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ysberg olarak, at ve binicilik
alanında dergi yayınlamak; uzun
yıllar içinde olgunlaşmış, defalarca

ölçülüp tartılıp hayata geçmiş bir fikir.
Bugün akla gelip de yarın yayınlanmış bir
dergi sunmadık sizlere. Fikrin çıkışı,
abartısız olarak 90’lı yıllara kadar uzanıyor.
Özellikle uluslararası okunurluk düzeyinde
bir dergi çıkartmak amacıyla, bu alanda yol
almış yayınlarla temas kurduk.
Başlangıçta İngiliz dergileri öncelikli olmak
üzere Alman, Fransız ve İtalyan kaynaklarını
izledik. Bazı yayın grupları ve dergilerle
görüşmelerde bulunduk. Henüz elektronik postanın
kullanılmadığı bir dönemde yüz yüze görüşmeler dışında
faks aracılığıyla süren görüşmeler bize gösterdi ki; oturaklı,
keyifli ve sadık bir okur kitlesi yaratacak yayın ancak özgün
bir yayın olmalı.
Bu yayın kendi alanına hakim, hedef okur kitlesi ile iletişim
halinde, haber kaynaklarıyla düzeyli bir ilişkiye sahip, ilan
potansiyeli barındıran bir şekilde kurgulanmalı. İşte At ve
Binicilik Dergisi TRUVA, bu kaygılarla hazırlandı ve
dağıtılmış olan ilk sayısı büyük beğeni ve ilgi topladı.
Türkiye dışındaki at dünyasının hacmi, bu dünyanın iletişim
alanındaki duyarlılığı, yayınların uluslararası camiadaki
saygınlığı, biraz ilgilenenlerin dikkatini çekecek düzeyde
güçlü. Bu gücün yaydığı ışığın etkisi altında sürdürülen
hazırlık çalışmaları sırasında edinilen farklı bakış açısı,
yine bu süreçte gerçekleştirilen içerik ve ilan esaslı
işbirlikleri girişimleri de bizi biraz daha cesaretlendirdi.
Nitekim ilk sayışımızın karşılaştığı ilgi, bu cesareti biraz
daha pekiştirdi.
Türkiye’de at ve binicilik dünyasında yaşanan yayın
alanındaki boşluk, bizi güçlü bir atçılık dergisini sürdürme
konusunda teşvik etti.
Daha açık aralıklarla yayın yapmayı düşünmekle birlikte
adeta dayanamadık ve hemen ikinci sayımızı okurlarımıza
ulaştırmaya karar verdik. Böylece, Türkiye’nin atlarını ve
atçılarını en azından yayın yoluyla, dünya atları ve atçılarıyla
buluşturmak üzere hızımızı arttırdık.
At ve Binicilik Dergisi TRUVA, Türkiye atçılık camiasının
yüzakı olmaya kararlıdır.

he idea of publishing a horse and
equestrian magazine as Aysberg
Publications, is a creation from

experience of many years and has been
actualized with many crucial efforts. We have
not presented you a magazine that we came
up with yesterday and published it the other
day. The source of the idea goes, without
exaggeration, back to 90’s. We have
researched most of the international
magazines and contacted them to find our
way to create our own. Primarily, we
observed the British, French, and German

sources. We had communication with some major
publication companies and magazines. At the time when
e-mail or online communication did not exist, we established
many crucial contacts through fax and telephone. All this
research pointed us to the direction that the only way to
create a strong magazine is to be an original publication.
This publication has to be dominant of its industry, be in
communication with its target readers, have a discreet
relationship with its news sources, and should be strategically
edited for potential advertisements. The ‘Horse and
Equestrian Magazine TRUVA’ has been published accordingly
and established everyone’s interest with its first issue.
The volume of the equestrian world outside Turkey, the
sensibility of that world in terms of communication, the
international respect towards publications is highly
recognizable for those who are interested. The different
point of view that derived from the light that this power shed
towards during the preparation of the publication; gave us
the encouragement to search for solid relationships. As a
matter of fact, the interest that the first issue received
exhilarated our encouragement even more.
The lack of a publication of horse and equestrianism in
Turkey encouraged us to continue the strong magazine that
we published. As we had deadlines for the upcoming issues,
we could not resist but to give our readers the second issue.
Therefore, by the power of the magazine, international horse
world will meet the Turkish horse world.
Horse and Equestrian Magazine TRUVA is determined to
be the representative of the horse world in Turkey.
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thens Olympic Equestrian Center hosted the Balkan’s show jumping
and dressage championships. While show jumping took place
between 6-9 September dressage started on Friday September 7.

Riders from Bulgaria, Romania, Serbia, Turkey and Greece competed for the
dressage and show jumping Balkans’s championships. The Turkish National
riders and individual riders, who went to Athens with the sponsorship of
Garanti Masters, took home gold medals on individual and team categories.

tina Olimpik Binicilik Merkezi, bu yıl aynı tarihlerde hem at terbiyesi
hem de engel atlama dalında Balkan Şampiyonası’na ev sahipliği
yaptı. Engel Atlama Şampiyonası 6-9 Eylül tarihleri arasında

düzenlenirken at terbiyesi 7 Eylül Cuma günü start aldı. At Terbiyesi ve Engel
Atlama Balkan Şampiyonası’nda Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Türkiye
ve Yunanistan’dan sporcular mücadele ettiler. Garanti Masters
Sponsorluğu’nda Atina’ya giden Türkiye Binicilik Milli Takımı ve ferdi sporcuları;
takım olarak da bireysel sıralamada da altın madalya sahibi oldular.

ENDURANCE WORLD CHAMPION:
HH SHEIKH MOHAMMED BIN
RASHID AL MAKTOUM

Sonuçlar | Results

A

A

TÜRK BİNİCİLER BALKANLAR’DAN
ALTIN MADALYAYLA DÖNDÜ

TURKISH RIDERS TOOK HOME
GOLD MEDAL FROM BALKAN’S

Binici At İsmi Yarışma Sonuç
Rider Horse Competition Result

Talya Afyoneri Florentine
Bayanlar Amazon Altın Madalya
Ladies Amazon Gold Medal

Buse Şamlı Matcho
Gençler Bronz Madalya
Youth Bronze Medal

Çağrı Başel Candid
Hasan Şentürk Unicums Jumpy Ustalar Takım Şampiyonası Altın Madalya
Sencer Horasan Quick de St Hermelle Masters Team Championship Gold Medal
Hüsnü Dinç Chiara

Buse Şamlı Matcho
Erol Akbaş Contendrina Gençler Takım Şampiyonası Gümüş Madalya
Serra Kısadere Chepetto Youth Team Championship Silver Medal
Kerem Yöney Velena

Berna Kök Vienna SP
Emilie Yıldız Lamentos Bayanlar Takım Şampiyonası Altın Madalya
Aylin Yıldız Harras Ladies Team Championship Gold Medal
Talya Afyoneri Florentine
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ngiltere’de düzenlenen ‘2012 Longines
FEI Dünya Atlı Dayanıklılık
Şampiyonası’nda altın madalya Birleşik

Arap Emirlikleri’ne gitti. Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Madji
du Pont adlı atıyla ferdi yarışmada altın
madalyayı kazanırken, takım arkadaşı HE
Sheikh Rashid Dalmook Al Maktoum,
Yamamah adlı atıyla gümüş madalya, Ali
Khalfan Al Jahouri ise Vendeval adlı atıyla
bronz madalyayı kazandı. Türkiye’nin temsil
edilmediği yarışmada; Çin’den, Arjantin’e,
Uruguay’dan Slovakya’ya kadar 38 ülkeden
147 binici, 160 kilometrelik parkurda
birincilik için at sürdü.

İ

t the ‘2012 Longines FEI World
Endurance Championship’ the gold
medal went to United Arab

Emirates. As HH Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum took home the gold
medal in individual category with his horse
Madji du Pont, his teammate HE Sheikh
Rashid Dalmook Al Maktoum took home
silver medal with his horse Yamamah.
Bronze medal went to Ali Khalfan Al Jahouri
with his horse Vendeval. The 160 km
competition hosted 147 riders from 38
countries of which Turkey was not
represented.

A

VELİAHT SHEIKH MAKTOUM
ATLI DAYANIKLILIK
DÜNYA ŞAMPİYONU

FEI

FEI



ralların sporu’ polo, dünyaca ünlü moda markası U.S. Polo Assn.
ile ilk kez Türkiye’ye geldi. 15 Eylül’de İstanbul Atlı Spor’da gerçekleşen
‘U.S. Polo Assn. Arena Polo Cup İstanbul’ kapsamında gün boyu

süren engel atlama yarışmasından sonra yerini polo maçına bıraktı.
Gösteri maçında U.S Polo Assn. dünya CEO’su David Cummings’de sahada yer
aldı. Tribünleri dolduran seyircilerin ilgiyle izlediği polo maçını Truva dergisi
okuyucuları için görüntüledi.
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POLO İLK KEZ TÜRKİYE’DE

ing’s sport’ polo was played in Turkey for the first time with contribution
of the world wide known fashion brand U.S. Polo Assn. The match
took place on September 15 within the ‘U.S. Polo Assn. Arena Polo

Cup İstanbul’ event at İstanbul Equestrian Center after the show jumping
competition.
World CEO of U.S. Polo Assn. David Cummings also played in the friendly game.
TRUVA magazine photographed the spectacular game for the readers.

POLO MATCH IN TURKEY FOR THE FIRST TIME

TİGEM ARAP TAYLARI
3 MİLYON 600 BİN LİRAYA
SATILDI

he arab foals bred by the
Karacabey Management of
Directorate General of

Agricultural Enterprises TİGEM were
presented to the breeders on 28
August Tuesday at Karacabey
Management facilities. The highest
priced foal ‘Şahkuruş’ was sold to
Mevlüt Taniyit for 310 thousand liras.
One of the other favoured foal ‘Düş
Prensesi’  was sold to Mozaik
Agriculture for 300 thousand liras.

TIGEM’S ARAB FOALS
CASHED IN 3 MILLION
600 THOUSAND LIRAS

T

arım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü (TİGEM)
Karacabey Tarım İşletmesi

Müdürlüğü’nce yetiştirilen safkan
Arap tayları, 28 Ağustos Salı günü
Karacabey Tarım İşletmesi
Müdürlüğü’nde at sahiplerinin
beğenisine sunuldu.Açık artırmanın
en pahalı tayı ‘Şahkuruş’, Mevlüt
Taniyit tarafından 310 bin liraya
satın alındı. Diğer favori taylardan
biri olan ‘Düş Prensesi’ isimli tay
ise Mozaik Tarım tarafından 300 bin
liraya satın alındı.

T

‘K

‘K
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ürkiye at ve binicilik dünyası tarafından büyük ilgi ve beğeni
toplayan TRUVA, ülke dışında da aynı ilgi ve beğeni ile
karşılaştı. TRUVA, atçılık dünyasının modasının belirlendiği

etkinliklerden biri olan ve Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşen
SPOGA Atçılık Moda Fuarı’nda dağıtıldı. Böylece posta, kargo, kurye,
kurumlara elden teslimat gibi farklı dağıtım kanalları yanında ilgili
kesimlere ve atçılık endüstrisinin temsilcilerine doğrudan ulaşmayı
başaran TRUVA, bu katılımı diğer fuar ve aynı ölçekteki etkinliklerde
de sürdürecek.
Aynı disiplin ve çaba içerisinde, Türkiye’deki her etkinlikte yer almayı
hedefleyen TRUVA; yarışma ve diğer etkinlik haberleri, endüstriyel
gelişmeler, sporcuların başarıları, otoritelerin mesajları gibi yayın
içeriğini son derece zengin bir kesime ulaştırıyor. Ayrıca reklam
verenleri için de ulaşmayı hedefledikleri kişi ve kurumlara giden
en kestirme yolu oluşturuyor.
TRUVA’nın katıldığı, dağıtım ve tanıtım yapılan diğer etkinlerin
başında, Cumhurbaşkanlığı Kupası Kemer Country ve Uluslararası
Yarış Festivali Veliefendi Hipodromu ile SPOGA Atçılık Moda Fuarı
Köln, Almanya geliyor.
Bu sayısı ilk olarak Dubai AL FARES’de dağıtılan TRUVA için
planlanan çok sayıda etkinlik içerisinde Başbakanlık Kupası, Ankara
ile FIERRACAVALLI Verona İtalya’da yer alıyor.
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RUVA Magazine that is succesfully rising in the
Turkish Equestrian World had the same effect
abroad. TRUVA was distributed at the equestrian

trend setting exhibition SPOGA that took place at Cologne,
Germany. TRUVA established the targeted distribution
technique apart from post, cargo, courrier and hand to
hand distribution. TRUVA Magazine will continue its targeted
distribution during other exhibitions and events.
With the same discipline and effort, TRUVA is targeting to
be at all of the events. The rich content which is competition
and events news, sector related developments, success
of riders, press releases of the authorities, are being
distributed to the readers. Also, TRUVA is becoming the
most effective way fort he advertisers to reach their target
audience.
The major events that TRUVA was distributed were the
Presidential Show Jumping Cup in Kemer Country,
International Horse Racing Festival and Spoga Exhibition
at Cologne, Germany.
This issue that is distributed in Dubai AL FARES Horse
Exhibition will also be seen at the Prime Minister Cup,
Ankara and FIERACAVALLI Verona, Italy.

his year, talented horseback archers
from Korea, Hungary, Slovakia,
Bulgaria, Mongolia and Turkey met

at Çanakkale Biga at the 2nd International
Horseback Archery Festival. On september
15,  the competitions  where 30 archers
competed, Turkish horseback archers took
home the awards at the Memluk Shots and
Kabak Shots categories.

WORLD HORSEBACK
ARCHERS MET AT BİGA

Tanakkale Biga’da bu sene ikincisi
düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk
Festivali’nde, Kore, Macaristan,
Slovakya, Bulgaristan, Moğolistan

ve Türkiye’den marifetli okçular göz
doldurdular. 15 Eylül Cumartesi günü yapılan,
toplam 30 atlı okçunun katıldığı yarışmalarda
Memluk Atışları ve Kabak Atışları
kategorilerinde Türk okçular derece yaptılar.

Ç
DÜNYA ATLI OKÇULARI
BİGA’DA BULUŞTU

TT
TRUVA SPOGA’DAYDI TRUVA SHINED AT SPOGA
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u yıl ikincisi düzenlenen ‘Daday Binicilik Şöleni’, 25
binicinin katılımıyla gerçekleşti. İstanbul, Samsun,
Ankara, İzmit bölgelerinden gelen biniciler, iki gün

boyunca atlı dayanıklılık, üç günlük yarışma mini derbi ve
engel atlama dallarında yarıştılar. Kastamonu, Sinop ve Çankırı
valilikleri tarafından desteklenen ve özel ödüller verilen
yarışmada, 7 at ve binici atlı dayanıklılık için kalifiye olmak
amacıyla koştu. 50 kilometrelik atla dayanıklılık yarışmasına
8 at katılırken, 6 sporcu da izleyicilere mini derbi heyecanı
yaşattı.

DADAY’DA BİNİCİLİK ŞÖLENİ
aday Equestrian Festival, the annual festival organized
for the second time, had spectacular events with 25
riders. The riders who participated from İstanbul,

Samsun, Ankara and İzmit areas competed in endurance,
three day event, mini derby and show jumping for two days.
The endurance part of the event, sponsored by Kastamonu,
Sinop and Çankırı municipalities, hosted seven horses and
riders for qualification and eight horses for 50 km race. Six
competitors participated in mini derby and received spectators’
applauds.

EQUESTRIAN FESTIVAL AT DADAY

BURSA’DA ORTAÇAĞ GÜNLERİ
stanbul Atlı Okçuluk Kulübü’nün,
8 Eylül’de Bursa’da düzenlenen
‘Ortaçağ Festivali’nde sergilediği atlı

okçuluk ve kılıç gösterileri beğeni
topladı. Türk ve Avrupa ortak kültürel
ögelerinin sergilendiği festivalde renkli
anlar yaşandı.

he horseback archery and sword
shows that Istanbul Horseback
Archery Club performed at the

‘Medieval Festival’ in Bursa on 8
September 2012 entertained the crowd.
The Festival that hosted the
performances of common Turkish and
European cultures had colorful events.

MEDIEVAL DAYS IN BURSA

T

İ

B D

Atlı Dayanıklılık Mini Derbi Valilik Kupası 1 Valilik Kupası 2 Valilik Kupası 3
Endurance Mini Derby Governor’s Cup 1 Governor’s Cup 2 Governor’s Cup 3

1. Poyraz Arda Bnb. Kadir Çelik İlker Sergen Altun Güner Erturgut İlker Sergen Altun

2. Erkan Demir Kd. Üçvş. Onur Taşpınar M. Anıl Günaydın İlker Sergen Altun Güner Erturgut

3. Tnk. Yzb. Özden Öten Ütğm. A. Çağlar Esin Güner Erturgut Ütğm. A. Çağlar Esin M. Anıl Günaydın

Sonuçlar | Results
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ürkiye Jokey Kulübü’nün 21 Eylül 2012’de yapılan olağanüstü
kongresinde Serdal Adalı başkanlığa seçildi. Veliefendi
Hipodromu Şeref Salonu’nda yapılan seçim sonunda yönetim

kurulu üyeleri, Osman Hattat, Dr. Ender Aydıner, Can N. Güven,
Nusret Balkaroğlu, İlyas İlbey ve Serdar Kemal Özçolak isimlerinden
oluştu. TJK’nın yeni başkanı Adalı ve yönetim kurulu, Şubat 2013’te
gerçekleştirilecek olağan genel kurula kadar görev yapacak. Serdar
Adalı başkanlık görevini 27 Şubat 2011’den bu yana başkanlık yapan
Ömer Faruk Girgin’den devraldı.

n 21 September 2012, Serdar Adalı has been elected the new
term President of Jockey Club of Turkey during the
Extraordinary General Meeting. Osman Hattat, Dr. Ender

Aydıner, Can N. Güven, Nusret Balkaroğlu, İlyas İlbey and Serdar Kemal
Özçolak have been appointed as the new board members. Jockey Club
of Turkey’s new president Adalı and board members will serve until
the general meeting on February 2013. Serdar Adalı took over the
presidency from the former Ömer Faruk Girgin, Jockey Club of Turkey
President who was serving since February 2011.

SERDAR ADALI, YENİ DÖNEM
TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ BAŞKANI

SERDAR ADALI, THE NEW PRESIDENT
OF JOCKEY CLUB OF TURKEY

T

O

acaristan’da bu yıl beşincisi yapılan
Avrupa Atlı Okçuluk Turnuvası;
Kore, Macar, Polonya ve

kategorilerinde gerçekleşti. Türkiye’yi Alp
Kayserili temsil etti. 29 Ağustos - 2 Eylül
tarihleri arasında gerçekleşen ve ev sahibi
Macaristan’ın yanı sıra Fransa, Polonya,
Romanya, Almanya, Güney Afrika, Slovakya,
Avusturya ve Türkiye’nin temsil edildiği
yarışmalarda Kayserili 96,885 puanla 20.
sırada yer aldı.

MACARİSTAN’DA ATLI
OKÇULUK TURNUVASI

M

he 5 th European Horseback Archery
Competition took place in Hungary.
The participants were scored from

Korean, Hungarian, Polish and Nyilzápor
categories. Turkey was represented by Alp
Kayserili. The competition that took place
between 29 August - 2 September hosted
France, Poland, Romania, Germany, South
Africa, Slovania, Austria and Turkey. Kayserili
completed the competition by 20 th with
96,885 points.

HORSEBACK ARCHERY
COMPETITION IN HUNGARY

T
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CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI
KEMER ATLISPOR’DA KOŞULDU

GCC Kemer Atlıspor’un ev sahipliği yaptığı
2012 Cumhurbaşkanlığı Kupası koşuları
sahiplerini buldu. Sezonun en önemli

kupalarından biri olan Cumhurbaşkanlığı kupası’nı
Hasan Şentürk Baltic Show isimli atı ile kazandı.

Cumhurbaskanılığı
Kupası kapsamında
yapılan diğer
yarışmaların sonuçları:

Results for the other
competitions that took
place during the
President’s Cup:

Yarışma Derece At İsmi Binici Kategori
Cup Name Result Horse Rider Category

Havens Kupası, 100 cm 66.04 Mikaela Beytullah Hüseyinoğlu B

Radyo D Kupası, 110 cm 66.07 Mikaela Beytullah Hüseyinoğlu B

Eyüp Belediye Kupası, 120 cm 66.07 Chartbreaker 2 Sencer Horasan A

KGCC Kupası, 135 cm 63.77 Royal Equestrian Coletto Ömer Karaevli A

Milliyet Vatan Kupası, 105 cm 42.67 Mikaela Beytullah Hüseyinoğlu A

Land Rover Kupası, 115 cm 67.76 Venüs Maya Niki Beard C+

U.S. POLO ASSN. Kupası, 125 cm 28.65 Admiral Sencer Horasan A

Cumhurbaşkanlığı Kupası (Avea), 145 cm 81.02 Baltic Show Hasan Şentürk A

t the 2 nd Cirit Festival of
Sultangazi Municipality cirit
players from Erzincan,

Bayburt, Manisa and Erzurum
competed for the municipality cup.
Final of the games that were played
with 28 horses was a friendly game
formed of players from each team.

A
CİRİT IN İSTANBUL
SULTANGAZİ

ultangazi Belediyesi
2. Cirit Şöleni’nde Erzincan,
Bayburt, Manisa ve

Erzurum’dan gelen ciritçiler,
mücadele etti. 28 at ile
gerçekleşen oyunların sonunda
takımlar karması da bir gösteri
maçı yaptı.

S
İSTANBUL
SULTANGAZİ’DE CİRİT

K

012 President’s Cup prizes were awarded at
KGCC Kemer Equestrian Center. Hasan Şentürk
with his horse Baltic Show took home President’s

Cup, one of the season’s most important cup.

PRESIDENT’S CUP 2012 TOOK PLACE
AT KEMER EQUESTRIAN CLUB

2
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TRUVA
HER YERE
ULAŞIYOR

At ve Binicilik Dergisi TRUVA
ilk sayısında gördüğü ilgiyi,
dağıtımındaki başarısına
bağlıyor.

‘Dergi hazırlamaktan daha
önemlisi etkili bir dağıtımdır’
diyen TRUVA Dergisi Editörü
Kristal Karakuş, şunları söyledi:

üyük bir özen ve titizlikle
hazırladığımız TRUVA’nın ilk
sayısını elimize aldığımızda,

beğenileceğini anladık. Bu dergiyi çok iyi
dağıtmalıyız, ilgili herkes görmeli ve kimse
bundan eksik kalmamalı diye düşündük.
Dağıtım politikamızı bir kez daha gözden
geçirdik ve hem okur potansiyelimizin tümüne
hem de reklam verenlerimizin hedeflediği
kitlelere ulaşmak adına hareket ettik. Atçılık
modasının belirlendiği ilk fuarlardan biri olan
Spoga başta olmak üzere, Cumhurbaskanlığı
Engel Atlama Şampiyonası Kemer Country
İstanbul, Uluslararası Yarış Festivali Veliefendi
Hipodromu, Sezon acılış yarışı Diyarbakır
Hipodromu, Ortacağ Festivali Bursa, Daday
Atçılık Şöleni Kastamonu, Uluslararası Atlı
Okçuluk Festivali Biga Çanakkale, U.S. Polo
Assn. Engel atlama & Polo Maçı şenliği ve
diğer birçok etkinlikte TRUVA’nın dağıtımı
yapıldı.”

