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ta Adanmak: Türkmenistan
Dünya atçılık camiasında adı iyi
bilinen endüstriyel markalar

kadar, atçılık etkinlikleri ve kültürüyle
öne çıkan ülkeler var. TRUVA olarak bu
yolda çok önemli adımların atıldığı bir
etkinliğe tanık olduk. Türkmenistan’da
bu yıl ilk kez yapılan atçılık fuarı, ata
adanmışlığın uzantısı olarak
gerçekleştirildi. Dünyada at bayramı kutlayan tek ülke
Türkmenistan olsa gerek. Atın bu denli yüceldiği ve saygı
gördüğü bu ülkede, dünya atçıları Ahalteke atları için buluştu.
Dünyanın farklı farklı yerlerinde tanınan, bilinen ve yetiştirilen
fakat orijinal kaynağı Türkmenistan olan Ahalteke atları, kendi
topraklarında görücüye çıktı. Biz de at bayramını ve çevresindeki
etkinlikleri keyifle izledik.

Ata adayanlar aynı zamanda ata adanmışlardır. Türkmenistan
Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov da kendisinin
ve atalarının at tutkusunu, bir bayram ile taçlandırmış. ‘Türkmen
Bedevinin Bayramı kutlu olsun’ diyorum.

Olimpiyat Hedefte: Azerbaycan
Azerbaycan da atçılık açısından hamle içinde. Aşgabat sonrası
gözlemlediğim için karşılaştırma olanağı bulduğum Bakü’de,
hiç de sessiz sedasız olmayan bir atçılık gelişimi var. Ülkede
hızlı bir altyapı çalışması sürerken,  FEI 4 yıldız düzeyinde
yarışma yapılabiliyor. Bakü’de düzenlenen büyük ödüllü
yarışmalar için çok sayıda ülkeden biniciler buraya geliyor.
Olimpiyata katılım, Azerbaycan spor atçılığı için ulaşılabilir bir
hedef. Yarış atçılığına yönelik üretim de başlamış durumda.

Azerbaycan atçılığının Mahmud Nadiroğlu, Behman Mustafayev
gibi isimleri, hatırı sayılır derece at yetiştirme ve bakımı
yapmaktalar. Nadiroğlu, Almanya’da 50 at bakacak bir çiftlik
sahibiyken, Mustafayev ise ABD’de yarış atlarına yönelik aynı
derecede yatırım sahibi. Hem düz koşu hem de spor atçılığının
resmi otoritesi durumundaki Azerbaycan Atçılık Federasyonu
ARAF’ın Genel Sekreteri Behruz Nabiyev de, ülkenin bu alandaki
gelişimine verilen öneme dikkat çekiyor.

Aynı kökenden gelen Türki devletlerin aynı dili konuşan
insanları, at ve binicilik dalında hızlı bir şekilde ilerliyor. Türkiye,
Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkelere Kazakistan ve İran’ı
da eklediğimizde, çok büyük bir coğrafyada, çok büyük bir
potansiyelin, atçılık dünyasına göz kırptığını görmek gerekiyor.

edication to Horses: Turkmenistan
Although there are many industrial
famous brands in world equestrian

community, there are also countries that
contribute with their equestrian events and
culture. TRUVA has experienced an event where
great steps were taken. The first equestrian
exhibition in Turkmenistan has been organized
in the name of dedication to horses. The only

country where a national holiday is dedicated to horses is
Turkmenistan. In this country where horses are dignified
and respected, world equestrian community met for Akhal
Teke horses. Akhalteke horses originated from
Turkmenistan and are famous around the world, have
been shown in their own land. We were happy to cover
national holiday dedicated to horses and its surroundings.

Those who dedicate to horses are also dedicated to horses.
Turkmenistan President Gurbanguli Berdimuhammedov
crowned his and his ancestor’s horse passion with a national
haliday. I would like to say ‘Happy Turkmen Bedouin Holiday’.

Olympics are on the Target: Azerbaijan
Azerbaijan is on the move in terms of equestrianism. As I
had the chance to compare Asgabat with Baku, there is a
loud delevopment in equestrianism. Although there is a
large amount of infrastructure development, the
competitions on FEI 4* level are taking place. Olympics are
a reachable target for Azerbaijan sports equestrianism.
Flat racing investment has started as well.

The Azerbaijani equestrianism’s prestigious names
Mahmud Nadiroğlu, Behman Mustafayev are currently
breeding and looking after horses. As Nadiroğlu is an owner
of a 50 horse stables in Germany, Mustafayev is investing
in U.S.A. for flat race horses. Behruz Nabiyev, the Secretary
Generel of ARAF, Azerbaijan Equestrian Federation that
encompasses all disciplines and flat racing, underlines the
developments of equestrianism in the country.

The people of both Turkish speaking countries from same
routes are taking a big step in horse and equestrian
development. Once Turkey, Azerbaijan, Turkmenistan,
Kazakhstan and Iran are put together, we need to notice
the large geography that is blinking an eye to the world in
terms of equestrianism.
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4 - 25 Ağustos 2013 tarihlerinde, Eskişehir 2013 Türk Dünyası
Kültür Başkentliğinin düzenlemiş olduğu Geleneksel Türk
Sporları Günleri, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna’nın

“Geleneksel sporlarımıza da bir farkındalık oluşturmak, onları
unutmamak, çocuklarımıza da unutturmamak için bu işe gönül
vermiş kişileri ilimize davet ettik. Bugün buraya Polanya'dan, İran'dan,
Ukranya'dan, Tataristan'dan ve Türkiye'nin birçok ilinden gelen
sporculara teşekkür ediyorum.” konuşmalarıyla yankılandı. İstanbul
Atlı Okçuluk Kulübü’nün göz doldurduğu gösterilerde ünlü oyuncu
Cemal Hünal zihgir yüzüğünü Vali Tuna’ya hediye etti.

2
Geleneksel Türk Sporları
Eskişehir’de Buluştu

n 24 - 25 August 2013, Traditional Turkish Sports Days
gathered at Eskişehir 2013 Turkish Culture World Capital
event. The event was highlighted with Eskişehir Mayor Güngör

Azim Tuna’s ‘We have invited all traditional sports volunteers to create
an awareness for our traditional sports, moments that are
unforgettable and remind them to our children. Today, I would like to
thank all the athletes who came here from Poland, İran, Ukraine,
Tatarstan, and Turkey.’ As İstanbul Horseback Archery Team
performed a spectacular show, the leader of the team famous actor
Cemal Hünal gifted his zihgir (archery ring) to Mayor Tuna.

Traditional Turkish Sports
Met at Eskişehir

O

n 26 August 2013, the 942th anniversary of Malazgirt
Victory was celebrated at Malazgirt county of Muş with
participation of Minister of Development Cevdet Yılmaz

and Youth and Sports Minister Suat Kılıç. During the ceremony,
1071 men named Alparslan were invited to the events, the tents
that were built on Kırgız Valley were visited to commemorate the
Alparslan’s victory along side with the Mehter Team and spectators
watched Gökbörü game played by the athletes.
The city mayor Vedat Büyükersoy concluded the ceremony by
saying ‘We are gathered here today with the great support of the
Youth and Sports Ministry to commemorate the 1071 Malazgirt
Victory that opened the Anatolian doors to Turks.’

942th Anniversary of
Malazgirt Victory

6 Ağustos 2013 tarihinde, Malazgirt Zaferi’nin
942. yıl dönümü etkinkileri Kalkınma Bakanı Cevdet
Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın

katılımıyla Muş’un Malazgirt ilçesinde kutlandı.
Kutlamalarda 1071 Alparslan adında genç davet edilirken,
Mehteran eşliğinde Alparslan'ın zaferi kazandığı ovada
kurulan Kırgız çadırlarını ziyaret ederek gökbörü oyunu
izlendi.
İl Valisi Vedat Büyükersoy;  “ Anadolu kapılarının Müslüman
Türklere açıldığı 1071 yılında Malazgirt Zaferi’ni Gençlik
ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile muhteşem bir programla
kutlamaktayız.“ dedi.

Malazgirt Zaferi’nin 942’nci
Yıldönümü Kutlandı

2 O
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içek Sokak Numara 7’de faaliyet
gösteren Mehmet Ali Nalçakar,
adından da hissedildiği gibi bir

nalbant. 21 Mayıs 1953 günü, Cemiyet
Derihanesi’nden Hüseyin Şensoy’a bir
fatura kesmiş. Dönemin uygulaması
gereği 4 kuruşluk damga pulu
yapıştırılmış olan faturanın tutarı 3 lira
olup, ‘yalnız üç liradır’ diye de belirtilmiş.
Açıklamasında ‘merkebin ayağı nallandı’
denilen faturanın miktar kısmında da ‘4
ayak’ yazıyor.  Belgeyi bir müzayededen
alarak dergimize ulaştıran Hüseyin Irmak,
uyardı; ‘nalbantlık ciddi iştir, üç kuruşluk
iş dememek lazım.’

Üç Kuruşluk İş
Dememek Lazım

It’s a Serious Job
ehmet Ali Nalçakar* that works
at Çiçek road #7 is a farrier as
understood by his last name. On

21 May 1953 he invoiced Huseyin Sensoy
from Cemiyet Leather Workshop. During
that time, the amount of the invoice was
3 Liras with a stamp payment of 4 kurus**
with an explanation of ‘only three liras’.
On the service explanation it is written
‘the object has been trimmed and
horseshoed’ and for amount it stated
‘four hooves’. Hüseyin Irmak who found
this document from the auction has
warned us to say ‘farrier work is a
serious job, one should not say it is a
work for three liras’.

*Nalçakar means farrier
** Kurus is Lira’s penny

MÇ

ağıthane Belediyesi 3 Ağustos’da
muhteşem bir gösteriye ev sahipliği
yaptı. Atlara düşkünlüğüyle bilinen

ıssız adam Cemal Hünal, Karaoğlan oldu.
Kağıthane Belediyesi’nin Ramazan Etkinlikleri
kapsamında Hasbahçe Cirit Sahası’nda 12
profesyonel biniciyle birlikte at üzerinde
gösteriler yapan Hünal, gerçekleştirdiği
akrobatik hareketlerle Karaoğlan’ı aratmadı.
Kağıthane Cirit Sahası’nda gerçekleştirilen Atlı
Savaş Sporları Gösterisi’nde, Cemal Hünal ve
ekibi;  atlı akrobasileri mızrakla yerden hedef
alma, atlı gongçuluk, kargı - kılıç ve kamçı gösterilerini
mizansen bir şekilde canlandırdı. 7 at ile okçuluk
gösterileri yapan ekip, nal ve mızrak seslerinin eksik
olmadığı şovlarıyla vatandaşlardan büyük alkış aldı.

K n 3rd of August,
Kağıthane Municipality
hosted a spectacular

festival. Cemal Hünal, known for
his passion for horses, became

Karaoğlan (an epic Turkish Hero).
Hünal who performed with 12

professional riders during Hasbahçe
Ramadan Events, showed off his acrobatic

skills as same as Karaoğlan.
During the Horseback War Sports Events that took

place on Kağıthane Cirit Field, Hünal and his team
performed the acrobatic moves with lance targeting,
horseback gong, spear - sward and whip shows. The
team that perfomed their shows with seven horses
received a great applause from the spectators.

Hasbahçe Atlı Savaş
Sporları Gösterisi

Hasbahçe Horseback
War Sports Festival

O



Biga’da Atlı Okçuluk Müsabakası
Eylül de Çanakkale’nin Biga ilçesinde 3’üncüsü düzenlenen Biga
Sancak Beyi Osman Bey Geleneksel Okçuluk Müsabakası ve
Şenlikleri gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Çınar yaptığı konuşmada; “Sanki bir an geçmişe gitmişiz ve
tarihin içinde yaşıyormuşuz gibi bir atmosfer var. Bu tür organizasyonlar
tarih bilincimizi evlatlarımıza öğretmemiz için büyük bir fırsat.’ Protokol
konuşmalarının ardından yapılan atlı cirit gösterisi ile atlı ve yaya ok
atışları yapıldı.
Yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi ve bu yıl 3’üncüsü
düzenlenen Biga Sancak Beyi Osman Bey Geleneksel Okçuluk
Müsabakası ve Şenlikleri sona erdi.

Horseback Archery Competition in Biga

8

iga Sancak Beyi Osman Bey 3rd annual Horseback Archery
Competition and Festival took place in  Biga, Çanakkale on
September 8th . Mayor Ahmet Çınar stated in his openning

statement that ‘There is an atmosphere where we feel that we are
in the past and living the history for a moment. These type of events
helps our children our historical heritage to our children.’ After the
openning ceremony, the competitions of horseback archery and
horseback cirit took place.
The winners of the competitions were awarded and the 3rd Biga
Sancak Beyi Osman Bey Horseback archery competitions and Festival
ended.

Derece Binici Puan
Result Rider Score

1 Anka Skovska 21

2 Koray Demirkan 14 (Süreyle)

3 Abdulhadi Genel 14

Kabak Atışları Sonuçlar/
Kabak Shooting Results

Derece Binici Puan
Result Rider Score

1 Lucas Novotny 22 (16 Averaj)

2 Ahmet Kazımi 22 (7 Averaj)

3 Murat Boncuk 21 (12 Averaj)

Atlı Okçuluk Memlük Atışı Sonuçları/
Memluk Style Horseback Archery Results

B



Avrupa
Şampiyonası'nda
bir yıldız:
Emir Koçak

ene Tebbel önderliğinde
16-21 Temmuz
tarihlerinde İspanya'da

koşulan 2013 Avrupa Engel
Atlama Şampiyonasında
mücadele eden milli binici Emir
Koçak ‘Florentine 62’ adlı atıyla
kategorisinin finalini 10. sırada
tamamladı.

R ational rider Emir
Koçak finished his
category final with 10th

place with his horse named
‘Florentine 62’ with the
leadership of Rene Tebbel at
2013 European Show Jumping
Championship that took place
on 16 – 21 July in Spain.

N

A Star at
European
Championship:
Emir Koçak

n the 3rd week of September Turkish team won 3rd
place in the competition that took place in Ukraine
where Horseback Archery, sword and spear

combination categories. The Turkish team riders are as
follows: Ercan Akgül, Murat Çıtak ve Murat Boncuk from
Istanbul Horseback Archery Club, Ahmet Ali Burak Ceylan
as independent, and Mustafa Taflioğlu from Kayseri Horseback
Archery Club.
The results of the competition: Winner Ukraine, 2nd place
Italy, 3rd place Turkey, 4th place Sweden, 5th Poland, and
6th place Crimea.

Turkish Traditional Sports Team won
3rd place in Ukraine

ylül ayının 3. haftasında Ukrayna’da gerçekleştirilen
Atlı Okçuluk ve beş farklı oyundan oluşan kılıç ve
mızrak oyunlarınında içinde bulunduğu yarışmada

Türk ekibi üçüncülük elde etti. Türk takımını temsil eden
biniciler; Istanbul Atlı Okçuluk Kulübün’den Ercan Akgül,
Murat Çıtak ve Murat Boncuk, ferdi Ahmet Ali Burak
Ceylan, ve Kayseri Atlı Okçuluk Kulübün’den Mustafa
Taflioğlu yer aldı.
Yarışma sonrasında alınan toplam sonuçlar ile ülke
sıralaması;  1. Ukrayna, 2. İtalya, 3. Türkiye, 4. İsveç, 5.
Polonya ve 6. Kırım Tatar oldu.

Geleneksel Spor’larda Türk Takımı
Ukrayna’da 3. Oldu

OE
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Turkish Victory at Balkan
Dressage Championship

At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda
Türk Millilerden Büyük Başarı
26-28 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan Plovdiv'de
düzenlenen At Terbiyesi Balkan Şampiyonasında yarışan
Türk Yıldız, Genç ve Usta Milliler Şampiyonada altın, gümüş
ve bronz madalya elde ettiler.

Turkish young, stars, and adult dressage national
teams won gold, silver and bronze medals at the
26 - 28 July Dressage Balkan Championship that
took place at Plovdiv Bulgaria.

Atlı Dayanıklılık Yaz Kupası
Göreme’de Düzenlendi
Atlı Dayanıklılık Yaz Kupası Göreme’de Düzenlendi
22 – 23 Haziran 2013 tarihlerinde Kapadokya bölgesi
olarak bilinen Göreme Nevşehir’de gerçekleşen
TBF Atlı Dayanıklılık Yaz kupası sahiplerini buldu.
Nagihan Tokmak tarafından Tokmak Konuk
Evi’nde ağırlanan misafirler, Teyfik Ölmez’in sahibi
olduğu Voyager Balloons tarafından Kapdokya
manzarasını balon turuyla seyrettiler. Yarışmanın
diğer sponsorları olan Bazaar 54, Galeri Cappadocia,
Kelebek Otel, Argeus, Dalton Brothers Ekrem İlhan olurken
yarışmacılar ve seyirciler unutulmaz anlar yaşadılar.

The Endurance Summer Cup organized by Turkish
Equestrian Federation took place in Göreme, Nevşehir

known as Cappadocia region on 22 – 23 June 2013.
The guests that were hosted by Nagihan Tokmak
at Tokmak Guest House, also had the chance to
see the beautiful Cappadocia on a baloon ride
sponsored by Voyager Baloons owned by Teyfik

Ölmez. As the other sponsors of the competition were
Bazaar 54, Gallery Cappadocia, Kelebek Hotel, Argeus,

Dalton Brothers Ekrem İlhan; the competitors and
spectators had unforgetable moments.

Endurance Summer Cup in
Göreme, Cappadocia

UAD 1*
Derece Binici At
Result Rider Horse

1 Halil İbrahim Önal Dağlar

2 Nagihan Tokmak Kapadokyalı

3 Erkan Demir Biltekin

UAD 2*
Derece Binici At
Result Rider Horse

1 Murat Kalle Ceylan

2 Ercihan Dilari Kelebek

3 Kristal Z. Karakuş Asya

UAD 3*
Derece Binici At
Result Rider Horse

1 Bekir Dilari Brownie

2 Kadir Baştuğ Palmiye

3 Recai Karanfil Şehzade

Derece / Ranking

Altın / Gold (Takım /Team)

Altın / Gold (Ferdi / Indv)

Bronz / Bronze (Ferdi / Indv)

Gümüş / Silver (Takım / Team)

Bronz / Bronze (Takım / Team)

Kategori / Category

Genç Balkan Şampiyonası
Young Balkan Championship

Genç Balkan Şampiyonası
Young Balkan Championship

Genç Balkan Şampiyonası
Young Balkan Championship

Yıldızlar / Stars

Ustalar / Adults

Binici / Rider

Pia Alara De Marci Rotem İbrahimzade
Karla Nahmiyas Defne Morova

Karla Nahmiyas

Rotem Ibrahimzade

Lara Tümay Semih Sarımehmetoğlu
Selen Akalın Neslihan Esen

Ella İrene Gürsoy Çetin Altın
Osman Hazinedaroğlu



Gölcük’te düzenlenen Altın Kemerli rahvan at yarışlarında baş
kategorisini Geleneksel Spor Dalları Federasyon As Başkanı
Mustafa Küçükmeral'in, Sahra isimli atı ilk yarışını kazandı. Altın
kemerli rahvan at yarışlarında, toplamda 3 kez kazanan at altın
kemerin sahibi olacaktır.

