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tımf devletinin himayesinde devlet me
rasimleriyle icra edilmiş, daha sonra bu 
merasimler İran 'da gelenek halini al
mıştır (bk. TAziYE). Esasen dinin yasak
ladığı bu nevi bir matem, Şii inancın can
lı tutulmasında ve mezhep bütünlüğü
nün sağlanmasında önemli rol oynamış
tır. Aşürayı ŞYa'nın yas günü ilan etme
sine karşılık EmevTier Kerbela faciasını 
unurturmak için bir vesile sayarak o gü
nü adeta bir bayram kabul etmişlerdi. 
Hatta Fatımf Devleti'nin yıkılmasından 
sonra şenlikler düzenlenmiş, tatlı yiye
cekler pişirilmiş ve bu konudaki bid'at
ların haklı gösterilmesi maksadıyla çe
şitli hadisler uydurulmuştur. 

Müslüman Türkler'in dini halk gele
neğinde önemli bir yer tutan aşüra, ay
nı zamanda, muharremin onuncu günü 
başlamak üzere daha sonraki günlerde 
de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan 

tatlıya (aşure) ad olmuştur. Çok eskiden 
beri devam eden aşure aşı Osmanlılar 
döneminde sarayda da pişirilirdi. Helva
cıların nezaretindeki aşçılar ve kiler ağa
ları tarafından hazırlanan aşure, muhar
remin onundan itibaren "aşure testisi" 
adı verilen özel kaplarla saray daireleri
ne ve halka birkaç gün süreyle dağıtılır
dı. Anadolu' da zengin aileler ve esnaf 
teşkilatları tarafından pişirilen aşure se
bilciler, duagülar ve halkın iştirak ettiği 
merasimlerle dağıtılır, bazı bölgelerde 
aşure dağıtımından sonra kurban kesi
lirdi. Günümüzde de aşüra orucu tut
mak ve aşure tatlısı pişirmek bütün can
lılığıyla devam etmektedir. 
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Salih Aşur el-Mağribi'ye 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. DESÜKIYYE). 

AT 

_j 

ı 

_j 

İslam Öncesi. Tarihten önceki devirler
den beri Asya ve Avrupa'nın çeşitli yer
lerinde yabani halde yaşadıkları bilinen 
türlü cinsten atların ehlfleştirilerek in
san hizmetine verilmesi tarihte büyük 
bir hamle sayılır. Zira ot yiyen hayvan
lar arasında adale kuweti en fazla, ta
bii zorluklara en dayanıklı, değişik ik
limlere tahammül bakımından en güçlü 
ve sürekli hızda rakipsiz olan at, tarihi 
ve içtimar hayatta olduğu gibi din, ede
biyat ve sanat alanlarında da büyük ge
lişmelere imkan vermiştir. İlk defa at 
sayesinde farkedilen sürat kavramı, me
safelerin kısalması ve kazanılan zaman 
dolayısıyla insanlığa derin bir zihniyet 
değişikliği getirmiş, hususi bir maharet 
ve cesaret isteyen ata binme işi, at üs
tünde olana, yayalar üzerinde maddi
manevi hakimiyet kurma yolunu açıtuş

tır. Ülke, nüfus miktarı, idare bakımla
rından dar sınırlar içinde kapalı eski si
te devleti sınırlarını aşarak kıtalara yay
gın, çok kavimli ve o nisbette hukuki to
leransa sahip geniş imparatorluklar kur
ma şartlarını hazırlamış ve atın bilhassa 
savaş vasıtası olarak kullanılması dünya 
harp tarihinde, orduların makineleştiril

diği ll. Dünya Savaşı'na kadar "at çağı" 

nın başlangıcı olmuştur. 

Eski çağların atı ehlTieştirmek ve ata 
binrnek gibi, günümüz feza çalışmaları 
ayarında tutulan medeni hamlesinin ilk 
olarak hangi topluluk tarafından gerçek-