Karakuş; “Aynı zamanda bu etkinlikleri
izleyerek, olabildiğince süzüp, tümünü
okurlarımıza yansıtmaya çalıştık” diyerek
sözlerini tamamladı.

“B

Vali Koşusu - Diyarbakır Hipodromu
Governer Race - Diyarbakır Race Track

Binicilik Festivali - Daday, Kastamonu
Equestrian Festival - Daday, Kastamonu

Emirates Havayolları Genel Merkezi
Emirates Airlines Head Quarters
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e were sure that the first issue
of the magazine that we
prepared in great detail TRUVA

will be appreciated by it’s readers and the
industry. We thought that we should effectively
distribute the magazine, all interested should
see and read it and no one should be left out.
We have revised our distribution policy to
effectively distribute the magazine to all of
it’s potential readers and to the target market
of our advertisers. We started with the
Equestrian fashion trend setter exhibition
Spoga, followed by the Presidential Show
Jumping Competition in Kemer Country
İstanbul, International Race Festival at
İstanbul Race Track, Season Openning
Diyarbakır Race Track, Medieval Festival
Bursa, Daday Equestrian Festival,
International Horseback Archery Competition
Biga Çanakkale, U.S. Polo Assn. Show
Jumping & Polo Match event and many other
events.”

Karakuş concluded: “All the events that Truva
is distributed, the readers can find their
coverage in the magazine.”

Appreciation by the readers of Horse
and Equestrian Magazine TRUVA’s
first issue was the result of targeted
distribution.

Truva Magazine Editor in Chief Kristal
Karakuş stated that: ‘Effective
distribution is more important
than to prepare a magazine’.

“W

TRUVA IS
DISTRIBUTED
EVERYWHERE

Uluslararası Yarış Festivali - Veliefendi Hipodromu
International Racing Festival - Veliefendi Race Track

Cumhurbaşkanlığı Kupası - Kemer Golf and Country Club
President’s Cup - Kemer Golf and Country Club
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BAfiARININ SIRRI
AT İLE KURULAN DOĞRU İLETİŞİM

Julie Ulrich* bana bir gün iyi bir binici
olmanın beş şartını sıralamıştı. Bu
şartlardan kısaca şöyle bahsedebiliriz:

Tecrübeli ve farklı atlara binmek.
Sadece iyi binicileri izlemek. (Çünkü kötü
binicileri seyrettiğiniz zaman, beyniniz onu
da kopyalıyor. O zamanlar iç güdüsel olarak
söylenen bu sözler, Neuro Linguistic
Programming (Duyu-Dil Programlama)
olarak biliniyor. Yüksek seviyedeki atletlerin
de faydalandığı ve benim de eğitimlerinde
kullandığım bu teknik, şimdilerde çok daha
bilinçli bir şekilde dünyada sporcular
tarafından uygulanıyor.)**
- Tecrübeli ve farklı atlara binmek.
- Kitap okumak.
- Ders vermek.

Riding experienced and different horses.
To only watch good riders (Because if you
watch unexperienced riders, your brain will
copy that. As back in the day these feelings
were said to be subconscience, today these
are known as Neuro Linguistic
Programming. These techniques that all
experienced riders and I use in my lessons,
are applied by all international riders.)**
- To watch phsionomically equal riders.
- To read books.
- To give lessons.

Julie Ulrich* has once told me the five rules
to be a good rider. We can talk about those
rules as follows:

RIGHT COMMUNICATION WITH YOUR HORSE
WILL BRING SUCCESS

Alev Sarc

* ABD’li şampiyon binici / American champion rider
** Simple steps to riding success - Liz Morrison (NLP)
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irinci şıkkı biraz açacak
olursak, aslında iyi veya kötü
at yoktur. Atlar biz onlarla ne

yaparsak ona dönüşüyorlar. Atların
kötü olarak anılmasının sebepleri
şunlar olabilir:
Bir genç at eğer ilk eyer vurma
aşamasında kötü bir tecrübe
yaşamışsa bu hafızasına yerleşir ve
gelecekteki spor hayatını olumsuz
etkileyebilir. Bu yüzden at kırmada
atın güvenini kazanarak yapılan ve
son senelerde dünyada ön plana
çıkan yumuşak yöntemler
kullanılmalıdır.
İlk eyer vurulmasından önceye de
gidecek olursak, tayın gelişiminde
çok önemli bir unsur olan anne at
tarafından yetiştirilmesiyle birlikte
tayın anneden ayrılıncaya kadar diğer
kısrak ve taylarla aynı otlakta
yaşaması da bir o kadar önemlidir.
Tayın, anneden ayrıldıktan sonra
kırılıncaya kadar (3-4 yaş) diğer genç
atlarla beraber aynı otlakta koşup
oynaması hem atletik yapısının
gelişmesi hem de sosyal açıdan
sürüde konumunu belirlemesi,
gelecekteki spor hayatının temel
taşlarını oluşturur.
Diyelim ki buraya kadar her şey güzel
gitti. Fakat gelecek vaat eden genç
atımızı acemi bir binici satın aldı.
Maalesef bu ikili hem binişte hem
yerde birbirlerini anlamakta
zorlanırlar.  Acemi binici; atın üzerinde
gittiğin yolun yeterince deneyim
kazanmasına yetmeyecek uzunlukta
olması dolayı dengesini tam
bulamadığından atın ağzına tutunarak
dengesini aradığı takdirde, hem atın
güvenini kaybeder hem de istemeden
atının ağzının sertleşmesine,
hassasiyetini kaybetmesine yol acar.
Her usta binici de genç atı eğitemez.
Örneğin Belçika’da genç at
yetiştirmede uzmanlaşmış biniciler
bulunur fakat bu binicileri en üst
seviyede nadir olarak görürsünüz.
Bence genç at biniciliği başlı başına
bir meslektir.Bazen de Watmak gibi
bir tepki verebilir. Bunun da sebepleri
şunlar olabilir:

f we were to explore the first
rule, actually there are not
any good or bad horses. The

horses perform what we teach
them. The horses are labelled
“bad” because:
If a young horse had a bad
experience in its first tacking, this
experience will stay in its memory
forever and will affect its sports
life. For this reason, during the
first tacking of the horse soft and
internationally accepted
techniques should be used.
The most important thing even
before first time tacking is the
time that the foal spends with it’s
mother and the socialization time
with other mares and foals in the
paddock after the separation
from it’s mother.
The time before the foal is tacked
for the first time, the amount of
time spent in the paddock with
other foals or young horses in the
paddock is very important for the
foal’s future athletic and social
life.
Let’s pretend all went well until
this stage. But if an
unexperienced rider bought our
young horse. Unfortunatly, these
two will have trouble
understanding eachother.
Unexperienced rider, because of
his/her lack of riding experience
will try to find his/her balance on
the horse’s mouth. This will make
the rider lose the trust of the
horse and unintentionally make
the horses mouth rough and lose
sensitivity.
Not every rider can train a young
horse. For example in Belgium,
you will find many professionals
only for training of young horses
but you can never see them
competing. Young horse training
is a sector on it’s own.
Sometimes when you ask your
horse to do an excersize, your
horse might have a reaction as
rearing up or kicking.

ATLARIN GÖZÜNDEN | HORSE VIEW

Aslında iyi veya kötü at yoktur.
Atlar biz onlarla ne yaparsak

ona dönüşüyorlar.

Actually there are not any good
or bad horses. The horses

perform what we teach them.

B I
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• Bu tepki keyfi olmaktan ziyade fiziksel bir sorun yüzünden
olabilir ve at savunmaya geçebilir. Atın beli agrıyor olabilir, dişleri
bakımsız olabilir, eyer veya ahır örtüsü vurmasından veya baska
bir nedenden topallıyor olabilir. Fiziksel problem çok çeşitli
olabilir. Yani esasında at istemediğinden değil canı yandığı,
kendini kolladığı için istenilen egzersizi yapamaz.
• Atımız egzersizi anlamamis olabilir çünkü kimi at cok zeki çok
çabuk kavrayabiliyor, kimisine de öğretilmis bir egzersizi bile
devamli tekrar etmek gerekebiliyor.
• Atımızın fiziksel olarak kas yapısı bu egzersizi uygulamaya
henüz hazır olmayabilir. Kendimden bir örnek vereyim;  bir gün
4 yaşında -ki bunun için karakteri çok uygun olan engel atlama
kısrağımı, antrenörüm ile dörtnala çalıştırıyordum. Antrenörüm
benden üst üste küçük daireler yapmamı istedi. Dördüncü
daireden sonra atım kendini dört bacağı üzerinde yukarı fırlayıp,
sırtını da yuvarlatarak rodeo yapmaya başladı. Küçük daire
üzerinde arka bacaklarini uzun zaman baski altında tutmasi ve
aynı zamanda burnunun ucundan  kuyruğuna kadar bükülmüş
olması, ona çok zor geldi. İşin kötüsü; ertesi gün antrenorsuz
calismak durumundaydim. Atımı hazırladım ve bindim. Hiçbirşey

ATLARIN GÖZÜNDEN | HORSE VIEW

• Our horse might not have understood the excersize.
Because some horse are very smart and will perform the
excersize but it will get bored because we ask the same
thing over and over again.
• The fitness level of our horse is not ready to do this
excersize. I want to give an example from my experience.
One time, with my four year old show jumping mare with
which I train regularly, and my trainor were working on
canter. My trainor asked me to do small circles. After the
fourth circle my mare started jumping up and down like
rodeo style. The constant pressure for her to work her rear
and her neck consequently was hard work. The worst part
was I had to work alone the next day. I tacked up my horse
and hopped on. While I did not even ask for any excesizes
she gave the same reaction from the previous workout.
As the other trainor saw my situation he came to the rescue.
From this experience I learned that, while training our
horse, it is crucial to give breaks from the excersises, know
your limits, communicate with your trainor during the
lessons and if needed asking for help.

18  TRUVA | Nº2/2012



ATLARIN GÖZÜNDEN | HORSE VIEW

Alev Sarc de Kemmeter 8 yaşında
İzmir Atlıspor Kulübü’nde at binmeye
başladı. İlk binişlerini at sahiplerinin
atlarını dolaştırarak yaptı. Daha sonra
bir kulüp atı alınınca, Hüsnü Bey
Hoca ile düzenli binmeye devam etti.
13 yaşında İstanbul’a taşındı. Aile
dostları Mehmet Pisak, Alev Sarc’ı
İstanbul Atlıspor Kulübü’nde Aldo
Baldini ile tanıştırdı. Bu noktadan
sonra binicilik hayatı yeni bir
aşamaya geçti. Belçikalı antrenörü
Philippe de Cunchy’in de desteğiyle,
çeşitli müsabakalarda koşup
dereceler elde etti. Bu dereceler
arasında en önemlileri Junior, bayan
ve yetişkin biniciler kategorilerinde
dört kez engel atlama Türkiye
Şampiyonluğu ve de Balkan Gençler
ikinciliğidir. İstanbul Üniversitesi
İngilizce İktisat Fakültesi’ni bitiren
Sarc, daha sonra Salih Koç
sayesinde, Amerika Birleşik
Devletleri’ne engel atlama ve at
terbiyesi alanlarında Grand Prix
binicisi olan Julie Ulrich’in yanında
binici/seyis olarak çalıştı.

Alev Sarc de Kemmeter started riding
at age eight at İzmir Equestrian Club.
Her first rides were on livery horses
cooldowns.Then when the equestrian
center bought a school horse, she
continued riding with her trainor Mr.
Hüsnü. She moved to İstanbul at age
13. Her close family friends Mehmet
Pisak introduced Alev Serc to trainor
Aldo Baldini in İstanbul Equestrian
Club. Her equestrian life had changed
after this point. With the support of
Belgian trainor Philippe de Cunchy
she competed in many competitions
and received rankings. The most
important among these prizes were
first place in junior, ladies and adult
categories show jumping
championships and second place
Balkans Junior Championship.

istemeden, üzerine biner binmez aynı
şeyi yapmaya devam etti. Daha sonra
çok iyi bir binici olan ve genç at uzmanı
antrenörüm imdada yetişti. Atımızı
çalıştırırken onu dinlemek sınırları
aşmamak hissettiklerimizi
antrenörümüze anında iletmek (çünkü
atın üstünde olan sizsiniz o değil)
gerektiğinde de antrenörümüzden ata
binmesini rica etmek çok önemlidir.
• Belki de binicisinin içsel durumunu,
tereddütünü hisseden at, sadece
karakteri kuvvetli olduğu için ve
hiyerarşik açıdan size göre dominant
bir at olduğundan, binici lider
pozisyonunu alana kadar biniciyi test
edecektir. Bu tarz bir at ile çalışma söz
konusu olduğunda, round-pen’de atla
yer çalışması yapıp lider konumumuzu
alıp problemi çözebiliriz. Tabii ki paralel
olarak da korku, tereddüt, şüphe gibi
at ile iletişimimizde parazit olabilecek
olumsuz duygulardan arınmak için de
özgelişim çalışması yapmak çok faydalı
olacaktır. Eğer bu tarz bir atla baş
edemiyeceğinizi düşünüyorsanız,
profesyonel bir biniciden yardım almak
çok faydalı olacaktır.

• This reaction might be caused not
only by the nature of the excesize
but from physical problem and the
horse can get defensive. The horse
might have back pain, the teeth
might need to be checked, the saddle
or the pad might be missfitted or
any other problem. Physical
problems might vary. Sometimes
the horse might not perform well
because it has pain.
• Sometimes horses feel the fear or
the emotional status of the rider.
These horses, if they have a
dominant character, usually lead
the riders and test them until the
rider takes over the dominant
position. It is useful to work with
these horses in round pens to
establish the dominant postion as
well. Paralel to this, as the rider, we
should be personally working on
our emotions such as fear or
hesitation which might get in the
way of communicating with the
horse. If you think you cannot handle
a horse like this, seek for help from
a professional immediatly.
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Hergün hoşça vakit geçirdiğimiz, emniyetli, zevkli, hem
binişimizi hem de kişiliğimizi geliştiren ve de biniciye doğru
hisleri veren bir at, binicisi  için çok iyi bir attır. İyi bir at olmak
için mutlaka ne kadar yüksek atladığı önemli değildir.
Nitekim iyi bir müsabık at, doğuştan gelen bir içgüdüyle
maniye severek, eğlenerek gitmeli, cesur olmalı, dikkatli
olmalı, atletik yapıda ve güçlü olmalıdır. Bu at, kapasitesinin
sınırları dahilinde müsabaka koşturulmalıdır. Mesela mani,
bir metre yükseklikte bile olsa devamlı hatasız koşan, dereceye
giren bir at çok iyi bir attır denilebilir. Diğer taraftan daha
yüksek yarışlarda devamlı mani düşüren, kapasitesi zorlanan
bir at, hem biniciye hem kendine karşı güvenini yitirir ve kötü
at olarak anılır. Eğer yüksek yarış koşmak gibi bir amacımız
varsa, o zaman kapasitesi sınırlı atımız sakatlanmadan ona
iyi bir aile bulup, potansiyeli daha yüksek başka bir ata
geçebiliriz. Fakat atımıza olan sevgi, saygı ve ata verdiğimiz
önem her zaman kendi egomuzun önünde olmalıdır. 2012
Engel Atlama Olimpiyat Şampiyonu Steve Guerdat, okuduğum
bir makalede atı iki gün antenman kaçırmasın diye açılış
seremonisine ve de şampiyon olduktan sonra da atı daha
fazla yorulmasın diye kapanış seremonisine katılmamış.
Halbuki bütün atletlerin en büyük hayalidir olimpiyatlar! Ve
de atini 10 yaşına kadar sadece 1.20 ve 1.30  metre
yüksekliğinde yarışlara sokmuş. Çünkü daha yüksek yarışların
atına ne kadar baskı yaptığını ve de performansını negatif
etkiledigini, atının yüksek yarışlar için henüz hazır olmadığını
hissetmiş. Zaten en büyük şampiyonların başarılarının
arkasında, çok iyi bir binici olmasının ötesinde atları ile
kurdukları yakınlık ve iletişim yatar.

ATLARIN GÖZÜNDEN | HORSE VIEW

As horse which gives us the sense of security and a joy ride
will improve our personality and our riding skills is a good
horse for the rider. A good horse is not only measured how
high it jumps.
A good competition horse should have the natural instinct to
enjoy jumping or competiting, should be brave and attentive,
should have the athletic physical traits and be strong. This type
of horse should be competed in its boundaries. For example,
a horse that completes a one meter course without penalties
every time and recevies a placement can be considered as a
good horse. But from another point, a horse that is competing
in a higher meter course and always have penalties because
it is worked beyond it’s limits, is considered a bad horse that
has lost it’s confidence and confidence on it’s rider. If our aim
is to compete in a higher ranked competition, then we should
find our limited capacity horse a new home and consider other
higher capacitated horses. But the love and care to our horse
should always be above our ego. 2012 Show Jumping Olympic
Champion Steve Guerdat stated that he did not participate in
the opening ceremony so his horse did not miss a practice
and to the closing ceremony so his horse does not get tired.
At the end of the day, all riders dream are the olympics! And
he only competed in 1.20m and 1.30m high competitions until
his horse was 10 years old, because he felt that higher
competitions were hard on his horse and that he did not want
to effect his horse negatively because of his athletic abilities.
The secret behind the champions lies in the communication
with the horse and the rider more than the rider being a good
rider.
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iyarbakır, being one of the centers of pure bred
arab horsemanship since the Turkish Republic,
has now it’s own race track since 23 September

2009. As this issue of our magazine, we went to explore
the horsemanship in Diyarbakır, the race track director
Yılmaz Çelik invited TRUVA to the fourth season opening
of the race track on 6 September 2012. As Çelik underlined
the importance of the race track investment in Diyarbakır,
he added that it also added economic and social value to
the location.
Çelik stated that there are over 30 horse breeders around
Diyarbakır and that he will continue to work on the
promotion of horsemanship for it to obtain a special place
in the region. Çelik also honored the Minister of Agriculture
Mehmet Mehdi Eker for his leadership in building the race
track and for the promotion of horsemanship in Diyarbakır.
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D‹YARBAKIR’DA ATÇILIK
HİPODROMLA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

HORSEMANSHIP IN DIYARBAKIR

IS RESHAPING WITH THE NEW RACE TRACK

Dumhuriyet tarihinden beri safkan Arap atçılığının
merkezi konumundaki Diyarbakır, hipodromuna
23 Eylül 2009 tarihinde kavuştu. Diyarbakır atçılığını

ele aldığımız bu sayımızda bize yardımcı olan Diyarbakır
Hipodrom Müdürü Yılmaz Çelik, TRUVA Dergisi’nin de
davetli olarak yer aldığı dördüncü sezona 6 Eylül 2012
tarihinde start verdiklerini söyledi. Hipodrom’un
Diyarbakır için çok özel bir yatırım olduğunun altını çizen
Çelik, gerek ekonomik yönüyle gerek sosyal katkısıyla
bölge için çok önemli bir katma değer yarattığını ifade
etti.
Diyarbakır ve çevresinde 30’a yakın at yetiştiricisi
olduğunu aktaran Çelik, atçılığın tarihsel bir değere sahip
olduğu şehirde hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarına
devam ettiklerini de belirtti. Çelik, Hipodrom’un
yapılmasına öncülük eden Tarım Bakanı Mehmet Mehdi

C
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Eker’in Diyarbakır’da atçılığın hak ettiği yere gelmesinde
önemli bir payı olduğunu da söyledi.
216 pansiyon ahırın bulunduğu Hipodrom’a ağırlıkla
bölgeden olmak üzere İzmir, Bursa, Adana ve Ankara’dan
da atların geldiğini açıkladı. Sosyal aktivite mekanları
oluşturarak, halkın ilgisini çekebileceklerini de kaydeden
Çelik, bunun için ağaçlandırmaya büyük önem vererek
her yıl 4 bin ağaçlık dikim yaptıklarını da sözlerine ekledi.
Hipodrom’un hizmete girmesiyle Diyarbakır’da atçılık
tekrar canlanmaya başlarken, gelecek yıllarda bu spora
olan ilginin de artması ve tarihteki altın günlerine dönmesi
bekleniyor.

Diyarbakır Tarihinde Atın Önemi Büyük
At sahibi olmanın bir övünç vesilesi olduğu Diyarbakır’da,
at sporlarının her zaman özel bir önemi vardır. Tarihte

Çelik indicated that at the race track there are 216 liveries
and that these horses mainly come from İzmir, Bursa,
Adana and Ankara. He tied the quality of the horses that
come for the season to the future of the turf track.
Çelik added that to have the local residents come to the
track is to build social activity environment and for this as
the management they have planted 4.000 trees every year
to obtain a green public area.
As the race track has opened, horsemanship in Diyarbakır
has revived and in the near future the interest in this sport
will help Diyarbakır to go back to it’s glorious days.

The importance of horses in Diyarbakır History
To be a horse owner has always been a priviledge in
Diyarbakır and it is much more important to be involved
in horse sports. As the famous traveller Tavernier shared
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Tarih boyunca atçılıkla anılan, Atatürk’ün
safkan Arap atlarını getirtilmesine öncülük
ettiği Diyarbakır, açılan Hipodrom’la tekrar

eski günlerine dönüyor.

As Diyarbakır has been known for it’s horse
breeding and the primary city where Atatürk
has pioneered the purebred arab horses to
be transported, with the opening of the new
race track Diyarbakır is going back to it’s

old glorious days.
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meşhur gezgin Tavernier, Diyarbakır’la ilgili hatıralarını
anlatırken; ”Paşanın birçok atlı süvarisi var ve yirmi bin
atlıyı toparlayabilecek güçtedir’’ sözlerine yer veriyor.
Diyarbakır’da at sporları  Diyarbakır’ın eski yerlileri
Asurlularla da ilişkilidir. Eldeki bilgilere göre Asur
ordularının en kuvvetli bölümünü arabalar ve atlılar
oluşturuyordu.
Diyarbakır’da at sporlarına altyapı teşkil eden önemli bir
oluşum ise Diyarbakır’ı başkent yapan devletlerden biri
olan Akkoyunlular zamanında meydana geldi. Akkoyunlu
sarayına gelen Venedik elçisi, Uzun Hasan’ın atlılarının
100 bin olduğuna anılarında yer veriyor.