The winner of Golden Belt amble race that took place in Gölcük
was the horse name Sahra which belonged to the Co - President
of Traditional Sports  Federation Mustafa Küçükmeral. The horse
that wins the Golden Belt races three times will earn the Golden
Belt award.
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RahvanDünyas›
A m b l i n g  W o r l d

Hasan Girgin

Belt award.

120 civarında atın katıldığı İzmir'in Tire
ilçesinde yapılan yarışta rahvan
dünyasının en hızlı atları yarıştı. Baş
yarışını Gemlik'ten Mustafa Sertkaya'nın
İran avcısı isimli atı kazandı. Ankara'dan Murat
Kölemenoğlu'nun atı Parmakizli küçük ortada 3. bayrağını
alarak büyük orta kategorisine yükseldi.

The fastest horses of ambling world were at the İzmir Tire
race where 120 horses participated to the competition. The
highest qualification ‘Baş’ was won by the horse named İran
Avcısı who belongs to Mustafa Sertkaya from Gemlik. The
horse named Parmakizli which belongs to Murat
Kölemanoğlu took his third flag and qualified for mid category.

Denizli'nin Tavas ilçesi'nin Kızılca kasabasında ilk defa
düzenlenen rahvan at yarışlarına ilgi yoğundu. 130
civarında atın katıldığı yarışlar, çok düzenli ve hızlı geçti.
8 kategoride yarışan atlarda baş kategorisini Antalya
Side'den Erdoğan Yıldız'ın Yıldız isimli atı kazandı.

The expectations were high at the ambling race that took place for
the first time in Tavas county of Denizli. As 130 horses participated,
the races were organized and very fast. As horses competed in
eight categories, the highest rank was won by the horse named
Yıldız which was owned by Erdoğan Yıldız from Side, Antalya.



şak Atlı Cirit Spor Dalı Temsilcisi Yaşar Yanık, cirit
sporuna çok emek vermiş bir isim. Aynı zamanda
Türkiye’nin en eski veterinerlerden olan Yanık,

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde öğrenimini
tamamladıktan sonra Maraş ve Antalya’da görev yapmış.
Bir süre sonra ise doğup büyüdüğü Uşak’a yerleşmiş.
Türkiye’de cirit söz konusu olduğunda akla ilk gelen
isimlerden olan Yanık, cirit sporunun bugünkü haline
gelmesine büyük katkı sağlayan isimler arasında yer alıyor.
1980’li yıllarda Atçılık Federasyonu’ndan gelen teklifle,
Türkiye’de cirit sporunun ağırlıklı olarak oynandığı Bayburt,

aşar Yanık, Uşak Horseback Cirit Sports
representative is a person who is dedicated to this
sport. As Yanık is also one of the oldest

veterinarians in Turkey, he worked at Maraş and Antalya
after his graduation from Ankara University Veterinary
Faculty. Then he moved back to his hometown Uşak.
Yanık comes across as one of the prominent names
when cirit in question and also he is one of the names
that contributed to the level of cirit that is
played today.
In the 1980’s with the proposal that came from the
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Cirit Temsilcisi Yaşar Yanık:

“Cirit En Zor Atl› Spordur”
Cirit Temsilcisi Yaşar Yanık:

“Cirit En Zor Atl› Spordur”

Levent Talha
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Cirit Sports Representative Yaşar Yanık:
‘Cirit is the most difficult
horseback sport’



Equestrian Federation, Yanık says that
he met with prominent cirit
representatives from Bayburt, Erzurum,
Uşak and other from other cities in
Ankara and continues ‘We discussed the
cirit sport in every detail and
brainstormed. We formed a cirit branch
that is connected to the Equestrian
Federation. It was announced on the
newspaper’.

‘Cirit needs mastership, skill, and
intelligence’
Yaşar Yanık summarizes the cirit sport
from yesterday until today in these
words: ‘The spread of Turks to Anatolia
through Europe to form Ottoman Empire
was done on horseback with many wars.
Our ancestors who fought wars kept
their warriors and horses in shape by
turning war into a game, and used
horseback cirit as a way of training.
Horseback cirit is one of the hardest
sports in equestrian sports. The player
needs mastership, skill, and intelligence.
The forgiving of the opponent element
that exists in cirit can only be found in
this game.
As Yanık underlines the popularity of cirit
game in Anatolia 40 - 50 years ago adds
‘The industrialisation of agriculture, cars,
migration from villages to the cities
increased the difficulty of maintaining a
horse therefore caused people to forget
about the traditional game. In the last
couple of years, our traditional game is
being revived as a sports game in Kars,
Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ankara,
Uşak, and Manisa. In many parts od
Anatolia in weddings and holidays, our
teenagers play this game for fun and
demonstration.’
As Yanık states that cirit is not a war
game, he continues ‘Some people
recognize that cirit is a war game. I never
agree with this. Cirit is not a war game.
There are two groups of people who
gather and play; there aren’t any
hostilities. Also as in some sports around
the world have the purpose to
‘manslaughter’, this doesn’t exist in this
game. During the game, you have the
option to ‘forgive’ your opponent.
Forgiveness doesn’t  exist in any sports
game around the world, but it exists in

Erzurum, Uşak ve diğer illerden
temsilcilerle Ankara’da toplandıklarını
söyleyen Yaşar Yanık, “Cirit sporunu ayrıntılı
olarak ele aldık ve Binicilik Federasyonu’na
bağlı olarak cirit kolunu kurduk.” diyor.

Cirit; Ustalık Beceri ve Zeka İster
Yaşar Yanık, atlı cirit sporunun dünden
bugüne gelişimini şöyle özetliyor:
“Türkler’in, Osmanlı İmparatorluğu’nu
kurmaları, at sırtında gerçekleşmiştir.
Atalarımız zamanın savaş vasıtası olan atını
ve savaşan insanı zinde ve güçlü tutmak
için savaşı spor haline getirmiş, atlı cirit
oyunlarını eğitim amacıyla kullanmıştır.
Cirit, atlı sporların içerisinde en zor olanıdır.
Oyuncuda çeviklik, ustalık, beceri ve zeka
ister. Ciritteki rakibini bağışlama olayı,
başka hiçbir spor dalında yoktur.”
Ciritin, 40-50 yıl öncesine kadar Anadolu’da
yaygın bir oyun olduğunu söyleyen Yanık,
“Tarımda makineleşme, otomobil, köyden
kente göç ve at beslemenin ekonomik
zorluğu ata sporunun hızla unutulmasına
neden oldu. Son yıllarda cirit; Kars,
Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ankara, Uşak
ve Manisa civarlarında yayılıyor.
Anadolu’nun hemen her köşesinde de
düğünlerde ve bayramlarda köy delikanlıları
eğlence ve gösteri amaçlı olarak cirit
oynamaktadır” diyor.
Ciridin bir savaş oyunu olmadığını ifade
eden Yanık, “Ben buna katılmıyorum. Cirit
bir savaş oyunu değildir. Aynı gruptan
insanlar ikiye ayrılıp, kendi aralarında
müsabaka yapıyorlar; karşısında hasım
yok.  Ayrıca ‘adam öldürme’ gibi bir amaç
da yoktur. Ciritte rakibine yaklaştığın zaman
‘bağışladım’ da diyebilirsin. Hiçbir spor
dalında vuruş anında bağışlamak yoktur
ama ciritte vardır” diyor ve bu görüşünü
destekleyen şu örneği veriyor: “Köylerdeki
cirit oyunlarında iki gruba ayrılırlar.
İçlerinden en deneyimlisi hakem olur.
Müsabaka sırasında cirit sopasını rakibine
isabet ettiren kişiyi, ikinci devrede karşı
gruba verir. Dolayısıyla ciritte hasım yoktur.
Tamamen bir idman oyunudur. Bunu
bilmeyenler, ciridi bir savaş oyunu olarak
değerlendiriyorlar.”

Ciridi Arap Atlarıyla Anadolu Atları
Oynar
Ciridi ağırlıklı olarak Arap atlarıyla Anadolu
atlarının oynadığını söyleyen Yanık, “Zaten

‘Cirit atlı sporların en
zor olanıdır.

Oyuncuda çeviklik,
ustalık, beceri ve
zeka ister’ diyen

Yanık, ciritteki
rakibini bağışlama
olayının, dünyada
yalnız bu sporda

olduğunu söylüyor.

Yanık states that ‘Cirit
is the hardest of all
horseback games.

The player needs to be
sharp, skilled, fit, and
intelligent’ and adds

that this game is only
one that has opponent

remission.
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Arap atlarının esas kökeni Anadolu’dur. Arap
atları yürürken kuyruğunu dik tutar. Öteki
atların kuyruğu yerdedir. Ciride elverişli at
ya Arap atıdır ya da Erzurum civarındaki
‘kolu kısalar’ dediğimiz atlardır. Bunlar zeki
atlardır.” diyor.
“Kocasını iyi ata bindirmek, cirit oynamasını
desteklemek Anadolu kadınının şanı
şerefidir. Cirit atına hanım bakar ve atı cirit
müsabakasına hazırlar. Ya kendisi ya oğlu
caminin yanına giderler. Binek taşı vardır. Ciride
giden evin beyi ata evin önünde binmez. Caminin
önüne gider ve herkesin onu görebileceği yer olan binek
taşında biner. Bu da işin gösteriş kısmı” diyen Yaşar Yanık,
ekliyor: “Evin atı satıldığı zaman, ağlayan hanımları çok
gördüm.”

Binicisiyle Cirit Atı Bir Bütün Olmalı
Başarılı bir müsabaka için ciritçi ile binicisinin uyum içinde
ve atın da cirit oyununa uygun olması gerektiğini söyleyen
Yanık, “Örneğin İngiliz ve Türkmen atları uzun boyludur,
dönüş kabiliyeti zayıftır. Ciritçinin elinden cirit çıktığı anda
hemen dönüş yapar. Örneğin 6’şarlı iki grup cirit oynarken,
içinde iki tane acemi at olsun; diğerlerini görerek cirit atı
olur. Zeki olduğu için hızla öğrenir.
Dedelerimizin oynadığı, babalarımızın çocukken seyrettiği
bu ata sporunu gençlerimize göstermek, tanıtmak ve
sevdirmek hepimize düşen bir görevdir. Çünkü cirit bizim
öz sporumuzdur.” diyen Yanık, sözlerini şöyle tamamlıyor:
“Osmanlı’da; Orhan Gazi, Bursa’yı aldığında Kestanelik
mevkiini cirit alanı olarak tahsis etmiştir. Sultan Ahmet Han,
Sadrazam Nasuh Paşa ile birlikte Edirne’de cirit oynamıştır.
Atlı cirit oyunları ata sporumuz olup, milli kültürümüzün bir
parçasıdır.”

cirit.’  And he continues with an
example ‘The cirit games in
villages separate into two
sections. The one who has
seniority is appointed as the
referee. He will pass the
player that has hit his

opponent with the cirit stick
to the opposing team.

Therefore there is no hospitality
in cirit. It is purely a training game.

The one’s do not know this consider
cirit as a war game.’

Arab and Anatolian Horses Play Cirit
Yanık states that mainly cirit is played by arab and
anatolian horses and continues ‘The main bloodline of
arab horses are from Anatolia. Arab horses keep their
tails high while walking. The other breeds don’t. The
horses are fit for cirit are either arab or the breeds
special to Erzurum ‘Kolu kısa’. These horses are very
intelligent.’
‘For the Anatolian wife, it is a pride for her husband to
be a good rider and to play cirit. The cirit horse is looked
after by the wife and is prepared for the game. Either
her or the son would go next to the mosque. There is a
stone that is called ‘Mounting stone’. The husband who
goes to a cirit game doesn’t mount in front of the house.
He would go to the mosque to mount from the mounting
stone where everybody can see him. This is the show
part of the game.’ And Yanık adds ‘I have seen many
housewives who would cry after their horse is sold.’

The horse and it’s rider should be in harmony
As Yanık states that for a successful game, the rider and
the horse should be in harmony and the horse should
be fit for the game he adds ‘For example, thoroughbreds
and Turkmen horses are tall horses, their ability to make
short turns is weak. Cirit is mostly played by arabs and
Erzurum horses that are called ‘Kolu kısa’. These horses
are intelligent. They would make a sharp turn once the
cirit stick leaves the riders hand. For example, during a
6 player game of two teams, if there are two
inexperienced horses in the group; they will see the other
horses and become a cirit horse. Because they are
intelligent, they learn really fast.’
Yanık empasizes ‘This game which our ancestors played
and our fathers watched, it is our duty to teach the new
generation how to play and enjoy this game.  Because
cirit is in our bloods.’ And he concludes ‘In Ottoman
Empire, when Orhan Gazi conquered Bursa, he pointed
kestanelik area as the cirit field. Sultan Ahmet Han and
Sadrazam Nasuh Pasha played cirit in Edirne. Horseback
cirit is one of our traditional games and is part of our
national heritage.’
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Gebze Belediyesi’nin ana sponsorluğunda
Türkiye Binicilik Federasyonu’nun
Atlıbey Binicilik tesislerinde düzenlediği
Atlı Dayanıklılık İstanbul Kupası,
20-21 Temmuz tarihlerinde sahiplerini buldu.

Turkish Equestrian Federation Endurance
Istanbul Cup sponsored by Gebze Municipality
that took place on 20 - 21 July in Atlıbey
Equestrian Center found it’s winners.

ENDURANCE ENTHUSIASM IN GEBZE

GEBZE’DE ATLI DAYANIKLILIK COŞKUSUGEBZE’DE ATLI DAYANIKLILIK COŞKUSU
ENDURANCE ENTHUSIASM IN GEBZE

1 2

ATLI DAYANIKLILIK | ENDUNRANCE
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ürkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular, kategorilerinde
kıyasıya yarıştı. Toplam 37 atın katıldığı yarışmalarda UAD*
(53 km) kategorisinde birinci olan Nevşehir bölgesinden

Kaplansultan adlı atıyla Ekrem İlhan’ın ödülünü, Dilovası kaymakamı
Hasan Göç verdi. UAD 2* (66 km) kategorisinde Nevşehir bölgesinden
Kapadokyalı adlı atıyla Nagihan Tokmak’ın ödülünü, iş adamı Hüseyin
Kurt verdi. Haftasonunun en heyecanlı yarışması olan UAD 3* (87
km) yarışmacılar ve atları 6 saat boyunca birincilik için ter döktüler.
Ödülünü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in verdiği yetişkinler
UAD 3* kategorisinin birincisi, Aşkito adlı atıyla, At ve Binicilik Dergisi
TRUVA’nın editörü Kristal Zeynep Karakuş oldu. Yine ödülünü Gebze
Belediye Başkanı Adnan Köşker’in verdiği yıldızlar UAD 3 *
kategorisinde ise Poyraz Arda birinci oldu.
Atlı Dayanıklılık komite başkanı Muharrem Özçamur yaptığı konuşmada
tüm katılanlara teşekkür etti. Ödül töreninde kalifiye olan binicilere
organizasyon başkanı Kemal Arda kurdela verirken Atlı Dayanıklılık
Derneği Başkanı Kadir Baştuğ, Gebze Belediye  Başkanı Adnan
Köşker’e katkılarından dolayı plaket verdi. Ödül töreninin ikinci plaketini
At ve Binicilik Fuarı EQUIST’i organize eden Eko Fuarcılık ortaklarından
İlker Altun, Dilovası Kaymakamı Hasan Göç’e takdim etti.
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ompetitiors who came from all over Turkey competed fiercely
in their categories. As the horse total reached 37, the winner
of UAD* (53KM) category Ekrem İlhan from Nevşehir with his

horse Kaplansultan received his award from Dilovası district governor
Hasan Göç. The winner of UAD 2* (66km) category Nagihan Tokmak
from Nevşehir received her award from businessman Hüseyin Kurt.
The most ambitious competition of the weekend was UAD 3* (87km)
and all riders and horses were on the move for six hours for the trophy.
The winner of Adults UAD 3* was Truva Horse and Equestrian Editor
in Chief Kristal Zeynep Karakuş with her horse Aşkito who received
the first place trophy from Gebze Mayor Adnan Köşker. The winner of
Junior UAD 3* was Poyraz Arda with his horse named Palmiye who
received his award from Gebze Mayor Adnan Köşker.
Endurance commitee president Muharrem Özçamur thanked all the
participants. During the awards ceremony, as organization president
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Atlıbey binicilik tesislerinin ev sahipliği yaptığı
en zor parkurlardan biri olan Gebze
parkurunda atlı dayanıklılık derneği, Gebze
Belediyesi’nin ve Türkiye Binicilik
Federasyonu’nun ortak çalışmalarıyla
yürüttüğü ambulans, su yardımı, yer
hakemleri, misafirhane diğer
organizasyonlara örnek teşkil etti.
İlk defa bir atlı dayanıklılık yarışmasının
video ve fotoğraflarla görüntülenmesini
Truva At ve Binicilik Dergisi İstanbul
Kupası’nda gerçekleştirdi. Binicilerin, atların
ve seyircilerin renkli görüntüleri
ölümsüzleşti.
Yarışmalardan önce düzenlenen lisans
sınavında binici adayları sınavı başarıyla
geçerek atlı dayanıklılık lisansına sahip binicis
oldu. Sınavların yazılı, at üzerinde uygulamalı
olan iki bölümünü başarıyla bitiren 4 binici
atıyla 25 km koşarak atlı dayanıklılık lisansının
3. bölümünü tamamladı.

Kemal Arda gave qualified riders their
ribbons, Endurance Association President
Kadir Baştuğ gave Gebze Mayor Adnan
Köşker a plate for all their support. The
second plate of the day was given to Dilovası
district governor Hasan Göç by İlker Altun
Eko Fair partner who organize Horse and
Equestrian Fair EQUIST.
On the Gebze endurance race track,
considered one of the hardest tracks, that was
hosted by Atlıbey Equestrian Center;
ambulance, water, judges, and guesthouse
services were organized in collaboration with
endurance association, Gebze Municipality
and Turkish Equestrian Federation  that made
a great example for future organizations.
Truva Horse and Equestrian Magazine was
the first media service to record in
photography and video an endurance race.
The colorful moments of riders, horses and
spectators were immortal.