At şeklinde mezar taş ı · Karabağ 1 Azerbaycan 

Ieştirildiği meselesi, çeşitli milletler ara
sında adeta bir rekabet konusu haline 
getirildiğinden, henüz kabul edilen kesin 
bir sonuca ulaşmamıştır. Nitekim atın 
önce Hint -Avrupalılar'ın gayretiyle ehlf
leştirildiği ve dünyada ilk binicilerin on
lar olduğu yolundaki iddialar, peşin hü
kümler mahsulü faraziyeler durumun
dadır. Atı ilk defa Fin- Ugorlar'ın (Urall ı ) 

ehlTieştirdiğine, hatta Türkçe'deki at ile 
ilgili bazı kelimelerin Fin - Ugorca' dan 
alındığına dair söylentiler de ciddiyetten 
uzak görüşlerdir. Çünkü milartan önce 
IV. bin ortalarında adı geçen kavimlerin 
yaşadığı Ural dağları yöresindeki bozkır
lar bölgesinde görünen topluluklar, ora
ya Asya'dan atları ile birlikte gelmişler

dir. Öte yandan at iskeletlerinin Orta As
ya' dan önce Dinyepr kıyılarında Tripolie 
ve Poltavka'daki mezarlarda bulunduğu 
ve milartan önce VIII. yüzyılda Orta Av
rupa'da demir gem kullanan bir "atlı ka
vim" in Kafkaslar yolu ile Mezopotamya 
kültürünün tesirinde atçılıkla ilgilendiği, 
yine milartan on dört asır önce ön Asya'
da attan bahseden metinlerin ele geç
mesi, meseleyi çözebilecek deliller sayıl
mamaktadır. Zira Güney Rusya'daki ka
lıntıların belki de bir yabani ata ait ola
bileceği ihtimali, Kafkaslar'da atı ilgi
lendiren eserlerin milartan önce IX-VIII. 
yüzyıllardan kalması, Akkad metinleri
nin ise Orta Asya'ya nisbetle geç tarih
Ierin izlerini taşıması, Türkler'ce temsil 
edilen tarihi-sosyolojik gerçekleri de
ğiştirecek sağlamlıkta görülmemekte
dir. Vahşi bir hayvanı ehlfleştirmek için 
her şeyden önce insanları bu faaliyete 
zorlayacak belirli şartlara ihtiyaç vardır. 

Bu şartlara ise ne Avrupa, Hint. Mısır, 

İran ve İ ç Asya'da, ne Ural dağları çev
resinde, ne Ön Asya ve Mezopotamya'
da, ne Çin'de, ne de Baykal'ın kuzeyi ve 
doğusunda rastlanmaktadır. Buna kar
şılık bu şartlara sadece Yukarı Asya boz
kırlarında tesadüf edilmektedir. Adları 
geçen kavimlerden bir kısmının köylü, 
bazılarının göçebe kültüre bağlanmala
rı, yaşadıkları bölgelerin tabii durumu 
gereğidir. Halbuki Türkler öz vatanları 
olan Asya bozkırlarının iklimine uygun 
bir tarzda hayatlarını sürdürmek zorun
da idiler ki bu da binlerce baş hayvanın 
güdülmesi, mevsimden mevsime atiak
lara zamanında sevkedilmesi, su başla

rına süratle yetiştirilmesi zaruretini do
ğurmuş ve onları hızlı ve dayanıklı vası
talar teminine itmiştir. İşte atın insana 
kazandırılması gibi fevkalade bir mede
ni merhale bu sayede. aşılmıştır. O an-



dan itibaren de at Türk'ün ayrı lmaz bir 
parçası haline gelmiş ve gücünden. sü
ratinden. etinden, sütünden, kılından, 

derisinden faydalandığı, gerek et gerek
se canlı halde bilhassa Çin'e çok değerli 
ihraç malı olarak satıp büyük iktisadi 
destek sağladığı, dolayısıyla hemen bü
tün varlığını borçlu olduğu bu hayvanı 
insan ruhlu, icabında konuşabilecek öl
çüde zeki, savaşlarda binicisi kadar cen
gaver, Gök Tanrı'ya ve atalara sunula
cak en makbul kurban, en muteber he
diye saymıştır. 

