Rusya'dan 2 A t Fabrikası, 1 A t Ç iftliğ i, Kırgızistan'dan ١ A t Ç iftliğ i bu yarışlara katılır.

11 • Hipodrom  ve at yarışları iç in  müsait başka kurumların sayısı: 6 hipodrom  ve 3 Spor Okulu.

12. Her sene yarışlara katılan at sayısı Alrnatı Hipodromunda 228 baş.

13. M a l؛ istatistikler: ١ ■ ödü l olarak bir senelik maliyet - 2, ١ 96,550 Rusya rublesi，2. Her yarışa 
verilen ödülün miktarı - 6,557 Rusya rublesi.

]4• Totalizator istatistikleri: Totalizator tutan (bir yıl itibarıyla)

a) Hipodrom  içinde totalizatöre giren maliyet - 96,927 Rusya rublesi

b) Hipodrom  dışında çıkış maliyeti - 69,327 Rusya rublesi
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İs ta t is t ik le r

3 8 1

Y IL L A R 1991 1992 1993

Top lam  at sayısı 1447 1155 1078

—  Aygır 31 26 25

—  Analık kısrak 400 389 350

—  Doğmuş olam 280 277 249

— 100 analık başına 70 72 , 7 1

Don  Soyundan

——  Toplam 914 770 727

—  Aygır 14 16 17

—  Analık  kısrak 275 276 239

—  Doğmuş olanı ا98 195 170

— 100 analık başına 72 71 71

A h a l-Теке  soyundan

—  Toplam 101 9آ 88

—  Aygır 5 5 5

—  Analık  kısrak 35 30 28

—  Doğmuş olanı 30 24 23

— 100 analık başına 85 80 ЯП

A ra p  Soyundan

—  Toplam 17 15 14

—  Aygır 1 ا 1

—  Analık  kısrak 8 8 8

—  Doğmuş olanı 6 6 - 5

- 1 0 0  analık başına 73 75 76

D op ing  K o n tro lü

A tlar hippodroma çıkarken kesinlikle doping kuUanmamalidirlar. Şayet kullanırlarsa, yarışlardan 
alıkonulur. Antrenörü  büyük cezaya sap tırılır，hatta işten kovu lab ilir. Antrenörün  derecesi de 
düşürülür.



A H A L T E K E  A T L A R IN IN  N E S İL  IZ A R L A Y C İ  

İM M U N O G E N E T İK  F A K T O R L A R I

A G A LÍK O V  NURM UHAM M ED*

Türkenistan  Oba H oca lık  ılım la rı akademiyasının m olekulyar b io log i bioh im iya  ve 
biotehnologiya bölümlerinde 1993-nci yılın  4-nci yanvarında molekiila genetikası ve immunologiya 
laboratoriyası döredildi.

Laboratoriyanın  esası vezipesi ahal-teke ve yamut atlarının neslini gelip çıkışını, ganlannın 
toparını ve onun düzümindeki belokların, fermentlerin üytgeyşini kesgitlemekden ıbaratdır. Gelecekde 
atm neslinin gelip çıkışını bilm ek  ve ilm i iş alıp barmak üçin gen daktiloskopiyası metodmı ulanmağı 
planlaşdıryarıs.

Hezirki vagtda biz atın ganinin toparını kesgitlemek üçin Russiyanın atçılık institutmdan alnan 
13 sam sıvorotka-reagent ulanyarıs. Munun özi atın ganinin toparını kesgitlemekde yeterlik  deldir. Bu 
laboratoriyanın  Türkmenistan'da ilk in c i gezek açılanlıgı sebepli, işe zerur bol hezirki zaman 
metodlan/ganm  düzümündeki belok ferment ve nüklein kislotasını kesgitleyen/özleşdiryeris. Biz  yakın 
vagtlarda  Türkmenistan'da  atlarda im m unizatsiya  geçirip, standart ' almağı
planlaşdıryarıs.

Gen daktiloskopiyası metodi öz içine  in  teze m olekulyar bio log iya  ve gen injeneriyası 
metodlannı alyar. Munun özi ahal-teke atlarının genomi barasında ilk inci fundamental iş bolar.

Hezirki vagtda işgerlerin kvalifikatsiyasım  yakarlandırmak ve teze metodları özleşdirmek üçin 
halkara ıialaşıkları yola goyyarıs.

Türkiye'nin  hayvanat hastalık aralaşdırma institutının direktorı doktor M. Kerman şol institutda 
bizin  işgerlerim izin  immunizatsiya  geçirmek metodi boyunca stajirovka  geçcekdigini ve şonun 
neticesinde sıvorotka-reagent almağı övretcekdigini aytdı. Amerikanın Birleşen ştatlarından Kentuk 
üniversite tin in  professor G. Sothran biz bilen  hat (isti arkalı i lm i - döred ic ilik  aragatnaşıgını 
saklacakdıgını ve ganin düzümindeki belokları teze bioh im ik i metodlar bilen kesgitlemekde teze 
metodları övretcekdigini aytdi . ◎1 bize biohim iki metodlar iberipdir.