ATLI DAYANIKLILIK | ENDUNRANCE
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1-UAD* ödül töreni/UAD* awards ceremony
2-UAD 2* ödül töreni/UAD 2* awards ceremony
3-Kalifikasyon binicisi Çiğdem Demir/Qualifier Çiğdem
Demir
4-Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Dilovası
Kaymakamı Hasan Göç ve İşadamı Hüseyin Kurt’un at
üstündeki anları /Horse back moments of Gebze Mayor
Adnan Köşker, Dilovası District Governor Hasan Göç and
Businessman Hüseyin Kurt
5-UAD 3* Yıldızlar ödül töreni/UAD 3* Young riders awards
ceremony
6-UAD 3* ödül töreni/UAD 3* awards ceremony
7-Atlı Dayanıklılık Derneği Başkanı Kadir Baştuğ /Endurance
Association President Kadir Baştuğ
8-Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Atlı Dayanıklılık
Derneği Başkanı Kadir Baştuğ/Horse back moments of

Gebze Mayor Adnan Köşker and Endurance Association
President Kadir Baştuğ
9-Dilovası Kaymakamı Hasan Göç ve EQUIST’i organize
eden Eko Fuarcılık ortaklarından İlker Altun / Dilovası
District Governor Hasan Göç and EQUIST organizer Eko
Fair managing partner İlker Altun
10-Genç binicilerden Batu Demir/Young rider Batu Demir
11-Gebze Mayor Adnan Köşker ve biniciler/Gebze Mayor
Adnan Köşker and riders
12-Yarışmadan enstantaneler/Moments from competition
13-İzleyiciler/Spectators
14-Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker/ Gebze Mayor
Adnan Köşker
15-UAD* şampiyonu Ekrem İlhan’ın çıkış anı /UAD*
champion Ekrem İlhan’s start
16-Yarışmanın sonu/End of the competition
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DIVINE HEART THE
WINNER OF 87th GAZİ RACE
Ulu Önder Atatürk’ün adına düzenlenen ve Türk Yarışçılığı’nın
derbisi Gazi Koşusu 30 Haziran 2013 Pazar günü İstanbul
Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu.

87. GAZİ KOŞUSU’NU

DIVINE HEART
KAZANDI

Gazi Derby, organized to honor the great leader and founder of
Turkish Republic Atatürk and which is the glorious derby of
Turkish Flat racing, took place at Istanbul Veliefendi Race Track
on June 30 2013.



he derby that every three year old thoroughbred horse
can participate only once in their lives is won by the
horse named Divine Heart (Divine Light – Sultaniye /

River Special) owned by Atila Özkan has won the derby with
its jockey Yücel Bilik with a 2.31.09 result.
During the race that took place on a 2400 turf track, first
runner up was ÇAKAL CARLOS (Artie Schiller-Divine

Diva/Theatical), second runner up
CELERITAS (Popular Demand-
Candy Cove/Reprimand), and third
runner up ARTIC MAN (Fernando-

Arrive/Almutawakel).
As the prize money was set to be first

place 1.150.000TL, second place
460.000TL, third place 230.000TL and

fourth place 115.000TL, DIVINE

yaşındaki safkan İngiliz taylarının hayatlarında yalnız
bir kez katılabildikleri koşuyu Atila Özkan’ın sahibi
olduğu DIVINE HEART (Divine Light - Sultaniye / River

Special) isimli safkan jokey Yücel Bilik ile 2.31.09’luk derece
yaparak koşuyu kazandı.
Çim pistte yapılan 2400 metrelik koşuda ÇAKAL CARLOS (Artie
Schiller-Divine Diva/Theatical) ikinci olurken, CELERITAS
(Popular Demand-Candy Cove/Reprimand) üçüncü, ARTIC MAN
(Fernando-Arrive/Almutawakel) de dördüncü olarak tabelayı
tamamladılar.
1.150.000 TL, ikincilik 460.000 TL,
üçüncülük 230.000 TL, dördüncülük
ikramiyesi ise 115.000 TL olarak
belirlenen koşuda, DIVINE HEART
sahibine, birincilik ikramiyesinin yanı
sıra yetiştiricilik primi ve kaydiye
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ücretleriyle birlikte toplam 2.232,500 TL kazandırdı.
Koşu sonrasında atın sahibi Atila Özkan’a kupayı
Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül’e vekaleten
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa
İsen verdi.
Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr.
Mustafa İsen kazanan tayın antrenörü Enver Mutlu ile jokeyi
Yücel Bilik’e de birer şilt verdi.
Kupa törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet
Mehdi Eker, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı ve Yüksek Komiserler
Kurulu Başkanı Vedat Mirmahmutoğulları, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı ve Yüksek
Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Celal
Sumaytaoğlu, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı
Serdal Adalı ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri
ile TİGEM Genel Müdürü Mehmet Halis Bilden de katıldı.
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Gazi Rekortmeni BOLD PILOT son kez piste çıktı.
Gazi Record holder Bold Pilot during his Jubilee.

TBF Başkanı Tunç Çapa
TPF President Tunç Çapa



HEART made his owner win the first prize money and breeders
fee a total of 2.232,500 TL.
After the derby horse owner Atila Özkan received his award
from the President Abdullah Gül’s representative Presidency
Secretary General Prof. Dr. Mustafa İsen.
Also during the award ceremony Presidency Secretary Prof.
Dr. Mustafa İsen gave award plates to horse’s trainer Enver
Mutlu and its jockey Yücel Bilik.
Food, Agriculture and Livestock Minister Mehdi Eker, Istanbul
Mayor Hüseyin Avni Mutlu, Food, Agriculture and Livestock
Ministry undersecretary and High Commissariat Commission
President Vedat Mirmahmutoğullari, Food, Agriculture and
Livestock Ministry Counseling and Inspection President and
High Commissariat Commission Secretary General Erdal Celal
Sumaytaoğlu, Jockey Club of Turkey President Serdal Adalı,
Jockey Club of Turkey’s board members, and TİGEM President
Mehmet Halis Bilden were present at the awards ceremony.
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AT İLE İLGİLİ BİLGİ

7 Ağustos 2012 tarihinde 75. Yıl Ankara Hipodromu’nda katıldığı Maiden
koşuyla yarış hayatına başlayan DIVINE HEART, kariyerinin 16. startında
ilk Grup 1 galibiyetini elde ederken, toplam birincilik sayısını ise 5’e
yükseltti. 3 yaşındaki doru erkek safkan, son olarak 1 Haziran günü 75.
Yıl Ankara Hipodromu’nda koşulan Mehmet Akif Ersoy Koşusu’nu (Açık
- G2)  bugünkü jokeyi Yücel Bilik ile kazanma başarısı göstermişti.

INFORMATION ABOUT THE HORSE

DIVINE HEART that started its flat racing life on August
7, 2012 at 75th Ankara Racetrack at Maiden competition,
obtained his group 1 win on his 16th start and raised his
wins up to five. 3 year old bay stallion’s last win was with
his jockey Yücel Bilik on 1st of June at 75.th Ankara
Racetrack during Mehmet Akif Ersoy Race.

YARIŞ | RACE

Türkiye Jokey Kulübü Yönetim
Kurulu Başkanı Serdal Adalı
Jockey Club of Turkey
President Serdal Adalı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı M. Mehdi Eker
Food, Agriculture and Livestock
Minister M. Mehdi Eker

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
Istanbul Mayor Hüseyin Avni Mutlu

Süleyman Aşçı Mert Kaya
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ack in the day, it’s spectator said ‘What a beautiful view.
How can one ride such beautifully!’ Today, everybody
is very happy with this view for the past 19 years.

For the past 19 years during Kağıthane cirit games, spectators
are ‘happy as a child.’ The vivace sounds of drums, the glorious
horses that dance to the rhythm of  these drums, the riders
that are gone with the with their horses, from its mane to tail,
with a fast gait that the horse reaches an aesthetic harmony,
the outstanding view that resembles a light aura from the
opposite lighting and the way that they come out of it as they
were coming out of a tale, your eyes watches that glory and
hearts become on fire. The hearts are pounding. The spectators
cheer with the music wherever they are.
The cirit days have become a must in spectator’s lives.
Also the black cirit moments… It is an indescribable
enthusiasm…The eyes watch the fusion of the horses, the view
of the dust that the sunlight reflects, the attitude that one feels
that the horses are playing the game rather than the riders,
the power and aesthetics, the natural harmony of horses and
riders, the epic moments where hearts that become one.
19 years ago, I recommended the period’s mayor ‘Let’s do cirit
in Kağıthane, it is a part of it’s history. Aren’t we trying to place

eyircisi “ne güzel bir manzaraydı. Ata bu kadar mı güzel
binilir!” diye yazmıştır vaktiyle… Günümüz insanı ise tam
19 yıldır bu güzel manzaradan  mutlu oluyor.

Kağıthane cirit oyunlarında her yıl “çocuklar gibi şen” oluyor
insanlar. Davul-zurnanın kıvrak nağmelerine, o nağmelere kulak
vererek ritim tutan görkemli atların danslarına, atıyla birlikte bir
top rüzgar olan binicileri, kuyruğundan yelesine, aldığı son hızla,
atın ulaştığı estetik uyuma, ters ışıkta bir ışık halesi içinde
kalmışlıklarına ve bu halleriyle efsanelerden çıkıp geliyor gibi
koşmalarına ve fani gözlerin o an o görkemi seyrediyor olmasına
şenleniyor gönüller. Hop oturuyor hop kalkıyor yürekler. Oyunu
seyrettiği yerde insanlar görünür ya da görünmez hareketlerle
tempo tutuyor müziğe.
Cirit günleri bir yıl içinde en mutlu olunan günlerin mutlak içinde
ve ilk sıralarında gelir seyirci için.
Hele de kara cirit anları… Anlatılamaz bir coşkudur… Gözler;
atların bir arada kaynaşmasını, yerden kalkan tozun ters ışık
görüntülerini, atların oyunu hisseden ve binicisinden çok kendisinin
oynadığını düşündürten tavırlarını, güç ve estetiğini, at ile insanın
doğal uyumunu, birbirini hisseden yüreklerin oluşturduğu masalsı
bütünlüğünü coşarak seyreder. Seyretmez adeta içer.
19 yıl önce, dönemin belediye başkanına “Kağıthane’de cirit

S

Hüseyin Irmak

B

Ka¤›thane Ciritleri Nasıl Başladı?
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Sadabad into Istanbul’s social life anyways?’. He asked me
‘what is cirit?’. I was thought what it was and the importance
in Kağıthane history… Then I incorporated cirit stories that
my mother, uncle and grandfather told me…The glory that I
saw in my mother’s eyes and the childish excitement after
every cirit story… The big place that these stories have made
in our little hearts… The cirit games that I have watched when
I was living in my village in my childhood. The giant horses
that would pass from both sides. The cheers that were made
after they have passed… The place of cirit in people’s history
that live in Istanbul.
The convincing took four and a half months. Even though his
doubts, finally he said ‘yes’. Before his doubts turned into a
negative response, the arrangements were made. The
contracts with Erzurum and Malatya teams were signed. As
it was going to be the first event of the first year and as
Kağıthane population was not ready for such event, we
thought we should organize a ‘spectacular event’.
We needed to promote the event and everybody had to hear
about it. I told the mayor ‘Let’s go to Taksim with the horses.’
He laughed surprisingly. Year 1995. In those days, it was not
easy to go to Taksim that easy, but as the relationships with

yapalım, buranın tarihinde var. Biz Sadabad’ı yeniden İstanbul’un
sosyal hayatına dahil etmek istemiyor muyuz zaten ”dediğimde“
cirit nedir? diye sormuştu. Anlatmıştım ne olduğunu ve Kağıthane
tarihindeki yerini… Sonra annemin bizi büyütürken, dayıma ve
dedeme ait anlattığı, cirit hikayelerinden pasajlar aktarmıştım…
Annemin anlatımındaki gururu, kıvancı ve gözlerine hemen gelip
oturan, anlatım bitse de uzun süre gitmeyen çocuksu coşkuyu…
Bunların bizim küçücük yüreğimizde edindiği büyük yeri. Küçükken
köyde, bir düğünde seyrettiğim ciritleri. Küçücük bir çocuk olarak
sağımdan solumdan geçen dağ gibi atları. O yazı-yabanda
yankılanan naraları… İstanbul’da yaşayan insanların geçmişlerinde
ciritin yerini.
İkna süreci tam 4,5 ay sürdü. Çekincelerine, kararsızlıklarına
rağmen nihayet “tamam” dedi. Zihnindeki kararsızlıkların olumsuz
bir cevaba dönüşmesine fırsat vermeden organizasyon yapıldı.
Hemen Erzurum ve Malatya takımları ile sözleşme yapılıp resmiyet
sağlandı. İlk yıl ilk etkinlik, henüz Kağıthane insanı alışık değil iken
ilginin az olma ihtimalinin bulunması nedeniyle “iyi bir çıkış
yapmalıyız” diye düşünüyorduk.
Önceden duyurmamız ve insanların da bunu algılaması gerekiyordu.
Başkana “atlarla Taksim’e çıkalım” dedim. Hayretle güldü. Yıl 1995.
Cevabım “Taksim, insanların gösteri yapması için yasak ama atlar
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How did  Cirit of Ka¤›thane Start?
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Beyoğlu District Governorate and Mayor were great, they were
also in a predicament. This was our liberation and we went to
Taksim with horses. Our trucks brought the horses into Taksim
Square with escorts. The mayor came to the venue a little bit
early with a doubtful attitude, and he was standing at the place
where there was water management facility. But the press
was there way earlier than anyone to report what was going
to happen. When the mayor saw all the reporters piled up near
the square he said ‘Hüseyin, this is a done business’ with a
grin on his face.  Erzurum and Malatya horses were brought
to the square. They made a passage and came in front of the
monument. The mayor was put on a horse, made a small
tour around the monument and gave a press speech. The cirit
players, our team, the police, spectators were surprised. But
everybody had a smile on their faces. Some proud, some
cynical. The Malatya horses were ostentatious and high horses
and they fulfilled the eyes in Taksim. We were on the local
news that day, and on the newspapers on the next day.
We planned the press conference two days before the games
so that the announcement would appear on the newspapers
the next day and the following day people would come to the
cirit event. In the meanwhile, we prepared the cirit field (where
its originally located today) at the measurements and sole that
the cirit players asked for in a very short time. But there weren’t
any stages or garden around the field as there is today. We
managed to surround the field with construction signs and
plastic ropes.
On the cirit day, there was a crowd in Kağıthane that no one
expected. Everyone was anxious and impatient. I was right
and relieved. I got very emotional at that moment. It was all
my work and effort. I had a mission and I accomplished it. One
or two thousand people were gathered there for one mission.
Believe me, I had tears in my eyes. There were people from
all around the city. Ladies that were dressed up, teenagers
that had a rebellious attitude, veiled ladies, marginal people
to family fathers, from gowned to goat t’s. To summarize, the
crowd had nothing to do with eachother but were gathered for
one event. Young, old and children.
Many people were after their memories that they left in their
childhood times. Maybe they wanted to live the mountains and
forests again. Refresh their memories. And revive their lost
joys. I saw old men crying. When I asked an old lady ‘What are
you waiting for in this early hour?’ she replied, ‘I am waiting
for cirit’ she answered. We had a little chat. I asked how old
she was. She was 72 years old and she came alone to watch
the game when she heard it was cirit. I didn’t know how to
feel, but I was astonished. We offered the old lady tea, water
and food all day long; made sure she was placed in shade
during the games. Then we sent her home with our car.
Mayor was constantly asking me how the crowd was. And
could not believe the responses he heard from me. When he
came to the field his astonishment was obvious. That day, the
cirit game that two teams played made the crowd were happy.

için değil” dedim. O zaman Taksim’e bu kadar fazla çıkılamıyordu
ama bu mantıkla Beyoğlu Kaymakamlığı ve Valilikle izin işlemleri
yaparken aynı konturpiyede onlar da kaldı. Bu özgürlük alanımız
oldu ve Taksim’e atlarla çıktık. Kamyonlarımız, önlerinde
eskortlarla Taksim Meydanı’na at indirdi. Başkan, merakla ve
biraz da tedirginlikle, kararlaştırılan saatten biraz erken gelmiş,
meydanda şimdi polislerin durduğu, Sular İdaresi duvarının dibinde
bekliyordu. Fakat gazeteciler ve televizyoncular ondan da önce
tam kadro gelmiş, yaşanacakları merakla bekliyordu. Başkan, o
kadar gazeteciyi anıtın korkuluklarına yığılmış görünce, yüzünde
hınzır bir gülümsemeyle “Hüseyin, bu iş tamamdır” dedi. Erzurum
ve Malatya atları bir tantanayla Taksim’e indi. Geniş alanda bir tur
attı. Anıtın önüne geldi. Burada başkan bir ata bindirildi ve anıt
etrafında küçük bir tur attıktan sonra basın açıklamasını yaptı.
Ciritciler şaşkın, bizimkiler şaşkın, polisler şaşkın, halk şaşkın.
Ama herkes dudaklarında gülümsemelerle hoşnut. Kimi kıvançlı,
kimi müstehzi… Malatya takımının atları gösterişli ve yüksek
atlardı ve Taksim’de oldukça göz doldurdu. Akşam bütün ana
haberlerde, ertesi gün bütün gazetelerdeydik.
Taksim tanıtım/basın toplantısını oyundan iki gün önce yaptık ki,
ertesi gün gazetelerde yayınlansın, hemen bir gün sonrasında ise
insanlar cirit olduğunu öğrensin ve gelsin. Bu arada (şimdiki cirit
sahasının yeri o zaman gelişi güzel bir alandı) sahayı ciritçilerin
istediği ebad ve zeminde alelacele hazırladık. Tabii bugünkü gibi
sahanın etrafında ne toprak set var ne de tribün… Yol çalışmalarında
kullanılan kırmızı-beyaz bariyer vs. ile etrafını çevirip, halatlar gerdik.
Cirit günü, Kağıthane’de hiç kimsenin beklemediği kadar büyük
bir kalabalık vardı. Herkes coşkulu ve sabırsızdı. Haklı çıkmıştım
ve acaip rahatlamıştım. Kendi kendime duygulandım orada. Hepsi
sadece ve abartısız benim irademdi. Bir irade beyan etmiş ve her
şeye rağmen örgütlemiştim. Hiç tanımadığım bin beşyüz-ikibin
kişi orada sadece bu irade nedeniyle toplanmıştı. İnanın orada
gözlerim doldu. Her renkten ve her yaştan insan vardı. Saçları
yapılı orta yaşlı kadınlardan, geleneksel şeylerle işi olmaz imajı
veren genç kızlardan, kara çarşaflı kadınlara, “entel” tiplerden,
aile babalarına, cübbelisinden, keçi sakallısına kadar. Aynı şey için
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Once the games were over,
everybody had a big smile on their faces and wanted to see
more. They told their desire to see more cirit directly to the
mayor himself.
Moreover, this is how cirit started in Kağıthane. This path that
was opened led the horseback archers way to Kağıthane eas
well. We could not have known this by then. Who would
imagine, the traditional costumed horseback archers would
come back to Kağıthane field after 150 years later with 14
years of delay. And 14 years after that cirit has started, the
horseback archers would give away thumb rings.
The year after 1995 Taksim event, the same event took place
on the Boğaziçi Bridge. Our passage was on the news from
Japan to Kuwait, from U.S.A. to Europe. Milliyet newspaper
gave the sarcastic headline ‘They were late 500 years’ that
was still pleasing.
The following year, the horses were at Sultanahmet Square.
Then the next year at Edirnekapı forts. On the 5th year, they
were seen at Dolmabahçe Palace.
Although cirit existed in seven cities in Anatolia, to be seen in
Istanbul there were new teams formed. Traditional Sports
Federation was formed in Kars, Sivas, and Kayseri. In year
2000, female cirit teams appeared. The female cirit team that
was found in Uşak was brought to compete against male
cirit teams. Because they are the only female team, they had
to compete with male cirit teams and showed courage and
professionalism on their riding and game play. Thus we came
until today. Kağıthane has a long way to go on the matter of
cirit but it is an editorial case how cirit has started. Honestly,
it is a great idea to write about cirit’s second act in Istanbul.
But this should be established: Hearts are galloping, the wind
is dancing on the henna covered tails and noble manes in
every cirit game in Kağıthane.

