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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 



Atın kuyruğuna düğüm atan savaşçıyı tasvir eden Y0/ . 
yüzyıla ait bi r m inyatür (TSM , Hazine, nr. 2160) 

dirhem atıyye* verilirken süvariye bu
nun iki katının ödenmesi, atlı askere ve
rilen önemi göstermektedir. İslam pren
siplerine intibak ettikten sonra atlı be
devllerin fetihlerde önemli rolleri olduğu 
görülmektedir. İslam atlı kuwetleri için
de keşif ve baskın yapan, bağımsız ha
reket ederek düşman topraklarına akın
lar düzenleyen, fethedilen yerin asayi
şini sağlayan, huzursuzlukları ortadan 
kaldıran atlı birlikler teşkil edilmişti. Bu 
silahlı birlikler ketibe, talia, seriyye, ce
nde, rabıta ve mücerrede gibi adlarla 
anılmaktaydı. Dört halife döneminde, 
özellikle Hz. Ömer devrinde İslam süva
ri birliklerinin geliştirilmesi hususunda 
çalışmalar yapıldı. Büyük merkezlerde 
bulunan kışlaların her birinde 4000 at 
kapasiteli ahırlar inşa edildi. Sağrıları

na, "Allah yoluna vakfedilmiştir" dam
gası basılan atların sayısının 40.000 ci
varında olduğu nakledilmektediL Özel
likle Medine yakınında bulunan Rebeze 
ve Nakl' gibi büyük meralar atlar için 
ayrıldı. Otlakların teftişi ve at yetiştir
me çalışmalarını yürütmek üzere, bu 
konuda bilgi sahibi olan Selman b. Re
bfa el-Bahilf Hz. Ömer tarafından gö
revlendirildi. Emevf halifeleri de bu te
şebbüsü hızlandırarak devam ettirdiler. 
Hicaz'da, daha sonra Suriye ve Irak'ta 
at ıslah sahaları açıldı. Burada Türkmen 
atlarıyla da kaynaşma sağlanarak "Arap 
atı" adı verilen cins atlar yetiştirildi. Ku
zey Afrika'nın fethinde at birinci planda 
rol oynadı . Ata verilen önem Abbasfler 
zamanında da devam etti. Abbasller İran 
ve Orta Asya' nın zengin at kaynaklarına 
sahip oldular. Bu sebeple Hicaz ve Ne
cid'deki ıslah bölgeleri önemini kaybet
t i. Abbasller ve onlardan ayrılan devlet
ler kendi askeri birlikleri içinde Türk-

ler'den teşkil edilmiş süvari kuwetleri 
meydana getirdiler. Bu dönemde atın 

önemi, çeşitleri , !{ültür tarihinde ve ede
biyattaki yeri, eğitimi ve ıslahı husu
sunda çeşitli eserler kaleme alındı. Bun
ların en önemlilerinden biri, Halife Mü
tevekkil'in mfrahuru İbn Ahf Hizam el
Hutteli'nin Ki tô.bü'l-ljayl ve'l-fün1siy
ye ve'l-baytara (Süleymaniye Ktp., Ha
fid Efendi , nr. 257 ; Ayasofya, nr. 2899/ 1; 
Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, 
nr. 3174/1) ve Kitdbü'l-Fün1siyye (Sü
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2899/ 2; Be
yazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 
3174 / 2) adlı eserleridir. Atın özellikle ilk 
dönemlerde ithaline izin verilirken ihra
cı kesinlikle yasaklanmıştır. Bununla be
raber XIX. yüzyılın sonlarında İngilizler 
tarafından Bağdat'tan Hindistan'a önem
li ölçüde at nakledildiği görülmektedir. 
Fakat daha sonra, at cinsinin istifade 
edilemeyecek ölçüde bozulması karşı

sında yeniden ihraç yasağı koymak mec
buriyeti hasıl olmuştur. Bugün Arap dün
yasında atın Necid, Yemen, Hicaz, Suri
ye, Uman ve Maskat, Mısır, Kuzey Afri
ka ve Cezayir cinsleri bulunmaktadır. 

Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türk
ler'in yetiştirdikleri atlar ise Selçuklu 
kaynaklarında belirtildiği üzere "Türk
men atı" adıyla tanınan Türkistan nes
linden idi. Türkmen atının en belirgin 
özelliği orta ve hatta küçük boyda, başı 
biçimli ve küçük, kulakları kısa, yeleleri 
sık ve uzun, göğüs sağnlarının güçlü ol
masıdır. Bu vasıflara sahip Türk atı hız
lı ve dayanıklıdır. Türkler atlarından bir 
kısmını damızlık olarak ayırdıktan son-
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ra geri kalanını iğdiş ederlerdi. Bundan 
maksat, atın daha güçlü olmasının yanı 
sıra Avrupa'ya ve başka ülkelere ihraç 
edilen atların nesiinin korunması ve on
ların eline geçmemesi idi. Bu şekilde XIII. 
yüzyılda Selçuklular döneminde "Yaban
lu pazarı" olarak bilinen pazarda yaban
cılara yapılan at ihracından büyük gelir 
temin edilmekteydi. At ihracına karşılık 
Selçuklu sultanlarının da ata karşı bü
yük ilgi duydukları şüphesizdir. Nitekim 
Simon de Saint-Quentin, Selçuklu sulta
nının haralarında 10.000 at beslendiği
ni belirterek sultana sunulan hediyele
rin başında en iyi cinsten atların geldi
ğini kaydetmektedir. 

En eski dönemlerden itibaren Türk
ler'ce ata verilen değer Selçuklular tara
fından da sürdürülmüştür. Selçuklu sul
tanları saraylarından çıktıklarında mut
laka ata binerlerdi. At dışında bir vasıta
ya binrnek küçüklük sayılı rdı. Atın rengi 
ise özel olarak seçilir, daha çok beyaz 
renk tercih edilirdi. Aynı hususlar Os
manlı!ar tarafından da benimsenmiştir. 
Mesela Alparslan ' ın ki gibi Fatih· in atı 

da beyazdı. 
Kaynaklarda, Memlükler'de de ordunun 

büyük kısmının atlı askerlerden meyda
na geldiği ifade edilmektedir. Mesela 
Sultan Berkuk devrinde sadece Gazze'
den Diyarbekir'e kadar olan saha içinde 
yerleşmiş bulunan Bozok, Oulkadırlı, İna
loğlu, Ramazanoğlu, Avşar, Döğer, Har
bendelü, Ağaçeri, Varsak, Kınık, Bekir
li, Bayındır, Bayat gibi Türkmen boy ve 
ulusları 180.000 atlı çıkarmaktaydılar. 

Kalkaşendf'nin belirttiğine göre Mem-

Atları bir merasim sıras ında ve savaş alanında gösteren minvatürler (iü Ktp. , FY, nr. 1404 vr. 38b, 39~, ss bı 
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lük ordusunda bulunan Beni Kilab adlı 

Arap kabilesi Memlük ordusunda iğdiş 
edilmiş atlara binmekteydiler. 

At yetiştirme geleneği Anadolu bey
liklerinde, özellikle Germiyanoğulları'n

da ve daha sonra Osmanlılar'da da de
vam etmiştir. XVI. yüzyılda Halep Türk
menleri içinde yer alan Yıva aşiretinden, 
muhtemelen at yetiştirmeleri dolayısıy
la "Hay!- Yıva" adıyla tanınan bir grup 
bulunmaktaydı. Yine Beydili'ye bağlı bir 
cemaat, At Güden Bey adlı boy beyi ida
resinde beylerinin ismiyle anılmaktaydı. 
Ayrıca Osmanlı kaynaklarında Atçeken 
(Esbkeşan) ulusu olarak adlandırılan grup, 
vergilerini yetiştirdikleri attan verme gi
bi bir nizama tabi idiler. İbn Fazlullah el
Ömer! "Rümiyyat" olarak adlandırdığı 
Anadolu atlarının çok değerli olduğunu 
bildirmekte ve bunların çok uzun süre 
koşabildiğini belirtmektedir. Genellikle 
Konya- Eskişehir- Ankara- Aksaray ara
sında yaşayan Türkmenler at yetiştir
mekle meşhurdular. 1432-1433 yılların
da Osmanlı ülkesine gelen Sertrandon 
de la Broquiere de Türk atlarının çok iyi 
olduğunu ve uzun müddet koşabildiğini 
ifade etmektedir. Avusturya elçisi Bus
becq ise Türkler'in atların eğitimine çok 
önem verdikler ini, bu sebeple atların 