Şeylelik bilen, teze açılan laboratoriyada hezirki zamanin teze metodları özleşdiryeris ve tiz vagtda 
önde bancı laboratoriyalara denleşeris diyip  umıt edyeris.

*  Doç. Dr. Agalikov  Nurmuhammed, Türkmenistan A tç ılık  M olekül Genetiği ve im uno loji, Radyo B iyo lo ji Bölümü 
Müdürü, Aşkabat, Türkmenistan.



AKALTEKE ATLARI

MEREDOV RAZARBAY*

Türkmenlerin ehlileştirp Oltaya (çıkardıkları Akalteke cinsi atlar, bilinen en eski cins atlardandır. 
Bu atlar literatürde  "gök  atla rı", Nesey atları, Türkmen  atları ve Akalteke  atları olarak 
is im lendirilm işlerdir. Türkmenlerin sürdürdükleri göçebe hayatı, Akalteke atlarını saf bir nesil olarak 
günümüze kadar gelmelerine el vermiştir. Asırlar boyunca hiç bir at Akalteke atlarının boyu，gücü, 
canlılığı ve güzelliği ile  mukayese edilememiştir.

Tarih i ve arkeolojik  araştırmaların sunduğu bilg ilere  göre, Akalteke cinis atlar，en eski koşu 
atlarından inkişaf etmiştir. Arap atı, saf kan İng iliz  atı, Trakenen atı, Karabayır atı, Karabağ atı gib؛ at 
neslilerinin oluşmasında Akalteke cinsinin büyük tesiri olmuştur.

Bugün Akalteke atları Türkmen halkının gururu，Türkmen devletinin  b ir  servetidir. Akalteke 
atları gerek Türkmenistan'da gerekse yurt dışında spor atı olarak revaktadır. Akalteke atlan, koşularda, 
klasik at sporlannda, binicilikte  ve sirkte kullanılmak üzere ihraç edilmektedir.

Akalteke atlarından edebiyata da bahsedilmiştir, mesela, Köroğlu  destanında. Bu at iç in  b ir  çok 
türkü söylenmiştir. Turkmenistan devleti bağımsızlığına kavuştuktan sonra Akalteke atı Türkmenistan 
devletinin armasında, paralarında yerini almıştır.

Akalteke atları duruşları, ateşli mizaçları, endamlı ve ha fif hareketleriyle çok güzel b ir  görünüm 
sergilerler. Bu atın en kayda değer özelliğ i fevkalade dayanıklı olmasıdır: uzun koşulardan sonra bile 
gücünü hemen tazeliyebilmektedir. 1935 ve 1988 yıllarında Türkmen atçılarının Aşkabat-Moskova 
koşusunda Akalteke atları uzun mesafeli koşulardaki dayanıklılıklarını bir kere daha ispatlamışlardır. 
A t meraklıları he】• Pazar günü Aşkabat hipodromunda yarışları izlemeye gelirler. Bu yarışlarda s. A. 
Niyazov Akalteke  harasında ve çeşitli kolhozlarda yetişen atlar koşmaktadır. Türkmen halkı at 
koşularım  çok sevmektedir. Bayram  ve törenlerde yapılan at koşularına yüzlerce at koşusu meraklısı 
gelmektedir.

A tların  soy k e k le r  de kayıtlara geçirilerek bugün saf kan Akalteke atlarının yetiştirilmesinde ؛
modern metodlar uygulanmaktadır. Damızlık atlann seçiminde atların saf kan olmasına dikkat edilir. 
Bugün Turkmenistan Cumhuriyetinde 13 soyun nesli (üretilmektedir. Daha iy i damızlık Akalteke  
yetiştirilm esi iç in  devlet bu konuda bir kitap hazırlatmıştır. Söz konusıı kitapta  dam ızlık  atlann 
özelliklerini anlatılmıştır.

S. A. Niyazov  harasında en güzel Akalteke  atları yetiştirilm ektedir. Bu hara, 923 ا yılında  
Aşkabat dışında bulunan Birkov'da  kurulmuş ve Akalteke atlarının en güzelleri buraya toplanmıştır. 
Bunun dışında, Marıy devlet harasında, çeşitli kolhoz ve sovhozlarda，aynca, özel şahıslarca Akaltaka 
atı yetiştirilmektedir.

Akalteke atları doğanın en güzel yaratıklarından birid ir. Bu atı besleyip günümüze kadar getiren 
Türkmenleri saygıyla anıyoruz.

Doç. Dr• Bazarbay Meredov, "Türkmen Atlan•’ Enstitüsü Genel Müdür Baş Yardımcısı，Aşkabat.
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