pek bir arada olamayacak tiplerden oluşuyordu kalabalık. Genci
yaşlısı, çocuğuyla.
Çoğu insan, gençliklerinde, çocukluklarında bıraktıkları anıların
peşinde Kağıthane’deydi. Dağlarını, bozkırlarını yaşamak istiyordu
belki. Anılarını tazelemek ve yeniden aynı coşkuyu yaşamak. Orada
ağlayan yaşlı adamlar gördüm. Sabahın erken vaktinde bir başına
sahada oturan yaşlı bir kadına “teyze niye bekliyorsun?” diye
sorduğumda “ciriti bekliyorum” demişti. Yalova’dan sırf bunun için
geldiğini söylüyordu. Biraz sohbet ettik, yaşını vs. sordum. 72
yaşındaydı ve cirit oynanacağını duyduğu için tek başına kalkıp
gelmişti. Şaşırayım mı, sevineyim mi bilemedim ama çok
etkilendim. Teyzenin su, çay, yemek vs. ihtiyaçlarını akşama kadar
karşılattık, o hengamede ona sürekli gölge yerler bulduk, oturarak
seyretmesini sağladık. Sonra da araçlarımız ile gönderdik.
Başkan, henüz sahaya gelmeden önce kalabalığın ne oranda olduğunu
sordu sürekli.. Ve her defasında benden aldığı cevaplara inanamadı.
Sahaya geldiğinde tam anlamıyla bir şaşkınlık yaşadı. O gün sadece
iki takımla yaptığımız cirit oyunu, herkesi ama herkesi çok memnun
etti. Oyunlar bitip te kalabalık dağıldığında herkes hoşnut yüz
ifadesindeydi ve onlara o gösteri yetmemişti, daha fazlasını istiyorlardı
ve sürekli kılınmasını doğrudan başkandan istediler.
İşte özet haliyle Kağıthane’de cirit böyle başladı. Açılan bu yol,
sonraki yıllarda geleneksel okçuların yolunun da Kağıthane ile
kesişmesini sağladı. Bunu o zaman hiç bilemezdik elbette. Kim
bilebilirdi ki, ciritin yüzyıllık moladan sonra yeniden başladığı
Kağıthane’de 14 yıllık bir gecikmeyle bu defa yaklaşık 150 yıllık
moladan sonra kostümleriyle eski zaman okçuları yeniden
Kağıthane sahrasına dönecek ve ciritin yeniden başlamasından 14
yıl sonra, avucunda antika zihkirlerle okçular cirit sahasında
dolaşacak ve at üzerinde ok atacak arkadaşlara gösteri için o
zihkirlerden verecek.
1995’te yaptığımız Taksim gösterisinden sonra ertesi yıl tanıtım
toplantısı atlarla Boğaziçi Köprüsünden geçerek yapıldı. Geçişimiz,
Japonya’dan Kuveyt’e, ABD’den Avrupa’ya kadar her yerde haber
oldu. Milliyet gazetesi “Beş Yüz Yıl Geç Kaldılar” başlığı attı, fakat
bu müstehzi başlık bile hoşumuza gitti.
Bir sonraki yıl Sultanahmet At Meydanı’nda idi cirit atları. Bir ertesi
yıl Edirnekapı’da surlardan girdiler. Beşinci yıl Dolmabahçe Sarayı
önünde göründüler.
Anadolu’da cirit sadece 7 şehirde varken, İstanbul’a çıkmak adına
yeni takımlar kuruldu Kars, Sivas, Kayseri gibi şehirlerde Geleneksel
Spor Dalları Federasyonu kuruldu. 2000’li yıllara gelindiğinde kadın
ciritçiler de meydana çıktı. Varlığı öğrenilen ve Uşak’tan getirilen
kadın cirit takımı, erkeklerle ciddi ciddi boy ölçüştü. Tek takım
oldukları için mecburen erkek takımı ile mücadele ettiler ve at
binişinde ne derece usta olduklarını ve kendilerine ne derece
yakıştığını herkese gösterdiler. . Böylece bu günlere geldik. Ciritte,
Kağıthane’nin önünde katedeceği daha çok yol var fakat başlayarak
kazandıkları geniş bir yazı konusu. Aslında ciritin İstanbul’daki bu
ikinci perde macerasının ayrıntılı yazılması hoş bir fikir.
Ama şu bilinmeli ki; Kağıthane’de  her ciritte, yürekler atlarla dört
nala koşuyor, rüzgar ise kınalı kuyruklarda, soylu yelelerde tüm
görkemiyle dans ediyor. İşin aslı budur.
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ünyada atçılık bayramı kutlayan tek ülke Türkmenistan’da
Nisan ayında ‘bedev’ rüzgarı esti. 25-28 Nisan arasında
düzenlenen festival ve etkinliklerin yanısıra televizyonlar,

gazeteler, reklam panoları ve tüm ülke Ahalteke atlarına odaklandı.
Türkmence’de at anlamına gelen ‘bedev’, ülkede en çok sözü
edilen kelime oldu. Ahalteke atlarını tüm dünyaya daha iyi tanıtmak
için düzenlenen etkinliklere 50 civarında ülkeden yaklaşık 1.500
kişi davet edilerek ağırlandı.
Bayram etkinlikleri kapsamında uzun mesafe düz koşu
yarışları; resim, heykel, halı dokuma, mücevher, fotoğraf gibi
Ahalteke temalı sanat eserleri yarışması; Ahalteke atlarının
korunması, atçılık sporu ve turizm, at yetiştiriciliği konulu
konferanslar ve iki gün süren bir fuar düzenlendi.  Kendisi

D

BAYRAM | CELEBRATION

Atçılığa ve özellikle de Ahalteke atlarına büyük önem veren Türkmenistan
Devleti’nde 25-28 Nisan tarihleri arasında ‘Atçılık Bayramı’ kutlandı.
Kutlamalar çerçevesinde Ahalteke atları güzellik ve düz koşu yarışları,
atla ilgili sanatsal sergiler, konferanslar ve fuar düzenlendi.

Dünyanın Tek At Bayramı
Türkmenistan’da Kutland›



n Turkmenistan, the country that is the only one which
celebrates an official horse holiday, there was a joyful ‘bedev’
celebration. Besides the celebrations that took place on 25

- 28 April, televisions, newspapers, billboards, and everyone was
focused on Akhal Teke horses. The word ‘bedev’that means horse
in Turkmen language was the only word that was pronounced.
From 50 countries 1500 people were invited to the event to
promote Akhalteke horses to the world.
Within the holiday celebrations there were long distance flat race;
Akhalteke themed art competitions that encompassed paintings,
scupltures, carpet weaving, jewelry, photography; conferences
about protection of Akhalteke horses, equestrian sports and
tourism, horse breeding and an exhibition that took place for two

World's Exclusive Horse Holiday
Was Celebrated in Turkmenistan
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Horse Holiday was celebrated on 25 - 28 April in Turkmenistan where equestrianism and Akhal
Teke Horses are highly valued. During the celebrations, the beauty of Akhal Teke horses fascinated

the crowd along with flat race festivals, equine art exhibitions, conferences and an exhibition.

World's Exclusive Horse Holiday
Was Celebrated in Turkmenistan

I

EQUIST adına Osman Bayezıt Genç ile İlker Altun (üstte), GHI
adına Ina Gläßer (altta) Aşgabat’taydı/Osman Bayezıt Genç and
İlker Altun for EQUIST (above) Ina Gläßer for GHI (below)
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de iyi bir atçı olan Türkmenistan Devlet Başkanı
Gurbanguli Berdimuhamedov, etkinliklerin büyük
çoğunluğuna bizzat katıldı. Etkinlikler 28 Nisan günü
Devlet Başkanı Bedirmuhamedov’un birinci geldiği
yarışlar ile son bulurken yarışlarda derece yapan
binicilere 13 milyon dolar para ödülü ve otomobiller

hediye edildi. Devlet Başkanı Bedirmuhamedov, kazandığı
yarışın ödülü Ahalteke atlarının bakımı için bağışladı.
Etkinlikler kapsamında düzenlenen fuarda da Türkiye, Almanya,
Fransa da dahil olmak üzere farklı ülkelerden davet edilen
firmalar sergi açtı. Türkiye’den TJK, Respektland, Bekpınar,
Dörtkurtlar, Tako Römork gibi firmalar da sergiye katılım
gösterdi. Truva Dergisi de Türkiye’nin tek atçılık ve binicilik
dergisi olarak Türkmenistan’da temsil edilirken Türkiye’nin
At ve Binicilik Fuarı EQUIST de kendi standında tanıtıldı.
Türkmen At Bayramı'na, pek çok ülkeden üst düzey yetkililerin
yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi
Eker, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Jokey
Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı da katıldı. TİKA tarafından
Türkmenistan'da gerçekleştirilen “Ahalteke Atlarının
Genetiklerinin Korunması Projesi’nin protokol ü de imzalandı.
Mayıs ayında Türkmenistan’a ziyarette bulunan
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de (İngilizcede ‘President of
Turkish Republic’ kullanılsın) Türkmenistan Devlet Başkanı
Bedirmuhamedov tarafından bir Ahalteke atı hediye edildi.
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days. As a great horseman Gurbanguli Bedrimuhamedov
the President of Turkmenistan was present at every stage.
As the events that ended with the race that was won by the
President  Gurbanguli Bedrimuhamedov on 28th April, for
the riders who had rankings were given 13 Million Dollars
of prize money along with cars as gifts. President
Bedirmuhamedov donated his prize money to help the
breeding of Akhalteke horses.
At the exhibition that took place during celebrations, Turkish,
German, and French exhibitors participated with their
stands. Jockey Club of Turkey, Respektland, Bekpinar,
Dortkurtlar, Tako Romork were among the Turkish
participants to the exhibition. As Truva was represented
as the one and only horse and equestrian magazine of
Turkey, EQUIST Horse and Equestrian Fair was represented
on it’s own stand.
Food, Agricultur and Livestock Minister Mehdi Eker, TIKA
President Dr. Serdar Cam, Union of Chambers and
Commodity Exchanges of Turkey President Rifat
Hisarciklioglu, Jockey Club of Turkey President Serdal Adali

were present at the Turkmen Holiday. ‘The Akhalteke Horses
Genetics Protection Project’ protocol that is taking place in
Turkmenistan was signed with TIKA.
Turkmenistan President Bedirmuhamedov gifted President
of Turkish Republic Abdullah Gul that visited Turkmenistan
in May an Akhalteke horse.

1-Röwer Rüb standı/Exhibitor Röwer Rüb
2-TRUVA Dergisi standı/Exhibitor TRUVA
Magazine
3-SAAYSD Başkanı Remazan
Kaya/SAAYSD President Remazan Kaya
4-Yöresel kıyafetleriyle Türkmen bayanlar
/Turkmen Ladies with their traditional
outfits
5-Kraft standı/Exhibitor Kraft

6-Strohm standı/Exhibitor Strohm
7-Resmi geçit/Pegeantry
8-Resmi geçit hazırlıkları/Pegeantry
preparations
9-Türkmen seyirciler/Turkmen spectators
10-At yarışını kazanan jokeyin araba
ödülü sevinci/Excitement of the winning
jockey
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ormandiya Horse Show esnasında sohbet etme fırsatı
bulduğumuz Le Courtois Stud Book Selle Français’nin
geçmişini şöyle açıkladı: ‘1958 yılında Fransa’nın 22

bölgesinde hükümete ait olan ulusal haralar mevcuttu. Dönemin
tarım bakanı her bölgenin şecere defterini tek bir defter ve yönetimde
toplamak anlamında Stud Book selle français’yi bu tarihte bir araya
getirmiş. Bu oluşumun avantajı, bölgesel olarak tutulan şecerelerin,
Paris merkezli tek bir yönetim altına toplayarak bütün ülkedeki selle
français atlarının soy ağacını belgelemekti.’
‘Ayrıca o dönemde özel haraların oranı %20 olup, geriye kalan tüm
satışlar uluslar haralar üzerinden yapılıyordu. Bugün Ulusal haralar,
özel haraların çoğalmasıyla kapanma noktasına gelmiştir. Buna
sebep, ulusal haraların at satışlarında izlediği belirli yöntemlerin at
alıcılarına hitap etmemesiyle başlamıştır. Örneğin, engel atlama atı
almak isteyen bir alıcı atı atlarken görmek istemesi gayet doğaldır.
Ulusal haraların yönetmeliğinde sadece atı çıplak olarak yürüyüş
şekillerini görebilirlerdi. Bu durumda alıcılar atları yeteneklerine göre
değerlendirip alabilecekleri özel haralara yöneldiler. 2000’li yıllara
gelindiğinde özel haraların ulusal haralara olan oranı yükselmişti.
2014 yılı itibariyle Fransa yönetimi ulusal haraların kapanmasını
öngörmüştür.’

e Courtois, who we had the chance to speak during
Normandie Horse Show, explained the history of Stud
Book Selle Français with these words: ‘Back in 1958,

there were 22 national stables which belonged to the government.
The minister of agriculture at the time proposed to group all
regional stud books under one book called Stud Book Selle
Français. The advantage of this grouping was to have the stud
book centered in Paris and to document all Selle Français horses
under one roof.’
As Le Courtois said ‘Also, the percentage of private breeders
were 20 and the rest of the sales were through national stables.’
and continued:
‘Today, national stables have come to a closing point because of
the increase of private breeding stables. The reason behind this
is that the guidelines that national stables pursued during horse
sales were not sufficient enough to satisfy the horse buyers. For
example, a buyers who wants to buy a show jumping horse
obviously wants to see the horse jump. According to national
stables guidelines, the buyers could only see the horses gaits. This
caused the buyers to lean towards private stables to see the full
performance of a horse. In year 2000, the ratio of private stables
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Stud Book Selle Français
Geçmişi ve Geleceği

Stud Book Selle Français:
History and Future
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Saint Lo şehrinin önemini ‘Zamanındaki en büyük ulusal hara Saint
Lo bölgesindeyi’ şeklinde vurgulayan Courtois Stud Book Selle
Français’nin alıcı ve satıcılara olan avantajlarını ‘Fransız sistemi bilgi
anlamında transparandır’ sözleriyle açıklayarak şu sözlerle devam
etti: ‘Fransız sisteminde tüm atların soyağacını detaylı bir şekilde
görebilirsiniz. Özellikle performans ve spor atlarında bu bilgiler alıcılar
için çok önemlidir. Buna ek olarak, eskiden sadece dede ve baba
bilgisi verilen atların biz anne bilgilerini de veriyoruz. Fransız Binicilik
Federasyonu’yla birlikte kullandığımız atların koştukları yarışların
performans bilgi bankası da mevcut. Herhangi bir Selle Français atı
hakkında bilgi almak isterseniz bizi arayabilir ya da online olarak atın
adıyla sorgulayabilirsiniz.’
‘Uluslararası platformlarda da örneğin Amerika’da da Stud Book Selle
Français yönetimi bulunmakta. Başka ülkelerde doğup, büyüyüp, yetişen
Selle Français atlarını da bu şekilde takip etme imkanı sağlıyoruz.’
Sohbetimizin sonunda Selle Français olan Almee adlı atın soyundan
gelen birçok atın Londra’da sergiledikleri performanslardan gururla
bahsederken şu sözlerle cümlelerini tamamladı: ‘İhrac edilmiş Selle
Français atları damızlık olarak kullanıldığı tüm ülkelerin şecere
defterlerinde başarılarıyla büyük bir etki yaratmıştır. Selle Français atları
enerjiktir, akıllıdır, ataktır, ve istediklerinizi hemen verebilecek atlardır.’

increased in comparison to national stables. Finally, the French
government decided to close the national stables starting 2014.’
Le Courtois emphasized the importance of Saint Lo by saying
‘The largest national stable was in Saint Lo’ and highlighted the
advantages of the Stud Book Selle Français to buyers and dealers
with ‘French system is very transparent in terms of information’
words and continued:
‘In the French system, you can see all the family tree of the horse
in detail. These informations are highly important for the
background check on sport horses for the buyers. In addition to
this, we also provide the maternal information of the horse with
the paternal information. In collaboration with the French
Equestrian Federation we use the performance database of the
horses to see their competition results. To obtain more
information on a Selle Français Horse you can either contact us
or search from the online database.’
‘Stud Book Selle Français international database also exists in
for example U.S.A. We can keep track of the Selle Français
horses that were born and bred abroad.’
At the end of our conversation, Le Courtois proudly explained
the success of the descents of the Selle Français horse named
Almee in London and concluded his words with ‘The Selle
Français Horses that were exported brought a tremendous
amount of impact on international stud books. Selle Français
horses are energetic, intelligent, quick, and reponsive.’
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President of Stud Book Selle Français Bernard
Le Courtois explained the history of the Stud
Book Selle Français which shaped the
international stud books; elaborated it’s
advantages for the buyers and the dealers,
and the future impacts of the documentation
of the stud books around the world.