Arap Atlarının Diyarbakır’a Gelişi
20. Yüzyıl’a gelindiği zaman ise Diyarbakır, Türkiye`de
Arap atçılığının merkezlerinden biri oldu. 1928 yılında
Mustafa Kemal, Dicle kenarında 1000 dönümlük arazi
üzerinde 32 atlık aygır deposu inşa ettirdi.
Mustafa Kemal, aygır deposunu yaptırdıktan sonra 1930
yılında İhsan Akgün, Nurettin Aral ve Selahattin Batur'u
Bağdat’a gönderip Irak ve İran’da o zamanki padişah
yarışlarından külçe altın kazanan safkan Arap atlarını
Diyarbakır'a getirtti. Bu damızlık atlardan çok güzel
safkan Arap tayları elde edilirken, bu aygır deposu şu an
Dicle Üniversitesi kampüsünde bulunuyor.
Diyarbakır’da şimdilerde “Koşuyolu”  diye bilinen ve
burada büyük bir park oluşturulan alanda, her yıl ilkbahar
ve sonbaharda at yarışları düzenlenir ve halk oraya akın
ederdi. Koşuyolu’ndaki at yarışları 1973 yılına kadar
devam etti. 1976 yılında yarışlar il merkezinde bulunan
Karabaş Köyü’ne taşındı ve oradaki yarışlar aralıklarla
2006 yılına kadar devam etti. Karabaş Köyü’ndeki yarışlar
ise 2007 yılında Beşpınar Köyü’nde temeli atılan hipodrom
arazisinde yapıldı. 2008 yılında ise hipodromun, yapımı
tamamlanan pistinde son mahalli yarış olarak düzenlendi.

his memoirs about Diyarbakır; “Paşa (Mustafa Kemal
Atatürk) has many cavaliers and he has the power to troop
a 20.000 at once.”
The horse sports in Diyarbakır dates back to Assyrians.
According to the references the most powerful aspects of
Assyrian Army were the carriages and cavaliers.
The most important background for horse sports in
Diyarbakır are the Akkoyunlular (a.k.a White Sheep
Turkomans) who have made Diyarbakır their capital. The
Venetian messenger who came to visit the Akkoyunlu palace
states that Uzun Hasan (Long Hasan) had at least 100.000
cavaliers at the time.

Purebred Arab Horses in Diyarbakır
As Diyarbakır entered into the 20th century, it became a
center for Arab Horsemanship in Turkey. In 1928 Mustafa
Kemal Atatürk built a 32 stallion stable on a 1000 acre land
near the Dicle river.
After the completion of the stallion stable, Mustafa Kemal
Atatürk sent İhsan Akgün, Nurettin Aral and Selahattin Batur
to Baghdat to collect the most valuable purebred arab horses
from Iraq and Iran and to bring them to Diyarbakır in 1930.
As they have bred spectacular foals from the stallions, today
this stallion stable is on the campus of Dicle University. The
ministry of Agriculture and Jockey Club of Turkey are
combining forces to help Dicle University for the renovation
of the stallion stable.
Before the opening of the race track, the area known as
‘Koşuyolu’ in Diyarbakır and which is now a public parc,
hosted the spring and summer local horse races and local
residents used to gather up around that area. The local races
at Koşuyolu took place until 1973 and in 1976 the races
were moved to Karabaş Village and until 2006. Then in 2007,
the races continued in Beşpınar Village where the race track
is located today. Finally in 2008 the last local race took place
on the new race track until in 2009 the race track’s official
opening.
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Diyarbakır’da tarihsel geçmişte sahip olduğu atçılık sektöründe
gün geçtikçe daha da gelişme göstermektedir. Diyarbakırlı at
sahipleri bir dernek çatısı altında bir araya gelerek atçılık
sektörünü daha profesyonel anlamda geliştirmek ve hak ettiği
yere getirmek için ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bölgede atçılığın
canlanmasını sağlayan 18 Milyon lira bütçe ile kurulan hipodrom
yarış sezonunda yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlıyor. At
neslinin ıslahı ve At Yetiştiriciliğinin teşvik etmek ve bölge
halkına ekonomik ve sosyal yönden katkı sağlamak amacıyla
kurulan Diyarbakır Hipodromu’nda, 20 metre eninde ve 1600
metre uzunluğunda kum pist, 1500 seyirci kapasiteli tribün,
Yarış Atları Hastanesi, padok, doping kontrol binası ve 216 ahır
bulunmaktadır.
Ayrıca halkı ve hipodromu buluşturmak amaçlı çalışmalarımız
devam ediyor. Bu kapsamda iki yılda 8 bin adet ağaç dikimi
yapılarak şimdiye kadar yaklaşık 140 dekar alan
ağaçlandırılmıştır. Bu da ‘Türkiye’nin en büyük  hipodromu’
ünvanına sahip hipodromumuz aynı zamanda en büyük ölçüde
ağaçlandırılmış hipodromdur. Bu alanın 40 dekarı piknik ve
mesire yeri olarak düzenlenmiş ve yaklaşık bin 700 adet ağaç
dikimi gerçekleştirilmiştir. Hipodrom yerleşkesinin tamamının
büyük volkanik taşlardan oluşması sebebi ile alanların taşlardan
arındırmak için kamu kurum ve kuruluşlardan destek talebinde
bulunulmuştur. Sayın valimizin talimatı ile İl Özel İdare ve DSİ
x Bölge Müdürlüğü iş makineleri yaklaşık 3 ay süre ile bu
araziyi taşlardan arındırıp ancak ondan sonra fidan dikimi
gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca burayı düzenlerken, yarış severlerimizi ve
vatandaşlarımızı sadece at yarışı oynamak için değil,
Karacadağ’ın temiz esintisi ve yeşillikler altında soluk alınabilen
keyif bir mekanda buluşturmayı da hedefledik. Atlarla birlikte
güzel saatler geçirmeye uygun piknik ve mesire yerlerine
sahip hipodromumuzu, önümüzdeki dönemlerde
bakanlığımızın ve camiamızın desteğiyle bölgenin cazibe
merkezi haline getirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor.
27 Aralık 2012 Perşembe günü sona erecek olan 2012 yarış
sezonunda  55 Safkan ve 57 Arap koşusu düzenlenecektir.

Diyarbakır Race Track Director Yılmaz Çelik:

The greenest race track is Diyarbakır
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Diyarbakır Hipodrom Müdürü Yılmaz Çelik:

En Yeşil Hipodrom Diyarbakır

Horsemanship in Diyarbakır is regaining its importance in
the region as it was the breeding center during the formation
of Turkish republic. The horse breeders of Diyarbakır formed
an association to come together to improve horsemanship
in the region with a more professional approach. The race
track that helped the revival of horsemanship in the region
was built with an 18 million lira budget and is providing work
environment for 600 locals. The Diyarbakır race track that
was built to help horse breeding, horse breed control, and
economic and social contribution to the local people has
1600 meters long and 20 meters wide sand track, 1500
spectator’s area, a horse hospital, a paddock, a supplement
control building and 216 stables.
Also, our work to bring the local public with the race track
together is in progress. Within the last two years, we planted
eight thousand trees. So far our green area is over 140 acres.
Our race track is the largest race track in Turkey in terms of
land occupancy and green areas. Within the land 40 acres
is resting area for public and 700 trees have been planted to
keep the area shaded. Because of the geological characteristic
of the location of the race track is mostly formed of volcanic
rocks, the governmental institutions helped us to remove
the rocks from the area. With the directives of our governor,
the rocks were removed from the area within three months
of hard work. After the removal, the trees were planted.
During our location plan, apart from our target to host races
at the location, we wanted to make a public area for the rest
of the local public or tourists to enjoy the breeze and scenery
of Karacadağ. On our race track where the public can spend
leisure time with horses, our future target is the improvement
of our track location with the help our ministry and horse
lovers to make the track attractable to rest of the country.
The race track will host 55 arab and 57 thoroughbred races
during the season which will end on 27 December 2012.
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LUKYANUS ANITI
(AT KAYA)
Tanrıların At, Atların Tanrıya
Dönüştüğü Topraklardan...

Anadolu medeniyetleri, derin at izleri taşır. Her
adımda hayranlık uyandıran bir abide ile karşılaşmak
mümkündür. Bugünlerde yapılan ve çoğunluğu
estetikten uzak at heykelleriyle, binlerce yıldır
kayalarda yaşamayı başaran ‘at’ların öyküleri ne
kadar da farklı…

LUKYANUS
MONUMENT
(HORSE ROCK)
From the lands that God’s that turn into
Horses and Horses turn into God’s...

Anatolian civilizations pertain deep horse traits. In
every step one can encounter a magnificient
monument. The difference of today’s tasteless and
unaestethic horse monuments and the stories of
the ‘horses’ that survived on monuments for the
past decades is quite interesting…

Hüseyin Irmak
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asıllar Village is a location 18 kilometers far from
Beyşehir and is situated behind the ancient city
Misthia. The situation of this village is almost as

if it is the shield to the ancient city.
When you come to Fasıllar, the village which looks like it
is protecting the ancient city because of it’s location, the
magnificience of the rock monument called ‘Kurt Beşiği’
(Wolf cradle) will astonish you. This monument which is
also called ‘Cradle Rock’ and known to be built by Hittites
King Muvattalis, has a same size replica in the Ankara
Anatolian Civilization Museum and is still receiving many
audience until today.
This monument, known to be the largest open air rock
monument, has sled down backwards to it’s actual location
Örenler Konağı Bayırı, 150 meters away from the village.
On the monument there are two God figures and next to
the second God figure there are two lion emmbossings.
On the east side of this ‘must seen’ monument, lies another
monument. The monument called ‘Atlı Kaya’ or ‘At
Kaya’(Rock with horse or Rock Horse) is the main point
that will mean much for our magazine. As the local
residents call this monument as Rock Horse, the historians
call it ‘Lukyanus Anıtı’ (Lukyanus Monument), is located
on the rear end of the village as you turn left and then right
after the village. Once you look up, you will locate on the
monument an engraved horse with a cave cemetary and
at the bottom an inscription.

Fasıllar Köyü, Beyşehir’e 18 kilometre uzaklıkta ve Misthia
antik kentini arkasına almış bir yerleşim yeridir. Köyün
konumu, bu antik kentin önüne yerleştirilmiş bir koruyucu

kalkan hissi veren şekildedir.
Sırtını birebir bu kente ve kalıntılarına dayamış, sanki göğsünü ona
siper ediyormuş gibi konumlanmış Fasıllar’a geldiğinizde yöre
insanının “Kurt Beşiği” (Kürt Beşiği de deniyormuş) dediği bölgede
göreceğiniz kaya anıtının görkemi sizi heyecanlandıracaktır. “Beşik
Kayası” olarak adlandırılan ve zamanında Hittites Kralı Muvattalis
tarafından yaptırıldığı söylenen bu anıtın aynı ölçülerde bir kopyasının
halen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi girişinde ziyaretçileri
karşıladığını orada öğreniyorsunuz.
Dünyanın en büyük açık hava kaya anıtlarından biri olan ve vaktiyle
bulunduğu tepeden sırt üstü düşüp kayarak şimdi bulunduğu yere
yani köyün 150 metre kadar batısındaki Örenler Konağı Bayırı’na
gelmiş bu kaya kütlesinin yüzeyinde üst üste iki Tanrı figürü
bulunmakta, alttaki Tanrı’nın iki yanında bir çift aslan kabartması
görülmektedir.
Tarih meraklılarının mutlaka görmesi gereken bu anıtın doğusunda
ise bir başka anıt vardır. Dergimizin içeriğini doğrudan ilgilendiren
bu Roma dönemi anıtına “Atlı Kaya” ya da “At Kaya” denilmektedir.
Halk genellikle bu isimleri kullanırken tarihçilerin “Lukyanus Anıtı”
dediği bu abide, girişte sola sonra da sağa dönerek köyün arkasına
geçtiğinizde antik kente tırmanan yamaçta karşınıza çıkar. Kafanızı
kaldırdığınızda abideyi, kayaya oyulmuş bir at kabartması yanında
bir niş ve mezar odası, alt çaprazında da kitabesiyle birlikte
görürsünüz.

F
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Ünlü at kabartması zeminden 10 metre yüksekliktedir. Kitabesi
ise yine zeminden yaklaşık 5 metre yükseklikte ve anıtın
çaprazında bulunmaktadır. Kaya zemini düzeltilerek Grek
harfleriyle 10 satır olarak yazılmış kitabede Lukyanus isimli bir
gencin ölümü üzerine ailesinin, onun anısını yaşatmak üzere
bu abideyi yaptırdığını öğreniyorsunuz. Aile, bu abidenin önünde
güreş yarışmaları yapılmasını istemiş ve güreşin nasıl
yapılacağına dair bilgileri de kitabeye kazdırmıştır. Kaynaklar
kitabenin ölçüsünü 95x 85 cm. olarak verirken, atın kuyruğuna
kadar uzunluğunu 1.65 m, ön ayağından boyuna kadar olan
yüksekliğini 1.90 m, beline kadar yüksekliğini 1.30 m, helezonik
bükümlü yapılmış kuyruğunu bir metre, tırnak genişliğini ise
0.18 m olarak kaydetmektedir. Atın kişnediğini, sağ ön ayağının
eşindiğini, yelesinin kabarmış olduğunu ve başında bir gem
bulunduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Yine kaynaklar atın
boğazında görülen gerdanlık benzeri eşyanın adının hotuz
olduğunu yazmaktadır.
Atın ön tarafında; derinliği 1.10 m, yüksekliği 2.50 m olan ve
yanlarında kayaya oyulmuş zarif başlıklı sütunlar olan bir niş
bulunmaktadır. Sütunların uzunluğu aynı kaynaklara göre, 1.15
m, enleri ise 0.30 metredir. Sütunlardan birinin kırılıp yok
olduğunu anlayabiliyorsunuz. Tarihçiler, kemerin üstünde iri
harflerle Lukyanus altında da İros Progamiyc kelimeleri kazıldığını
belirtmekte; mezar odasının üstüne Lukyanus’un heykelinin
konmuş olduğunu ise tahmini olarak söylemektedir.
Gerek niş, gerek at kabartması gerekse kitabede zamanın ve
insanların yaptığı tahribatı gözlemlemek orada hepimiz için
mümkündür. Fakat buna rağmen, abidenin estetiği sizi etkiler.
Ve şimdi karşısında durduğunuz tepeye vaktiyle kurulmuş olan,
içinde Hittites, Roma ve Bizans dönemi eserlerini biriktirerek
yüzyıllar boyu yaşamış, adının Misthia olduğunu öğrendiğiniz
antik kentin tahribata ne kadar açık olduğunu düşünürsünüz.
Çünkü define arayıcılığının getirdiği muazzam tahribatı Beyşehir’in
tüm ören yerlerinde kesinlikle görebilirsiniz. Ciddi arkeolojik
kazılarla tüm bölge tarihinin ve eserlerinin gün yüzüne
çıkarılmasını umutsuzca istersiniz.

The famous horse emboss is 10 meters high. Its inscription
is five meters high from the ground and is located next to
the horse. The inscription that was engraved by flattening
the rocks surface with greek alphabet of 10 lines, talks about
the death young person called Lukyanus and how his family
placed the monument on his honor. The family wanted the
wrestling games to be performed in front of the monument
on which they placed the rules of the wrestling game in the
inscription. The sources states the size of the inscription as
95cm x 85cm, the hight of tail of the horse to the ground as
1.65m, the lenght between the front leg to the neck as 1.90m,
the hight to the back as 1.30m and the spiral shaped tail as
one meter and the size of the hoof as 0.18m. You can
comfortably see that the horse is neighing, the scratch on
the right hoof, the volume of the mane and the existence of
the bit on the horses mouth. Also the sources state that the
neck accessory that the horse is carrying is called hotuz.
In front of the horse, there is a niche that is 1.10m deep,
2.50m high and is surrounded by elegantly decorated
columns. The hights of the columns are stated by the same
source as 1.15m and widths as 0.30m. You can notice one
of the columns have dissappeared. Historians state that on
the monument the words Lukyanus and below da Iros
Progamiyc have been written in large fonts and on the
cemetary room there is a monument of Lukyanus.
With all the niches, the horse embossing and the written
sentences in the inscription, one can figure out the destruction
that time and humans have made. Eventhough, the
magnificience of the monument will still astonish you. Today,
as we are facing the hundreds of years old village which
has traits from the Hittites, Romans and Byzantines times
and that was called Misthia is still prone for destruction. The
treasure hunting that brought lots of destruction to Beyşehir
can be seen all over the city. The city’s treasures and antics
can be preserved by a serious archeological team and
museums.
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Anıtın genel görünümü Monument’s overview
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CİRİT

ürkiye’de ciritin büyük ilgi
gördüğü yerlerden biri de
Uşak. Bu ilginin en büyük

göstergesi; ilde faaliyet gösteren
30’u aşkın cirit kulübünün varlığı.
İle bağlı ilçe, belde ve köylerindeki
Atlı Spor Kulübü sayısı toplam 32.
Oysa 1980’lerde sadece üç kulüp
varmış. Atçılığa olan ilgi de giderek
artıyor. Şu an Uşak’da 400 kadar
spor amaçlı at bulunuyor.
Cirit meraklıları ağırlıklı olarak ile
yakın köylerde bulunuyor. Her yıl
yapılan elemelere katılan cirit
sporcuları, Türkiye genelinde
yapılan cirit yarışlarına sporcu
gönderiyor. Bunun yanı sıra
düğünlerde, bayramlarda,
festivallerde de cirit gösterileri
yapıldığı gibi meraklıları belirli
aralıklarla bir araya gelerek de
kendi aralarında yarışıyorlar.
Cirit sporuyla ilgilenenler bu işi
tutkuyla yapıyorlar. Örneğin, aynı
zamanda seyislik de yapan Celal
Sezer, “Benim, bir cirit hastalığım
var” diyerek, cirite olan ilgisini dile

ne of the places in Turkey
that cirit is very popular is
Uşak. The indicator of this

popularity is the existence of over
30 cirit clubs in Uşak. The number
of registered horse clubs in the city
is 32, but back in the 1980’s it was
only three. This means that the
interest in horse riding is increasing
in the city. Today, Uşak has over
400 horses only for sports
purposes.
Cirit fans monstly reside in close
villages. The annual cirit rider
competitions to qualify fort he
national cirit tournaments are filled
with players. Apart being a sport,
cirit is also the main event for
weddings, festivals and
organizations to entertain the
crowds. Even the players host
friendly games among eachother.
The people who are interested in
cirit are playing with passion. For
example, Celal Sezer, who is a
player and a groom admits his
passion by saying “I have a disease,

Uşak’da cirit sporu o kadar
yaygın ki, konuyla ilgili 30’u
aşkın kulüp var. Her yıl yapılan
cirit oyunlarına Uşaklı’lar büyük
ilgi gösteriyor. Ayrıca ilde
binicilik sporuna yönelik ilgi de
her geçen gün artıyor.
Türkiye’nin ilk ve tek bayan cirit
takımı da Uşak’da bulunuyor.

UfiAK

Cirit is so popular in Uşak that
there are over 30 cirit clubs.
Uşak locals are a fan of the
annual cirit games. Also, the
demand for horseback riding in
the city is increasing. The one
and only female cirit team is
also from Uşak.

T O

IS A LAND OF CIRIT

TAM BİR
CİRİT DİYARI
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getiriyor. Bölme Spor Kulübü bünyesinde cirit müsabakalarına
katılan Sezer, koşularda başarı gösteremeyen atları eğiterek,
cirit sporuna uygun hale getiriyor. Kırk yaşında olan ve otuz
beş yıldır da atlarla ilgilendiğini söyleyen Sezer, “Dedem ve
babam da atlarla çok ilgiliydi. Ben de onlardan gördüm. Cirit
milli takımında da yer alıyorum” diyor.
Bu işle çok bütünleşmiş durumdayım. Kısıtlı bütçeme rağmen,
başka gereksinimlerimden ödün vererek ata bütçe ayırıyorum.
Yıllardır ata biniyorum. Bugüne kadar sadece bir kez kaburgam
kırıldı. Bunun dışında bir olumsuzluk yaşamadım. Attan zarar
görmedim” diyen Sezer, bir atın cirit sporuna hazırlanması
için yirmi günlük bir süreye ihtiyaç duyduklarını belirterek,
“Üstüne binen jokey elli beş kilo ama ciritte 100 kiloluk bir
kişi de ata biniyor. Kullandığımız eğerler yirmi beş kilo, yarıştaki
atta ise 2,5 kiloluk eğer kullanılıyor” diyor.
Paşacıoğlu Atlı Spor Kulübü Başkanı Erol Güneş ise 1986
yılında Uşak’da ilk cirit kulübü kurulduğunda bu spora merak
sardığını belirterek, şunları söylüyor: “Köyümüzdeki
arkadaşlarım da atlarla yoğun olarak ilgileniyordu. Bende de
at sevgisi başladı ve yıllardır devam ediyor. Onüç yıldır atlarla
çok yakından ilgileniyorum. Cirit müsabakalarına katılıyoruz.
Bunun yanı sıra düğünlerde, festivallerde gösteri yapıyoruz.
Ayrıca köyümüzde her bayramda cirit müsabakaları yapıyoruz.
 Bunun yanı sıra arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde kendi
aramızda da maç yapıyoruz.”
Uşak’da çok sayıda cirit kulübünün olmasını ise at sevgisine
bağlayan Güneş, çocuklarının da at sevdalısı olduğunu

it’s cirit.” Sezer who represents Bölme Sports Club and
competes, takes the ex flat race horses and trains them for
cirit. 40 years old Sezer who has been with horses for the past
35 years, says “My father and grandfather were horse lovers.
I inherited that love from them. Now, I am qualified for the
national cirit team to compete internationally.”
Sezer says that “This is a part of my life. Eventhough my
economic situtation is not enough, I sacrifice from other things
in life and try to support my horses. I have been riding for years.
I only broke my rib cage so far. Apart from this, I did not have
any other injuries. I haven’t been hurt by a horse” and he adds
that a horse can be ready for cirit in 20 day training and he
continues “A jockey weights not more than 55 kg but in cirit
there can be a 100 kg player. The saddles we use are 25 kg
but in flat race the saddles are nor even 2.5 kg.”
Erol Güneş, who is the president of Paşacıoğlu Equestrian
Club, stated that he started to be interested in cirit with the first
cirit club that was formed in 1986 and he continued “My friends
in the village are also horse lovers. Since horse loving is
contagious it has been 13 years I have been with horses. We
compete in cirit games. Apart from the games we perform in
weddings and festivals. In our village we have cirit games at
every national holiday. We also organize games among our
friends.”
Güneş ties the number of cirit clubs in Uşak to horse love. He
states that even his children adore horses. As every other cirit
player or lover that we spoke to, Güneş confirms that playing

Ciriti yaşatmak için Uşak’da yapılan faaliyetlerden biri olan ve her
yıl tekrarlanan geleneksel cirit şenliği turnuvaları bu yıl da 21
kulübün katılımıyla gerçekleştirildi.

Traditional Cirit festival tournaments that help the survival of cirit
is taking place every year in Uşak. This year 21 clubs participated
to the festival.
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söylüyor. Görüştüğümüz tüm cirit sevdalıları gibi Erol Güneş
de ekonomik açıdan yaptıkları sporun kendilerine bir faydasının
olmadığını, hatta zararı olduğunu, bu sporu çok sevdikleri için
giderlerine katlandıklarını söylüyor. Güneş; “Bir atın yıllık en
az 3 bin lira bakım gideri olur. Bu da kendi evinizde bakıyorsanız
geçerli. Bakıcı ilgileniyorsa bu rakam daha fazla yükselir. Bu
bir sevda. Maddi geliri yok. Atın güzel olur, bir müşteri çıkar
satarsın. Bunun dışında ticari bir gelir yok. Sadece sevgi” diyor.

