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istanbul'da doğdu. İlk ve orta öğreni
mini Rehber-i Tahsil Mektebi ile Mer
can İdadisi"nde yaptı. Darülfünun Ede
biyat Fakültesi"ni bitirdi. Bir süre Babı
ali Mektübi Kalemi"nde katip, Dahiliye 
Nezareti Hususi Kalemi"nde müdür mu
avini olarak çalıştı (19 ı 3). Gazeteciliğe 

Tanin'de röportaj ve makaleler yazarak 
başladı. ı. Dünya Savaşı sırasında yedek 
subay olarak Filistin ve Suriye'de Dör
düncü Ordu Karargahı'nda Cemal Paşa'
nın katipliğini yaptı; 1917'de istanbul'a 
döndü. Cemal Paşa Bahriye nazırı olun
ca Kalem-i Mahsus müdür muavinliğine 
tayin edildi; bir ara Çarkçı Mektebi ·nde 
edebiyat hocalığı yaptı (1918) . Daha son
ra kendisini bütünüyle gazeteciliğe ver
di. 20 Mart 1918'de Ali Naci Karacan, 
Necmeddin Sadak ve Kazım Şinasi ile bir
likte Akşam gazetesini kurdu. Gazetede 
yazdığı yazılarla Milli Mücadele aleyhin
de olanları şiddetle tenkit etti. Büyük 
Millet Meclisi'nde ikinci dönem (1923) 

Bolu, daha sonraki dönemlerde de Anka
ra milletvekili olarak bulundu. Hakimi
yet-i Milliye, Ulus ve Milliyet gazete
lerinde başyazarlık yaptı. Milletvekilliği 

1950 yılına kadar sürdü. Bu tarihten son
ra ölümüne kadar kendi kurduğu Dün
ya gazetesini yönetti. 20 Mart 1971'de 
istanbul'da öldü. 

Cumhuriyet rejimi ile inkılapların de
vamlı savunucusu olan Falih Rıfkı, Cum-
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huriyet devri nesrinin ve bilhassa seya
hat ve hatıra edebiyatının gelişmesinde 
öncülük eden bir yazardır. Ateş ve Gü
neş adlı eserinde ı. Dünya Savaşı sıra
sında gördüklerini anlatırken çok başa
rılı bir nesir örneği verir. Gezi ve hatıra 
türündeki eserleri birbirini takip ederek 
Cumhuriyet devrinde seyahat edebiya
tının en başarılı imzası olarak tanındı. 
Gençliğinden beri Türkçülük ve Türkçe
cilik akımının tesirinde kalan Falih Rıf

kı uzun süre bu yolda yürüdü; ancak öz 
türkçecilik akımının aşırılığa kaçması 

üzerine hayatının son yıllarında bu gö
rüşü desteklemekten vazgeçti. 

Gezi, hatıra ve fıkra türündeki başlıca 
eserleri şunlardır : Ateş ve Güneş (İstan
bul 1335). İzmir'den Bursa'ya (Halide 
Edip, Yakup Kadri ve Mehmed Asım ile 
birlikte, istanbul 1338), Faşist Roma, Ke
malist Tiran, Kaybolmuş Makedonya 
(Ankara I 930), Denizaşırı (İstanbul I 93 I), 
Yeni Rusya (Ankara 1931), Moskova
Roma (Ankara I 932), Zeytindağı (Anka
ra 1932), Bizim Akdeniz (Ankara 1934), 

Taymis Kıyılan (İstanbul 1934), Tuna 
Kıyılan (İstanbul ı 938), Hind (İstanbul 
1 944). Babamız Atatürk (İstanbul 1 955), 

Çankaya (1-11, İstanbul I 961 ), B atış Yıl
lan (İstanbul 1963). Pazar Konuşmalan 
(İstanbul I 966), Bayrak (İstanbul ı 970), 

Gezerek Gördüklerim (İstanbul I 970). 