Stud Book Selle Français Başkanı Bernard Le Courtois/
President of Stud Book Selle Français Bernard Le Courtois

Stud Book Selle Français Başkanı Bernard Le
Courtois, dünya at şecere defterlerinin örnek
aldığı Stud Book Selle Français’nin geçmişini,
at alıcı ve satıcılarına neler kazandırdığını ve
gelecekteki at bilgi dosyalamasındaki
yaratacakları devrimleri açıkladı.
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ormandiya Horse Show kapsamında yapılan
Selle Français atları satışı, 9-12 Ağustos
tarihlerinde gerçekleşti. At satışları, bir ilk olarak

da engel atlama yarışmasına entegre edildi. Etkinliği
organize eden Conseil des Chevaux de Basse Normandie
Bölgesel Atçılık Endüstrisi Uluslararası Gelişim Direktörü
Anne Jumaucourt; ‘at satışlarını yeni bir yöntemle
şekillendirdiklerini’ vurguladı. Jumaucourt at satışları ve
Selle Français atlarının tercih edilme nedenleri ile
organizasyonun geneli hakkında bilgi verdi. ‘Atlar bir
tutkudur’ diyen Anne Jumaucourt, şöyle devam etti:
“Normandiya Horse Show kapsamında düzenlenen at
satışı organizasyonunun kalbiyim. 8 kişilik bir ekiple 2,5–3
ayda organize ettiğimiz bu satışlarda, toplam 150 at
görücüye çıktı. Hollanda, Ekvator, Meksika, İtalya ve
Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkeden gelen
müşterilere, farklı yaş guruplarından performans atları
sunma fırsatı bulduk.
Normandiya Horse Show kapsamında düzenlenen engel
atlama yarışmaları esnasında at satışlarını entegre ettik.
Çok verimli bir kombinasyon oldu. Müşterilere genç atların

he Selle Français horse sales that occured during
Normandie Horse Show took place on 9-12 August.
 For the first time, horse sales were combined with

a show jumping competition. The organizer of the event
Conseil des Chevaux de Basse Normandie Regional
Equestrian Industry  International Develepment Director
Anne Jumaucourt emphasized that ‘we are shaping the
horse sales in a different way’. Jumaucourt gave brief
information about horse sales,  the reason behind the
preference of Selle Français horses , and the general layout
of the event. As Jumaucourt said ‘Horses are a passion’
continued her words with:
‘I am the heart of the horse sales that took place during
Normandie Horse Show. As our team of 8 managed to
organize the event in 2,5 to 3 months time period, there was
a total of 150 horses that were for sale. We had the chance
to show our buyers that came from Netherlands, Ecuador,
Mexico, Italy and U.S.A different age group, performance and
sport horses.
We integrated horse sales into the show jumping events of
Normandie Horse Show. This turned out to be a great

TN

Anne Jumaucourt:

At Sat›fl Endüstrisini
fiekillendiriyoruz
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Anne Jumaucourt:

We Shape the World
of Horse Sales

profesyonel parkurdaki performanslarını
gösterme şansı bulduk. Son iki günde,
şampiyon atlarla satışta olan atların
performanslarını aynı parkurda görme
fırsatı yarattık. Çok gururluyuz.”
İki gün sonunda birçok atın satıldığını
belirten Jumaucourt, konuşmasını, gelecek
planlarını kapsayan şu sözlerle tamamladı:
“Normandiya bölgesinin Saint Lo şehrinde
sadece at satışlarına yönelik bir iş merkezi
açmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize,
aradıkları kriterlerdeki atları tek bir yerde
gösterme fırsatı sunmak istiyoruz. İkinci
bir hedefimiz de at satışlarını yarışmalarla
kombine eden satışları senede birkaç
defaya çıkartmak istiyoruz. At satış
endüstrisini şekillendiriyoruz. Normandiya
bölgesi yüksek performanslı spor atları
arayanlar için mükemmel bir yer.
Normandiya’ya gelirseniz, size aradığınız
mükemmel atı bulabiliriz.”

combination. It was a great opportunity to
see young horses compete on professional
course. Within the past two days, we were
lucky to see champion horses’performances
with the horses for sale performances on the
same event. We are very proud.’
As Jumaucourt stated that many horses were
sold at the end of two day sales; she
completed her words by elaborating on their
future plans:
‘We are planning to open a business center in
Saint Lo, Normandie region dedicated only to
horse sales. We want to offer our potential
buyers the opportunity to see the horses that
they are looking for in one place. Our second
target is to increase the number of horse sales
and competition combination per year. We are
shaping the world of horse sales. Normandie
is the perfect place to find performance horses.
If you come to Normandie, we will make sure
that you find the horse that you are looking for.’
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ransız atlarının uluslararası
temsilcilerinden biri olan UNIC
Genel Müdürü Jean Yves

Camenen, UNIC’in tek amacının ‘Fransız
at endüstrisini uluslararası platformda
tanıtmak’ olduğunu belirtti. Tanıtım
aşamalarını, amaçlarını ve gelecek
planlarını Truva Dergisi’ne açıklayan
Camenen sözlerine şöyle devam etti:‘Genel
bakışta tanıtım aşamalarımız üçe ayrılıyor;
kısa, orta ve uzun mesafe tanıtım
stratejileri. Öncelikle seçtiğimiz
mesafelerdeki hedef kitleleri ve mevcuttaki
at endüstrilerini tanımlayarak tanıtım
stratejileri hazırlıyoruz.’
Camanen, at endüstrilerini; at sayısı, üretim,
seviye ve olimpik anlamdaki at sayısı
kriterleriyle ölçtüklerini belirtti. Avrupa
kıtasında atçılık anlamında sınırların
kalktığını belirten Camanen, gözlerini
Türkiye ve Asya ülkeleri gibi atçılık
anlamında atağa geçen endüstrilere
çevirdiklerinin altını çizdi.
Camanen, 65 yıldır varlığını sürdüren
UNIC’in pazarlama tekniklerini şu sözlerle
gün yüzüne çıkardı: ‘UNIC senelerin
tecrübesiyle edindiği bir bilgi havuzuna
sahip. Ayrıca, konsolosluklar aracılığı ile
de bilgi alma yetkimiz de mevcut.
Pazarlama stratejilerinde 2 yıl zarfını göz
önünde bulundurarak hedef ülkelerdeki
önemli organizasyon, fuar ve yarışmalara
UNIC olarak katılıyoruz.’
Hedeflerinden ilkinin daha fazla ülkede
yerel temsilciler bulmak olduğunu
söyleyen Camanen, ilk temsilcilerinin Çin’de
olduğunu belirtti. Fransa ofislerinde 6 kişilik
bir ekip olan UNIC, Fransız atçılığını dünyaya
tanıtıp, dünyayı da Fransa’ya tanıtmak
istediklerini belirterek yakın gelecek
hedefleri olan 6 uluslararası UNIC temsilci
ekibi oluşturma yolunda olduklarını açıkladı.

ean Yves Camanen, the general
manager of UNIC which represents
French horses internationally

stated that their only goal is ‘To market
French horse industry abroad’.  As
Camenen elaborated on their marketing
steps, goals and future plans to Truva
Magazine; he continued his words with
‘Overall, our marketing strategy has three
ranges;  short, medium, and long distance
strategies. Primarily, we identify the target
markets at the selected distances and
explore their equine industry to prepare
specific marketing strategies.’
Camanen highlighted that they measure
equine industries with number of horses,
levels, and quantity of olympic horses. As
Camanen says that the borders in Europe
have become invisible in terms of
equestrianism, they have turned their heads
to industries that on the rise such as Turkey
and Asia.
Camanen explained the marketing
strategies of 65 year old UNIC with these
words: ‘UNIC has a large collected database
since it’s existence. Also, we have the
authority to collaborate to obtain
information from the embassies. In our
marketing plans, we take two years in
consideration to plan to attend events,
competitions and exhibitions at the target
market countries as UNIC.’
As one of their future plans is to find local
partners to represent UNIC, Camanen
announced that their first international
representative was in China. In UNIC’s
French office they are a team of six; as their
goal is to introduce and market French
Equestrianism to the world and vice versa;
their near future plan is to have six local
partners around to world to create a UNIC
international marketing team.

1949 yılında dünya savaşının at
endüstrisini yoketme seviyesine
getirdiği dönemde kurulan UNIC
(Union Nationale Interprofessionelle
du Cheval), kar amacı gütmeyen bir
dernek olup, üyeleri Fransız atlarıyla
alakalı at yetiştiricileri, satıcıları ve
profesyonel atçılık derneklerinden
oluşmaktadır.

UNIC

UNIC (Union Nationale
Interprofessionelle du Cheval) that was
created on 1949 at the time where the
world war destroyed the equine
industry, is a non-profit organization
of which members are all breeders,
dealers, and professional equestrian
associations that deal with French
Horses.

UNIC

F J

UNIC takımı/UNIC teams

Yves Jean Camanen:

Our job is marketing
‹flimiz Tan›t›m





Although Azerbaijan equestrianism is a new
industry, it is at a very promising stage. Great
developments can be achieved in short time in
terms of equestrianism in Azerbaijan.
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ruva Dergisi; özellikle endüstriyel anlamda atçılık ve
binicilik sektörlerinin çok gelişmiş olduğu Avrupa
ülkelerinin yanı sıra Kafkasya ve Orta Asya’da da atçılığın

izini sürüyor.
Türkmenistan’da ata verilen yüksek değeri; Ahalteke atlarının
uluslararası tanıtımı için harcanan emek ve bu işe ayrılan
muazzam bütçeleri gözlemledikten sonra Bakü’de de birtakım
görüşmeler yapan Truva ekibi, Azerbaycan’da atçılığın profilini
inceledi.
Azerbaycan’da en çok, adını ilk ortaya çıktığı bölgeden alan
‘Karabağ’ atları yetiştiriliyor ve besleniyor. Bu atlar, dayanıklı
olmaları ile ön plana çıkıyor. Zorlu arazilerde rahat biniş
sağladığı belirtilen Karabağ atlarının, özellikle endurans (atlı
dayanıklılık) kategorisinde avantaj sağlayabilecek niteliklere
sahip olduğu söyleniyor. Karabağ atlarının Ahalteke, İran,
Kabartay, Türkmen ve Arap atlarının karışımından oluşan

ruva Magazine which follows specifically the
advanced industrial side of equestrianism of Europe
is also on the watch of Caucases and Middle Asian

equestrianism.
The Truva team that noticed the value that is placed on the
horse in Turkmenistan, the efforts and the budget to
internationally promote Akhal Teke horses, has established
connections in Baku and researched the equestrian profile
of Azerbaijan.
In Azerbaijan, Karabağ horses, that is named after their
region, are bred and looked after. These horses are known
for their endurance. As the Karabag horses are said to be
comfortable on hard trails, they come across as the qualified
endurance horses. It is said that Karabag horses are mixed
from Akhal Teke, Iranian, Kabartay, Turkmen and Arabian
horse bloodlines. The number of Karabag horses in
Azerbaijan’s Saki region is said to be below one thousand
and are in danger of extinction. The second prominent breed

T

T

Azerbaijan

Equestrianism

is Promising

Henüz çok yeni bir faaliyet alanı olmasına
rağmen Azerbaycan atçılığı, oldukça güven
verici bir gelişim içinde. Azerbaycan’da atçılık
alanında çok kısa zamanda büyük
dönüşümler yaşanabilir.

Azerbaycan

Atç›l›¤› Gelecek

Vaat Ediyor
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ARAF Genel Sekreteri Bahruz Nabiyev, Bekar (solda) ve Altun ile / ARAF Secretary General Bahruz Nabiyev, Bekar (left) and Altun

of the country that pertains 15% of the horses is Deliboz
/ Dilbaz horses. As the Deliboz / Dilbaz horses are known
for their frustration and mood swings, these
characteristics are pointed out as the down sides of this
breed.
ARAF, Azerbaijan Equestrian Federation is founded in
2009. The federation encompasses flat raceing category
in difference with Turkish Federation. As the large
development of race tracks, arena arrangements are
taking place in the country, the infrastructure work is in
progress. Bahruz Nabiyev, ARAF Secretary General who
talked about Azerbaijan Equestrianism development
indicated that they were in close relationship with Turkey.
As Nabiyev said that ‘We have great connection with
TBF in the new term’, underlined the increase in
investments towards Azerbaijan Equestrianism despite
it’s recent start.
A flat race breeder Behman Mustafayev gave an insight
about the facilities where mostly purebred and other
breed horses were placed. Mustafayev indicated that
they produce in U.S.A., the high performance horses
that are born in Baku are also sent to U.S.A. and they
got great results from these horses.
The owner of Gunay Stables, a show jumping stable
located in Baku center, Mahmud Nadiroğlu follows the
world equestrianism as well. Nadiroğlu, who owns a
show jumping breeding stable that has 50 horses in
Hamburg Germany, points out that they organize FEI 4*

melez bir ırk olarak ortaya çıktığı düşünülüyor. Bugün özellikle
Azerbaycan’ın Şaki bölgesinde yetiştirilen Karabağ atlarının
sayısı binin altında ve soylarının tükenmesi tehlikesi ile karşı
karşıya. Ülkenin atlarının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan ikinci
yaygın ırk ise Deliboz/ Dilbaz atları. Enerjik ve tempolu olarak
tanımlanan Deliboz/Dilbaz atlarının sinirli ve değişken ruh
haline sahip olmaları ise olumsuz yanları olarak gösteriliyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Atçılık Federasyonu ARAF 2009
yılında kurulmuş. Federasyon, Türkiye’den farklı olarak düz
koşu kategorisini de faaliyet kapsamına almış bulunuyor. Hızlı
bir yapılaşma ve gelişmenin görüldüğü ülkede yarış tesisleri,
saha düzenlemeleri ve alt yapı yatırımları sürüyor. Azerbaycan
atçılığının gelişimi ve hedeflerine ilişkin olarak görüştüğümüz
ARAF Genel Sekreteri Bahruz Nabiyev, atçılık alanında Türkiye
ile yakın bir işbirliği içinde olduklarını belirtti. ‘TBF ile ilişkilerimiz
yeni dönemde oldukça iyi gelişiyor’  diyen Nabiyev, yeni
yatırımlar hakkında da bilgi vererek Azerbaycan atçılığının çok
yeni olmasına rağmen hızlı bir gelişim sergilediğini vurguladı.
Ağırlıklı olarak düz koşu atları yetiştiren atçılardan bir diğeri
olan Behman Mustafayev ise çoğunlukla safkan atların
bulunduğu fakat yanı sıra diğer cins atların da yer aldığı tesisleri
hakkında bilgi verdi. ABD’de de üretim yaptıklarını belirten
Mustafayev, Bakü’de doğan atların en iyi özelliklere sahip
olanlarını ABD’ye gönderdiklerini, yetiştirdikleri atların büyük
başarılar elde ettiğini belirtti.
Bakü’nün merkezinde, konkur atlarına yönelik faaliyette
bulunan Günay Çiftliği’nin sahibi Mahmud Nadiroğlu, dünya
atçılığını da yakından takip ediyor. Almanya’nın Hamburg

Bakü’de atçılık tesisleri yükseliyor/Increase of Equestrian centers in Baku



40  TRUVA | Nº6/2013

şehrinde de konkur atları üretimine
yönelik 50 dolayında at barınan bir tesisi
bulunun Nadiroğlu, Bakü’de FEI 4 yıldız
düzeyinde bile yarışlar düzenlendiğini
vurguladı. Yarışmalarda cazip ödüller
verildiğini ve kendilerinin de bu
yarışmaları desteklediklerini belirten
Nadiroğlu, bu yarışlara pek çok ülkeden
sporcunun katıldığını söyledi.
Azerbaycan görüşmelerinden
edindiğimiz ortak izlenim; Bakü hem
düz koşu hem de konkur dalında önemli
bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Buna
yerel atların da kendini gösterebileceği
geleneksel binicilik türleri ve atlı
dayanıklılık gibi dallar da eklendikçe
gelişme hızı daha da artacak gibi
görünüyor.
Ancak Türkiye ile kardeş bir ülke ve halk
konumunda bulunan Azerbaycan ve
halkı, atçılıkta yakın dönemde yaşanan
bazı ilişkilerden pek de hoşnut değil.
Fakat umutsuz da değil. İki ülke atçılık
ilişkilerinin hızla geliştiği vurgulanırken,
uluslararası ilişkilerde ortak hareket
etme, atların taşınması ve at giriş
çıkışlarında yaşanan sorunların aşılması
temennileri de dile getirildi.

events in Baku. Nadiroğlu underlines
that the prizes of the competitions
are highly intriguing and that many
competitors from many countries
participate in the competitions.
The mutual insight from Azerbaijani
connections is that Baku is
preparing for a great development
in flat racing as well as show
jumping. To this development, the
participation of local horses in
endurance and traditional sports
will give Azerbaijani equestrianism
a wide range or equine industry.
Moreover, as Azerbaijan and its
population is in brotherhood stage
with Turkey and its population is
not very content of the both
countries relationship on the level
of equestrianism. But it is not so
hopeless. As both countries state
that their equestrian relationship is
growing, it is indicated that both
countries will move as one in the
international arena and the
problems during horse
transportation to one country to the
other will be sorted out.

TANITIM | ADVERTISEMENT

iamond Jubilee Pageant
(Elmas Jübile) Kraliçe
Elizabeth’in taht hayatının

60’ıncı yıldönümünü onurlandırmak
adına Windsor Şatosu’nda düzenlendi.
90 dakika süren geçitte Safkan Arap,
Shetland Midilli, Süvari, Rodeo atları
ile Avusturyalı ve Hintli atlardan oluşan
558 adet at Kraliçe için performans
sergiledi. Buckingham Sarayı’nın bir
maketi şeklinde tasarlanmış sahnenin
önünde dans eden, birbirleriyle yarışan
ve piruet yapan atların gösterisi göz
kamaştırıcıydı. Umman Sultanı da aynı
zamanda Umman Kraliyet Süvarisi’nin
110 üyesini bu etkinliğe gönderdi.
14 Mayıs 2012 tarihli The Times Gazetesi
haberinde Kraliçe Elizabeth’in 60’ıncı
yıldönümünde bir hayli beğeni toplayan
Karabağ atı.

D iamond Jubilee Pegeant that
honored the Queen Elizabeth’s
60th crown anniversary took

place in Windsor Castle. During the
90 minute show, 558 horses,
Purebred arab, ponies, military,
rodeo horses that were with
Australian and Indian riders,
performed for the Queen.  The show
of the horses that were dancing,
racing and making piruets in front
of a Buckingham Palace model
stage was magnificient. Oman
Sultan also sent 110 Oman Royal
Cavalry to this performance.
news on the Times Newspaper
of the Karabag horse that
fascinated the spectators at the
Queen Elizabeth’s 60th crown
anniversary.

D

Mahmud Nadiroğlu da Almanya’da at
yetiştiriyor

Mahmud Nadiroğlu breeds horses in
Germany

Behman Mustafayev Bakü’de doğan
atların seçilmişlerini ABD’ye gönderiyor

Behman Mustafayev sends his
elected foals to USA
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Biz atların insan iletişimi ile ilgili işaret geliştirme
konusunda doğuştan yatkınlığı var mıdır ile ilgili
bir araştırma yapılmış.  Dört ayaklı bendenizin

bakış açısından yazılanları doğru bulduğum için sizlerle
de paylaşmak istiyorum.