Türkiye’nin Tek Bayan Cirit Takımı Uşak’ta
Türkiye’nin tek bayan cirit takımı da Uşak’ta bulunuyor. Anadolu
Sultanları Bayan Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Gülşah Dursun,
cirit sporuna olan ilgisini ve kulüplerinin kuruluş öyküsünü
şöyle anlatıyor: “Çocukluğumuzdan bu yana cirit
müsabakalarını izliyorduk. Babam da gençliğinde ciritçiymiş.
Atları seviyorduk. Dedemin de köyde atı vardı.
Çocukluğumuzda dedemin atlarına binerdik. Spor kulübünün
başkanı rahmetli Mehmet Taşavlu; ‘Erkekler yapıyor da
bayanlar bu işi neden yapamasın’ diye düşünüyor. Bunun
üzerine bayan takımı kurmaya çalışıyor. Mehmet Bey bize
ciridin inceliklerini öğretmeye başladı. 2005 yılında da maçlara
çıkmaya başladık. Mehmet Bey öldükten sonra bayan cirit
takımı dağıldı. Daha sonra tekrar toparlandık. Gökçedal Kulübü
adı altında maçlara çıktık.  Sekiz yıldır bu işi yapıyoruz. ‘Neden
bayanların resmi bir yapılanması olmasın?’dedim. Erkek
kulüplerinin altında maçlara çıkmaktansa kendi yapımızı
oluşturmamız gerektiğini düşündüm. Geçen yıl Anadolu
Sultanları Bayan Atlı Cirit Spor Kulübü’nü kurduk. Kız kardeşim
ve annem de kulüp üyesi. Ayrıca eşim de cirit sporuyla
ilgileniyor.”
Dursun, “Ata bindiğim zaman ruh sağlığım daha iyi oluyor.
Örneğin sinirliysem, ata bindiğim zaman sinirlerim yatışıyor.
Fiziksel olarak kendimi daha iyi hissediyorum.  Daha formda
kalıyorum. Atlarımızla doğa gezisi yapıyoruz. Bu doğa gezileri,
formda kalmamızı da sağlıyor” diyor.

İlde Biniciliğe Olan İlgi Her Geçen Gün Artıyor
Uşak’da biniciliğe olan ilgi de giderek artıyor. Daha çok yarış
dışı kalan atları edinen at meraklıları, hobilerini bu gibi atlarla
sürdürüyorlar. Örneğin eczacı Mehmet Çakır, Uşak’da
yaşamasına rağmen yakın zamana kadar cirite ve ata yoğun
ilgi olduğunu farketmediğini belirterek, “Arkadaşlarım
aracılığıyla ilgi duymaya başladım ve bir at edindim. Düzenli
aralıklarla, özellikle haftasonları atla ilgileniyorum.
Arkadaşlarımızla doğa yürüyüşlerine çıkıyoruz. Bence çok
müthiş bir hobi.  Atla doğada dolaşmak insanın üzerindeki
tüm stresi atıyor. İnsanı rahatlatıcı bir hobi. Bir tür terapi. Atlar,
insan psikolojisini de çok iyi anlıyorlar ve üzerindeki bincinin
davranışlarını hissediyorlar” diyor.
Sigorta acenteliği yapan Şefik Kuşçu da biniciliğe arkadaşları
aracılığıyla başladığını ifade ederek, “Çok ilgimi çekti. Daha
sonra hemen bir at satın aldım. Bu hobiye 3 bin 500 lira
bütçeyle başladım. Bana aylık 150-200 lira arası da bir bakım
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cirit does not bring them any extra financial support on the
contrary it takes away alot from the household income. But
Güneş adds that they make sacrifices for the love of the game.
Güneş continues “The horse has at least 3,000 liras of annual
maintenance fee. This fee is only if you have the horse at your
own home. If you have an outside the house alternative then
the fee goes up. This is a passion. There is not any economic
income. If your horse is beautiful, then you can sell it. But other
than this there is not any other income. Its pure love and
passion.”

The One and Only Ladies Cirit Team is in Uşak
The only female cirit team in Turkey is in Uşak. The president
of Anatolian Sultans Female Cirit sports club Gülşah Dursun
tells the story of her interest in cirit and the founding of their
club: “Since our childhood we have been following cirit games.
My father also was a cirit player. We do love horses and my
grandfather had a horse when we were little. We were riding
my grandfathers horse. Our former deceded president Mehmet
Taşavlu also thought the same as ‘Men play it why dont the
ladies play as well’. Then he thought to form a ladies cirit team.
He trained us to play cirit day in and day out. He thought us
the tricks of the game. In 2005, we started playing in the
tournaments. After Mr. Mehmet passed away the team was
demolished. Then we got back together again and started
competing under Gökçedal Club. We have been playing for the
past eight years. After couple of years, we separated ourselves
from the men’s league and formed our own under the name
Anatolian Sultans Ladies Cirit Sports Club. My sister and mother
are club members. My husband is a fan of cirit as well.”
Dursun continues “Horse riding feeds my soul. For example,
if I am frustrated, when I am riding it all goes away. Physically
and emotionally I feel much better. I am fit. Sometimes we do
trail rides with our horses. This helps us stay in shape.”

The Interest in Horseback Riding in the City is Growing
Each Day
The interest in horseback riding in the city is growing each day.
The horse lovers that home ex flat race horses, pursue their
hobbies with these horses. For example pharmacian Mehmet
Çakır stated that eventhough he lives in Uşak he did not realise
that there was a great amount of interest in Uşak. He continued
“I started to be interested through my friends and I bought a
horse. I take care of my horse regularly and especially on the
weekends. We do trail rides with my friends, and I have to say
it is an incredible hobby. To ride horses takes away all the Daily
stress. It is a relaxing hobby. Its kind of a therapy. The horses
understand human psychology very well and they feel what
the rider feels.”
Şefik Kuşçu, an insurance broker says that he started riding
through his friend’s recomendation and he continues “I was
very much interested. Then I immediatly bought a horse. I
started this hobby with a 3500 lira budget. It also costs me
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Turnuvanın açılış maçında Binicilik ve Atlı Ciritspor Kulübü ile
Karaoğlan Atlı Ciritspor arasında oynandı.

The openning game was between Binicilik ve Atlı Ciritspor Club
and Karaoğlan Atlı Ciritspor Club.



maliyeti var. Atlarla ilgilenmek insanın bütün stresini alıyor.
Sadece ata binmek değil, atla ilgilenmek de güzel bir duygu.
Atım, her hareketime tepki veriyor. Örneğin bazı arkadaşlarımız
motosiklete merak sardı ama at farklı. Sonuçta at bir canlı.
Tıpkı bir insan gibi. Hastalandığında durumu nasıl oldu, ne
zaman iyileşecek diye merak ediyorum. İnsanın çocuğu gibi.
Sekiz yaşında bir kızım var. Kızım da atları çok seviyor; atı
besliyor ve yakından ilgileniyor.”
Ata binmek için herhangi bir eğitim almadığını söyleyen Kuşçu,
“Ata binip doğa gezileri yapıyoruz. Mesire yerlerinde ekip
halinde dolaşıyoruz. Bunun yanı sıra yakın arkadaşlarımız da
bizi gördükçe hoşlarına gidiyor. Bölgemizde atlara her meslek
grubundan arkadaşımız merak duyuyor. Yavaş yavaş bir
camia olmaya başladık. Aramıza sürekli yeni arkadaşlar
katılmaya başladı. Elimden geldiğince bu hobimi sürdürmek
istiyorum” diyor.
Tekstil Mühendisi Alper Sarıkılıç da çocukluk arkadaşlarıyla
birlikte biniciliğe merak sarmış. ‘Uşak’daki çocukluk
arkadaşlarımızla ata merak sardık. Bir başladık ve işin içine
bayağı girdik. Öğrenme gayreti içindeyiz. Hafta içi akşamları
ve hafta sonları fırsat buldukça atlarımızın bakımının yapıldığı
yerde soluğu alıyoruz. Eskiden burada harcadığımız vaktimiz
daha azdı, giderek daha fazla vakit geçirmeye başladık” diyen
Sarıkılıç, kızının da ata binmeye çok meraklı olduğunu söylüyor.

Popüler Dizilere At ve Binici Sağlanıyor
Uşak’daki atçılığın bir başka boyutu da televizyon dizilerine
at ve binici sağlanması. Uşak’daki biniciler yapılan
organizasyonla dizi çekimlerinin yapıldığı yerlere ulaştırılıyor.
Çekimler boyuncu çoğu zaman dizi platosunda barınan at ve
biniciler, kendilerine verilen rolleri yerine getirerek, bu işten
gelir elde ediyorlar.

150-200 liras of maintenance every month. Taking care of
horses takes away all the stress. Not only riding, the caring
part also is very calming. My horse reacts to my every move.
Some of my friends like motorbikes but horses are different.
At the end of the day horse is a living creature. When its sick,
I worry when he will be better or how his condition is. It’s
almost like a child. I have an eight year old daughter. My
daugther also loves horses.”
Kuşçu states that he has not taken any riding lessons and
continues “We do trail rides with my friends. We take breaks
at the piknik areas. As our friends see us, they get interested
as well. In our area, many people from our business sector is
interested in what we do. Slowly we are becoming a group
and there are many new comers. I hope to pursue my hobby
as long as I am healthy.”
Textile engineer Alper Sarıkılıç is also riding as a hobby with
his childhood friends. He says “With my childhood friends in
Uşak, we have a great hobby now, it’s horseback riding. Once
we have started we could not get enough. We are eager to
learn. During the weekdays in the afternoon and on the
weekends all day we are finding ourselves at the stables. In
the beginning our time at the stables were limited, now we
are there every minute we can be.” Sarıkılıç also proudly says
that “My daughter also started riding and she is very interested
as well.”

Rider and Horses are Provided for Popular TV Series
The range of horsemanship in Uşak also goes into providing
horses and riders to popular TV series. The riders in Uşak are
being sent off to the production locations. During the shooting
of the TV series, the horses and riders stay on set and they
make a living off of their part time jobs.

Kalfa Korusu Atlı Cirit
Sahası'nda gerçekleştirilen
turnuvaya çok sayıda
ciritsever katıldı.

Many cirit lovers
participated to the
tournament that took place
at Kalfa Korusu Atlı Cirit
Ground.

CİRİT

34  TRUVA | Nº2/2012





İSTANBUL ‘ULUSLARARASI YARIŞ
FESTİVALİ’NE BÜYÜK İLGİ VARDI

THERE WAS GREAT EXCITEMENT AT
‘INTERNATIONAL RACING FESTIVAL’ IN İSTANBUL

he participation to the
colorful ‘International
Racing Festival’ was great

in number. 22 from Turkey and
23 guest purebreds from all over
the world; and famous jockeys
such as Christophe Soumillion,
Jean Baptiste Hamel and Richard
Kingscote gave the spectators
memorable moments at the
festival. As the foreign jockeys

u yıl coşkuyla
düzenlenen ‘Uluslararası
Yarış Festivali’ne katılım

yüksek oldu. Türkiye’den 22,
dünya çapından gelen 23 misafir
safkan, Christophe Soumillon,
Jean Baptiste Hamel, Richard
Kingscote gibi jokeylerin
yönetiminde izleyenlere tam
anlamıyla bir yarış şöleni yaşattı.
Yarışlarda konuk jokeyler ve

B T‘Uluslararası Yarış Festivali’
1-2 Eylül tarihlerinde
İstanbul Veliefendi
Hipodromu’nda yapıldı.
Uluslararası koşulara dünya
çapından 23 misafir safkan
ve 45 jokey katıldı.

YARIŞ | RACE
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atlar büyük başarı gösterirken
Türkiye’den de Selim Kaya, Halis
Karataş, Akın Sözen gibi isimler
start aldıkları yarışmalarda
birinciliklere imza attılar.
İki günlük yarışlar sonucunda
beş Türk binici ilk sırayı alırken,
ikinci gün gerçekleştirilen
Topkapı ve Malazgirt koşularında
da konuk safkanların
kazanmasıyla birlikte iki günde

and horses raced for the prizes;
Turkish jockeys such as Selim
Kaya, Halis Karataş, and Akın
Sözen also took home prizes.
After two days of racing, five
Turkish jockeys took home first
prizes; on the second day of the
festival guest purebreds won the
international Topkapı and
Malazgirt races. There were a
total of five international winners

‘The International Racing
Festival’ that took place on 1-2
September at Istanbul Veliefendi

Race Track hosted colorful
events. 23 guest purebreds and

45 jockeys from all over the
world were at the festival.
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toplam beş koşuyu Türkiye dışından gelen safkanlar
kazanmış oldu. Yalnızca Türkiye’den safkanların start aldığı
Boğaziçi Koşusu’nu ise MİTİCO ile Selim Kaya kazandı.
Festivalin en önemli koşularının start aldığı son günde,
rüzgarlı havaya rağmen, hipodromda kalabalık ve heyecanlı
 bir yarışsever topluluğu vardı. Türkiye Jokey Kulübü
Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen festivalin
son gününe, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili
ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı İbrahim
Yiğit, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı ve
Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Vedat
Mirmahmutoğulları, büyükelçiler, işadamlarının yanı sıra
çok sayıda yabancı yarış otoritesi temsilcileri ve misafirler
katıldı.
Türkiye dışından gelen isimler arasında Mohammed Al
Nujaifi, B.A.E. Cumhurbaşkanlığı Komitesi Üyesi Ahmet
Al Rometal, antrenör Damien De Watrigant, B.A.E. Binicilik
Federasyonu Genel Sekreteri Talip El Mutayni, B.A.E.
Ekürisi Yarışçılık Müdürü Salim El Kaddai, Irlanda
Throughbred Marketing Genel Müdürü Elaine Hatton,
Sorec Müşterek Bahisler Müdürü Driss Belghazi gibi
isimler de yer aldı.
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Koşu Mesafe Derece At İsmi Jokey At Sahibi
Race Distance Results Horse Jockey Horse Owner

Uluslararası Topkapı Koşusu 1.600 m 1.34.49 Master of Hounds Christophe Soumillon HH Sheikh Hamdan
International Topkapı Trophy Bin Khalifa Al Maktoum

Uluslararası Malazgirt Koşusu 1.600 m 1.45.09 Hilal Al Zaman Jean Baptiste Hamel Mohammed Al Nujaifi
International Malazgirt Trophy

Uluslararası Boğaziçi Koşusu 2.400 m 2.33.37 Mitico Selim Kaya Necati Demirkol
International Bosphorus Cup

Horse Racing Ireland Koşusu 1.600 m 1.36.79 Browser Akın Sözen Gülşen Kara
Horse Racing Ireland Trophy

Morocco Sorec Koşusu 1.200 m 1.11.96 World Stage Halis Karataş Faruk Tınaz
Morocco Sorec Trophy

Fegentri Amatör Bayan Biniciler Dünya Şampiyonası 1.600 m 1.37.91 Baba Kartal Broek Humphreij Fatine Özsoy
Fegentri World Championship Race for Lady Riders

Uluslararası İstanbul Koşusu 1.600 m 1.34.03 Rhythm of Light Richard Kingscote Lowe Silver Deal
International İstanbul Trophy

Uluslararası IFAHR Koşusu 2.100 m 2.26.51 Tzar Du Paon Tadhg O’Shea HH Sheikh Hamdan
International IFAHR Trophy Bin Khalifa Al Maktoum

KRA Koşusu 1600m 1.38.54 Dansing River Harun Kılıçarslan Nevzat Seyok
KRA Trophy

Uluslararası France Galop / FRBC Anadolu Koşusu 2.000 m 2.03.08 Hunter’s Light Lanfranco Dettori Godolphin
International France Galop / FRBC Anatolia Trophy

Coolmore Harası Koşusu 1.600 m 1.11.31 Village Wind Özcan Yıldırım Hikmet Ali Ataman
Coolmore Stud Trophy

Fegentri Amatör Bayan Biniciler Dünya Şampiyonası 1.600 m 1.33.47 Alaz Berit Weber Hayrettin Karamazı
Fegentri World Championship Race for Lady Riders

at the international races. Boğaziçi Race where only Turkish
purebreds participated was won by Selim Kaya with
purebred MİTİCO.
On the last day of the festival where the most important
races was held, despite the heavy weather, the race track
was filled with spectators and enthusiastic supporters.
The last day of the festival that was hosted by the
Management Committee of Jockey Club of Turkey; İstanbul
Minister of Justice and Development Party, Food,
Agriculture and Livestock Commission President İbrahim
Yiğit, Food, Agriculture and Livestock Undersecretary and
High Commissariat Council President Vedat
Mirmahmutoğulları, ambassadors, and many
businessmen were present at the awards ceremonies and
the races.
International guests to the festival were such as
Mohammed Al Nujaifi, U.A.E. Republic Committee Member
Ahmet Al Rometal, trainor Damien De Watrigant, U.A.E.
Racing Federation General Secretary Talip El Mutayni,
U.A.E. Stables Racing President Salim El Kaddai, Ireland
Thoroughbred Marketing General Manager Elaine Hatton,
Sorec Common Bets Manager Driss Belghazi.
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erhabalar sizi tanıyabilir miyiz?
1970 Ankara doğumluyum. Bursa’da ikamet
ettiğimiz zaman apartmanımızda eski bir süvari

subayı olan ve aynı zamanda Bursa Atlı Spor’un müdürlüğünü
yapan Mevlam Pasinli otururdu. İlk atla tanışmam onun
sayesinde oldu. Daha sonra 1983 yılında Ankara’ya taşındık
ve 1986’da düzenli olarak Ankara Atlı Spor’da at binmeye
başladım. Bir süre sonra concours hippique müsabakalarını
hedef alarak antrenmanlarıma devam edip müsabık oldum.
Fakat müsabaka koşma işini hiç sevmedim. Ben attan keyif
alıyorum, kendimi ve atımı strese sokmak istemedim.
Ankara civarlarında uygun bir yerde ahır yapma fırsatı çıktı
ve ben de üniversitede mimarlık okuyan bir öğrenci olarak,
sıfırdan 4 atlık bir ahır ve önüne de bir manej inşaa ettim.
Binicilik dönemlerimden en güzel ve verimli olanını orada
geçirdim. Faytonumuz bile vardı. Askerliğimi yaptıktan sonra
İstanbul’a taşındım. Atçılığıma açık alanda yapılan bir spor
olarak devam ediyorum. Salon sporu olarak görmüyorum.
Ama maalesef Türkiye’de özellikle müsabık biniciler, biniciliği

an we get to know you?
I was born in Ankara in 1970. When we were living in
Bursa, the president of Bursa Equestrian Center and

a former cavalry officer Mevlam Pasinli used to live in our
apartment building. He is the one who introduced me to horse
riding. In 1983, we moved to Ankara and after 1986 in Ankara
Equestrian Center I started horse riding regularly. My goal was
to be qualified to be a competitor for concours hippique and I
trained for my goal consistently. But I realized that I did not like
show jumping. I enjoy horse riding, I did not want to put pressure
on my horse and my self.
I had the opportunity to build my own stables in an area close
to Ankara. As I was a student in the architecture school in
university, I designed and built my own four boxed stables and
an arena in front of it. I spent the most valuable and productive
horse riding experience during that time. We even had a carriage.
After I completed my military service, I moved to İstanbul. I am
currently continuing horse riding as a hobby. I don’t see horse
riding as an indoor sport. Unfortunatly in Turkey, the qualified
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I am currently continuing horse riding as
a hobby. I don’t see horse riding as an
indoor sport. Unfortunatly in Turkey, the
qualified riders see horse riding as an
indoor sport and refuse to step outside the
arena.

Atçılığıma açık alanda yapılan bir spor
olarak devam ediyorum. Salon sporu
olarak görmüyorum. Ama maalesef
Türkiye’de özellikle müsabık biniciler,
biniciliği bir salon aktivitesi olarak görüp
dışarı çıkmıyorlar.
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bir salon aktivitesi olarak görüp dışarı çıkmıyorlar. Ben de
tam tersi, karda kışta dışarı çıkmayı seviyorum.
2007 senesinde Ankara’dan tanıdığım, her şeyi öğrendiğim,
abim, Sinan Apa vardır. Sinan abiyle birlikte ormanda
dolaşırken, aklıma geldi ‘Hocam’ dedim ‘Bu atlara bir
teşekkür etmemiz lazım.’ Hani görüyorsunuz içiniz sızlıyor.
Adam son derece kötü bir binici ama falanca kişi. Ya atını
getirtiyor, maninin önünde durduruyor, o at her şeyi yapıyor
onun için, bir de üstüne dayak yığıyor. Ben bunları görmek
istemediğim için kulüplere gitmiyorum.
Hobi olarak fotoğraf çektiğim için atlara teşekkür olarak
bir fotoğraf kitabı yapayım dedim ama önce at fotoğrafçılığı
kitaplarını araştırdım. Yann Arthrus Bertrand diye bir adam
‘Horses’ diye bir kitap yapmış. Onu gördükten sonra  daha
iyisini yapamayacağıma karar verdim. Hala ne yapalım
düşüncesi içerisindeyken 30 Ağustos 2007 tarihinde
Kastamonu Daday’da rahvan yarışları vardı. Onları
fotoğraflamaya gittim. İşte oradaki lokal halkın ilgisi,
kullanılan ekipman, malzeme, biniş kalitesi, atların
durumunu gördükten sonra projenin adı kondu. Anadolu’da
kaybolan, bizim kulüp binicileri olarak bilmediğimiz
Anadolu’da geleneksel atçılık var. Dolayısıyla ‘Kaybolan
Anadolu Atçılığı’ olmalı diye başladık.
O gün bugündür, ben artık Anadolu’ya çıkmıyorum ama
yazı yazıyorum. Anadolu’nun dört bir yanında geleneksel
ne yapılıyorsa gittim buldum. Saraçlar, nalbantlar, at arabası
yapımcıları, doğada yaşıyan yoz atlar, doğada 7-8 yerde
buldum onları. Cirit oynanan yerler. Hepsine gittik, insanlarla
konuştuk, fotoğraflarını çektik, filmlerini çektik roportajlar
yaptık. Güzel bir arşivimiz oldu.

riders see horse riding as an indoor sport and refuse to step
outside the arena. On the contrary, I like to ride outside, in snow
and rain.
There is my mentor Sinan Apa, who I met in Ankara in 2007.
During one of our outrides in the forest, I said to him ‘Sinan, we
owe a thank you to horses’. You see some combinations of bad
riding, your heart hurts. Because the rider is a celebrity, he can
get away with horrible riding. Another example is when the riders
bring their horses in front of the jump, stop and beat them to the
limit. I don’t want to see these horrible actions therefore, I don’t
go to riding clubs anymore.
As I pursue my photography hobby, I decided to thank horses with
a horse photography book. First, I did a research of horse
photography books. A photographer named Yann Arthrus Bertrand
published a book called ‘Horses’. Once I have seen the book, I
decided I could not do better. As I was still trying to look for a
project, we went to the amble horse races in Daday, Kastamonu
on August 30, 2007. I went to take some photographs there. Once
I have seen the interest of the local public, the equipment, the
horse riding techniques, and the quality of the horses I said ‘This
is the project’. There is the traditional horsemanship in Anatolia
that indoor riders are not aware of. Then we started our project
under the name ‘Dissappering Anatolian Horsemanship’.
Since that day, eventhough I do not travel in Anatolia I write articles.
I found every activity that is traditional around Anatolia. I found all
the saddle makers, farriers, carriage producers, feral horses that
live in sevent - eight different locations. All the locations where
cirit is played, we went to cover it. We spoke to the local public,
took their photographs and videos, and interviewed them. We
constructed a great archive.
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‘Sinan At Biniyor’ diye bir çocuk kitabı serisi çıkarttık ama hiç
satmadı. Türklerin efsanevi bir atı vardır Tulpar, uçan at. Sihirli
bir at, çocuk teyzesinden pony kulüpte hediye alıyor, gidiyor,
atla konuşmaya başlıyor. At gözüyle bakan bir at kitabı. Hem
atların davranış biçimlerini beden dillerini anlatan bir çocuk
kitabı. Ben 25-26 senedir atla uğraşıyorum, Sinan Bey 40
senedir atla uğraşıyor. Sektördeki arkadaşlarımız sayesinde
hiç satamadık.
Benim kitabımın temeli aslında geleneksel atçılığı yazmaktı.
Ve iş o kadar büyüdüki, işte ben Santander’le Chevee mağaraları
ne kadar eski merak ettim. Millattan evvel 20000-15000, atın
ana vatanı Orta Asya’dır ve Türkler evcilleştirmiştir diye
inandığımız saçma sapan hikaye var. E bu böyleyse o zaman
Anadolu’da hakkaten var mı diye merak ettim. Taş devrinden
başladık, Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar, ki Kurtuluş Savaşı
da süvari ordularının taaruzlarıyla kazanılmış son zaferdir.
Öyle biten kocaman bir dönemi, Anadolu üzerinde yaşayan
tüm uygarlıkların Fenikelilerinden tutun Kimberlerine kadar,

We published a children’s book called ‘Sinan is riding a horse’,
but the book did not sell. There is a mythical Turkish horse
called Tulpar; a flying horse. The story behind the book was a
grandmother buys the boy a pony and the boy starts to speak
to the pony. The book was to empathize children with horses
and talked about how to handle horses from the horse’s point
of view. I have been working with horses for the past 25 - 26
years. Mr. Sinan maybe over 40 years. Because of our friends
in the industry, we could not sell the book.
The actual context of my current book project was to write
about traditional horsemanship. Then the idea grew so much
that I wanted to research how old the Santander and Chevé
caves. There is a concept where people say that horses’
mainland is middle Asia and Turks have tamed them. This idea
is a controversy. Then if this is a controversy, I wanted to know
if there were any in Anatolia. We started our research from the
stone ages until the War of Independence, which is the last war
that was won with cavalry.
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nasıl kullandıklarını inceleyen bir kitap oldu. At,  Türk ve
Anadolu’nun ortak tarihi gibi bir kitap oldu. Erhan Afyoncu
ve ekibi ile çalışıyorum. Nihayesinde ben tarihçi olmadığım
için, yaptıklarımın çoğu ingilizce olduğundan, ekip tarafından
çeviriler türkçe terimlerin doğruluğu inceleniyor. İnşallah
2013’te kitap da bitecek. E tabi gittiğimiz heryerde çekim
yaptık. Samimi olarak söylüyorum böyle bir niyetimiz yoktu.
Biz gidiyoruz, röportaj yapıyoruz unuturuz, diye videoya
çekelim dedik. Çok büyük bir arşiv oldu. Acaba bütün
bunlardan birşey çıkarmı derken belgesel ortaya çıktı. Fuarda
gösterimi yapıldı ham hali. Ahmet bey müthiş bir müzik
yaptı. Mazlum Kiper seslendirdi. Güzel bir çalışma oldu.
Hala at biniyorum. Bir sekilde atlara teşekkür etmek istedim.