sahiplerine çok alıştıklarını söyledikten 
sonra, fazla beslenmeyen bu atların ince 
yapılı olduğunu, bu yüzden uzun müd
det koşabildiklerini ve dayanıklı olduk
larını belirtir. XVIII. yüzyılda istanbul'da 
bulunan d'Ohsson da Türk atiarını över
ken en küçük rütbede bir subayın veya 
biraz hali vakti yerinde olan vatandaşın 
bile bir iki atı olduğunu kaydederek at 
koşumlarının güzelliğinden ve zenginli
ğinden de uzun uzun bahseder. Yaban
cı seyyahlar tarafından bu şekilde öv
güyle anlatılan Türk atları sahiplerince 
pek sevilmekte ve itinalı bir şekilde eği
tilmekte idi. Bundan dolayı savaşta atın 
sevk ve idaresi kolaylaşmış, at sürücü
sü ile bütünleşmiştir. 

Türk devletlerinde askeri birlikler ge
nellikle atlı askerlerden teşkil edilmiş
tir. Osmanlılar'ın ilk askeri teşkilatının 
kurulması sırasında yayaların yanı sıra 

"müsellem" adı altında süvari birlikleri 
de meydana getirilmiştir. Savaşta oyna
dığı rol dolayısıyla Osmanlılar da atın 

başka devletlerin eline geçmemesi için 
çeşitli tedbirler almıştır. Öte yandan Fa
tih Kanunnamesi'ne, at hırsızlığı yapan
Iarın ellerinin kesilmesi veya 200 akçe 
ceza alınması hükmü konmuştur (Bar
kan, s. 389). Ayrıca Kanüni döneminde 
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ithaline izin verilen atın ihracı yasaklan
mıştı (BA, MD, nr. 3, s. 71/173, 236/674) 
Zira Osmanlı ordusunun temelini teşkil 
eden timarlı sipahiler, akıncılar ve ka
pıkulu süvarileri doğruqan doğruya at 
üzerine kurulmuş askeri birliklerdi. XVI. 
yüzyılda bu atlı askeri sınıfın savaş sı

rasındaki mevcudu 100.000 dolayiarına 
varmaktaydı. Mesela Kanüni'nin 1532 
Alman Seferi'nde ordudayaklaşık 120-
140.000 arasında süvari kuweti olduğu 
kaydedilmektedir. 1683 Viyana Seferi' n
de ise Yeni-il , Halep Danişmendlü, İfraz-ı 
Zülkadriyye, Mamalu ve Adana eyaletin
deki Türkmen aşiretlerinin savaşa atlı 

olarak katıldıkları anlaşılmaktadır. Ayrı
ca Osmanlı ordusunda at üzerinden tü
fek atmakta mahir kimselerden meyda
na gelen bir bölük bulunmaktaydı (Bar
kan, s. 356) XVII. yüzyılda bu birliğin mev
cudu 1088 idi. Son olarak 1891 'de Il. Ab
dülhamid tarafından aşiret kuwetlerin
den Hamidiye Hafif Süvari Alayları teş
kil edildi. 