İyi bilinen bir şey var ki, esaret altındaki vahşi hayvanlar,
hayatları boyunca insanlarla yaşadıklarından dolayı,
insan davranışlarını okumayı öğreniyorlar.

Biz atlara gelince, insanları okuma konusunda doğuştan
gelen becerimiz çok eski çağlara kadar uzanıyor. Ayrıca
bu beceriyi geliştirmek için insanlarla beraber zaman
geçirme gereksinimi en az olan tür atlardır.
İlk deney tayların insanların işaretlerini anlama becerisi
ile ilgili olarak yapılmış. Keçiler, maymunlar, jibonlar,
yunuslar, köpekler, kuzgun, kaplumbağa gibi bir çok
türde olduğu gibi biz atlarda diğerlerinin bakışlarını
anlıyoruz. Daha zorlaştırılmış deneylerde maymun,
köpek ve atların görmek ve bilmek arasındaki ilişkiyi
anladıkları tespit edilmiş.

Diğer bulgular da atların ve köpeklerin insan bakışlarındaki
ince ipuçlarını ayırt ettiği ve  bir şey yapmamız için verilen
emre uyup uymama konusunda karşımızdakinin
bakışlarına bakarak karar verdiğimizi gösteriyor.

Tabi ki, bizler sürü canlıları olduğumuz için, insanlar
bize yaklaşırken reaksiyonumuz sadece vücut
hareketlerine değil, başın yönü, gözlerin görünürlüğüne
de bağlıdır.

Yine çok önemli bir konu birden çok bilgi akışı ve iş süreci
esnasında, yeni ve yabancı objelere bakarken sağ
gözümüzü, tanıdık insanlara bakarken yine sağ gözümüzü
kullanmayı tercih ederken, tanımadığımız insanlara
bakarken ise sol gözümüzü kullanmaya meyilliyiz.

Biz atların uyarının artmasını sağlayan işaretleri
kullanma becerisi küçük yaşlardan itibaren vardır. Bu
performansın sebebi insanlarla çok vakit geçirme
gerektirmeyen, genel ve basit bir öğrenme
mekanizmasıdır.  Becerinin anahtarı, insanları sosyal
hayatımızdaki ortağımız olarak görmekte yatar.

‹letiflimde ‹flaret

B
here is a research done about whether natural sign
communication exists among humans and us horses.
As your four legged friend, I would like to share the

results which I find useful.

There is something that is known, as the captured wild
animals live with humans, they learn how to read human
behavior.

As for us horses, our natural sign reading skills come from
the old ages. Also, horses are creatures that need little time
with humans to develop this skill.

The first trial was done with foals to see if they perceived
human behavior. As we understand from the looks of goats,
monkeys, gibbons, dolphins, dogs, ravens, and turtles, we
horses also understand looks of others. In more difficult
trials, monkeys, dogs and horses are confirmed to distinguish
the difference between looking and knowing.

Other findings show that horses and dogs understand the
differentiation of human cues to whether to do something
or not to do what is commanded.

Of course, as we are herd animals, our reactions are not
only towards body language; but towards the head and eye
position.

Another important issue is that once there is a volume of
information flow, we use our right eye to identify new and
foreign objects, also to use our right eye to look at familiar
people but to look at unfamiliar people we tend to use our
left eye.

Us, horses have the ability to use cues to increase awareness
since our early life. This performance’s cause is a
mechanism that needs very little human interaction and is
general and basic as it can be. The key of the skill is to accept
humans as our life partners.

Sign Usage In Communication

T

İlginay Göbüt
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like to make a detour from my train of thought on horse
breeds which stem out of our mindful imagination and dwel
upon yet another fashionable concept: Change! I would like

to utter a few words on the subject, within “horse” context.

I am going to comment on how horses and horsemanship, which
on the appearance are a staunch statue, supporting the status
quo; in effect readily shoulder the shifts in paradigm and carry
the change into our daily lives.

Formerly hunted down for meat, horse was relatively lately
transformed into a beast of burden first in drought then under
saddle. Mentioning transformation, I would like to elaborate on
the fact that this transformation took place in a fashion, not
replacing the “old” with the”new” downright by declaring former
null and void, but having the old still surviving while the new
takes the stage where both coexist simultaneously. Just like
what is meant by the concept of “evolution of consciousness” to
the followers of a certain understanding, and graphicaly similar
to a Mayan pyramide, additional layers (levels/usages) are clearly
seemed to exist together.

Coming back to horses; we can say the utilization of meat and
milk continue withstanding their seemingly later promotion
to service animal par excellence. I think the fact that horse
butchers flourish in their trade under specially designed “horse
shoe” brand signs in Paris, is a magnificient and graphically
very striking example for the subject in question. The very
Paris of the equestrian artist Bartabas, and of the world's
most renowed riding school Saumur, almost a pillar of classical
riding!

Horse meat has been devoured in a wide range of countries
througout the ages. Italian salami, Hungarian salami and a whole
range of delicatessen cannot simply be without it. It is almost a
must for gourmet kitchens. These applications are examples of
a voluntary nature. There is however other incidences too. Maybe
on a less voluntary base but more arising from dire necessity:
The military practice of eating out the horses especially in besieged

nsan muhayelesinin ürünü olduğunu düşündüğüm
“at ırkları” ile ilgili yazıma ara verip, günün modasına
uygun başka bir tasavvura değinmek istiyorum:

değişim! Değişim hakkında, at bağlamında birkaç lakırdı
edeceğim.

Görünürde statüko'nun neredeyse heykelleşmiş tarzda
taşıyıcısı olan at ve atçılığın nasıl paradigma kırılmalarına
vesile olduğu ve yeni usûlleri de başarıyla omuzlayıp
kaldırdığını ve hayâtımızın taa ortasına kadar getirdiğinin
hikâyesini yorumlayacağım.

Bidayette eti için avlanan at, giderek önce yük sonra da
binek olarak hizmet hayvanına dönüştü. Bu dönüşümden
bahsederken, bir sonraki durumun bir öncekini tamamen
ortadan kaldırmadığını ve “eski” devam ederken, “yeni”nin
de onunla beraber varlığını sürdüren bir “değişim”den
söz ettiğimi hususiyetle belirtmek istiyorum. Âşinası
olanların “bilincin evrim” mevhumu ile anladıklarına
benzer şekilde, tıpkı bir Maya piramidi gibi değişik katların
(seviyelerin/kullanımların) aynı anda, birlikte var
olduğunu görüyoruz.

At konusuna dönersek; yâni tam hizmet hayvanı
olmaya terfii etmişken, atın eti ve sütünden de istifade
alenen berdevâm diyebiliriz. Bu hususun muhteşem
olduğunu düşündüğüm, grafik mânâda çarpıcı bir
ifâdesi; at sanatçısı Bartabas ve klasik biniciliğin mühim
kutuplarından birisi olan Saumur mektebinin
memleketi Fransa'nın baş şehrinde nal amblemli at
kasaplarının, hem de emsal etlere nazaran daha
yüksek fiyatlarla icra-i faaliyetlerine alenen devam
ediyor olmalarıdır!

Geçmiş ve şimdikî zamanlarda, çoğu yerde ata biniliyor
ve at eti yenilmeye devam ediyor. İtalyan salamları,
macar salamları ve başka envaî tür şarküteri ürünü
bugünlerde at eti olmadan düşünülemez bile. Bu
şikemperver gurmeliğin olmazsa olmazı. Bunlar

Mahir Başdoğan

İ I

Değişim ve At Üzerine
Bir Deneme
Değişim ve At Üzerine
Bir Deneme

Essay On Change
Through Horsemanship

Essay On Change
Through Horsemanship



garrisons  in the not too distant past. Which is worse?
Horses in the army or horse flesh on the plate. This

is a different debate with many aspects depending
on one's personal disposition, so we better avoid

it altogether. Out of innumerable cases let me
suffice with this example: Colonel Baden Powel
(the founder of Boy Scouts) as the commander
of a besieged town in Boer War documented
the extensive usage of horses, not just the
meat, in an elaborate list. Interested readers
can trace this list by enquiring the
Ladysmith incidence of the Boer War.

In short, there has never been a
“horsey community” which did not

somehow eat horses. There are
entries in the age old turkish
dictionary “Divan-ı Lûgat-ı Türk”,
roughly meaning that horse meat
smells beautiful. One should not
deny that such things never
happen with one's own.  It may

and does happen everywhere.
Coupled with the open, legal and
accepted practices, there are
hidden, illegal and clandestine ones
too. It is very conforting to assume
thal “all” the horses are kept after

well to the end. Especially for the
ones who consider themselves

“horseman”. But a moment's reflection
will help to grasp the real nature of the
end of the story which is markedly
more macabre than the fairy tale.
Very few owners really bear witness
to the peaceful last breath of their
beloved horses. A tale comparable to
'little lambs trusted to friendly butchers
for a healtier upbringing' is widely
circulated in the horsey world,
without actually anybody uttering a

single word about it. Most of the
horses in use end up on a plate
or in a pet food can. It is wise to

come to grasp with this fact.
Having done so, may constitute

an evolution in our consciousness.

A last word on the subject: veterinary prescriptions in Germany
are administered with the pior knowledge of whether or not the
horse in question is going to the slaugther house. It is obvious
that the unhealthy part of a “clandestine” horse meat is the
amount of poisonous medicaments applied earlier...

gönüllü uygulamalar. Bir de yakın zamana
kadar askeriyede uygulanan, muhassara
altındaki garnizonlardaki, belki gönülsüz ama
mecburî atları yemek uygulaması da var. Hoş
askerde at mı daha kötü, yoksa tabakta at
mı? Bu soruya meşrebe göre cevap
verileceğinden, gelin isterseniz oralara hiç
girmeyelim. Sayısı çok fazla olsa da, konuyla
ilgili sadece şu örnek ile yetineceğim.
İzciliğin kurucusu meşhur Baden Powel,
Boer harbinde muhassara altındaki bir
garnizon şehrinin kumandanı olarak
envanterindeki atların etinden ve
neredeyse herşeyinden nasıl
yararlanılacağını gayet şümûllü bir
şekilde hazırlatarak tarih kayıtlarına
geçmiştir. Meraklısı Boer harbinin
Ladysmith bahsinde tafsilatlı
listeye ulaşabilir.

Atçı olup da at eti yememiş bir
topluluk neredeyse hiç yoktur
vesselâm. Divan-ı Lûgat-ı Türk'te
at etinin mis gibi koktuğu
mealinde tanımlar vardır. Bizde
öyle şeyler olmaz denilmemelidir.
Her yerde olur. Açık ve ortada olan
kadar gizli, saklı ve “kaçak” olanı da
vardır. Mevcut bütün atların “sonuna”
kadar ihtimam ile bakıldığını
zannetmek tarifsiz rahatlık verir. Hele
hele atçı olduğunu düşünüp kendini
öyle anlayıp, anlatanlara... Ancak
durup azıcık düşünmek, hikâyenin
gerçek sonunun hayallerdekinden
bir nebze daha karanlık olduğunu
fark ettirecektir. Çok az “atçı” sevdiği,
emektar atının huzur içinde son
nefesini verdiğini görmüştür.
Kuzuların daha iyi beslenmeleri için
kasap amcalara emanet edilmesi masalının bir başkası
at dünyasında hiç dillendirilmeden anlatılır durur.
Kullanımda olan atların çoğu ya insan yemeği ya
kedi/köpek maması cinsinden et olur. Bilinçlerimizde
buna yer açarsak, bir adet bilinç evrimi değişimini
kabullenmiş oluruz.

Bu bağlamdan olacak şekilde şimdilerde Avrupa'da
mesela Almanya'da atlara verilen veterinerlik hizmeti,
sonradan o atın kesilip kesilmeyeceği önceden bilinerek
yapılmakta ve duruma uygun ilaçlar kullanılmaktadır.
Ma'lum “kaçak” etin sağlığa zararı ilaç olarak kullanılan
zehirlerden olmasın sakın!..
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s Truva Magazine, we
travelled to Spassk,
Rizansky, Russia to follow

the 5th Open International
Equestrian Festival
‘SODRUZHESTVO’ Cup with
leadership of Harmke Westervelt
founder of Horseacademy. The
sponsor of the SODRUZHESTVO Cup
Igor Morozov proudly said ‘We
started endurance five years ago,
but today we have reached a
professional and international level

in the region and we thank all the
FEI judges, riders, horses and

all who contributed to the
organization.’

Among the participants there were
Ukraine, Kazakistan, Russia,
Belarus as teams and individuals.
The competitors successfully
completed adult and young riders
CEI* 80km, 2* 120km, 3* 160km.
The winner of the highest category
competition CEI3* 160KM challenge
SODRUZHESTVO cup was
Kazakhstan, first and second runner
ups were Russia.

ruva Magazine olarak,
Horseacademy program
başkanı Harmke Westervelt

liderliğinde 5. Açık Uluslararası
Binicilik Festivali ‘SODRUZHESTVO’
Kupası’nı takip etmek için Rusya’nın
Spaask Rizansky bölgesine gittik.
SODRUZHESTVO Kupası’nın
sponsoru Igor Morozov; ‘Atlı
Dayanıklılık sporuna 5 yıl önce
başladık ve bugün geldiğimiz nokta
profesyonel ve uluslararası
yarışmalar düzenleme
seviyesindedir. Tüm FEI
görevlilerine,
binicilere, atlarına ve
organizasyonda
emeği geçen herkese
teşekkürlerimizi
sunuyorum.’ diyerek
gururunu sözlere döktü.
Yarışmacılar arasında takım ve ferdi
olarak Ukrayna, Kazakistan, Rusya,
Belarus gibi ülkelerden temsilciler
vardı. Tüm yarışmacılar CEI * 80
km, CEI 2* 120 km, CEI 3* 160 km
kategorilerini başarıyla bitirdiler.
SODRUZHESTVO Kupası’nın en
yüksek kategorisi olan CEI 3* 160
km yarışmasını Kazakistan
kazanırken, ikinci ve üçüncülüğü
Rusya elde etti.

Rusya’da
Kazaklar
Kazand›

Kazakh
Victory
in Russia

A
T
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Kategori
Category
CEI 3* 160 Km

CEI 2* 120 Km

CEIJY 2* 120 Km

CEIJY 1* 80 Km

CEI 1* 80 Km

CEIO 1* 80 Km Takım
Team Challange

At Adı
Horse Name
Oily

Montana Eva

Redada

Bizan

Akhtuba

Ushtogan

Zhary

Zhas Akkanat

Chekist

Ülke
Country
Kazakistan/Kazakhstan

Rusya/Russia

Rusya/Russia

Rusya/Russia

Rusya/Russia

Kazakistan/Kazakhstan

KAZANANLAR / WINNERS

Binici
Rider
Azat Koishiev

Elena Loseva

Elena Zabelina

Anastasia Begosinskaya

Sergey Bondarenko

Yesenaman Koishiev

Bektas Mukyrbaev

Anes Yetrekov

Natalya Dolgikh

Binici
Rider
Azat Koishiev

Elena Loseva

Elena Zabelina

Anastasia Begosinskaya

Sergey Bondarenko

Yesenaman Koishiev

Bektas Mukyrbaev

Anes Yetrekov

Natalya Dolgikh

Kategori
Category
CEI 3* 160 Km

CEI 2* 120 Km

CEIJY 2* 120 Km

CEIJY 1* 80 Km

CEI 1* 80 Km

CEIO 1* 80 Km Takım
Team Challange

At Adı
Horse Name
Oily

Montana Eva

Redada

Bizan

Akhtuba

Ushtogan

Zhary

Zhas Akkanat

Chekist

Ülke
Country
Kazakistan/Kazakhstan

Rusya/Russia

Rusya/Russia

Rusya/Russia

Rusya/Russia

Kazakistan/Kazakhstan
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Harmke Westervelt
Gelecek Vaat Eden
Binicilik Kulübü:
NAPOL‹
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lovak Equestrian Club Napoli is the initiative of Mr. Mario Hoffmann.
Mr.Hoffmann started riding in endurance three years ago and
grabbed every opportunity to support endurance in his country.

Since three years, his staff is organizing international FEI competitions
and their races have taken an important place at the International Calendar.
Mr.Hoffmann himself has taken the endurance stage by storm. He competed
in several big races and is qualified for the European Championships in
Most this year. Last year he also participated in the prestigious Presidents
Cup in Abu Dhabi.
Meeting the manager of the club, Mr. Alexander Nalepka immediately
shows the professionalism of the Napoli team. Dressed in reflecting clothes
and with walkie talkie in hand, he refers me to Mrs. Andrea Becker, who
manages the Vet Gate office. As we are in the middle of an FEI** race in
Mengusovce, everybody is busy and needed everywhere.
Yet, Mrs. Becker finds the time to explain everything there is to know about
the race and the Napoli Equestrian Club. It's impressive to know that only
three years ago was the first race they organized and today, there are
competitors from seven different countries.
There will be even more in September, Mrs. Becker explains. In September
is the CEI*** East European Endurance ride; a race with probably the highest
prize money in any European endurance event. Last year, the race started
in Austria, continued through Hungary and finished in Slovakia. The race
was won by Qatary rider Saad Mohammed Saldawsari.
This year the entire 250 km race will take place in Slovakia and the
expectations are that there will be even more nationalities participating
than last year.
Mrs. Becker’s husband is in charge of the track and together with Mr.Nalepka
and another two people they form the organizing committee for the races.
There's a lot to be done before an FEI event can take place. Communication
with FEI officials and riders, landowners and police are all part of the job.
Designing route maps, website and promotional material and of course
organizing volunteers to help at the actual event.
And Mr. Hoffmann has bigger plans ready to launch. His new development
is a big Sport Complex in Samorin with an accent on equestrian sports.
The facility extends 86 hectares and promises to become one of the biggest
sport complexes in Europe.
Trainer of his endurance horses is Bernat Casals Fores from Spain. Bernat
goes back and forth between his family's yard in Spain and Mr. Hoffman's
stables in Slovakia and during the winter season Bernat and his wife work
at the Bouthib Riding School in Abu Dhabi.
Bernat tells me about Mr. Hoffmann's dream to support endurance in his
country and abroad. He is willing to invest and give more and more people
the opportunity to enjoy this sport. He is a hands on man and often trains
the horses himself and Bernat points out that besides the professional
relationship they have, he respects Mr. Hoffmann for many different
reasons.
We keep our eyes towards the East European Endurance Ride, coming up
in September. It promises to be a race not to be missed. Taking place from
18-22 of September there is still time to enter. For more information, go
to their website www.enduranceride.eu and make it happen!
Enjoy the ride!