Başlattığınız Anadolu Atçılığını Geliştirme
Komitesi’nden bahseder misiniz?
Türkiye Binicilik Federasyonu ile  2 sene evvel doğru bir
kararla Anadolu’ya atçılığı nasıl yayarız, insanlarda biniciliği
nasıl arttırırız diye bir işe giriştik. Çok doğru bir karar olduğuna
inanıyorum. Buralarda sayılı kulüplerin bir kaç sporcunun
elinde kalmış bir spor olmaktan çıkartmak istedik. O karar
çerçevesinde bir kaç adım atıldı ve bu adımların biri de bu
Anadolu Atçılığını Geliştirme Komitesi’ydi. Bu komite o
tarihlerde, TBF ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun

The book covered an era starting from all the civilizations that
lived in Anatolia, from Phoenicians to many other civilizations,
a grand era that finished with a War of Independence.  The
book is somewhat like ‘Horses: The common history of Turks
and Anatolia’. I am working with Erhan Afyoncu and his team.
Because I am not a historian, all the content is being translated
from English and being verified by historians. Hopefully the
book will finish in 2013. Since we recorded everything at every
location we went to not to forget what we have researched; as
it was not intended; we decided to do a documentary from all
the recorded content. We did the pre-show at the Equestrian
Fair - EQUIST. Mr. Ahmet did the music and Mazlum Kiper
vocalized the documentary. The work turned out to be brilliant.
As I am still riding, I wanted to thank the horses somehow.

Can you talk about the Committee of Development of
Anatolian Horsemanship?
Two years ago, with the Turkish Equestrian Federation’s
collaboration we started to find ways to spread horse riding to
Anatolia. I believe it was a great project. We wanted to take the
horse riding from the popular equestrian clubs and riders and
introduce it to the rest of the country. One of the formations of
this intention was the Committee of Development of Anatolian
Horsemanship. At the time, this committee was supported by
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oluşturduğu bir birliktelik çerçevesinde Jokey Kulübü
başkanının da yardımlarını esirgemediği şekilde bir oluşum
oldu. Biz Anadolu’dan çocuklar bulduk onları eğittik. Cirit
müsabakalarında kazan özengi denen, sert özengileri
kaldırdık. Bir yığın seminerlere gittik fakat devamını
getiremedik. Türkiye Binicilik Federasonu’nun bütçesi
bitince tüm faaliyetler bitti. Sadece internet sitesi kaldı.
Keşke olsaydı. Ama olmadı. Bu tip şeyler kişilerin
vizyonuyla ilgili. Hiç bir resmi bir yetkim yok, ama insanları
bir masaya oturtup koordine etme ötesinde yetkim var.
Fakat bir kurumun ilgisi azalınca hiç birşey
yapamıyorsunuz. Aslında böyle bir komite olmalı ama bu
mutlaka Tarım Bakanlığı’nın içerisinde, arkasında da bir
güç ile ilerlemesi lazım.

Nisan’da yapılmış olan fotoğraf yarışmasından
bahsedebilir miyiz?
Komitedeki aktivitelerimizden biriydi. Atçılığı nasıl buluruz,
nasıl duyururuz konseptinden yola çıkarak düzenlenmiş
bir projeydi. Anadolu’da atlı yaşam hala var mı? Varsa ne
kadar var? gibi sorularımıza yanıt gelsin istedik. 2007’den
2011’e kadar fotoğraf çektım. Van’dan Sinop’a Mardin’den
Muğla’ya gittim ama heryere gidemedim. Bir ulaşalım,
insanlar çekip göndersinler dedik. Geri dönüşü cok güzel
oldu. Vurgumuz ‘geleneksel’ olduğu icin, biz binicilik
müsabakalardan sportif kareleri kabul etmedik. Bizi tatmin
eden, Anadolu’da atlı yaşam varmış dediğimiz kareler
geldi. Hatta fuar da da sergiledik. Bu kareleri kataloglarında
kullanmak isteyen yabancılar da geldi. Telif haklarını aldılar.
Fuar da çok güzel oldu.

the Jockey Club of Turkey, Turkish Equestrian Federation and
Traditional Sports Federation. We found many children from
Anatolia and educated them. We have changed the heavy bits
that were used in cirit games and replaced it with lighter bits.
We participated in many seminars but the committee
demolished due to lack of interest from the large corporations.
Also, the budget of Turkish Equestrian Federation for the project,
once it was finished we could no longer pursue our activities.
The only thing remaining is the website. These types of projects
depend on the vision of the participants and supporters. I did
not have any legal pressure on the committee besides making
them sit around a table. These types of committees should be
supported by the government, then the developments can arise.

Can you talk about the photography competition that
took place in April 2012?
This was one of the activities in our committee. The concept of
how to find horsemanship in Anatolia was the subject of the
competition. We wanted to find answers to questions such as:
Is there horsemanship in Anatolia? If there is what is the style?
I took photos from 2007 until 2011 from Van to Sinop, from
Mardin to Muğla but I could not manage to go everywhere. We
hoped people would send their photos from all over Anatolia.
The outcome was great. We did not accept photos of show
jumpers, or dressage riders due to our concept ‘Traditional
Horsemanship’. There were many interesting shots from
various riders. We also displayed the photos at the exhibition
EQUIST. Some of the foreign companies wanted to use the
photos and bought the rights of them. The turnout was
successful.
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ruva ve at kelimeleri yanyana gelince,
‘Truva atı’ tamlaması zihinlerde şekil
kazanıyor. Bu böyle olmasına böyle

de kazanılan şekil zihinden zihne değişiyor.
İçinde saklanılarak müdaafa surlarını aşıp
şehri ele geçirmekte kullanılan, hediye maket
at çoğu zihindeki kalıplaşmış düşüncedir.
İçerisinde bir hinoğlu hinliğin saklandığı bir
hediye klişesidir bu; ve çoğumuzca hiç sorgu
sual edilmeksizin kabul gören “gerçek”tir.
Bu o kadar da öyledir ki Truva atı muhtelif
kültürlerde kapı önünde, yüzünde geniş bir
gülümseme ile elinde hediye tutarak
bekleyen birine (siyaseten daha az doğrucu
olmayı göze alırsak - bir yunanlıya!)
güvenemeyeceğimizin âdeta mecâzıdır.
Yazının daha ilk paragrafında ‘hediye’ ve
‘güven’ gibi at ilâ atçılık dünyasında karşımıza
pek sık çıkan iki kelime/mânâ’ya
rastlamamız muhakkak ki manidâr bir
tesadüftür. Yerimiz olur ise bilâhare konu
hakkında birkaç lakırdı edebilirim. Dönelim
‘Truva atı’mıza.
Yukarıda kısaca özetlendiği şekli ile şehri o
tahta at ile fethetmek masalı, bence
herşeyden evvel insan odaklı bakışın
neredeyse megalomani mertebesindeki
(yoksa vehameti mi demeliyim?)
tezahürüdür. Bakın şu akıllı adamlara: geçit

ords “troy” and “horse” placed
side by side lead to the phrase
“trojan horse” in many minds.

This being so, the shape of what exactly
appears in the minds however, may differ
from one to another. The wooden gift horse
within which the invading soldiers were
disguised and the defending walls thus
breached, is a well-entrenched cliché. This
is the gift with a twist and many consider
it “the reality” beyond any doubt. It is held
true to such an extent that in many cultures
trojan horse is almost a metaphor to the
laconic advice that one should never trust
a gift bearer (if we care to choose to be
less politically correct - a Greek man!) on
the doorway with a broad smile on his
face.
Stumbling upon the much hackneyed
words/concepts of “gift” and “trust”
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TRUVA ATI;
FARKLI BİR BAKIŞ

TROJAN HORSE;
FROM ANOTHER ANGLE
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vermeyen surları içerisinde asker sakladıkları bir maket atı
şehirdekilere hediye ederek aşan o akıllı taktisyenlere! Elin
düşmanı güzel hediyeyi alıp, zafer sarhoşluğunda aymazlıklara
garkolmuşken, senin saklı askerlerin usulca çıkıp sur kapılarını
açacaklar ve orduların şehre giriverecek. Breh breh! Ne akıl,
ne kurgu, ne kahramanlık...
Tabiî bu hikâyenin tarih içerisinde böylesine tutmasının dibindeki
sâike biraz daha yakından bakılırsa, insanların akıllı
kahramanlara duydukları sevgi dolu inanç ve bu inancı pekiştirip
yeniden yaratmak için içinde çağlar boyunca yaşanılan envaî
tür sitemin duyduğu ortak ihtiyaç görülebilecektir.
Bu genel ihtiyaç, ‘atçılık’ta da kanımca aynen varolmayı
sürdürüyor. Atlara ‘yürümeyi öğrettiğini’ söyleyen çalıştırıcılara
sıkça rastlayabiliyoruz meselâ. Ya da ‘eşeğe binse ona engel
atlatabilecek’ müthiş binicilere! Atını ‘engelin bu tarafından
kaldırıp öteki tarafına indiren’  nice binici var. Hepsi bana
“yapmak” kurgusunun değişik bölümlerindeki ‘kahramanlar’
gibi geliyor. Bu isteniyor ve bu söyleniyor. Kollektif
hayatlarımızda ve tarihimizde, bu var. Nedense “olan”dan çok,
“yapan” bir hâlimiz var; ya da öyle sanıyoruz.
Halbuki genel anlamı ile ‘atçılık’, bence “olmak” yardımcı fiili
ile daha güzel izah edilebilecek bir hâldir. Kanımca binicilik
“yapılamaz”, ancak “olunabilir”. Tabiî herkese nasip olur mu?
Bilemem... Truva efsanesine gelin bir de bu “olmak” gözünden
bakalım:
Savaşta surlar aşılmıştır ve buna bağlı olarak şehir
zaptedilmiştir. Bu vukuu bulan bir zelzelenin surları yıkması
ile mümkün olmuştur. Hikâyeyi nakleden antik yunan
edebiyatında, zelzele yer tanrısının işidir. Yer tanrısı Poseidon,

immediately in the first paragraph of this essay must have
been a meaningful coincidence. I may dwell on the subject
if we have time and space further on. Let us get back to
“trojan horse” now.
The myth of conquering the city with a wooden horse as
depicted is exemplifying in my understanding the intensity
(or should I say the level of danger) of human focused
approach bordering upon megalomania. Look at these
clever men: those wise tacticians making a child’s play of
the otherwise impregnable city walls by giving to the
inhabitants a gift wooden horse secretly harboring
infiltrating soldiers. As the unsuspecting enemy indulges
in pseudo victory celebrations following the valuable token
of peace gesture, your hidden soldiers will sneak out of
their cover and open the gates to your awaiting army. Wow!
What a mastermind. What a fiction. What heroism.
If one looks deep into the factor as to why this story prevails
in history; our communal passionate belief in wise heroes
and throughout the ages, social systems’ continuous
dependence and re-creation of this common need, come
to the fore.
Similar common need as I see it now is very much prevalent
in the equestrian world. There is  a sizeable body of trainers
claiming that they teach horses how to walk! Or wonderful
riders who can make donkeys glide over hurdles. There
are so many jumping riders who can literally lift their horses
from this end of the jump and land it on the other. All this
seems to me like watching different heroes of the “doing”
aspect of riding. This is what is required and this is what
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büyük tanrı Zeus’un erkek kardeşidir ve dört atın çektiği arabası
ile meşhurdur. Zaten atlar tanrı Poseidon’un özel ilgisine
emanet edilmiştir. Poseidon atları o kadar çok severmiş ki,
uçan at Pegasus’un babasının o olduğu şâiyası (genetik
bilimince hâlâ tam olarak anlaşılamayan karmaşık ilişkiler
sonucu) yaygındır. Sözkonusu zamanların algılama
alışkanlığında, dörtnala koşup yerleri gökleri sallayıp, sarsan
atlar yer tanrısının habercileridir. Zelzeleyi de yer tanrısı
yaptığından, bu düşünce sistemine göre “Truva atı”nın mânâsı
da işte bu yıkıcı zelzele olmaktadır. Atlar, hele dörtnala koşan
atlar size doğru geldiğinde ayakları altında yerin titrediğini
hissedersiniz. Bu hissi bilenler için “Truva atı” kolaylıkla yerküre
hareketi olarak kabul edilebilir.
Gelelim Poseidon’un öz oğlu olduğu söylenen Pegasus’a. Şu
uçan kanatlı ata. Zaten at ve uçmak pek bağdaşan hislerdir.
Bilenler “at insanı uçurur” mealinde lakırdılar ederler. Doğrudur.
Sütçü beygiri dahil her at - şayet kendimizi bırakabilirsek,
uçurur... boşuna lûgatlarda at için ‘erin kanadı’ denilmemiştir.
At arada sırada insanı mesafe ve uzunluk ölçüsü cinsinden
‘uçurup’ uzaklara ulaştırsa da ekseriya iç dünyamız mânâsında
hareket sağlar. İlham verir, libido’yu güçlendirir. Bir vecd hâline
tekâbül eder ki daha çok duyar, hisseder ve görürüz. İnsanı
alır götürür. Tabiî insan izin verirse... San’atçıların ilham
perilerinin yıkandığı ırmağı, işte bu Pegasus’un ayağıyla eşerek
ortaya çıkarttığı rivayeti kabul görür. Onun içindir ki Batı
kültüründe san’atçıya ilham gelmesi hâli “Pegasus’a binmek”
ile tâbir edilir.
Bütün bu malumat ile desteklenmiş hislerin etkisi ile yayın
hayatına yeni başlayan mecmuamızın ismi ile müsemma
olmasını diliyorum. Atçılık ilhamına vesile olmasını istiyorum.
Okuyanın yazandan daha arif olacağını umuyorum.
Ve biliyorum ki bir sayfaya harfleri çizip yazı yazarken, bir
manejin ortasında durup heveskâra ata binmek hususunda
hocalık ederken, aslında hiçbirşey yapılmamaktadır. Olan
sadece rıza ile bakanın gördüğüdür. Ateş varsa baca işe yarar.
Ateş yoksa, baca olsa bile bir faydası yoktur. Atçılık ateşinin
ayarı bizleri pişirip olgunlaştırsın, vesselâm.

we are provided with.  All is in accordance with our collective
lives and history. It seems we are more in “doing” side than
“being”. Or so we think.
Horsemanship incidentally is best expressed with verb “to
be”. In my understanding horsemanship cannot be done,
it can only be! Can all be blessed with this? I cannot say.
Now let us reconsider trojan horse myth from the “to be”
angle:
Defending walls were breached and in consequence the
city was conquered. This was only possible because an
earthquake raised the walls to the ground. According to
the ancient Greek literature where te narrative of this war
was told, earthquakes are earth god’s doing. Earth god
Poseidon is the brother of great god Zeus and he is famous
with his four horsed chariot. Poseidon is the guardian of
horses. He is so much in love with horses that rumor has
it, he is the father of flying horse, Pegasus. In the perception
of the times in question, galloping horses with their ground
shaking hooves were the messengers of the ground god.
According to this school of thought, since earthquake was
the act of the ground god, the meaning of the trojan horse
must have been this devastating tremor. One can
understand this correlation when one is confronted with
galloping horses and the accompanying ground vibration.
For the ones who know this feeling trojan horse is readily
accepted as the earthquake.
Let us glance over Pegasus now. The alleged son of
Poseidon. The flying horse. Horses and flying are in essence
two closely related feelings. People who know, do not refrain
from uttering phrases such as “horses are men’s wings”.
It is true. Commonest of the horses too - on the condition
that we let ourselves be - can make us fly.
The idiomatic phrase is really meaningful. Horses from
time to time make people cover long distances over land
but mostly cause locomotion within our inner world by
inspiring us and lifting our libido. It corresponds to an exact
moment of time where we hear more, feel more and see
more. It carries us away. All of this is possible if we
condescend to be... Fairies responsible for artistic inspiration
is said to bath in the river believed to spring from the spot
where Pegasus dig the ground with one of its   feet. This is
why the moment of being full of inspiration is graphically
described as riding on Pegasus in western cultures.
Flanked with information and moved by the hearth felt
feelings I extend my greetings to our very magazine. I wish
it will live up to her name. I pray that it will inspire the
readers. I am expecting that the readers will be wittier than
the writers. And I know trying to scribble letters on a blank
page or passing instructions in the middle of a riding arena
is doing nothing in effect. What can only be seen by willing
eyes. Chimney is useful when there is fire. Without fire even
the best of chimney is redundant, useless. Let us hope that
equestrian fire shall mature us. Salutation.
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PANEL

ATÇILIK VE B‹N‹C‹L‹K DÜNYASI

EQUIST PANELLERİNDE BULUŞTU
HORSE AND EQUESTRIAN WORLD

MET AT EQUIST PANELS
orse and Equestrian fair EQUIST that took place during
13-15 April 2012 in Istanbul received high interest with
its conferences and seminars that were hosted by well-

known equestrian experts as speakers.
The panels that were ongoing for the three days that the fair
was open to public; horse owners, sector professionals, academic
staff, students and everybody who was interested in horses
followed the panels with great participation.
The first panel of the fair was “Academic Look on
Equestrianism.” The speakers at the panel were Kocaeli
University Kartepe Equestrian MYO Manager Asist. MD Erdener
Balıkçı and Eskişehir Osmangazi University Mahmudiye MYO
Manager Asist. MD Hakan Çalışkan.
As the academic panelists underlined at the first panel; in order
for equestrianism in Turkey can improve and develop the
qualified graduates from the appropriate schools should definitely
be accepted within the sector and easily find appropriate jobs.
Speakers also shared their school’s presentations and their in
school activities for the visitors to obtain information.
On the second day of EQUIST Horse and Equestrian Fair, there
were two different panels. As we noticed, the most popular panel
on the fair was “Anatolian Horsemanship and Turkish Horse”
that took place in the morning; were hosted by AAGK President