At özellikle Osmanlılar'da haberleş

mede ve taşımacılıkta ana vasıta olmuş

tur. Bununla birlikte savaşlarda ve ha
berleşmedeki değeri dolayısıyla nakliye 
işlerinde yaygın şekilde kullanılmamış

tır. Bunun yerine düz sahalarda devenin, 
dağlık bölgelerde ise merkep ve katırın 
kullanıldığı görülür. Osmanlı haberleş

me teşkilatında atın büyük önem taşı
dığı belgelerden anlaşılmaktadır. Mese
la 1726 yılında Anadolu'nun anayolla
rından Halep'e kadar olan sağ kol gü
zergahı üzerindeki menzillerde 370, Bağ

dat'a kadar olan orta kolda yer alan 
menzillerde 671, Kars ve Bayezid'e ka
dar uzanan sol kolundaki menzillerde 
de 264 beygir bulunuyordu. Aynı şekilde 
Rumeli'de de Azak'a kadar olan sağ kol
da 166, Belgrad'a kadar orta kolda 155 
ve Atina'ya kadar olan sol kol üzerinde
ki menzillerde de 132 at beslenmektey
di. Bu sayılara tali yollardaki menzil at
l arı dahil edilmemiştir. Menzillerde, dev
Ietin resmi memurları ve haberleşmeyi 
yürüten ulakların kullanması için besle
nen atlar dolayısıyla devlet büyük mas
raflar yapmıştır. Genel olarak her bey
girin yıllık masrafı 147.5 kuruş dolayın
da idi. Nitekim Il. Mahmud devrine ait 
bir belgedeki kayda göre, yı llık harca
nan paranın üçte birinin menzillere sar
fedildiği belirtilmektedir. Öte yandan 
atların Rumeli'den Anadolu'ya, Anado
lu'dan Rumeli'ye geçişini sağlamak için 
istanbul ve Çanakkale boğazlarında at 
gemileri işletilmiş, mesela XVI. yüzyıl-

da taşınan her ata karşılık 5 akçe vergi 
alınmıştır (Barkan, s. 339) Aynı şekilde 

Kanüni döneminde Kırım'da Kerç Bağa
zı'nda (BA, TD, nr. 370, s. 477) Silistre be
yine gönderilen bir hükümden de Tu
na'da at gemileri işletildiği anlaşılmak

tadır (BA, MD, nr. 3, s. 4 15/ 1340). Yine 
Gebze'de Dil iskelesi de denilen Gemici
ler köyü yakınlarında At iskelesi adı ve
rilen bu türden bir yer bulunmaktaydı. 

Osmanlılar'da at nesiinin korunması 
ve daha iyi cins at üretmek düşüncesi, 
çiftlikler (hara) kurulmasına yol açmış

tır. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nde Ka
racabey, İnönü, Konya, Çukurova, Eski
şehir, Akköprü gibi yerlerde haralar ku
rulmuştur. Ancak sonraki yıllarda at ye
tiştiriciliğine gereken önemin verilme
mesi yüzünden 1857' den sonra at ihti
yacı ithal yoluyla giderilmeye çalışılmış
tı r. Öte yandan Osmanlı sarayı içinde de 
atların bakımını üstlenen ve at yetişti
ren müesseseler teşkil edilmişti r. ıstabi - ı 

Amire veya Has Ahur adını taşıyan bu 
dairenin başında mlrahur (imrahor) de
nilen bir memur bulunuyordu. Bu daire 
saray hayvaniarına bakar ve bunların 

eğiti miyle meşgul olurdu. Çeşitli hizmet
Iiierin bulunduğu bu daire ayrıca hay
van yetiştirmekle de görevliydi. Osmanlı 
hükümdarları saraydan çıktıklarında gi
decekleri yere mutlaka atla giderlerdi. 
Şeyhülislam ve vezlriazam ise arabaya 
binerdi. Müslüman olmayanların ata bin
meleri izne bağlı idi (Cevdet, X, 185-186). 