S

NAPOLI: An
Equestrian

Club With Future
lovak Binicilik Kulübü Napoli Sn. Mario Hoffmann bey
tarafından yapılmış bir girişimdir. Sn.Hoffmann atlı
dayanıklılık branşına 3 sene önce başlamış olup, ülkesinde
atlı dayanıklılığı destekleyecek tüm olanakları kullanmaya

çalışmış. Son 3 senedir, ekibi FEI uluslararası yarışmalar
düzenlemekle birlikte, yarışmaları uluslararası yarış takviminde
önemli bir yer edinmiştir.
Sn. Hoffmann kişisel olarak da atlı dayanıklılık anlamında
gelişmelerde bulunmuştur. Büyük yarışmalara katılıp bu sene
gerçekleşmiş olan Avrupa Şampiyonasında kalifiye olmuştur.
Geçen sene prestiji yüksek Abu Dhabi Cumhurbaşkanlığı Kupasına
da katılmıştır.
Kulübün menajeri Alexander Nalepka ile tanıştığımda hemen
Napoli takımının profesyonelliğini hissettim. Yansıtıcı kıyafetleri
ve elindeki telsizle beni Veteriner Kontrol şefi Andrea Becker’a
yönlendirdi. Mengusovce’de gerçekleşen FEI** yarışmasının
ortasında olduğumuzdan herkes bir yerlere koşturma telaşındaydı.
Buna rağmen Becker yarışma ve Napoli Binicilik Kulübü’nün
detaylarını açıklama zamanı buldu. Beni en çok şaşırtan sadece
3 sene içerisinde uluslararası yarış düzenleme seviyesine
gelmeleri ve yarışmaya 7 ayrı ülkeden katılımcı olması oldu.
Becker ‘Eylül ayında daha fazla olacak’ diye açıkladı. Eylül ayında
CEI*** Doğu Avrupa Atlı Dayanıklılık yarışması olacak, Avrupa
atlı dayanıklılık yarışmalarının en yüksek ödüllü yarışması olacağı
kesin. Geçen yılki yarış Avusturya’dan başlayıp Macarasitan’dan
devam edip Slovakya’da bitti. Yarışmanın birincisi Katar’dan Saad
Mohammed Saldawsari oldu.
Becker’in eşi parkurdan ve Sn.Nalepka’yla beraber bir kişi ile
yarış organizasyon komitesinde görev alıyorlar. FEI
yarışmalarından önce yapılması gereken çok iş var. FEI yetkilileriyle
ve yarışmacılarla temaslar, yer sahipleri ve polisler tüm bu
çalışmaların içerisindeler. Parkur tasarımı, websitesi ve tanıtım
materyalleri ve tabiki yarışmada görev alacak gönüllülerin
organizasyonu.
Hoffman’ın daha büyük planları lansman için beklemede. Örneğin,
Samorin’de atlı sporlar için yatırım yaptığı büyük spor kompleksi
bunlardan birisi. Tesisin 86 hektar alan üzerine kurulması
öngörülmüş olup, hedeflerinden biride Avrupa’daki en büyük atlı
spor tesisi olmasıdır.
Atlarının çalıştırıcısı İspanyol Bernat Casals Fores’tır. Bernat
İspanya’daki ailesi ve Hoffman’ın Slovakya’daki çiftliği arasında
gidip gelmekte ve kış aylarında Abu Dhabi’de bulunan Bouthib
çiftliğinde eşiyle beraber çalışmaktadır.
Bernat, Sn. Hoffman’ın hayallerinden birinin atlı dayanıklılık
sporunu ülkesinde ve yurtdışında desteklemek olduğunu belirtti.
Zamanını bu sporu sevdirmek ve daha fazla yatırım yapmak
istediğinin altını çizdi. Bernat, Sn. Hoffman’la beraber at
çalıştırdıklarını ve kendisinin bizzat işiyle ve bu sporla yakından
ilgilendiğini, iş dışında da ayrı bir dostlukları olduklarını belirtti.
Şu anda tüm heyecanımız Eylül ayında gerçekleşecek olan Doğu
Avrupa Atlı Dayanıklılık Yarışmasını beklemektir. 18 - 22 Eylül
tarihlerinde gerçekleşecek olan yarışma için katılım hala devam
ediyor. Daha fazla bilgi için www.enduranceride.eu adresinden
katılım şartlarını ve yarışma bilgilerini inceleyebilirsiniz.
İyi binişler.
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u sayımızda Nisan ayında gerçekleştirilmiş olan EQUİST
At ve Binicilik fuarında kızım Yasemin ile farklı at ve
ponylerle yapmış olduğumuz gösterilerden bahsetmek

istiyorum.
Gösterilerimizde hiç tanımadığımız atlar kullandığımız için, her
birinin psikolojik ve duygusal açıdan ne kadar farklı reaksiyonlar
verdiğini görmek hoşumuza gitti.  Doğru uygulandığında
bahsedeceğim bu tekniğin ne kadar etkili olduğunu gördük. Nitekim
5 dakika kadar kısa bir sürede hiç tanımadığımız bir at ile yakın bir
iletişim kurmak mümkün oldu.
Filmlerde insanları devirmek için eğitilmiş bir aygır ile (bunu tabi
sonradan ögrendik) çalışırken Yasemin biraz zorlandı; çünkü
kendisi ile çalışırken almış olduğu eğitimin aksine tam tersini
istedik. Yürürken bizim alanımıza dikkat etmesini ve bizi kaale
almasını istedik. Dolayısı ile birazda gürültü, kalabalık ve ışıkların
etkisinden sinirlenen aygırı ben ele almak durumunda kaldım.
Eğer liderlik konumunuzu koruyabiliyorsanız ve at ile doğru şekilde
iletişimde bulunuyorsanız; at aradaki farkı anlar: Kendisinden

n this issue I would like to talk about the workshops
we have done with my daughter Yasemin during
EQUIST Horse and Equestrian Fair that took place

in April.
As we used different horses for each of our workshops, it
was nice to see the horses’ different psychological and
emotional reactions. This technique that I will talk about, if
used correctly, can be very effective. Moreover, in a short
time like five minutes we were able to communicate with a
horse that we have never seen before.
For Yasemin, it was pretty difficult to work with a stallion
that was trained to make people fall (we learned this
afterwards); because we asked for the opposite of what the
horse knows. We asked him to respect our boundaries and
not cross the line. I had to take over the stallion that got
frustrated from the noise, crowd and lights during the fair.

B O
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If you guard the leadership status and communicate
with the horse correctly; the horse will understand the
difference: Should he make people fall or should watch
out for people?
A flat race horse owner who saw me during this workshop
asked me to look at his four year old horse that refused to
leave the starting box. As I am not familiar with flat racing,
I did a little research. I found the videos that I needed. In one
of those videos, I discovered the importance of trust between
the jockey and the horse. If you research the word ‘Savyriding’
online, you can see how important this natural horsemanship
training method is in flat race horses.
In these videos, the focus of the exercises is to walk the
horses into the starting box, walk them out of the starting
box, and then make them wait in the starting box and continue
to put them in and out of the box.
Moreover, it is a fact that to achieve success in any discipline
it is very important to establish the paramount connection,

trust, mutual understanding, and nonviolent training with
the horse.
On early Sunday morning, we went to the race track before
the fair. According to my observations, the horses were
transported with two grooms, one on the left and one on the
right. One of the grooms said to me ‘During one of the
international races, a female jockey came with her horse by
herself, took care of the horse without any help, participated
in the race and left.’
It took me a half an hour to take the horse out of its box to
transport to the other box without violating my personal
space. As the horse was always on the leadership position,
it was a difficult moment for him to accept another being’s
leadership. During the workshop, I realized how difficult and
time consuming this training would take. On the photographs
below, you can see the horse’s acceptance of my leadership
even for a short time. The loose lunging reign, the neck tilt,
ears half bent (listening and trust) shows us the start of the
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insanı devirmesi mi; yoksa insana dikkat etmesi mi isteniyor ?
Bu gösteriyi gören bir yarış atı sahibi starttan çıkmakta zorluk
çeken 4 yaşındaki aygırına bakmamı istedi. Yarış dünyası ile fazla
haşır neşir olmadığından hemen internete girip biraz araştırma
yaptım. Nitekim görmek istediğim videoları bulabildim. Bu
videolardan birinde genç atların binicisi ile olan güvenine ve
sükunetine büyük önem veriliyordu. “Savyriding” kelimesini internet
ortamında ararsanız doğal atcılık yöntemlerinin yarış atlarına da
uygulanıp ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz.
savy training with natural methods
http://www.youtube.com/watch?v=6jX3ie1w8TE
Diğer ilginç bir site ise şudur:
Saratoga training
http://www.youtube.com/watch?v=WLJJzuwCs9Y
Bu filmlerde atların adeta şeklinde starting boxa sokulup, adeta
şeklinde çıkarılması, tekrar geri dönüp içinde bekletilmesi veya
geri yürütülmesi gibi egzersizlere odaklanılıyor.
Nitekim tahmin ettiğim gibi hangi disiplinle meşgul olursanız olun

temelinde binici ile atın arasındaki kuvvetli bağ,  güven, karşılıklı
anlayış, şiddete başvurmama başarının temel taşını oluşturuyor.
Pazar sabah erken kalkıp fuar öncesi yarış yerine gittik. Çalıştığımız
at çok güzel ve değerli bir attı fakat kendisinde çok büyük stres ve
travma olduğunu hemen hissettim. Zaten seyisi  atın ahırına
girmemi doğru bulmadı.
Bu atı tek başına bir seyisin yedekte götürebilmesi imkansızdı.
Zaten gözlemlerime göre atları yedekte biri sağda diğeri solda 2
kişi götürüyordu. Hatta seyislerden biri bana şöyle dedi, “burada
uluslararası bir yarış koşuldu, bir bayan binici atı ile tek başına
geldi, atı ile tek başına meşgul oldu, yarışını koştu ve gitti ” dedi.
Benim bu atı ahırından çıkartıp beni geçmeye veya ezmeye
çalışmadan diğer ahıra götürebilmem yarım saatimi aldı. Şimdiye
kadar hep lider konumunda olduğu için bu sıfatı başka bir canlıya
geçirmek onun için çok zor bir durumdu. Bu çalışma esnasında
işin ne kadar zor olduğunu ve saatler sürecek bir çalışma
gerektirdiğini fark ettim. Yandaki resimde kısa bir süre için bile
olsa benim liderliğimi kabul etmiş gözükmektedir. Lonj ipinin
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esnek olması ve kendisinin rahat pozisyonda boynunun aşağı
doğru olması, kulakların yarı kısık hali (dinleme ve güven hali)
bana güven duymaya başladığına dair belirtilerdir.
Daha sonra atı yarış sahasına çıkarttık ve stresi daha da arttı.
Patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Bu seviyede starting boxuna
binici üzerindeyken sakince yaklaşması imkansızdı. Sanırım toplam
2 saat çalıştık. Sonunda starting boxun içine yürüyerek yedekte
sokabildim. Fakat çıkarken dörtnala, fişek gibi çıktı. Ama uzun lonj
ipi sayesinde yakalayabildim. Bu davranışı tahmin etmekle beraber,
biraz aceleci davrandım. Henüz yürüyerek starting boxa girip
çıkacak durumda değildi. Nitekim geri dönüp diğer yönden starting
boxuna sokunca adeta şeklinde girmesine rağmen hızlandığını ve
tutamamayacağımı fark edince ipi bıraktım ve o da ahırına
geri döndü.
Bu at için yapılması gereken en önemli egzersiz öncelikle sadece
yedekte insanı ezmeden güvenle yürüyebilmesi, daha sonra sakin
bir şekilde starting boxun etrafında yürütülmesi, durdurulması,
geri yürütülmesi ve içine sokulmasıdır. Maalesef travmalı atlarda

bütün bu antrenmlara en baştan at hiçbirşey bilmiyor gibi sıfırdan
başlanmalıdır. Travmalı atların yeniden eğitimi bazen yeni öğrenen
genç ata nazaran çok daha fazla zaman alabilir. O yüzdendir ki
yeni başlayan genç atların doğal atçılık yöntemleri ile çalıştırılması
emniyet açısından hem atın hem de çalışanların hayatını kolaylaştırır.
Atın tabiata yakın yaşaması gün ışığından faydalanabilmesi idmanda
sükuneti tedarik etmenin önemli unsurlarındandır. Yarış yerindeki
atların ahırlarının tamamının kapalı olması gün ışığı görmeden
yaşamaları performans düşürücü  ve stres faktörünü arttıran
unsurlardır.
Üstteki resmi Yasemin atı şirin bulduğu için çekmiş. Atı; ipi kantarma
demirinden geçirerek duvara bağlamak atın ağzı için tehlikelidir.
Her ne kadar diğer ucundan seyis tutuyor olsa bile ani bir geri
çekişte ip gerilecek ve atın agzını acıtacakır. Bu tarz bağlama
Maslak İstanbul Atlı Sporda gözüme çarpmıştı. Umarım at sahipleri
doğruyu çalışanlarına verilen eğitimlerle gösteriyorlardır. Doğru
kullanım ve biniş atlarımızını korur. Atın ağzı bir kere bozulduktan
sonra düzeltilmesi çok zordur.

horse trusting me.
Moreover, we took the horse to the race track where his
stress levels skyrocketed. He was like a ticking bomb. On
this level, it was practically impossible for the horse to enter
calmly into the starting box with a jockey on him. I think we
worked over two hours. Finally, I managed to walk him into
the box. But his exit was with a fast gallop. I caught him
thanks to the long lunging reign. As I was expecting a reaction
like this, I was a bit impatient. He was not in a state where
he can enter or exit with a walk in and out of the starting
box. On the last try, I tried to walk him to the box from
the other side; he hastily exited with a gallop and returned
to his stable.
For this horse, the most important exercise is to walk the
horse with a groom without any difficulties, then to orient
him towards and around the starting box, stopping, and
redirecting him in and out of the starting box. Unfortunately,
one should treat these traumatic horses as young horses

who do not know anything and start their training from zero.
For this reason, it is very important to use natural
horsemanship methods on these young and fresh horses to
have a safe environment for the horse and the trainers. It is
also highly important that the horse lives close to the nature
and profit from sunlight to obtain a healthy training system.
The stables that do not receive any sunlight are factors
that decrease their performance and increase thei
stress levels.
Yasemin took this photograph because she thought the horse
was cute. It is very dangerous for the mouth to tie the horse
with a rope through his bit to the wall. Even though there is
a groom next to the horse, in a moment the horse can get
scared and pull the rope that will result in pain in the mouth.
I hope the horse owners take their time to explain the right
ways to their workers. Correct use and riding will protect our
horses. It is impossible to recover the horse from a mouth
that has been disturbed.
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Soğuklar geliyor….

n cold days, horse blankets should be used to
protect horses from harsh weather conditions. It
is possible to keep horses warm with blankets

that are designed specifically for horses that facilitate their
movements.
As the outershell is cloth filled with polyester, the inner
shell which is made from polyamid protects horses without
irritating their skin. Most of the blanket’s inner shell that
is made from polar material facilitates drying period after
workout.
The locking system on the chest and crosslinked straps
below the stomach are designed to stabilize the blanket
on the horse.
Also, there is an optional neck protection accessory to
have full weather protection of the horse’s body.
Neck protection prevents water and cold weather to
transfer onto the rest of the body.
The blankets need to be cleaned periodically. In long term,
urine and feaces may deteriorate the quality of the blanket.
Also, a dirty blanket can harm a sensitive horse’s skin.
You can find many colors and style selections of blankets
online or from your local tack shop.

O

Winter is on
the way…

Atınızı soğuklardan korumak için
at örtünüzü doğru seçin!

tları soğuk günlerde dış etkenlerden korumak için
at örtüsü kullanılmalıdır. Çeşitli kesimlerle yapılmış
at örtüleriyle atların hareket kabiliyetini kısıtlamadan

sıcak tutmak mümkündür.
Kumaş dış kısmı dolgu polyester, iç kısmında ise poliamid
ilave edilmiş kumaş atın tüylerini rahatsız etmez. Çoğu at
örtülerinin polar yapısı sayesinde, çalıştıktan sonra atın
cildini hemen kurutarak üşümesini önler.
Göğüs hizasındaki tokalı kapama sistemi ve çapraz kayışlar
batteniyenin at üzerinde kaymadan kalmasını sağlamak
için tasarlanmıştır.
Atların boyunlarını soğuktan korumak için at örtüleriyle
birlikte boyun örtüleride bulunmaktadır.
Boyun örtülerinin kapalı yapısı ile suyun ve soğuk havanın
at örtüsünün içine girmesini önlemekte ve atın boynunu
soğuktan korumaktadır.
Örtülerin düzenli olarak temizlemesi gerekir. Uzun süre
temizlenmeyen idrar
ve dışkı lekeleri örtüyü bozar. Kirli bir örtü atın derisini
tahriş eder.
Birçok renk ve detay seçenekleri bulunan at örtülerini
internet üzerinden veya at malzemesi satan mağazalardan
satın alabilirsiniz.

A

Make the right blanket choice to protect
your horse from cold weather!
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n the first part of the article which was published in the
the previous issue of this magazine, I had mentioned the
horses' instincts to define who the leader is the very

moment that we go near them and how asserting power
would be ineffective in horses' accepting us as the leader,
on the contrary it would damage their trust in us and prevent
horses' willing cooperation.
Now that we know what not to do, what is it that we should
be doing? This is the part that is harder, for it involves us
'being' something, more than 'doing' something. As horses
read and asess people on the spot, it is necessary that we
be the leader that the horses will accept in character as well
as in state of mind. It is not possible to act or look like as if
doing something when in front of a horse. They read our
thoughts and emotions on energy level and compare it with
our body language. For they cannot define us in the case
that there is a discrepancy between the two, they perceive
us as a threat instead of a trustworthy being and either avoid
communication with us or behave totally uninterested.

The Right Communication
Psychologists have found out that only the %10 of human
interpersonal communication is verbal. Nevertheless, we
practice just the opposite in our daily lives. Our social and
educational systems lead us to only trust words and the
linear way of thinking, to lose contact with our bodies and
our environment and to disregard the information coming
from the other %90. The horses on the other hand,
communicate almost always in that %90. Which means,
taking into account the messages that are coming through
body language and emotions. If we want to communicate
with them correctly, we need to master the body language
- paying attention to how our way of carrying ourselves,
using our hands, holding our heads this way or that way

ergimizin önceki sayısında yer alan yazının ilk
bölümünde, atların, yanına gittiğimiz ilk anda bile
hangimizin lider olacağını belirleme içgüdüsünden

bahsetmiş ve atın bizi lider olarak kabul etmesinde güç
gösterilerinin etkisinin olmadığını, aksine güven
duygusunu zedelediğini, atın istekli işbirliğini sağlamanın
önüne geçeceğini belirtmiştim.
Ne yapmamamız gerektiğini anladık, peki neleri
yapmalıyız? İşte bu işin daha zor olan kısmıdır çünkü
'yapmaktan' çok 'olmayı' gerektiriyor. Atlar biz insanları
anında okuyup değerlendirdiklerinden, karakter ve o
anki ruh hali olarak da onların kabul edeceği bir lider
olmamız gereklidir. Atın karşısında numara yapmak
mümkün değildir. Duygu ve düşüncelerimizi enerji
boyutunda okur ve beden dilimizle kıyaslarlar. Bu ikisi
arasında bir tutarsızlık olması halinde bizi
tanımlayamadıklarından, güven verici bir varlık olarak
değil, tam tersi tehlikeli olarak algılarlar ve ya bizimle
iletişime geçmekten kaçar ya da tamamen ilgisiz
davranırlar.