3-15 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen
At ve Binicilik Fuarı EQUIST, atçılık ve binicilik alanında
dünyaca ünlü otoritelerin konuşmacı olarak yer aldığı

konferans ve seminerleriyle de büyük ilgi gördü.
Fuarın açık kaldığı 3 gün boyunca gerçekleştirilen paneller; at
sahiplerinin, sektörün içinde çeşitli görevlerde bulunan
profesyonellerin, öğretim görevlilerinin, öğrencilerin ve atçılığa
amatör anlamda ilgi duyan her kesimden izleyicilerin yoğun
katılımıyla yapıldı.
Fuarın ilk paneli “Atçılığa Akademik Bakış” başlığı altında
düzenlenirken. Panelde konuşmacı olarak Kocaeli Üniversitesi
Kartepe Atçılık MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdener Balıkçı ve
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye MYO Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Hakan Çalışkan yer aldılar.
İlk panelde öğretim görevlisi panelistlerin ortak olarak
vurguladıkları konu Türkiye’de atçılığın gelişmesi ve ilerlemesi
için eğitim kurumlarından donanımlı olarak mezun olan kişilerin
sektör tarafından mutlaka kabul görmesinin ve çeşitli
kademelerde kolaylıkla yer almalarının gerekliliği oldu.
Konuşmacılar fuar konferanslarının ilk oturumunda ayrıca bağlı
bulundukları eğitim kurumlarının tanıtımlarını yaparken
faaliyetleri hakkında da çeşitli bilgileri izleyenlerle paylaştılar.
At ve Binicilik Fuarı EQUIST’in ikinci gün programında 2 farklı
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panel vardı. Sabah seansında yer alan ve fuarın
en çok ilgi çeken panel; AAGK Başkanı Ali
Kerem Alptemuçin, ‘Türk Atı’ kitabının yazarı
Jeremy James  ve veteriner hekim Taşkın
Özdemir’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Panelde ilk sözü alan AAGK Başkanı Ali Kerem
Alptemuçin; Anadolu tarihinde atın aldığı önemli
rolü vurgulayarak paleolitik dönemden
Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar geçen
yaklaşık 12 bin senelik süreyi kapsayan
“Anadolu Sahnesinde At” isimli bir sunum yaptı.
Daha sonra sunumunu gerçekleştiren veteriner
hekim Taşkın Özdemir ise günümüzde kalan
gerçek Anadolu atları ile ilgili hatırlatmalar
yaparak yılkı atları hakkında detaylı bilgiler
verdi.
Panelde son sözü alan ‘Türk Atı’ kitabının yazarı
Jeremy James; Kenya doğumlu olduğunu,
yaban hayatının çok yoğun olduğu bir çiftlikte
büyüdüğünü ve bunun kendisine çeşitli hayvan
türleriyle birlikte yaşamayı öğrettiğini ifade
ettikten sonra çocukların atlara olan sevgisini
ve bu sevginin çocuklara kazandırdıklarından
söz etti. James; konuşmasının devamında at
sevgisinin yanı sıra onlarla kurduğu empatiyle
de ünlü olan Epona isimli mitolojik karakterden
ve onun felsefesinden bahsetti. James; Epona’nın felsefesinden
söz ederken atlarla ilgili kendi yaşamından da örnekler vererek
konuşmasını tamamladı. Panelin ardından Ali Kerem
Alptemuçin’in hazırladığı “Kaybolan Anadolu Atçılığı” isimli
belgesel film gösterime sunuldu.
İkinci gün öğleden sonra seansında ise “At Bakımı ve Eğitimi”
başlıklı panel yapıldı. Prof. Dr. Med. Thomas Meyer (GMK Food
Supplement) ve Dr. Ali Fuat Ünver (Konvoy Hotel & The Country
Club) sunumlarını bu panelde gerçekleştirdiler. Önemli bilimsel
bilgilerin paylaşıldığı panelde konuşmacılar tıp dünyasındaki son
teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yenilikleri ve bu
konulardaki uygulamaları dile getirdiler.
EQUIST’in son paneli, fuarın üçüncü gününde gerçekleştirildi.
“Atla Tarihin İzinde” adındaki oturumda ünlü Türk düşünürü
Evliya Çelebi’nin izlediği yol üzerinde atlı geçiş yapan ve bu yolu
turistik bir hat haline getirerek ‘Evliya Çelebi Yolu’ olarak bir atlı
kültür hattını ortaklaşa kuran, Caroline Finkel ve Ercihan Dilari
(Akhal-Teke Horse Center, Avanos) konuşmacı olarak yer aldılar.
İlk sözü alan Caroline Finkel; bir tarihçi olarak Türkler’in tarihinde
çok önemli bir yere sahip at kültürüyle Evliya Çelebi’yi bu projede
birleştirmenin çok hoş ve değerli bir şey olduğunu vurguladı.
Finkel; Evliya Çelebi Yolu’nda yaptıkları yolculuk sırasında
yaşadıklarını da izleyicilere iletirken, güzergahlarında bulunan
ve günümüze ulaşan tarihi eselerin görüntülerini de sundu.
Günümüz Anadolusu’ndaki atlı yaşama da değinen Finkel; Evliya
Çelebi Yolu üzerinde atla yapılacak turistik yolculuğun alternatif
tatil anlayışının güzel bir örneği olacağını ve yol üzerindeki yöre
halkına da maddi katkı sağlayabileceğini ifade etti.
Caroline Finkel’den sonra izleyicilere seslenen Ercihan Dilari ise
yolculuğa katılma sebeplerinden birisinin de çocukların at
kültürüne tekrar döndürülmesi olduğunu ve bu sayede gittikleri
her noktada at ile çocukları buluşturduklarını söyledi. Dilari; Türk
insanının at ile ilgili kültürünü unuttuğunu ancak bu proje ile
birlikte geçtikleri yollar üzerindeki insanlara bunu tekrardan
aktarmaya başladıklarını önümüzdeki dönemde de yeni
güzergahlar belirleyip yeni yolculuklar yapacaklarını kaydetti.
Dilari; bu yolculuğa katılmak isteyenlere de her türlü lojistik
desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Ali Kerem Alptemoçin,
‘Turkish Horse’ author
Jeremy James and and
presented “Horse on the Stage
of Anatolia” show that covered
horses from throughout
12,000 years; from paleolithic
period until the end of the
Independence war.
The author of ‘Turkish Horse’
Jeremy James took the last
word at the panel. He stated
that as he was born in Kenya
he lived on a farm where there
was wild life and he learned
how to live with many
different animals. He
continued to talk about the
love towards horses of
children and what this love
thought the children. İn this
speech James referred back
to horse love and to the
mythological character
Epona, who is known for its
empathy towards horses; and

its philosophy.  As James talked about Epona’s philosophy he
concluded his speech by giving examples from his life with
horses. After the panel the visitors sat down for the documentary
named “Disappeared Anatolian Horsemanship” which Ali
Kerem Alptemoçin produced.
During the afternoon panel on the second day, Prof. MD Thomas
Meye (GMK Food Supplements) and MD. Ali Fuat Ünver (Konvoy
Hotel & The Country Club) presented “Horse Maintenance and
Training” show. As the speakers gave important scientific
information they also underlined the new trends and techniques
that the latest medical worlds technological developments
gave way.
The last panel of EQUIST took place on the third day. The panel
called “Pursuing History on Horse” was presented by Caroline
Finkel and Ercihan Dilari (Akhal Teke Horse Center - Avanos).
The panel was about the historical road that was created by
famous Turkish thinker Evliya Çelebi and how Finkel and Dilari
transformed this road into a touristic and cultural horseback
trail.
As Caroline Finkel took the first word; she underlined the
importance and joy she had from bringing together horse
culture; the most important aspect of Turkish history, and
Evliya Çelebi into this project. Finkel portrayed their experiences
on the Evliya Çelebi road, and presented the historical artifacts
they found on their journey. As Finkel underlined today’s
Anatolia’s life on horse; she also stated that it would be a great
alternative for tourist attraction to take the Evliya Çelebi road
on a horse and economical support to the local population.
Ercihan Dilari took the microphone after Caroline Finkel and
continued with the importance of children returning back to
horse culture and that they accomplished this with their
journeys. Dilari underlined that the Turkish people have
forgotten their horse culture but that with the project they have
revived the culture and presented to everyone that participated
on the trip. He also added that they will plan new itineraries
and prolonge their trips. He concluded his speech addressing
the visitors that whoever wanted to join the travel roads they
are ready to provide all types of logistic support.

EQUIST etkinlikleri arasında
önemli bir yer turan paneller ve
sunumlar, fuar ziyaretçileri
tarafından ilgiyle izlendi. Türkiye
ve dünyadan saygın isimler bu
panellerin konuşmacıları
arasında yer aldı.

Panels and presentations that
took and important place during
EQUIST, received high interest
from the visitors. Many honorable
names from Turkey and around
the world were among the
speakers in the panels.
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he first panel of the fair was “Academic Look on
Equestrianism.” During the panel where the visitor participation
was high, the speakers were Kocaeli University Kartepe

Equestrian MYO Manager Asist. MD Erdener Balıkçı and Eskisehir
Osmangazi University Mahmudiye MYO Manager Asist. MD Hakan
Çalışkan.

Çalışkan: Sector Must Own It’s Graduates
At the panel, first Eskişehir Osmangazi University Mahmudiye MYO
Manager Asist. MD Hakan Çalışkan took the microphone. As he
explained that the presentation will consist of three subjects and
started his speech by elaborating on the history of the eduction
establishement that he manages; he continued:
“In 2007, with only four months preparation we opened our school.
In the beginning, we didn’t have enough facilities but in time we
equipped our school. We even have a small museum in our premises
and social activities. There is a 25 bed dormitory where our students
accomodate here 24 hours. We wanted to create a closed environment
where student are not allowed leave the school to encourage students
to learn equestrianism. It is not easy to accomplish what we are trying
in two years. Even if there was a system from 8 am to 5 pm, it would
be impossible. We do apply the updated legal program but in the
name of education we also applied a 24 on campus system. We are
located in Mahmudiye province in which there are 24 equestrian
centers. Jockey Club of Turkey has a large facility in Mahmudiye as
well as TİGEM. In our province there are 1.760 horses in total.

t ve Binicilik Fuarı EQUIST’in ilk paneli “Atçılığa Akademik Bakış”
başlığı altında düzenlendi. Oldukça yoğun bir katılımla
gerçekleştirilen toplantıda konuşmacı olarak Eskişehir Osmangazi

Üniversitesi Mahmudiye MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hakan Çalışkan ve
Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdener
Balıkçı yer aldılar.

Çalışkan: Sektör Mezunlarımızı Sahiplenmeli
Panelde kürsüye ilk olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye
MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hakan Çalışkan geldi. Sunumunun 3 temel
başlık altında olacağını ifade eden ve konuşmasına yöneticisi olduğu
eğitim kurumunun kuruluş aşamasından itibaren süregelen tarihçesini
paylaşarak başlayan Çalışkan, şunları söyledi:
“2007 yılında yaklaşık 4 aylık kısa bir süre içinde hazırlanarak okulumuzun
açılışımızı yaptık. İlk başta kısıtlı imkanlara sahiptik ancak zamanla
okulumuzu donattık. Okulumuz şuanda küçük bir müzeye de sahip.
Ayrıca sosyal imkanlarımız da var. 25 yatak kapasiteli bir yatakhanemiz
var ve öğrencilerimiz 24 saat burada kalıyorlar. Böylelikle kapalı bir
sistem oluşturduk ve öğrencileri serbest bırakmadık çünkü atçılık 2 sene
gibi kısa bir sürede öğretilebilecek bir meslek değil. Sabah 8 akşam 5
arası işleyecek bir sistem kurulsa bile yeterli olmayacaktı. Mevcut yasal
programı uyguluyoruz fakat bunun yanında yeterli eğitimi verebilmek
adına öğrencilerimize 24 saatlerini tesiste geçirme zorunluluğu getirdik.
Biz Mahmudiye ilçesindeyiz, 24 tane at çiftliğinin bulunduğu bir atçılık
merkezindeyiz. TJK’nın büyük bir tesisi var. Bunu yanı sıra TİGEM’in yer
aldığı bir hara mevcut. İlçemizde 1.760 adet at var.

ATÇILIĞA AKADEMİK REÇETE:
“TÜRK‹YE’DE ATÇILI⁄IN GEL‹fi‹M‹ ‹Ç‹N
E⁄‹T‹M KURUMLARI BEN‹MSENMEL‹”

ACADEMIC PRESCRIPTION FOR EQUESTRIANISM:
“THE ACADEMIC ESTABLISHMENTS MUST BE

SUPPORTED TO IMPROVE TURKISH EQUESTRIANISM”

A T
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We have Applied Education
We have our meals at the same table all together. This is a necessity
for horse culture. Hence, in one way I think that we need to coorporate
horsemanship with culture and teach this to the students. Moreover,
we built a facility in a 90 acre land. We have a special and successful
staff structure. We are suffient among ourselves. We have workshops
and we built the facility with our own possibilities.”
Çalışkan states that application is a must in equestrian education. In
their school, the students first receive applied education with schools
horses and to develop horse knowledge they take them to other facilities
or equestrian centers.
Osmangazi University Mahmudiye MYO Manager Asis. MD Hakan
Çalışkan said they do give job opportunities to their graduates as well
and he continued: “We do offer opportunities to our graduates and
professors. We did provide an education programme in the USA. As
we worked hard, the university management never left us without
support.”

We are Trying to Bring Riders Together with Flat Racers
As Çalışkan points out that equestrianism is a whole; and he said “We
have accomplished something that was only done couple of times in
Turkish Republic period and the first time in 20 years. We organized a
show with a concours hippique horse before a flat race. We are trying
to bring flat racers with riders together. We want all horse people to be
together and this excites me. We are talking about two different types
of sectors under the same umbrella and it is only natural that we have
different opinions, but at the bottom line we need to think everything as
a horse world approach and we are at the verge of accomplishing it.”

We are a Part of Equestrian Sector
Çalışkan sadly said that the number of thorougbred and arab horse are
between 14,000-16,000 and confirmed; “These numbers really upset
me. Frankly, it should be said that the increasing numbers effect the
level of success as well. Hence, if you have 10,000 horses there is a
percentage that you have a champion, if you have 100,000 the percentage
will be the same but the champions will multiply by 10. It seems that
we cannot accomplish this with this low number of horses. We need
more horses, more people who are devoted to horses. Most importantly,
we need people for these facilities to manage, promote, at least people
that could work that the owners trust. At this point, as our school we

The importance of education in
improvement of Turkish Equestrianism was
elaborated with a discussion. Speakers
were teachers from the two of the few
establishements Mahmudiye and Kartepe
Equestrian MYO.

Uygulamalı Eğitim Veriyoruz
Biz yemeklerimizi aynı masada bir arada yeriz. Bu atlı kültürün
gereğidir. Yani bir anlamda da atçılığı kültürle de bir araya getirip
öğrencilere bunu nüfuz ettirmenin gerekliliğini düşünüyorum. Bunların
dışında 90 dönümlük arazi içerisine bir uygulama tesisi inşa ettik. Çok
özel ve başarılı bir personel yapımız var. Kendi kendimize yetiyoruz.
Atölyelerimiz var ve bu tesisi kendi imkanlarımızla donattık.”
Atçılık eğitiminde uygulamanın önemli bir şart olduğunu belirten
Çalışkan, okullarında önce kendi atlarıyla uygulamalı eğitim verdiklerini,
daha sonra da her çeşit atı tanımaları ve yabancı atlarla da çalışmaları
için öğrencileri çeşitli tesislere gönderdiklerini ifade etti.
Kendi mezunlarına da okullarında iş imkanı sağladıklarını söyleyen
Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hakan
Çalışkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Mezunlarımıza çeşitli imkanlar
sağlıyoruz. Bir mezunumuza Amerika’da eğitim imkanı sağladık.
Hocalarımıza da eğitim imkanları sağlıyoruz. Biz çalıştıkça üniversite
yönetimi de bizi hiç yalnız bırakmadı ve hep destek oldular.”

Düz Koşucularla Binicileri Bir Araya Getirmeye Çalışıyoruz
Atçılığın bir bütün olduğunu vurgulayan Çalışkan; “Türkiye
Cumhuriyeti’nde sadece birkaç kez olmuş ve son 20 yıldaysa ilk defa
olan bir olayı gerçekleştirdik. Bir düz koşu öncesi bir konkurhipik atı
sahaya çıkıp gösteri yaptı. Düz koşucularla binicileri bir araya getirmeye
çalışıyoruz. Atçılığın hep bir arada olmasını istiyorum ve buna da
hevesleniyorum açıkçası. Atçılıkta iki farklı anlayıştan bahsediyoruz
dolayısıyla görüş ayrılıklarımızın olması gayet doğal ama sonuçta
bunu bir atçılık temelinde düşünmek zorundayız ve bunu biz başarmak
üzereyiz.” dedi.

Atçılık Sektörünün Bir Parçasıyız
İngiliz ve Arap atçılığı için 16 bin ile 14 bin rakamlarının telaffuz edildiğini
kaydeden Çalışkan son olarak; “Bu rakamlar beni çok üzüyor. Açık
ve net şunu söylemek lazım; sayısal çokluk başarının da artışını
tetikliyor.Yani 10 bin atınız varsa şampiyon çıkma oranı bellidir ama
100 bin atınız varsa o oran onun 10 katıdır. Bu kadar az sayıda atla
biz bunu başaramayacağız gibi gözüküyor. Daha çok ata, daha çok
ata gönül veren insana ihtiyacımız var. En önemlisi de var olan bu
tesisleri işletecek, yönetecek, en azından tesis sahiplerinin
güvenebileceği yetişmiş insanlara ihtiyacımız var. İşte okul olarak
baktığımızda burada biz devreye girmek zorundayız. Bu ihtiyacı
karşılamak bizim sorumluluğumuz. Ancak bunu karşılıklı yapmalıyız.
Yani biz bunu hedeflerken atçılık sektörünün içindekilerle bir bütünün
parçaları gibi çalışmalıyız. Biz kendimizi atçılık sektörünün bir parçası
olarak görüyoruz. Sektör de okulları kendisinin bir parçası olarak
görmek zorunda. Ama burada şöyle bir yanlış izlenimleri var. Biz okul
olarak onlardan para beklemiyoruz, çünkü devlet para veriyor. Bize
sadece fikren katkı sağladıkları gibi, öğrencilerimizden mezun olanları
da sahiplenerek zaman ve şans tanısınlar. Fırsat kapılarını açsınlar.
Bu nasıl olacak? Mezun olan öğrenci girecek ve tecrübe edinecek.
Bu iş okulla olmuyor deniyor. Peki 80 yıldır bu sektörün içindesin.
Bugün yanımızdaki Bulgaristan dünyaya at satıyor biz niye
satamıyoruz?
Okulların geçmişi 10 yıl ama biz bir sürece başladık. Bu sürecin devam
etmesi gerek, bunun için sektörün mutlaka mezunlara fırsat vermesi
lazım. Ben okulum için büyük bir keyifle şunu söyleyebilirim. Mezun
sayımız 68; istihdamlarını takip ettiğim 46 tane öğrencim var. Takip
edemediklerimin 9 tanesi dikey geçişle veterinerlik fakültesine gitti,
geri kalanlarda sektör dışında kaldı. Yani biz bayağı bir istihdam
sağladık. Açtılar kapılarını ve bundan dolayı biz memnunuz ama
yetmiyor. Biliyorum bu zaman alacak bir şey. Okullar olarak biz
sabredeceğiz. Atçılık sektörünün de kendine has bir sabır anlayışı var
ama bizimle biraz entegre olunmasını istiyoruz. Sonunda daha iyisini
yapacağız, daha iyisi mutlaka yapılmak zorunda. Türkiye at satmadığı
müddetçe sektör gelişmez.” şeklide konuştu.

Türkiye’nin atçılığının gelişiminde eğitimin
önemi, özel bir oturumda ele alındı.
Konuşmacılar; bu alanda eğitim veren az
sayıdaki kurumlardan olan Mahmudiye ve
Kartepe Atçılık MYO hocalarıydı.
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need to come in to this picture. It is our duty to supply this demand.
But we need to accomplish this mutually. Moreover, if we have the
same goal as others in the sector, we need to act as a whole. We see
ourselves as a part of the equestrian sector. The sector needs to see
the schools as a part of them. We do not ask for money, because we
are funded by the government. We only want their opinions and for
them to give our graduates job opportunities and patience. Let them
open their doors. How will this happen? The graduate will start and
experience. They say education is not enough. Ok! You are in the sector
fort he past 80 years. Today, our neighbor Bulgaria is selling horses
to the world, why arent we?
The history of the schools are 10 years, but we have started a process.
This process needs to move on, and for this the sector definitely needs
to give graduates a chance. I can proudly say this about my school:
Our graduate total is 68, there are 46 students of which I personally
care for their employments. Nine of them transferred to veterinary
school, and the rest of them stayed out of the sector. Hence, we did
provide high amount of employment. The doors are open but it’s not
enough. I know this will take time. As school boards, we need to be
patient. The equestrian sector has its patience as well but they need
to include us in the loop as well. We will succeed at the end, because
there is always better to be done. The sector wont grow unless Turkey
starts selling horses.”

Balıkçı: I See Myself as Don Quijote Who is Fighting the Windmills
As Kocaeli University Kartepe Equestrian MYO Manager Asis. MD
Erdener Balıkçı took over the microphone, he complained about how
training a horse concept has not been placed in peoples minds before
even thinking about how a horse is bred and placed in competition;
and he continued:
“Still we are facing the horse concept with irony. As the school managers
we face a fence that is getting thicker by the day. Because this group
is aware of the fact that they cannot face their defeat caused by
weakness, therefore they are trying to empower by disregarding you
(us and the students).  This empowerment causes us to be weaker.
Why? Because the establishments such as the ministry and federation
have not yet recognized us. Sometimes I feel like Don Quijote fighting
the windmills. If equestrianism finds its place in the education system,
and keeps its consistency; then we can move along. Why? Because
a school cannot be destroyed, but an equestrian center can go to
bankrupcy, or can be taken over or can still exist in many different
ways but an academic establishement will continute how ever it
started. Evenmore, you cannot change school’s  building. If you cannot
incorporate a concept into a structured establishement you cannot go
forward. You can even try to catch a bird with your mouth or place
wings on your horse and make it fly, but it would not have an
importance.”

Some Concepts Only Change with Educated People’s Thoughts
Balıkçı pointed out that a horse is a living creature, therefore it has
existing rights and these rights have never been thought of; he concluded
“You’ll give a horse to someone, say ‘Groom this horse’. Did you ever
ask this horse ‘Do you want this man to groom you?’ You’ll put the
horse in a box. Did you ever ask him ‘Is this place ok for you? Would
you like to live here?’ These concepts can only change with educated
people’s advices. These people can only come with proper education
and schools. If you want to improve equestrianism in Turkey, the
pressure is on our student friends. You have to be very smart and
intelligent. You have to make your self accepted. There is a concept
such as ‘Thousands of rights will collapse with one wrong’. If a thousand
student does eveything right, if there is one that does wrong, everybody
else won’t matter. This has become the base of everything. Because
there is a system that wants to destroy you anyhow. Moreover, your
chance of making a mistake is zero.”

Balıkçı: Kendimi Yel Değirmenlerine Karşı Savaşan Don
Kişot’a Benzetiyorum
Daha sonra söz alan Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık MYO Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Erdener Balıkçı ise atın nasıl yetiştiği, nasıl koştuğu gibi
detaylardan önce atın temelinde olan eğitim kavramının henüz
insanlarda yerleşmiş olmamasından dolayı serzenişte bulunarak
başladığı konuşmasına özetle şöyle devam etti:
“Halen atın alaylı olduğu gibi bir kavramla karşı karşıyayız. Okul
yöneticileri olarak karşımızda bir kalkan var ve o kalkan her geçen
gün daha da güçlenmekte. Çünkü o grup zayıflığının yenilgisini
hazmedemeyeceğini bildiği için sizleri (öğrenci ve mezunları) yok
sayma pahasına kendi açısından güçlenmeye çalışmaktadır. Bu
güçlenme karşısında biz çok çaresiz ve zayıf kalıyoruz. Niçin? Çünkü
bakanlık, binicilik ve federasyon gibi kavramlar da halen daha bizleri
benimsemiş veya bizleri özümsemiş değil. Bazen kendimi yel
değirmenlerine karşı savaşan Don Kişot’a benzetiyorum. Eğer bu
atçılık, eğitim kavramı içerisinde yerini bulur da; eğitim içerisinde
devamlılığı sağlanırsa işte o zaman bir yerlere gelir. Niçin? Çünkü
bir okul yıkılamaz ama bir binicik kulübü veya at ile ilgili bir kurum
iflas edebilir, el değiştirebilir, farklı uygulamalar içerisine girebilir
ama eğitim kurumu standart olarak nasıl kurulduysa öyle kalır.
Hatta kurulduğu binayı dahi değiştiremezsiniz. Böyle kemiksel bir
yapının içerisine bir kavramı yerleştiremediğiniz sürece hiçbir şey
yapamazsınız. İsterseniz ağzınızla kuş tutun, isterseniz atınıza kanat
taktırıp uçurun hiçbir önemi hiçbir geleceği olmaz.”

Bazı Kavramlar Ancak Eğitimli İnsanların Düşünceleriyle
Değişebilir
Atın bir canlı olduğunu dolayısıyla kendine ait özlük hakları
bulunduğunu ve bunun hiçbir zaman düşülmediğinin altını çizen
Balıkçı; “Vereceksiniz adamın eline atı, ‘al bunu tımar et’. Hiç sordunuz
mu ata ‘Sen kendini buna tımar ettirmek istiyor musun?’ diye. Bir
ahırın içine tıkacaksınız. Hiç sordunuz mu ‘Burası sana uygun mu,
sen burada yaşamak istiyor musun?’ diye. İşte bu kavramlar ancak
eğitimli insanların düşünceleriyle değişebilir. O da eğitim
kurumlarındaki önem ve değerle olur. Bunu Türkiye’de gerçekten
bir yerlere getirmek istiyorsak asıl iş öğrenci arkadaşlara
düşmektedir. Sizler çok zeki ve akıllı olmalısınız. Kendinizi çok iyi
kabullendirmeniz lazım. Şöyle bir kavram var ‘Bin doğru bir yanlışla
yıkılır’ bin öğrenci çok iyi bir şey yaptığında bir öğrenci kötü bir şey
yaparsa bütün uğraşılarınız bir anda yıkılır gider. Böyle bir kavram
var. Çünkü karşınızda zaten sizi yok etmek için uğraşan bir beyin
var. Yani sizin hata yapma ihtimaliniz sıfır.” diyerek sözlerini
tamamladı.
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he panel called “Anatolian Horsemanship and Turkish
Horse” was the most popular panel at the fair. AAGK
President Ali Kerem Alptemoçin, ‘Turkish Horse’ author

Jeremy James and Veterinary Taşkın Özdemir were the speakers
of the panel.