Sarayda Has Ahur'da padişaha ait, ayrı 
ırklarda en iyilerinden 200 kadar at bu
lunmaktaydı. Hepsi birer iyi binici olan 
Osmanlı hükümdarlarının bundan baş

ka Edirne, Bursa, Selanik gibi şehirler
de, Mora, Tesalya ve Anadolu'nun çeşitli 
yerlerinde ihtiyat atları vardı. Buralarda
ki atların sayısı 5000-6000'e ulaşmak
taydı. Ata bu derece değer veren padi
şahlar biniciliğe de çok önem vermiş, 

usta binicileri teşvik etmiş ve övmüş

tür. Fatih istanbul'u fethettikten sonra 
Bizans'tan kalma eski hipodromu tamir 
ettirerek burasını at yarışları ve cirit 
oyunları için bir spor a lanı haline getir
miştir. Bu sebeple de bu meydan daha 
sonra At Meydanı (Sultanahmet Meydanı) 
olarak şöhret bulmuştur. Osmanlılar' ın 

ata verdikleri önem ve ona bağlılıkları 

padişahların cenaze merasimlerine de 
yansımıştır. Mesela eski bir Türk gele
neği olan atın kuyruğunun kesilmesi, 
eyerinin ters konulması ve gözlerine tuz 
serpilerek ağlıyormuş hissinin verilmesi 
adeti Fatih'in, oğlu Mustafa Çelebi'nin 



ve Il. Bayezid'in cenaze merasimlerinde 
de görülmektedir. Aynı şekilde IV. Mu
rad 'ın cenaze merasiminde, savaşlarda 
bindiği üç atı da tersine eyerli olarak ta
butunun önünde götürülmüştür. 

Padişahların atları "at oğlanı" adı ve
rilen seyisler tarafından tirnar edilir ve 
bakılırdı. Taycılar ise Has Ahur için at 
yetiştirirler, yund denilen kısrakların ba
kımını yürütürlerdi. Bu işlere bakanlar 
tekalif* -i örfiyyeden muaf tutulurdu. 
Has Ahur'daki atların çeşitli sebeplerle 
telef olması halinde aşiretlerden at satın 
alınması cihetine gidilirdi. Mesela 1725'
te saray atlarının hastalıktan telef olma
sı üzerine. Rakka aşiretleriyle Reyhanlı 
ve Haremeyn Türkmenleri'nden (Pehlivan
lı grubu) at satın alınması için ilgili bölge 
valiliklerine emirler gönderilmiştir. 

Türkler arasında İslamiyet'ten önce 
var olan atla ilgili inançlar ve onların ef
sanevf durumları İslami dönemde de de
vam etmiş, özellikle aşiretler arasında 
at adeta kutsal bir varlık olarak telakki 
edilmiştir. Bu durum bilhassa tanınmış 
kişiler arasında, sevdikleri ata mezar yap
tırmak şeklinde kendini göstermişti r. 

Bu şekilde Anadolu 'da birçok at mezarı 
olduğu gibi İstanbul'da da at mezarları 
bulunmaktadır. Bunlardan Fatih'in atı

na ait Eyüp'te Piyerloti Kahvesi'nin bah
çesindeki mezar. Karacaahmet Mezarlı
ğı'nda Ebü 'd-Derda'nın atının mezarı, 

Üsküdar'da Kavak Sarayı (Şerefabad Kas
rı) bahçesinde yer alan ll. Osman'ın çok 
sevdiği "sisli kırat"ına ait mezarlar sayı
labilir. Bu mezarlar halk arasında kut
sal sayılarak ziyaret edilir hale gelmiş
tir. Nitekim ll. Osman'ın atma ait mezar 
"at evliyası" adıyla meşhur olmuş ve bu
raya bazı sancılı atlar getirilmiştir. Son 
olarak ise Bursa Karacabey Çiftliği'nde 
Baba Sa'd ve Baba Kulu adlı aygırların 

mezarları yapılmıştır. 