Doğru İletişim
Psikologlar insanlar arasındaki iletişimin yalnızca
%10'unun sözel olduğunu keşfetmişlerdir. Buna karşılık
bizler gündelik hayatlarımızda bunun tam tersini
uyguluyoruz. Sosyal yapı ve eğitim sistemlerimiz bizleri
sadece kelimelere ve lineer düşünce yapısına
güvenmeye, bedenlerimizle ve çevreyle olan ilişkimizi
koparmaya ve söze dayanmayan o %90'lık kısımdan
gelen bilgileri göz ardı etmeye itiyor. Oysa atlar tam
tersine iletişimlerinin neredeyse tamamını bu %90 ile
gerçekleştiriyorlar. Yani bedensel ve duygusal mesajlara
önem vererek. Onlarla doğru bir şekilde iletişime geçmek
istiyorsak, bizim de beden dilinden iyi anlar hale
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Showing Who the Leader is {Part 2}
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means to them while not missing out the signals that they
send us through their body language - and learn to asess
emotions as data.
The ones who have done trail riding have surely had this kind
of experience where our horse has spooked and has become
frightened suddenly. If we also get scared and close on in
ourselves while tightening our legs and breathing heavily or
holding our breaths, our horses will be more frightened with
these signals that it receives from us and will become more
stressed. On the contrary, if we calm ourselves, slow our
breathing and sit deeper and more comfortably, our horses
will also calm down. In the same way, when headed towards
the obstacle for example, our expectations, our thoughts on
what might happen will be reflected by our body language even
though we are not aware and they will be perceived by our
horse and become prophecies that realise themselves. So, the
correct way of communicating with horses requires first our
awareness of our emotions and letting our bodies reflect them
- so that the horse will think of us as coherent - and second
realising what the horse is telling us with its own body.
Understanding what we are feeling and even letting ourselves
feel that emotion is not such an easy thing to do. Nevertheless,
horses do realise your emotions on the deepest levels easily
and reflect them back to you. During the coaching with horses
sessions that I conduct, I always understand the consultee's
emotions by watching the assisting horse's reactions even
when the consultee might be hiding these emotions from
himself. Consultees are also more open to accept the truth
when they 'hear' it from this non-judgemental animal. We
can find out the truth about our feelings by being more honest
with ourselves and increasing our emotional awareness.

The Right Attitude
Ariana Strozzi, who has been conducting workshops on
leadership with horses since the 1980's, describes the person
that a horse will accept as a leader, in her book 'Horse Sense
for the Leader Within' as :

focused,

gelmemiz; hem kendi duruşumuz, elimizi, başımızı
tutuşumuz atlara ne ifade ediyor diye dikkat etmek, hem
de onların bize gönderdiği beden dili sinyallerini
yakalayabilmek  ve duyguları bir veri olarak
değerlendirmeyi öğrenmiş olmamız gerekiyor. Arazi
binişi yapanlar bu tarz bir deneyimi yaşamışlardır,
mutlaka bir yerlerde atımızın aniden ürktüğü, korktuğu
bir olay meydana gelmiştir. Böyle anlarda, biz de korkar
ve bacaklarımızı sıkıp, nefesimiz hızlanmış veya
nefesimizi tutmuş olarak kendimizi korumak için öne
doğru kapanırsak, atımız bizden aldığı bu sinyallerle
daha da çok korkacak ve onun da stres seviyesi
artacaktır. Aksine kendimizi sakinleştirir, nefesimizi
yavaşlatır ve oturuşumuzu daha rahat kılarsak, o da
sakinleşecektir. Aynı şekilde, örneğin engele doğru
giderken, beklentilerimiz, kafamızda neler olabileceğine
dair düşüncelerimiz bile biz fark etmesek de vücut
dilimize yansır ve atımız tarafından algılanarak kendini
gerçekleştiren kehanete dönüşür. Dolayısıyla atla doğru
iletişim önce kendi duygularımızın farkında olmak,
bedenimizin onları yansıtmasına izin vermek, böylece
bizim tutarlı olduğumuzu düşünsün sonra da onun bize
bedeniyle söylemek istediklerini fark etmek ile olur.
Duygularımızı tam olarak anlamak hatta kendimize o
duyguyu hissediyor olmak için izin vermek çok da kolay
bir şey değildir. Ancak atlar siz farkında olmasanız bile
en derinlerdeki duygularınızı bile kolayca anlar ve size
geri yansıtırlar.  Atlarla koçluk seanslarında, danışanların
kendilerinden bile gizledikleri duyguları, yardımcı olan
ata bakarak anlarım her zaman. Danışanlar da gerçeği
bu yargılamayan hayvandan 'duyduklarında'
kabullenmeye çok daha açık olurlar. Duygularımız
hakkındaki gerçeklere biz de kendimize karşı daha
dürüst olarak, duygusal farkındalığımızı arttırarak
ulaşabiliriz.

Doğru Tutum
1980'lerden beri atlarla liderlik çalışmaları yapan Ariana
Strozzi "Horse Sense for the Leader Within"
kitabında atın lider olarak kabul edeceği bir
insanın nasıl olması gerektiğini şöyle
tarif eder: odaklanmış, kendine
güvenli, kelimelere ihtiyaç
duymadan sadece varlığı ile
'bu yönde ilerleyeceğiz,
yaptığımız
şey
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confident, his/her presence sharing his/her vision without
the need for words as "we are going this way, what we are
doing is important and at the end of the day we will be
successful." while not second guessing himself/herself, not
worrying about how he/she is doing or what others would
think about him/her. This is a very good definition of the right
attitude of a leader. What is important here is having a clear
idea and vision about what we are going to do with our horse,
what we will accomplish in order to do what and letting our
authentic selves guide us, not our social selves, while we
are progressing towards our goals.
Our social selves talk in shoulds and woulds, cares about what
the others are thinking or the streotyped ways of doing things.
Social self is afraid of change and is willing to hide his/her
shortcomings and even present himself/herself as someone
he/she is not. These definitely are not perceived by the horse
as a leader's attitude. Authentic self, on the other hand, is at
the peresent moment, not in his/her head, in the past mistakes
or future possible failures. He/she looks at what is needed in
that moment for himself/herself and for his/her horse, cares
about the messages that his/her horse is giving him/her, not
about other people's judgements. Authentic self is open minded
and not afraid of changes and novelties.
Of course it is much more harder to improve ourselves in
this fashion. It requires us to be honest with ourselves, to
get rid of our limiting thought patterns and social
conditionings. It requires us to develop an open minded and
compassionate view point. It requires us having a goal that
we find important and meaningful when working with horses.
It also requires us to be a confident person who has overcome
his/her fears. In fact, it requires us to be a true leader. But
this is always the point, horses always lead us to be the best
of what we can be.

önemli ve günün sonunda başarılı olacağız' diyerek
vizyonunu paylaşan, kendisini sorgulamayan, becerip
becermediği konusunda veya başkalarının onun hakkında
ne düşüneceği konusunda endişelenmeyen. Doğru
liderlik tutumunun çok güzel bir tanımıdır. Burada öne
çıkan, atımızla ne yapacağımız, neyi, ne amaçla
başaracağımız konusunda net bir fikre ve vizyona sahip
olmamız ve hedefimiz doğrultusunda ilerlerken, sosyal
benliğimizin değil özgün benliğimizin bizi
yönlendirmesine izin veriyor olmamızdır. Sosyal
benliğimiz -meli -malı diye konuşur, başkalarının ne
düşündüğünü veya bir şeyleri yapmanın kalıplaşmış
şekillerini önemser. Sosyal benlik değişimden korkar,
kendi kısıtlılıklarını gizlemek hatta kendisini aslında
olmadığı birisi olarak göstermek hevesindedir. Bir at
için bu kesinlikle bir liderin tutumu ve özellikleri olarak
kabul görmez. Özgün benlik ise andadır, kafasında,
geçmişteki hatalarda veya gelecekteki olası
başarısızlıklarda değildir. O an atı ve kendisi için ne
gerektiğine bakar, kendisi hakkındaki yargıları değil,
atının ona verdiği mesajları önemser. Açık fikirlidir,
yeniliklerden ve değişimden korkmaz.
Elbette bu şekilde kendimizi geliştirmemiz çok daha
zordur, kendimize karşı dürüst olmamızı, zihinsel
engelleyici kalıplarımızdan ve sosyal
şartlanmalarımızdan kurtulmamızı gerektirir. Açık fikirli
ve şefkatli, anlayışlı bir bakış açısı geliştirmemizi
gerektirir. Atlarla çalışmalarımızda, önemli ve anlamlı
bulduğumuz bir hedefimizin olmasını gerektirir. Kendine
güvenli ve korkularının üstesinden gelmiş birisi olmamızı
gerektirir. Yani gerçek bir lider olmamızı gerektirir. Ama
zaten mesele de budur, atlar her zaman bizleri
olabileceğimizin en iyisi olmamız için yönlendirirler.
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ürkiye’de birbiri ardına yapılan binicilik tesisi ve çiftlik
yatırımları, binicilik sporunun hızlı gelişimine zemin
hazırlıyor. Bir yandan olimpik dallarda iyi biniciler

yetişirken diğer taraftan da atı hiç bilmeyen ve tanımayan
bir kesimin ilk deneyimlerini yaşayabileceği, kolay
ulaşılabilir aktiviteler düzenleniyor. Marmaris’in Hisarönü
Köyü’nde yaklaşık 5 dönüm alana kurulu Yağna Çiftliği’nde
36 at ile amatörlere binicilik keyfi yaşatılıyor. Yaklaşık 7
kilometrelik bir parkuru içeren turda sahipleri tarafından
‘dayanıklı, cefakar, uslu’ diye tanımlanan yerel atlar
kullanılıyor. Kendi küçük ama işlevi büyük bu atlarla,
hayatında hiç at binmemiş insanlar bile yaz boyunca çoluk
çocuk ‘safari’ yapabiliyor. Turlara ilgi gösteren turistler ise
bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinin tadına at üstünde
varıyor.# # Yalnızca Marmaris değil, Bodrum, Kuşadası gibi
Türkiye’nin tanınmış tüm turistik bölgelerinde atlı turlar
düzenleniyor. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği, günde 40-
50 dolayında biniş yapılan çiftliklerdeki turistik at turları,
tur organizatörleri tarafından satılıyor.

he consequent investments of riding centers and
stables in Turkey is helping to promote
equestrianism. On the one hand as there are

advanced riders who are being elevated in olympic
disciplines; on the other hand the activities to promote horse
back riding for beginners and newbies are being organized.
In Hisarönü village of Marmaris, the new riders experience
horseback riding on five acres of land in Yağna Stables with
36 horses. On a seven kilometers trail, local horses that are
descibed as ‘enduring, brave, calm’ by their owners are being
used. These short horses with large work ability help the
new riders and their children to experience horse back riding
as ‘safari’. The tourists who join the tours get the chance to
experience the natural and historical side of the region.
The Horse tours are not only in Marmaris, they are also
organized in touristic regions of Turkey such as Bodrum
and Kuşadası. The rides that go up to 40 - 50 rides per day
that are the highlight of tourists are being booked by travel
agencies.

Turizmde Yeni Trend At Turlar›
Newest Trend in

Tourism Horse Tours

TURİZM | TOURISM
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Newest Trend in

Tourism Horse Tours

T T



56  TRUVA | Nº6/2013

� 7 Yaşlı Alman İğdiş
110-115 cm Koşar Vaziyette

Her türlü konkur, dresaj, endurans, konkur komp-
le, cirit, voltij ve hobi binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 6 Yaşlı Pony Kısrak
Her türlü konkur, dresaj, endurans,
konkur komple, cirit, voltij ve hobi
binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 7 Yaşlı Pony Kısrak
Her türlü konkur, dresaj, endurans,
konkur komple, cirit, voltij ve hobi
binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 11 Yaşlı Alman Kısrak
110-115 cm Koşar Vaziyette

Her türlü konkur, dresaj, endurans, konkur komp-
le, cirit, voltij ve hobi binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 11 Yaşlı Macar Kısrak
110-120 cm Koşar Vaziyette

Her türlü konkur, dresaj, endurans, konkur komp-
le, cirit, voltij ve hobi binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 12 Yaşlı Alman
110-120 cm Koşar Vaziyette

Her türlü konkur, dresaj, endurans, konkur komp-
le, cirit, voltij ve hobi binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 13 Yaşlı Alman İğdiş
110-115 cm Koşar Vaziyette

Her türlü konkur, dresaj, endurans, konkur komp-
le, cirit, voltij ve hobi binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 6 Yaşlı Yarımkan Erkek
100-110 cm Koşar Vaziyette

Her türlü konkur, dresaj, endurans, konkur komp-
le, cirit, voltij ve hobi binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 16 Yaşlı Alman Kısrak
110-120 cm Koşar Vaziyette

Her türlü konkur, dresaj, endurans, konkur komp-
le, cirit, voltij ve hobi binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 7 Yaşlı Alman Kısrak
110-120 cm Koşar Vaziyette

Her türlü konkur, dresaj, endurans, konkur komp-
le, cirit, voltij ve hobi binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 15 yaşlı Hollanda
110-115 cm Koşar Vaziyette

Her türlü konkur, dresaj, endurans, konkur komp-
le, cirit, voltij ve hobi binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 11 Yaşlı Macar Kısrak
Her türlü konkur, dresaj, endurans,
konkur komple, cirit, voltij ve hobi
binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 4 Yaşlı Pony Kısrak
Her türlü konkur, dresaj, endurans,
konkur komple, cirit, voltij ve hobi
binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 12 Yaşlı Alman Erkek
Her türlü konkur, dresaj, endurans,
konkur komple, cirit, voltij ve hobi
binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 4 Yaşlı Arap Erkek
Her türlü konkur, dresaj, endurans,
konkur komple, cirit, voltij ve hobi
binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 4 Yaşlı Arap Erkek
Her türlü konkur, dresaj, endurans,
konkur komple, cirit, voltij ve hobi
binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 8 Yaşlı Macar Kısrak
Her türlü konkur, dresaj, endurans,
konkur komple, cirit, voltij ve hobi
binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

� 11 Yaşlı Avrupa Kısrak
Her türlü konkur, dresaj, endurans,
konkur komple, cirit, voltij ve hobi
binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)

İLANLAR | CLASSIFIEDS

� 5 Yaşlı Arap Tayı

� 0532 314 5435 (Sıtkı Doğuşlu)

� 15 Yaşlı Avrupa İğdiş
Her türlü konkur, dresaj, endurans,
konkur komple, cirit, voltij ve hobi
binişleri için at mevcuttur.
� 0532 478 9609 (Hakan Tepebaşı)
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� 9 Yaşlı Arap Beyaz
7.000.-TL

� 0532 496 6466 (Kemal Arda)

� Lovely Baroque Pure Bred
Lusitano 6 Years Old
8.000.-Euros

teresa@lusitanohorsefinder.com
www.lusitanohorsefinder.com

� Pure Bed Lusitano Stallion
7 Years Old

teresa@lusitanohorsefinder.com
www.lusitanohorsefinder.com

� Palomino Colt
3 Years Old

teresa@lusitanohorsefinder.com
www.lusitanohorsefinder.com

HORSE ACADEMY
Harmke Westervelt

www.horseacademy.ae

At ve ekipman
ilanlarınız için

For horse and
equipment adds

kristal@truvamagazine.com

� 2006 İğdiş Al Arap Atı
Atlı Dayanıklılık CEI* 80 KM Kalifiye

pio@pioendurance.com
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Kristal Karakuş

s Turkey’s equestrianism is growing in industrial terms,
equestrian sports are also successful in paralel to the
particular growth.$ With events such as Show Jumping

Balkan Championship, İnternational Racing Festival that took
place in İstanbul, European Open Championship of Horseback
Archery that will take place in Uşak; disciplines such as
endurance, dressage, traditional sports and shows, ambling,
cirit which international participation and country wide popular
increase of competitions, riders and horses, with the increased
student number through equine business colleges shows us
that our traditional horseback riding culture is coming back to
its real value. As we are entering into the new winter season, I
wish all riders and their horses, beginners and those who are
thinking of horse back riding good luck and leave you with
couple of proud moments.

t ve Binicilik sektöründe endüstriyel olarak büyüyen Türkiye, sportif anlamda büyümeye
paralel başarılar elde ediyor. İstanbul’da gerçekleşen Engel Atlama Balkan Şampiyonası,
Uluslararası Düz Koşu Festivali, Uşak’da gerçekleşecek olan Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası

gibi organizasyonlar ve atlı dayanıklılık, at terbiyesi, konkur komple, geleneksel sporlar ve gösteriler,
rahvancılık, cirit gibi branşlarda uluslararası yarışmalara katılım ve ülke çapında yarışma, binici ve
at sayısının artması ve popüler olması, binicilik meslek yüksek okullarının daha çok öğrenci yetiştirme
hedefleri ile ata sporu olan atçılığın tekrar yerine yerleşmeye başladığının göstergesidir. Yeni bir kış
sezonuna girerken tüm sporculara ve atlarına, at binmeye yeni başlayanlara ve düşünenlere başarılar
diliyor ve sizleri gurur tablosunun bir parçasıyla bırakıyorum.
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A
Harikalar Ülkesi: Türkiye

Country Of Wonders: Turkey

Kutay Gürünlü’nün
Romanya’daki başarısı/Kutay
Gürünlü’s success in Romania

Ömer Karaevli’nin İstanbul adlı
aygırıyla başarısı / Ömer
Karaevli’s succes with his stallion
named İstanbul

19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı geçit töreni/19 May
Youth and Sports Festival

Atlı Dayanıklılık'ta Bayanların
zaferi: antrenör adayı Nagihan
Tokmak ve Kristal Karakuş/Lady’s
victory in Endurance: trainer
candidate Nagihan Tokmak and
Kristal Karakuş

A
Erzurum Kümbet Atlı Spor
Kulübü’nden Hacı Baki/Hacı Baki
from Erzurum Kümbet
Equestrian Club