Roman türündeki tek eseri ise Roman 
(İstanbul I 932) adını taşımaktadır. 
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lt.l NuRi YücE 

ATÇEKEN 

Osmanlılar döneminde, 
özellikle Akşehir ve 

Tuz gölü arasındaki bölgede yaşayan ve 
at yetiştirmekle meşgul olan 

cerİıaatlere verilen ad. 
L _j 

Osmanlı kaynaklarında bazan atçeken, 
bazan da bunun Farsça karşılığı olan 
esbkeşan ifadesi geçmektedir. At çek
mek tabiri aslında, Kaşgarlı'nın sözlüğü
ne göre, "bir attan kan almak" demek
tir (Divanü Lügati't· Türk Tercümesi, Il, 2 I). 
Xl ve XII. yüzyıl Bizans kaynakları, Pe-

çenekler'in ve Kumanlar'ın atlarından 

bahsederken Türkler'in bunları kanat
tıklarını, yani belirli mevsimlerde atlar
dan kan aldıklarını yazmaktadırlar. Kan 
alma, çok eski zamanlardan beri bilinen 
ve bugün de bazı barsak hastalıkların
da kullanılan bir tedavi usulüdür. 

Osmanlı tahrir* defterlerinde il yazıcı
lar atçeken tabirini başka bir anlamda 
kullanmışlardır. Bunlara göre bu isim, 
at yetiştiren cemaatlerin at vergisine 
tabi tutulçluklarını ifade etmektedir. At 
vergisine tabi olmayan cemaatler söz 
konusu olduğunda bunlar "at çekmeyen
ler" şeklinde belirtilir, dolayısıyla vergi 
vermekle mükellef olmadıkianna işaret 
edilirdi. 

Atçekenler XV. yüzyılın sonunda Orta 
Anadolu'da üç idari bölgeye yayılmış bu
lunuyorlardı. Bu bölgeler Tuz gölünün 
batı tarafında Eski İl kazası, gölün gü
neydoğu tarafında Bayburt bölgesi ve 
Akşehir 'in doğusunda bulunan Turgut 
kazası idi. 

Atçekenler devlete her yıl "at resmi" 
veya "at akçesi" denilen bir vergi veri
yorlardı. Buna karşılık reayanın tabi tu
tulduğu avarız-ı divaniyye denilen ver
giden muaf idiler. At vergisi her cema
atin gücüne göre tesbit ediliyordu. Ka
nunnamelere göre her on iki haneden 
bir at alınıyordu. Fakat tahrir defterle
ri incelendiğinde bu rakamın her yerde 
aynı olmadığı görülür. XV. yüzyılın so
nunda Eski İl' de on üç hane bir at, Bay
burt'ta yirmi bir hane ve Turgut kaza
sında on hane bir at vermekle mükellef 
idi. ll. Bayezid devrinde bir atın değeri 
300 akçe kabul edilirken Kanüni Süley
man zamanında bu 700 akçeye çıkmış, 
XVI. yüzyılın sonunda 900 akçeyi bulmuş
tu. II. Bayezid devrinde Eski İl 104 at 
veya 31.200 akçe, Bayburt altmış üç at 
veya 18.900 akçe, Turgut 206 at veya 
61.800 akçe veriyordu. 

Atçekenler yalnız at değil öbür cema
atler gibi koyun da besliyorlardı. Bazı 

zengin cemaatlerde hane başına yakla
şık doksan koyun düşüyordu. Atçeken
ler haymanalardan (yerleşik olmayan, ko
nar göçer) sayıldıkları halde aralarında 

reaya gibi ziraatla meşgul olanlar da 
vardı. Ancak yurtlarında ziraatla meş
gul oldukları zaman, öşürden muaf ol
dukları için ne kadar tahıl ektikleri tes
bit edilememektedir. Yurtlarından başka 
topraklarda çift sürdüklerinde ise ken
dilerinden maktü olarak bir miktar para 
alınıyordu. Sonradan, muhtemelen Fa-