At Türk atasözleri ve deyimlerine de 
girmiş, şiiriere konu olmuştur. Bu tarz
da söylenmiş atasözlerinin sayısı eliiye 
ulaşmaktadır. Öte yandan atların fazi
Ietlerini, atların en iyisi ve güzelini, at
ların bakımı ve haklarını, ata binme ve 
bakmanın adabını, nihayet atın faydala
rını konu alan eserler de kaleme alın

mıştır. Mesela bunlardan Kadızade Şeyh 
Mehmed Efendi'nin Kitab- ı MakbUI der 
Hdl-i Huyili (Süleymaniye Ktp., Kadıza
de Mehmed, nr. 420; Bağdatlı Vehbi. vr. 
1506; Hüsrev Paşa, nr. 816/3, vr. 52 b-82b) 

adlı kitabı ll. Osman'a sunulmuş bu tür
den bir eserdir. 

Atın sevk ve idaresinde en önemli un
surlardan biri binit takımıdır. Türkler'de 
genellikle eyer. üzengi, gem, yular ve 
kamçıdan meydana gelen binit takımı
na terki heybesi, yem torbası ve nal da 
ilave edilebilir. XV. yüzyıl seyyahlarından 
Sertrandon de la Broquiere Türk gem
Ieri ve eyerlerinden bahsetmekte. eyer
lerin biri önde, diğeri arkada kemer şek
linde iki kaşı bulunduğunu ve çok süslü 
olduğunu bildirmektedir. Üzengilerin ise 
geniş tabanlı ve kısa kayışlı olduğunu, 

bu özelliği dolayısıyla oturanların sanki 
bir kürsüde imiş gibi durduğunu, bu
nun da mızrak darbesi alma ihtimalini 
azalttığını kaydetmektedir. Busbecq ise 
Türk atiarına vurulan nalın Avrupa'da
kilerin aksine ortasının kapalı olduğunu 
ve bunun hayvanların ayaklarını daha iyi 
koruduğunu anlatmaktadır. 

Atların al (kızılkahve), doru (gövde kah
verengi, yele ve kuyruk kara). kula (gövde 
koyu sarı, yele ve kuyruk kara), kır (koyu 
kıllarla karışık ak), beyaz ve yağız (kara) 
renkleri (don) vardır. Yürüyüşleri ise ade
ta (hafif yürüyüş), rahvan (düz ve çabuk), 
tırıs (süratli yürüyüş) ve dört nal (s ı çrama 

şeklinde yürüyüş, koşma) şeklinde adlan
dırılır. Atın yavrusuna tay (yeni doğmuş), 
yavruya kulun. damızlık erkek ata ay
gır, dişisine kısrak denir. Yük hayvanı 
olarak kullanılana ise beygir (bazı yerler
de dişisine gölük) adı verilir. 

Cumhuriyet döneminde at daha çok 
binek hayvanı olarak kullanılmıştır. Son 
zamanlarda ise spor için at yarışları ya
pılmakta ve eski bir Türk oyunu olan ci
rit ve çevgan oynanmaktadır. Bu bakım
dan at yetiştirilmesi için özel at çiftlikleri 
(hara) kurulmuştur. Bunların en önem
lileri Karacabey, Çifteler, Konya, Çuku
rova, Altındere ve Sultansuyu haraları

dır . Bu haralar 1980'den sonra tarım 
işletmesi şekline sokulmuştur. Bununla 
beraber at ihtiyacının karşılanması için 
çeşitli merkezlerde at aygır depoları te
sis edilmiştir. Bugün Türkiye'de yerli ti
pin yanı sıra (küçük ve tıknaz tip) Çuku
rova tipi (özell ikle Osmaniye ve Kozan do
laylarında), Uzunyayla tipi, Malakan tipi, 
Hınıs ve Canik tipleri bulunmaktadır. Fa
kat at sayısında 1950 ve 1960' lı yıllara 
göre büyük bir düşüş göze çarpmakta
dır. Buna karşılık halen Türkiye'de bir
çok köy, at kültürünün bir sonucu ola
rak Alayunt, Atalan, Atalanı, Atburgazı, 
Atça, Atçalı, Atçılar, Atgeçmez, Atkafa
sı, Atkaracalar, Atkıran, Atlığ, Atlıhisar, 
Atürküden. Kırkısrak. Taycılar vb. gibi 
atla ilgili çeşitli isimler taşımaktadır. 

AT 
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