Alptemoçin: History of Every Civilization That Lived on
Anatolia was Made on a Horse
AAGK President Ali Kerem Alptemoçin, also being the moderator
of the panel, was the first speaker of the session. He pointed out
that Anatolia being the civilization’s cradle for many centuries,
hosted countless societies that used horses in many different ways.
He started his presentation with: “There is no way that I can fit
Anatolian History in one short presentation but I would like to
highlight certain periods of the history where I will point out the
horse figures.”
Alptemoçin indicated that the people who lived in Anatolia used the
horse as a prey animal for hunting. He certified this argument by
mentioning the horse bone fossils and engravements on the walls
in caves that belong to paletolithic period in Konya, Dursunlu,
İstanbul Yarımburgaz, Antalya Karain, Kars Yazılıkaya by the
archeologists.
As Alptemoçin continued his presentation by showing a slide that
had a visual that showed horse bones and an engravement of
hunting of a horse that belonged to 7400 B.C. that was found in
Çatalhöyük, he pointed out that during 2600 B.C. there were remains
which showed that horses were domesticated. Alptemoçin
underlined that horses after being a wild animal in nature became
a domestic animal in households: “There were many horse remains
found in Kırklareli Kanlıgeçit area after a thorough search. But

uarın en çok ilgi çeken panellerinden biri olan “Anadolu Atçılığı
ve Türk Atı” isimli panel; AAGK Başkanı Ali Kerem Alptemoçin,
‘Türk Atı’ kitabının yazarı Jeremy James  ve Veteriner Hekim

Taşkın Özdemir’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Alptemoçin: Anadolu’da Yaşayan Her Medeniyet Tarihini At
Üstünde Kurmuştur
Panelin aynı zamanda moderatörlüğünü de üstlenen AAGK Başkanı
Ali Kerem Alptemoçin sunumu yapan ilk konuşmacı oldu. Medeniyetler
beşiği Anadolu’dan binlerce senelik tarih süreci boyunca birçok farklı
medeniyetin gelip geçtiğini ve bunların hepsinin atı çeşitli şekillerde
kullandığını belirten Alptemoçin, sunumuna; “Bu kadar uzun bir Anadolu
tarihini kısacık bir sunuma sığdırmak mümkün değil ama belirli
dönemleri ve o dönemler içerisindeki önemli at figürlerini anlatarak
tarihte kısa bir gezinti yaptırmak istiyorum.” sözleriyle başladı.
Tarih öncesinde Anadolu’da yaşayan insan topluluklarının atı ilk başlarda
besin ihtiyaçlarını karşılamak için bir av hayvanı olarak kullandığını
ifade eden Alptemoçin; bunun Konya Dursunlu, İstanbul Yarımburgaz,
Antalya Karain, Kars Yazılıkaya mağaraları gibi paleolitik döneme ait
yerleşim noktalarında bulunan at kemikleri ve bu mağaraların
duvarlarında bulunan aynı döneme ait at resimleriyle bilimsel olarak
ispatlandığını ifade etti.
Sunumuna M.Ö. 7400’lü yıllara tarihlenen Çatalhöyük’te bulunan at
kemikleri ve bir atın avlandığı av sahnesinin tasvir edildiği panonun
resmini göstererek devam eden Alptemoçin; M.Ö. 2600’lere
gelindiğindeyse Anadolu’nun ilk evcil atlarına rastlandığını ifade etti.
Daha önce av hayvanı olarak doğada serbest olarak dolaşan atların
bir süre sonra insanın günlük hayatına girdiğini söyleyen Alptemoçin;
“Kırklareli Kanlıgeçit bölgesinde yapılan araştırmalarda çok sayıda at
kemiğine rastlanmıştır. Ancak bir farkla; bu atlar evcil atlardır. Bunu

T

“ANADOLU ATÇILI⁄I VE TÜRK ATI”
PANELİ YOĞUN İLGİ ÇEKTİ

“ANATOLIAN HORSEMANSHIP AND TURKISH HORSE”

PANEL ATTRACTED GREAT ATTENTION
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there is a difference, these are domestic horses. Where do we know
this from? The horses that work have deformations on their bodies
and there are also bone deformations. The radiocarbon tests that were
done on these horses indicate that these remains belong to 2600 B.C.
These remains show that these horses are oldest horses that were
domesticated and there arent any older remains in Anatolia.”
Alptemoçin said horses were used as a prey animal then a work
animal and in Hittite period they were used as a war animal and he
continued his words: “Hittites used horse cars in Kadeş war, the biggest
war against their ennemy Egyptians. Also today in Çorum, a Turkish
city where Hattuşaş - capital of Hittites back in the period, the first
written horse training tablet was found.  This is a very important
document in Hittites history in terms of Anatolian Horsemanship.
There are unarmed cavaliers on a Hittite relief of Kadeş War. These
are probably scouts or reporters but these documents indicate us that
horseback riding existed around 1290 B.C.”
Alptemoçin talked about the new balance that was created after the
end of Hittites era and said: “As the Assyrians took over Middle Anatolia,
it is possible that the horses came from the Iranian plateau into
Anatolia. We notice that cavaliers participated in wars because of the
existence of Assyrian cavaliers. You can also notice that there are two
horses side by side, one cavalier is holding the horses the other one
is shooting arrows. Therefore, in that period, they did not have the
same training as the desert warriors to ride a horse and use weapons
at the sametime.
The Iron Kingdom, which was established around Van and dominated
the Eastern Anatolia, had great cavaliers as well and they also organized
races among them. In one of these competitions, one of King’s horses
jumped a 11 meter long jump, the King was very proud and he
engraved it on a tablet. I think this engravement is found in Van and
it is a world record. During these times there are Hellenic colonisations
on East Anatolia. There has been an established balance after the
Hittites era but the Kimmer cavaleries came into Anatolia, destroyed
everything and reigned more or less 100 years. After the Hittites,
especially the Eastern Anatolia, Blacksea, Mediterranean Hellens
colonized the erea. Their existence mean their culture’s existence.
Their coming into Anatolia introduced us to Pegasus, Amazons, Trojan
horse etc.”
Alptemoçin pointed out in 546 B.C. Anatolia was taken over by the
Persians and the Persian messengers on horses were very active and
fast, after this period in 333 B.C. Alexander the Great who established
the Hellen Reunion, was recorded that Alexander the Great invaded
Anatolia with his cavaliers, and in Mediteranean river basin there were
remains of abandoned horse carriages.
Alptemoçin pointed out the race track events during Eastern Rome
Empire and that these races took place in today’s Sultan Ahmet Square

Anadolu atçılığının ele alındığı panelin
konuşmacıları da konusunun uzmanlarıydı.
Bu nedenle, anlattıkları oldukça büyük ilgi
çekti.

The speakers of the panel about Anatolian
Horsemanship were experts in their line
of topics. The audience was excited to hear
what the speakers had to say.

nereden anlıyoruz? İşe koşulan atların vücutlarında deformasyon
oluyor ve kemiklerde de deformasyon görülüyor. Bu atların kemikleri
üzerinde yapılan radyokarbon testlerinin sonucu M.Ö. 2600’leri
gösteriyor. Bunlar Balkanlar’da evcil ata ait en eski buluntulardır ve
Anadolu’da da daha eskisi şimdiye kadar bulunmamıştır.” diyerek
sözlerini sürdürdü.
Önce av hayvanı, daha sonra iş hayvanı olan atların Hitit döneminde
savaşlarda da kullanılmaya başlandığını söyleyen Alptemoçin; “Hititler,
dönemin en güçlü rakibi Mısırlılar ve bunlarla yaptıkları Kadeş
savaşında, atlı arabalar kullanılmıştır. Ayrıca günümüzde Çorum ili
sınırları içinde yer alan Hitit’in Başkenti Hattuşaş’da bulunmuş kil
tablet üzerinde yazılı olan, dünyanın ilk yazılı at antrenman belgesi;
Hitit tarihinin Anadolu atçılığı bakımından çok önemli bir özelliği
olarak sayılabilir. Kadeş Savaşı’na ait bir Hitit rölyefinde ilk süvariler
gösteriliyor ancak bunlar silahlı değil. Muhtemelen izci veya haberciler
ama bu bize savaş arabalarının yanı sıra at binmenin de M.Ö 1290
yıllarında başladığını gösteriyor.” dedi.
Hitit Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu’da yeni bir dengenin
kurulduğunu belirten Alptemoçin; “Asurlular’ın Orta Anadolu’ya
kadar hakim olmasıyla birlikte İran platosu üzerinden o bölgenin
atlarının Anadolu’ya girmiş olması muhtemel. Asur süvarileriyle
birlikte süvarilerin de artık savaşa katıldığını görüyoruz. Ancak
bunlarda iki at yan yana gidiyor ve bir kişi ok atarken diğer kişi iki
atı kontrol ediyor. Yani o tarihte henüz bozkır savaşçıları gibi hem
silah kullanıp hem atı idare edemiyorlar.
Van’da kurulmuş olan ve Doğu Anadolu bölgesine hükmeden
Urartular da ciddi atçılardı ve sıklıkla aralarında müsabaka
düzenlerlermiş. Bunlardan birinde Urartu Kralı’nın atı 11 metrelik
bir atlayış yapıyor ve kral bundan çok memnun kalarak yazıtlara
yazıyor. Bu yazıt Van’da bulundu ve sanıyorum bu dünyanın ilk
rekorudur. Bu dönemde Batı Anadolu’da Hellen kolonizasyonları
var. Bir şekilde Hitit sonrası denge kurulmuş ama Anadolu’ya
Kafkaslar üzerinden gelen Kimmer atlıları bütün dengeyi bozup
Anadolu’da var olan her şeyi yakıp yıkıyorlar ve Anadolu’daki etkilerini
aşağı yukarı 100 yıldan fazla zaman sürdürüyorlar. Hititler’den sonra
özellikle Batı Anadolu, Karadeniz, Akdeniz Hellenler tarafından
kolonileşti. Onların gelmesi kültürlerinin de gelmesi anlamına
geliyordu. Anadolu bu sayede bugün bile çoğunu bildiğimiz atlı
mitolojik figürlerle (Pegasus, Amazonlar, Truva Atı vb.) tanıştı.”
diyerek sözlerine devam etti.
M.Ö. 546 yıllarında Anadolu’nun Pers istilasına uğradığını ve at
kullanan Pers ulaklarının bu dönemde haberleşmede oldukça aktif
ve hızlı bir rol oynadığını ifade eden Alptemoçin; daha sonraki
dönemdeyse Hellen birliğini sağlayan İskender’in, M.Ö. 333 yıllarında
süvarileriyle gelerek Anadolu’ya işgal ettiğini ve İskender’den sonra
Akdeniz havzasında atlı savaş arabalarının terk edilip yerlerine süvari
birliklerinin geldiğini kaydetti.
Daha sonraki dönemde Doğu Roma İmparatorluğu’nda çok önemli
hipodrom yarışlarının olduğunu ve günümüzdeki Sultan Ahmet
Meydanında bulunan 40 bin kişi kapasiteli hipodromda müthiş
yarışmalar yapıldığını kaydeden Alptemoçin; “Bunlar belki de
İstanbul’un ilk derbi müsabakalarıydı.” dedi.
Daha sonraki dönemde İslam ordularının Anadolu’ya atlarıyla
geldiğini, ilerleyen dönemlerde  Türkler’in İslamı kabul etmesiyle
birlikte Türkler’in de Anadolu’ya gelmeye başladığını ifade eden
Alptemoçin; “1071 yılında Alparslan’ın atının kuyruğunu örüp, beyazlar
giyerek Romen Diyojen ile savaşa gittiğini hepimiz biliriz.
Selçuklular’dan sonra Osmanlı İmparatorluğu kuruldu. Osmanlı
dönemini ben; klasik dönem ve son dönem olarak ikiye ayırıyorum.
Klasik dönemde atlı güçler; Tımarlı Sipahiler ve Kapıkulu Sipahileri
olarak iki temel güce ayrılmıştı. Son dönemdeyse atlı birlikler daha
çok Avrupa orduları örnek alınarak şekillendirilmişti. Osmanlı
devletinin zayıflaması ve 1. Dünya Savaşı’nı yenik kapatmasıyla
birlikte milli mücadele döneminde de önce Kuvayi Milliye birliklerinde,
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daha sonra da düzenli ordu döneminde atlar kullanılmış ve önemli
zaferler kazanılmıştır.” dedi.
Alptemoçin sözlerini salondaki izleyicilere hitaben; “Bize bu kadar
yardımları olan atlara bir şekilde teşekkür etmemizin zamanı gelmedi
mi?” diyerek tamamladı. İzleyicilerin bu soruya cevaplarıysa alkışlarla
oldu.

Özdemir: Yoz Atların Koruma Altına Alınmasında Yarar Var
Daha sonra mikrofona geçen Veteriner Hekim Taşkın Özdemir;
“Öncelikle böyle güzel bir fuar organizasyonunu firma bazında bu
kadar yoğun katılımla hazırlayıp düzenleyen organizatör
arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerine başladı.
Sunumunda, günümüzde kalan gerçek Anadolu atlarıyla ilgili
hatırlatmalar yapmak istediğini belirtip yılkı atlarıyla ilgili bilgiler
vereceğini ifade eden Özdemir; “1950’li yıllardan sonra tarımın
makineleşmesi, atların artık savaş alanlarında kullanılmaması, yük
hizmetlerinde motorlu taşıtların artmasıyla birlikte at popülasyonunda
büyük bir düşüş yaşandı. Buna ilave olarak köylü traktöre geçti ve
tarımda çok yoğun olarak kullanılan atlar bir anlamda işlevini yitirdi.
Daha sonra kanımızda olan geleneksel at sevgisinden dolayı köylünün
elinde ev ve spor hayvanı olarak beslenmeye başlandı. Özellikle
tarımda ve yük hayvanı olarak kullanılan atlar, vatandaşlarımızın
fakirliği nedeniyle kış aylarında yakın çevreye, doğaya salınarak
kendi hallerine bırakıldı. Yapılan bu işleme yılkı işlemi ve bu tür atlara
da yılkı atları diyoruz. Bu işlem asırlardı yapılan bir işlem. Bu durum
baharda havalar tekrar ısınınca, kullanma ihtiyacı doğunca; gidip
yılkıdan at yakalayıp onları tekrardan kullanma şeklinde devam
etmiştir. Yılkılarda hangi at kimindir gibi bir kavram kalmıyor ve kim
hangi atı yakalarsa onu kullanıyor. Bir sahiplik formatı kalmıyor.
Atlar sürü psikolojisi içinde yaşayan hayvanlardır. Yılkı atları da kendi
aralarında gruplar oluşturuyorlar ve bu gruplarda büyük liderlik
savaşları oluyor. Bu gruplaşmaların sonucunda da yakın akrabalı
çiftleşmelerden dolayı atlarda ırk ve genetik olarak yozlaşmalar
başlıyor. Daha sonra yılkı atları vahşileşiyor ve bizim kullandığımız
tabirle yoz atlar haline geliyorlar.” diyerek sözlerini sürdürdü.
Ülkemizde pek çok bölgede yoz atların bulunduğunu kaydeden

where 40,000 spectators were hosted and he added: “Maybe these
were the first derby events that İstanbul hosted in it’s history.”
Alptemoçin continued by indicating the Turkish cavaliers invasion of
Anatolia after they accepted Islam and he added: “We all know that in
1071, Alparslan, with a white outfit and his braided tail horse, went to
war with Diogene. After the Seljuks, Ottoman Empire was formed. I
separate Ottoman Period into two, first classic and second final period.
The cavaliers during the classic period, Tımarlı Sipahi (Commandery
Cavaliers) and Kapıkulu Sipahi (Sultan’s commandate Cavaliers) were
separated into two main troops. The cavaliers during the final period
resembled the European Cavaliers. After the weakening of Ottoman
Empire and the defeat in the first world war, they entered a new
national defence period and the horses were used in wars where there
are many victories achieved.”
Alptemoçin concluded his session by asking the question to the
audience: “Don’t you think it’s time to thank the horses that helped us
throughout history.” The answer to this question was a cheerful
applause.

Özdemir: Feral Horses should be Under Protection
As Veterinarian Doctor Taşkın Özdemir took the micprophone he
started his session with: ‘First of all, I would like to thank the exhibition’s
organizors to have put together this many local and foreign exhibitors
under one roof.’
Özdemir started his session by talking about reminding the existence
of remaining real Anatolian horses and he continued: ‘After the 1950’s,
when the agriculture was taken over by machinery, the horses
replacement with tanks in the army,  the increase of motorized vehicles
in transportation the horse population decreased. In addition to this,
village population switched to tracktors and the horses that were used
for argiculture dissappeared. After this era, because of the horse love
in our blood and culture, the horses that were left in homes were
domesticated as sports animal or as a pet. Especially in argiculture,
because of the financial situation of the village population during
winter, the horses were left out into nature for survival. This is called
feral processing and we call these horses feral horses. This process
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Özdemir; “Yoz atlar yarı vahşi ve tam vahşileşmiş olarak bulunuyorlar.
Bunlardan bazıları zaman zaman spor veya binek amaçlı yakalanıp
evcilleştirilerek kullanılabiliniyor. Bu atlar normal şartlarda zaten
orta ırklardan gelmeleri ve yakın akraba çiftleşmesinden dolayı 135
cm ile 145 cm arasında yüksekliğe sahiptirler. Ancak özellikle kış
şartlarından dolayı doğal seleksiyona uğradıkları için de çok
dayanıklıdırlar.” dedi.
Anadolu Atçılığını Geliştirme Komitesi’nin kuruluş amaçlarından
birisinin de yoz atların kontrollü bir şekilde üremesinin sağlanması
ve bununla ilgili bilimsel düzeyde çalışmalar yapılması olduğunu
hatırlatan Özdemir; “Bu üretimler sonucunda üretilecek dayanıklı
atlar hem halka yönelik, hem de özellikle atlı dayanıklılık başta olmak
üzere değişik spor branşları için kullanıma alınabilir. Bu şekilde yoz
atların kontrol altına alınarak yaşatılmasıyla 3500-4000 yıllık kültürel
mirasımız olan bu atların korunması da mümkün olacaktır.” diyerek
sözlerini tamamladı.

James: Atlar Çok Hassas Ruhlu Hayvanlardır
Panelde son sözü alan ‘Türk Atı’ kitabının yazarı Jeremy James;
Kenya doğumlu olduğunu, yaban hayatının çok yoğun olduğu bir
çiftlikte büyüdüğünü ve bunun kendisine çeşitli hayvan türleriyle
birlikte yaşamayı öğrettiğini ifade ettikten sonra çocukların atlara
olan sevgisini ve bu sevginin çocuklara kazandırdıklarından söz etti.
James; konuşmasının devamında at sevgisinin yanı sıra onlarla
kurduğu empatiyle de ünlü olan Epona isimli mitolojik karakterden
ve onun felsefesinden de bahsetti. Atların ve haraların koruyucusu
olarak tanımladığı Epona karakterini temsil eden görsellerin bütün
Avrupa’da bulunduğunu söyleyen James; “Sanıyorum o sadece bir
tanrıça olarak düşlenmemiş, gerçekten de yaşamış bir kişidir. O
kadar belirgin görselleştirilmiş ki, sadece fantezinin ürünü olduğunu
zannetmiyorum.  Epona, atlara karşı içinde büyük bir sevgi ve empati
taşıyordu. Eğer hepimiz atlara karşı böyle derin bir empati duyabilirsek
atlardan da çok daha fazlasının kat kat geri kazanacağımızı
düşünüyorum.“ diyerek sözlerini sürdürdü.
James; Epona’nın felsefesinden söz ederken atlarla ilgili kendi
gençlik yıllarından da örnekler verdiği konuşmasına şöyle devam
etti:
“Ben de gençliğimde bir at tarafından sevgi gördüm. Afrika’da
yaşadığım dönemde bir yatılı okulda okudum ve sürekli binanın
içinde bulunmaktan nefret ederdim. En yapamadığım da matematik
dersiydi. Dersi hiç anlayamazdım ve hocalarım devamlı beni
cezalandırırdı. Sonra ailem İngiltere’ye taşındığında başka bir okula
gönderdiler ve esas ceza orada başladı. Çünkü başarısız olduğumda
ceza olarak beni döverlerdi. Öyle bir durum oldu ki; patalojik olarak
bir korku benimsedim. Bu durum matematik alanında bende halen
devam ediyor. Daha sonra artık matematiği beceremeyeceğimi
anlayıp benim peşimi bıraktılar. Yıllar sonra okulda küçük bir atla
çalışmaya başladım ama atın sahibi yani ona binen kişi başka birisiydi.
Bu kişi atın belli bir yükseklikteki yerden atlamasını istiyordu ama
at bunu istemiyor ve kesinlikle yapmıyordu. İnsanlarda atı her
seferinde dövüp ona hakaret ediyorlardı. Ben onun ne hissettiğini
anlıyordum çünkü aynı benim hissettiklerimi hissediyordu. Atı alıp
eğitime sokmak için izin istedim. Onunla bir anlaşma yaptık ve dedim
ki; sen bana matematik öğretmezsen ben de seni engelleri atlaman
için zorlamayacağım. Daha sonra biz onunla ormanları, tarlaları
gezdik ve çok iyi anlaştık. Birkaç ay böyle devam ettikten sonra bir
gün olağanüstü bir şey yaptı. Ormanda gezerken yıkılmış bir ağaç
gördük ve birden bire gidip kendi kendine o ağacın üstünden atladı.
Bu kutlanması gereken bir andı çünkü o kendi kendine engel atlamayı
öğrenmişti. Bu attan çok şey öğrendim çünkü onun bakış açısından
bakıyordum. Tıpkı Epona’nın yaptığı gibi.”
James; “Atlara karşı çok yumuşak davranmamız gerekir çünkü çok
hassas ruhlu hayvanlardır. Çok kolay travmatize edilebilirler aynen
bizler gibi.” diyerek sözlerini tamamladı.

has taken place for many centuries. This situation has went on until
spring time, when the horses were needed again and are caught from
the wild. In feral process, no body knows which horse belongs to who.
This cancels out the ownership status of the horses. Horses are herd
animals. Even in feral position, the horses have leaderships in each
group. Because of this different groupings, the races of the horses
cannot be identified and their genetics are deformed. After a certain
time period, these feral horses become wild horses.
Özdemir recorded that there are many wild horses in several areas
and he continued: ‘Feral horses are semi wild horses and exist half
wild in the nature. Some of them are caugth to be used as a pet or a
sport horse. These horses normally are 135 cm or 145 cm high, so,
when they reproduce their hights are approximatly the same. These
horses are specifically very enduring becuase of the natural adaptation
to outdoors.’
As Özdemir reminds that one of the major foundation of the forming
of the Development of Anatolian Horsemanship Committe is to protect
the reproduction and existence of feral horses, he concludes: ‘This
control of the reproduction will profit the public because these horses
are strong, they can be used for sports disciplines such as endurance.
İn this way, the feral horses are controlled, survived and we can also
guard our 3500 - 4000 year heritage.’