Eski Türkler'ce gökten indiği kabul 
edilerek adeta kutsallaştırı lmış olan at. 
çok kere törenle sahibinin yanına veya 
hususi mezarlara gömülmüş, bir nevi 
matem alameti olmak üzere veya bini
cisinin savaşta ölümü halinde kabrine 
konmak için kuyrukları kesilmiştir. Ay
rıca at yarışları, at güreşleri, bozkırların 
ünlü ilkbahar ve güz bayramlarında ter
tiplenen atlı top oyun ları, cirit ve diğer 
atlı sporlar, sık sık hakanların ve daha 
sonra Harizm ·de, İran· da, Anadolu· da, 
Mısır'da sultanların da katıldığı çevgan 
ve küre oyunları gibi halk tarafından çok 
sevilen eğlenceler tertiplenmiştir. Türk 
halk destanı, masal ve menkıbelerinde 
mühim rol oynayan at, bir nevi askeri 
manevra taktiğinde yürütülen sürek av
larında bazan ava katılan binlerce kişi
nin vazgeçilmez vasıtası olmuş, bilhas
sa tarihte ilk defa Türk ordusunda ku
rulan (ll. bin ortaları) hafif teçhizatlı sü
vari birlikleri eski Çin, İran, Makedon
ya, Roma, Bizans, Avrupa, Moğol askeri 
kuwetlerine örnek teşkil etmiştir. Hal
buki yerleşik veya göçebe diğer t oplu-

Xl. yüzyıla ait bir Cin resim rü losundaki at tasvirleri 
(Tayvan Müzesi) 

lukların hiçbirinde sosyal, askeri. eko
nomik ve dini bakımdan önemli bir yeri 
olmayan, yabancı milletierin faal hayat
larında tamamıyla tesirsiz bir hayvan 
durumunda kalan at, ancak onların ef
saneleriyle bazı iptidai geleneklerinde 
görünmüştür. 

Bu tarihi olayları dikkate alan bazı 

kültür tarihçileri gerçeği ifadeden çekin
memişlerdir. Mesela W. Koppers, atın 

ehlfleştirilmesini "atlı- çoban" kültürün 
sahibi olan ilk Türkler'e atfetmek gerek
tiğini ve insanlık tarihinde elde edilen 
bu başarının diğer kavimlerin gelişme
sinde de çok önemli sonuçlar doğurdu
ğunu , büyük devlet olabilmek için ge
rekli şartların bu sayede belirdiğini ifa
de etmektedir. öte yandan F. Flor da 
atın Türkler'in ataları tarafından insan
lık hizmetine sokulduğunu belirtmiş, ta
nınmış Viyanalı din ve kültür tarihçile
rinden W. Schmidt ise Orta Asya'da otu
ran ve çok eski bir zamanda avetlık ha
yatından hayvanları ehlileştirmeye ge
çen ve ata ilk binen kavmin Türkler ol
duğunu kabul etmiştir. Yine Türkler'in 
anayurt bölgesi olan Asya bozkırlarını, 

yeryüzünde mevcut on iki kültür mer
kezinden biri kabul eden etnolog-tarih
çi O. Menghin. bozkırlı halkın biri kemik 
kültürü, diğeri besicilik olmak üzere iki 
safhayı aştıktan sonra üçüncü merhale
de at yetiştirme kültürü ile en yüksek 
seviyeye ulaştığını söylemiş, aynı zaman
da muharip kimseler olduğunu keşfe

derek "savaşçı-çoban" dediği bu halkın 
dünyaya medeniyet yayan ocaklardan 
birinin sahibi bu lunduğunu, bundan do
layı da dünya tarihinde çok önemli bir 
yer tuttuğunu ifade etmiştir. 

Bu etnolojik tarihi tesbitler, daha son
raki yıllarda Asya'daki ilmi kazılarda el
de edilen arkeolajik ve antropolojik mal
zeme üzerindeki incelemelerle de des
teklenmiştir. Baykal gölünün batısında 
Minusinsk'te Afanasyevo mevkiindeki 
mezarlarda ilk defa at kalıntılarına rast
lanmış (m ö 2500-1700 arası). aynı böl
gede Andronovo adlı kültür merkezinde 
(m .ö. 1700- ı 200) bol miktarda at iskele
ti görülmüştür ki atlı defin adetinin Ba
tı'ya İskit sahasına buradan yayıldığı 
söylenmektedir. Andranova kültürünü 
meydana getiren atlı kavim ise Sarı Mo
ğol'dan ve dolikosefal Akdeniz tipi in
sandan tamamen farklı olup brakisefal 
ve beyaz renkli savaşçı bir topluluk idi. 
Yapılan tavsitlerden de açıkça tesbit edil
mektedir ki O. Menghin'in "savaşçı-ço
ban"lar dediği bu halk, bozkır kültürü-
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nün sahibi ve yayıcısı olan prota-Türk
ler'den başkası değildi. 

Bu açıklamalardan. atın medeniyet hiz
metine verilmesi başarısının Türkler' e 
ait olduğu anlaşılmaktadır. Buna başka 
bir delil de Türkler tarafından ilk ter
biye edilen at cinsinin. İnda-Germenci
ler'ce ehli atın aslı olduğu ileri sürülen 
ve kalınttiarına Cungarya'da tesadüf edi
len "Mequus Prjewalski"den başka olu
şudur. Kısa, kalın bacaklı, büyük ve öne 
doğru eğik kafalı, hantal gövdeli, dola
yısıyla savaş yönünden elverişsiz vasıf

lar taşıyan ve daha ziyade yük hayvanı 
olan bu İç Asya tipine karşılık bozkır cin
si at uzun ince bacaklı, küçük dik başlı, 
sert tırnakit binek atıdır ki savaşlarda 
seri manevralar için ideal bir beden ya
pısına sahiptir. Bu sebeple Çinliler. Türk 
usulünü örnek alarak ısiaha giriştikleri 
ordularında süvari birlikleri kurarken, 
Hun atlarının en iyi yetiştirildiği bölge 
olan Batı Asya'dan "kan terleyen" sıfatı 
ile tanıtıp "Gök Tanrı atı" (Tien-ma) di
ye andıkiarı bozkır atiarını temin etmek 
için büyük gayretler sarfetmişlerdir. 

Attan faydalanabilmek için ihtiyaç du
yulan aletlerden biri, binmeyi kolaylaş

tıran üzengi, öteki de atı istenilen isti
kamete sevketmeyi sağlayan gemdir. Bu 
iki aletin keşfi ata hakim olmayı müm
kün kılmıştır. Milattan önceki tarihlerden 
beri kullanılması gerektiği kabul edilen 
ve Avrupa'da Avar Hakanlığı ile yaygın
laştığı bilinen üzenginin kelime olarak 
Türkçe menşeli olduğu şüphesizdir. Yal
nız Osmanlıca'da görülen ve yabancı bir 
dilden alındığı söylenen gem kelimesi 
yerine eski Türkçe'de yular, dizgin, kan
tarma. yükün. tin gibi birçok deyim kul
lanılmıştır. Bunlardan son ikisi metinler
de nadiren geçmekle beraber dizgin ve 
yular kelimelerinin çok yaygın olduğu 
anlaşılmaktadır. Kantarma kelimesi ise 
kantar şeklinde Macarca'ya da geçmiş
tir. 

Türkler atı cinsine. cinsiyetine. yaşı
na, rengine göre çok değişik ve bol sa
yıda deyimlerle anmışlardır. Bu şaşırtı

cı kelime zenginliği arasında en yaygın 
olanlar at, aygır, kutan, kısrak ve yund
dur. Bu şekilde yalnız Asya Hunları'nda 
üç, Göktürk çağında on bir cins at sayıl
mıştır ki Çineeleştiriimiş adların Türkçe 
asılları bilinmemektedir. Orhun Kitabe
leri'nden beri bugünkü söylenişi ile ge
çen ve bütün Türk lehçelerinde mevcut 
olan at kelimesi, bazı Moğolistler tara
fından, zaman ve mana itibariyle fark
lı ve çoğu faraziyeye dayanan Moğolca 
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sözlerden türetilrnek istenmiştir. Bu ya
kıştırmalar elbette türlü itirazlara yol 
açmış ve at kelimesinin, aslı Ana Türk
çe'de bulunması gerekli bir aqta (aqt at) 
köküne bağlanabileceği (aynı kökten Mo
ğolca'ya: agta) düşünülmüştür. Fakat at 
deyimini ihtiva eden ilk belgenin milat
tan önce Çin yıllığı Shich'i'de mevcut ol
duğu da söylenebilir. Asya Hunları tara
fından terbiye edilen yabani atlardan 
biri "K'uai-t'i" diye anılmakta ve Çince 
olmayan bu adın manası "büyük bir güç 
ile sıçramaya istekli" olarak açıklanmak
tadır. Buna göre Çince kaynakta zikre
dilen isimde at sözünün ilk şekli belir
mekle beraber. belki de kelimenin ilk he
cesi olan "ku" , Türkçe'de "sarışın , kum
ral" manaları na gelen deyimdir ki bu 
takdirde bahis konusu adın Türkçe an
lamı "kula veya doru at" olabilecektir. 
XL yüzyılda ünlü Türk dilci ve etnograf
yacısı Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lu
gati't-Türk'te at ile ilgili olarak tesbit et
tiği 180 civarındaki isim, atasözü, tabir 
vb. yanında, ayrıca, " Kuş kanatın, er atın" 
(kuş kanadıyla, er atıyla) diyerek belirttiği 
O. 34-35), Türk ile atın birbirini tamam
layan iki unsur sayıldığı hususu, IX. as
rın meşhur İslam müellifi Cahiz tarafın
dan da ifade edilmiştir: "Türk'ün silahı, 
hayvanı. koşum takımları ile ilgili her
şeyi yanında bulunur ... Öyle at sürer ki 
onun dışındakiler geride kalır ve Türk 
hızla koşan at üzerinde dört yana ok 
atar ... Türk atını kendisi terbiye eder. 
yetiştirir, adını söyleyince atı onu takip 
eder. .. Türk'ün ömrünün fazlası atı üze
rinde geçer ... Türk hem çoban, hem se
yis, hem cambaz, hem baytar, hem sü
varidir. .. Hülasa bir Türk başlı başına bir 
millettir ... ". 
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İslami Devir. Medeniyet tarihinde önem
li bir yeri olan atın İslam dünyasında da 
bu mevkiini devam ettirdiği görülmek
tedir. İslamiyet ' in ispanya'dan Hindis
tan'a kadar yayılmasında , Anadolu'nun 
fethinde, Büyük Selçuklu ve Osmanlı dev
letlerinin kurulmasında atlı birliklerin 
büyük rolü olmuştur. 

islam 'ın ilk devirlerinde Arabistan'da 
attan çok az ölçüde faydalanılmıştır. "Ki
tabü'l-bayl" türü eserlerden öğrenildiği
ne göre Araplar arasında ata sahip ol
mak bir üstünlük ve zenginlik alameti 
idi. Bu bakımdan Necid bölgesinde at 
cinsleri ıslah edilmekte ve ticareti yapıl
maktaydı. Atların ıslah edildiği en es
ki ve en meşhur yer Hima Der'iyye de
nilen yerdi. İslamiyet'te ata verilen önem 
Kur'an-ı Kerim'de yer alan atla ilgili ayet
lerden de anlaşılmaktadır. Mesela Adi
yat süresinin 1-6. ayetlerinde, "Andol
sun o harıl harıl koşan atlara. o -tırnak
larıyla- çakarak ateş çıkaranlara, sabah
leyin baskın yapanlara, tozu dumana ka
tanlara, bununla bir topluluğun ta orta
sına girenlere ki, muhakkak insan rab
bine karşı çok nankördür" buyurulmak
ta, aynı şekilde Enfal süresinin 60. aye
tinde de, "Siz de onlara (düşmanlara) kar
şı gücünüzün yettiği kadar kuwet ve 
-cihad için- bağlanıp beslenen atlar ha
zırlayın ki bununla Allah'ın düşmanını ve 
sizin düşmanınızı ve bunlardan başka 
sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği diğer

lerini korkutasınız" denilmektedir. Öte 
yandan Hz. Peygamber İslam'ın yayılıp 
yerleşmesinde atın önemini takdir ede
rek bu husustaki çalışmaları teşvik et
miştir. Nitekim, "Kıyamete kadar atla
rın alnında hayır vardır" (Buhari, "Mena
kıb", 28); "Allah yolunda samimi niyetle 
cihad için bir at yetiştirene bir şehid se
va bı verilir" (İbnü'l-KelbT, s. 10); "Bere
ket atların alınlarındadır" (Nesai, "Ijayl", 
6) sözleriyle at yetiştirmenin ne kadar 
önemli olduğunu belirtmiştir. Buna bağ
lı olarak kendisi de birçok ata sahip ol
muştur ki rivayete göre bunların sayısı 
on dokuzdur. Bununla beraber ilk devir 
savaşlarında , çeşitli kaynaklarda müba
lağalı rakamlar verilmesine rağmen at
lı asker sayısının fazla olmadığı görül
mektedir. Mesela kaynaklarda Bedir Sa
vaşı'nda atlı müslümanlardan bahsedil
memekte, buna karşılık Mekkeliler'in 100 
atının bulunduğu bildirilmektedir. An
cak daha sonraki dönemde İslam müca
hidleri attan büyük ölçüde faydalandı
lar ve fetihleri bu sayede gerçekleştir
diler. Bu devirde bir yaya askere 1 000 