James: Horses are Very Sensible Animals
As the author of book ‘Turkish Horse’ Jeremy James took the last
word at the session; he stated that he was born in Kenya, spend his
life in a farm with wild nature and that he learned how to communicate
with many different animals. The he talked about children’s love
towards horses and the advantages of this love to children.
James talked about the mythological character horse Epona, famous
for it’s communication with horses, and it’s philosophy. Epona, as he
describes, is the protector of horses and stables, it’s representative
visual exists in Europe. He says that: “I believe that it wasn’t only a God
it also lived. It has been visualized on the representation, I dont think
it’s only a fantasy. Epona held a great love and empathy for horses.
If we also hold this great and deep empathy towards horses, I think
we can receive much more than we give to them.”
As James talked about Epona’s philosophy, he gave examples from
his teenage years:
“I was loved by a horse during my teenage years. When I was living
in Africa, I attended a boarding school and I hated that I was indoors
most of the time. My worst subject was mathematics. I did not
understand the subject and my professors always punished me. Then
my family moved to England and I was transferred to another school,
then the real punishement began. Because there, they beat me up as
a punishement. There was a time when I became pathologically fearful.
This situation still persists in my mathematics department. Then the
school realized I really could not get a hold mathematics and they
stopped punishing me. Years later, I started working with a small
horse at school but the owner of the horse was another person. This
person wanted his horse to jump a certain hight, but the horse refused
to jump and he would not do it. The people always beat up the horse
and screamed at it. I totally understand the horse’s feelings because
I used be beaten up and screamed at. I asked permission to train the
horse. I told the horse that if he didn’t try to teach me math then I
would try to make him jump. After a while, we started riding in forests,
fields and we got along very well. After a couple of months a mircle
happened. One day when we were walking in the forest he jumped a
broken down tree. This called for a celebration because he wanted to
jump the tree on his own judgement. I learned alot from this horse
and his judgement because I learned to think like him, like Epona.”
James concluded his words by: “We need to be very understanding
towards horses, because they are very sensible animals. They can be
traumatised easily just as humans.”
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During the “Discovering History with
Horses on the Evliya Çelebi Road” panel
that took place at EQUIST Famous writer
and reporter Caroline Finkel and horse
trail ride organizer Ercihan Dilari suggested
discovering history on a trail ride.

Gazeteci Yazar Caroline Finkel ve atlı turlar
düzenleyen bir işletmeci olan Ercihan
Dilari, EQUIST kapsamında düzenlenen
“Evliya Çelebi Yolu’nda / Atla Tarihin İzinde”
başlıklı panel; doğada at binerken tarihte
yolculuk öneriyor.

t ve Binicilik Fuarı EQUIST’in son paneli Evliya Çelebi’nin geçtiği yolları
içeriyordu. Evliya Çelebi Yolu; “Atla Tarihin İzinde” adını taşıyan ve bu
oturumda Caroline Finkel (Evliya Çelebi Yolu’nun Ortak Kurucusu)

ve Ercihan Dilari (Akhal-Teke Horse Center, Avanos; Evliya Çelebi Yolu’nun
Ortak Kurucusu) konuşmacı olarak yer aldılar. Yolculuk fikrini ve gerçekleşen
yolculuğun güzergahının kalıcı olarak işaretlenmesi, düzenli turların yapılması
gibi amaçları olan çalışmayı aktaran konuşmacılar; tarih, doğa ve macera
kokulu turlarını anlatırken ilgiyle dinlendi.

Finkel: Atınızı Eyerleyin ve Bize Katılın
Panelde ilk sözü alan Caroline Finkel; Evliya Çelebi Yolu’nda gerçekleştirdikleri
yolculuk sırasında yaşadıklarını izleyicilere iletirken şunları söyledi:
“Bu yolculuk sırasında şehirlerde unuttuğumuz misafirperverliği geçtiğimiz
yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar bize çok yoğun bir şekilde yaşattılar.”
Çocukların at sevgisine ve ilgisine de değinen Finkel; “Gittiğimiz her yerde
doğal olarak çocuklar vardı ve sanki hayatlarında hiç at görmemişler gibi
büyük ilgi gösterdiler. Yolculuğumuz boyunca durduğumuz noktalarda
yetişkinlerle sohbet ederken çocukları atla gezdirmeye gayret gösterdik.” dedi.
Yaptığı sunum sırasında güzergahlarında bulunan ve günümüze kadar ulaşan
tarihi eselerin görüntülerini de aktaran Finkel; bir tarihçi olarak Türkler’in
tarihinde çok önemli yere sahip at kültürüyle Evliya Çelebi’yi bu projede
birleştirmenin çok hoş ve değerli bir şey olduğunu da vurgulayarak şöyle
devam etti:
“Mesela atlar olmasaydı Türkler Orta Asya’dan buraya gelemezdi. Yine atlar
olmasaydı belki de Osmanlı İmparatorluğu olamayacaktı. Yani imparatorluğun
ne askeri, ne tüccarı, ne de vergi toplayan memuru olamazdı.”
Anadolu’nun günümüzdeki atlı yaşamına da değinen Finkel; “Yolculuğumuz
boyunca az da olsa, çalışan atlara rastladık ama daha çok şehir dışlarında atlı
sporlar var. Özellikle Batı Anadolu’da yaz aylarını da kapsayan 6 aylık dönemde
rahvan at yarışlarının yapıldığını görüyoruz. Bu yarışlar her pazar günü çeşitli
merkezlerde yapılıyor. Yarışlara katılan atların sahipleri zengin kişiler değil.
Örneğin bir lokanta sahibi bütün parasını bu işe verebiliyor. Bunun dışında esas

he final panel at EQUIST Horse and Equestrian Exhibition
covered the trails that Evliya Çelebi followed. Caroline
Finkel (the co-founder of Evliya Celebi Road) and Ercihan

Dilari (Owner of Akhal Teke Horse center, Avanos and co-
founder of Evliya Çelebi Road) lead the session called
“Discovering History on Horses on Evliya Çelebi Road” as
speakers. The speakers talked about how the ride came into
life, the road’s permanancy and their intentions of to make the
road become regular. The audience listened their adventures
of nature and history very enthousiastically.

Finkel: Tack Up Your Horse and Join Us
As Caroline Finkel took the first word at the panel, she shared
her expriences with the audience and continued:
“During this journey, the local people reminded us how to be
hospitable as we the city people forgot how to welcome a
visitor.”

T

A

FINKEL AND DİLARİ’S CALL:
“LET’S TRAIL RIDE”

FİNKEL VE DİLARİ’NİN ÇAĞRISI:
“HAYD‹ DO⁄ADA AT B‹NEL‹M”
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olarak cirit müsabakaları önemli bir yer tutuyor.” diyerek sözlerini sürdürdü.
Evliya Çelebi’nin 2011 yılında UNESCO tarafından yılın adamı olarak seçildiğini
kaydeden Finkel; “Evliya Çelebi Türkler tarafından zaten tanınıyordu ancak bu
sayede dünya çapında daha çok kişi tarafından tanınmış oldu. O dönemde diğer
yazarlar askeri hareketleri veya siyasal olayları yazarlarken Evliya Çelebi her
konuyla ilgilendi ve halkın arasına girip onlarla ilgili de yazıları kaleme aldı. Bu,
onun en önemli özelliklerinden biriydi. 2011 yılında Evliya Çelebi’yle ilgili çok
sayıda konferanslar yapıldı ama bizim ekibimiz Evliya Çelebi’nin dört yüzüncü
yılında kendisi gibi ata binerek gittiği yerleri takip edelim diye düşündü.
Konferanslarda konuşulanlar da güzeldi ama bence bizim yaptığımız daha
güzel ve sürdürülebilir bir projeydi. Evliya Çelebi yolu sayesinde erken Osmanlı
tarihi boyunca bir seyahat yaparken aynı zamanda Selçuklular ve
Germiyanoğulları’nın da bulunduğu bölgede yolculuk yapmış oluyoruz.” dedi.
İkinci Evliya Çelebi yolunu kurma hazırlığı içinde olduklarını da kaydeden Finkel;
“Bursa’dan Çanakkale’ye oradan da Balkanlara gidecek bir yol kurmaya
çalışıyoruz. 1659 senesinde Evliya Çelebi ile birlikte Sultan IV. Mehmet Çanakkale
Boğazı’ndaki kaleleri teftiş etmeye gitmişler ve daha sonra o yıl içinde Evliya
Çelebi oradan Balkanlar’a geçmiş. Bu nedenle yolu bu güzergah üzerinde
kurmak istiyoruz.” diyerek sözlerine devam etti.
Finkel; sözlerinin devamında Evliya Çelebi Yolu üzerinde atla yapılacak turistik
yolculuğun alternatif tatil anlayışının güzel bir örneği olacağını ve yol üzerindeki
yöre halkına da maddi katkı sağlayabileceğini ifade etti.
Finkel konuşmasının sonundaysa şöyle seslendi:
“Bizim tavsiyemiz; atınızı eyerleyin ve bize katılın. Tatilinizin hatırlanacak bir
tecrübe olacağını garanti ediyoruz. Atlar ve kırsal sizi bekliyor.”

Dilari: Türk İnsanına At Kültürünü Hatırlatıyoruz
Caroline Finkel’den sonra izleyicilere seslenen Ercihan Dilari ise yolculuğa
katılma sebeplerinden birisinin de çocukların at kültürüne tekrar döndürülmesi
olduğunu ve bu sayede gittikleri her noktada at ile çocukları buluşturduklarını
söyledi. Dilari; Türk insanının at ile ilgili kültürünü unuttuğunu ancak bu proje
ile birlikte geçtikleri yollar üzerindeki insanlara bunu tekrardan aktarmaya
başladıklarını, önümüzdeki dönemde de yeni güzergahlar belirleyip yeni
yolculuklar yapacaklarını kaydetti.
Dilari; bu yolculuğa katılmak isteyenlere de her türlü lojistik desteği sağlamaya
hazır olduklarını belirtti.
İnsanlar arasında kopukluklar olduğunu ama bu kopukluğun özellikle atçılar
arasında daha çok belirginleştiğini kaydeden Dilari; “Sanki yüksek atlama
yapanın rahvancıyla hiç alakası yok gibi. Aslında her ikisi de özünde atçı. Biraz
birbirimize yakın olmalıyız. Siz yüksek atlama yapıyor olabilirsiniz ama
çocuğunuz ata binecekse doğada binmesi daha doğru değil mi? dedi.
Ercihan Dilari de sözlerini Caroline Finkel gibi insanları doğada ata binmeye
ve kendilerine katılmaya davet ederek bitirdi.

Finkel also talked about children’s love and interest towards
horses and continued: “There were children everywhere we
went to and they were so happy to a horse as if it was their
first time. During our journey, as we talked to the locals at our
stops, we took every oportunity tol et children ride our horses.”
As a historian Finkel, while presenting the visuals of the
historical artifacts that they have photographed along their
ride, pointed out the merging of horse culture that has an
important place in Turkish History and the Evliya Çelebi in this
project and concluded her words with:
“For example, if there werent fort he horses Turks would not
have come here from East Asia. Also, if there werent any
horses, the ottoman empire would not have existed. Therefore,
there wouldnt be soldiers, mechants, or tax collectors.”
Finkel also underlined the current Anatolian life on horses:
“During our ride, we did encounter working horses, but the
equestrian centers are mostly out of the city. Especially, at
West Anatolia we see the amble horses races during the six
months summer season. These races take place every Sunday
at different centers. The horse owners are relatively middle
class. For example, a restaurant owner can spend all his
money on the races. Apart from this, mainly cirit games take
place”
As Finkel points out that Evliya Çelebi has been chosen  the
man of the year in 2011 by UNESCO continues: “Evliya Çelebi
was already known by the Turkish people. Being chosen the
man of the year has made him being recognized internationally.
During that time, while the reporters and writers covered the
military coups and political news Evliya Çelebi wrote about the
public and every topic. This was one of his most important
feature. In 2011, there were many events to celebrate the 400
th year of Evliya Çelebi, but we decided to follow his hoofprints
with our own project. The topics that were covered at the
seminars were great but I believe our project was more
interesting and pursuable. As we are riding on the Evliya Çelebi
road, we also ride on the early Ottoman history, on the areas
where Seljuks and Germiyanoğulları lived.
Finkel underlined the importance of the economical contribution
of Evliya Çelebi road on horseback to the local merchants and
a great alternative as a tourist destination and vacation.
Finkel called out: “Our recommendation is to tack up your
horse and join us. We guarantee your vacation will be
memorable. Horses and nature awaits you.”

Dilari: We Remind Turkish People Horse Culture
Ercihan Dilari took the microphone after Caroline Finkel. He
pointed out the importance of the contribution of the trail ride
to children’s knowledge of horse culture and with the ride they
have brought together children with horses. Dilari said that the
Turkish People have forgotten about their horse culture but
with the ride they have made the public remember their
heritage. He added that they will add more locations as they
continue the Evliya Celebi road.  He gave a helping hand by
saying that he will provide logistic alternatives to those who
want to join them.
Dilari recorded that there are disunities among people but this
disunity is more real among horsemen. “As if there is no
connection between a showjumper and an ambler. But they
are both horsemen at the end of the day. We need to be closer
to eachother. You can practice showjumping but your child
wants to ride as well. Isn’t it more appropriate to ride in nature.”
Ercihan Dilari concluded his words as same as Caroline Finkel:
“Inviting everyone to riding in nature and join them in their
journey.”
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Harmke Westervelt

EĞİTMENİN
GÖZÜNDEN

WORKING
WITH HORSES

ear readers of Truva Magazine,
I'd like to congratulate you on
holding this beautiful horse

magazine in your hands. My name is
Harmke Westervelt. I'm from Holland and
my life has been filled with horses since the
day I was born. My father was a keen
breeder of Arabian horses and my family
still runs the riding school he started half a
century ago.
For many years I've been training horses
as a freelance horse trainer all over the
world. Working with semi-wild horses in
Iceland as well as riding Grand Prix dressage
horses and high quality Show Jumpers. I've
also done a lot of work with stallions and
artificial insemination of mares.
Currently I'm living and working in Dubai,
training endurance horses for HH Sheikh
Hamdan Bin Rashid, Deputy Ruler of Dubai
and a great horseman. In 2010 I was lucky
enough to break the 120 km FEI** with an
average speed of 29,47 k/h, a record that is
standing till today.
In the upcoming editions of Truva Magazine
I will focus on different aspects of horses
and training.
Best regards...

D

eğerli Truva Dergisi okuyucuları,
Öncelikle bu harikulade At ve Binicilik
dergisini yayınladığınız için sizi tebrik

ediyorum. Benim adım Harmke Westervelt.
Hollandalıyım ve doğduğum günden beri atlar
hayatımın en büyük parçası olmuştur. Babam
dünya çapındaki en büyük arap atı
yetiştiricilerinden bir tanesiydi ve kendisinin
yarım asır önce kurmuş olduğu binicilik
merkezimiz ailem tarafından işletilmektedir.
Senelerdir hayatımın parçası olan at
eğitmenliğini tüm dünyada bir çok ülkede
yaptım. İzlanda’da yarı vahşi atlarla
eğitimlerden, Grand Prix at terbiyesi ve yüksek
kategorilerde engel atlamaya kadar bir çok
dalda at eğittim. Ayrıca, aygırlarla ve
kısraklarla suni üretim işlemlerinde de
çalıştım.
Şu anda Dubai’de yaşıyorum ve çalışıyorum.
Dubai Emir Vekili ve büyük atçı, HH Sheikh
Hamdan Bin Rashid’in atlı dayanıklılık atlarının
eğitmenliğini yapıyorum. 2010 yılından beri,
120 km FEI** yarışmasında 29,47 km/s hız
averajıyla kırdığım dünya rekorunu halen
elimde tutuyorum.
Önümüzdeki Truva Dergisi yazılarımda farklı
at eğitim tekniklerine değineceğim.
Saygılarımla...

D

MEKTUP | LETTER

Wouter Kingma
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BUGÜN | NOWADAYS

ürklerin göçebe kültürü ve
bunun uzantısı olarak
sürdürdükleri atlı geçmiş, belki

çok gerilerde kaldı. Ancak bu atlı
geçmişten gelen genetik hafızanın
giderek canlandığını söylemek zor
değil. Her yerde daha çok sayıda ve
daha uzun sürelerle göz önüne çıkan
atlar, yakın gelecekte Anadolu’nun
yeniden atlarla haşır neşir olacağını
kanıtlıyor.
At kültürünü, kendi ulusal tarihinden
olduğu kadar, iki bin yakın yıldır
yaşadığı toprakların binlerce yıllık
geçmişinden aldığı mirasla oluşturan
Türkiye insanı, belki de henüz ikinci
perdenin başında. Ama aradaki farkı
çok hızlı bir şekilde kapatacak bir
birikim ve hafıza kaydına sahip
olduğunu unutmamak gerekiyor.
Türkiye atçılığının geleceğine ilişkin
bir projektör oluştururken, bugünkü
duruma kısaca göz atmakta yarar var.

orse heritage which Turkish
nomadic culture and its
extension have inherited

has maybe been left in the past.
However, it is logical to say that the
genetic memories have revived from
the nomadic times. The horses that
are reappearing in large numbers for
longer period’s points out in the near
future Anatolia will accommodate life
on horse concept more than expected.
Turkish people who have inherited
horse culture from its own national
history as well as from the heritage
of the land that they have been living
on for the past 2000 years; is at the
beginning of the second act. However
bear in mind that they inherit a kind
of mental record that will close the
gap rapidly than expected. As we are
projecting a picture of the future of
Turkish horsemanship, let’s take a
quick look at today’s situation.

Türkiye’nin at ile ayrılığı
yavaş yavaş son buluyor.
Türk insanı, atlı yaşama
olan özlemini daha yüksek
bir sesle ortaya koymaya
başladı

The drift of Turkey from
horses has come to an end.
Turkish people have clearly
declared their yearning
towards life on horse.

TÜRKİYE’DE
ATLAR YENİDEN
ŞAHLANIYOR

HORSES AGAIN
REAR UP IN TURKEY

HT
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At ve Binicilik Kültürü Gelişiyor
Amatör binicilerin Türkiye Binicilik Federasyonu’na bağlı ya
da bağımsız olarak hizmet veren kulüplerde at bindiği
Türkiye’de biniciliğin popüleritesi hergün artıyor. Artan gelir
düzeyi ve değişen yaşam şartları, şehir dışı yaşam alanlarının
çoğalması, beraberinde ata olan ilgiyi de artırdı. Neredeyse
her çiftlikte bir ya da birkaç at besleniyor.
Her filmde, televizyon dizisinde, müzik klibinde at görünüyor.
Aileler çocuklarına artık bisiklet yerine at hediye etmeye
başladı. Sanatçıların hemen hepsi, binicilik derslerine devam
ediyor.

Ata Ulaşmak Kolaylaşıyor
Türkiye’de çoğunluğu İstanbul’da olmak üzere önemli bir
kısmı TBF’ye bağlı 100 dolayında kulüpte amatör olarak at
ve binicilik dersleri alınabiliyor. İstanbul dışında Ankara’da,
İzmir, Antalya, Bursa, Samsun, Adana gibi şehirlerde de
binicilik kulüpleri bulunuyor.
Bağımsız olarak binicilik eğitimi veren kulüplerle birlikte
sadece son bir yıl içinde vizesi yapılmış at ve binici sayısı 1.000
dolayında. At terbiyesi, atlı dayanıklılık, engel atlama, pony ve
üç günlük yarışma gibi amatör spor dallarında yararlanılan
atların büyük çoğunluğunu Avrupa menşeli atlar oluşturuyor.
Askeri amaçlı atların dışında bir de yeni yeni gelişen bir yarış
dalı olan Endurans (Atlı dayanıklılık) amacıyla binilen atlar var
ki bunların da çoğunluğunu Arap orijinli atlar oluşturuyor.

Horse and Equestrianism Culture is Improving
In Turkey, in which inexperienced riders are riding in clubs that
are members of Turkish Equestrian federation or not, horseback
riding is becoming a popular sport every day. The incline of
household income and shift of lifestyles, expansion of rural
residences brought the interest onto life on horse.
Almost on every farm there is more than one horse that is
being looked after.
On every movie, television series and music video there is a
horse appearance. Families have started giving a horse instead
of a bicycle as a present. Most of the artists are continuing to
take riding lessons.

It’s Getting Easier to Reach Horses
In Turkey, in over 100 equestrian clubs that mostly are member
to Turkish Equestrian Federation beginners can take horse
riding lessons. Equestrian clubs exists also in cities outside of
İstanbul such as Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Samsun and
Adana.
The number of registered horses and riders go over a 1,000 in
independent equestrian clubs within the past year. Most of the
horses that compete in show jumping, dressage, endurance,
cross country and pony show come from Europe.
Beside the horses for cavalry, the new developing discipline
endurance, arab horses are the preferred horses for the purpose.
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Faytonlar ve At Arabalarıyla Geçim
Türkiye’de halen daha bazı şehirlerde hatta İstanbul’un pek
çok yerinde yük taşıma amaçlı olarak at arabaları
bulunmaktadır. Genellikle kısa mesafelerde ve hafif yüklerin
taşınmasında kullanılan bu araçların sayısı bilinmemekle
birlikte anayollarda bile rastlanabiliyor olması, sayılarının hiç
de azımsanmayacak düzeyde olduğunu kanıtlıyor.
Faytonlar ise pek çok kentte kullanılıyor. Bazı büyükşehirlerde
nostaljik birer ulaşım aracı olarak görülse de sadece İstanbul’un
Adalar ilçesindeki ruhsatlı faytonlarda çalışan atların 1.500
dolayında olduğu biliniyor. Antalya gibi turistik bölgelerde,
Edirne gibi nispeten düz arazilere sahip şehirlerde faytonların
çalıştıkları özel hatları bulunmaktadır.

At Koşuyor Baht Kazanıyor
Profesyonel binicilik ve yarış sektöründe 15 bin dolayında at
besleniyor. 5 bin 500 atın yarıştığı, 4 bin taya bakılan bu alanda
5 bin dolayında gebe at ve 500 dolayında aygır besleniyor.
Çeşitli kaynaklardan farklı veriler alınmakla birlikte 17 bin
dolayında İngiliz, 14 bin dolayında da Arap atı olduğu belirtiliyor.
Arap ve İngiliz orijinli bu atların bakımı, barınması, çalıştırılması,
beslenmesi, taşınması ve yarış endüstrisinde 30 bine yakın
insan istihdam ediliyor. Sadece oyun bayileri ve salonlarının

Carriages and Coaches
In Turkey in some cities even in İstanbul, there are still horse
cars that are being used to carry loads. As these cars are
used to carry light loads for short distances, the number of
the cars is unknown but as far as they are seen on the main
motor roads, it shows that there is a good amount of them.
Coaches are used in many different cities. As they seem to
have a nostalgic meaning of transportation in large cities, in
the district of islands of Istanbul there are 1,500 horses that
work for the registered coaches.
In touristic places such as Antalya and cities that have flat
trails such as Edirne, coaches have special routes.

Horse Runs, Luck Wins
In professional equestrianism and flat racing sector there
are 15,000 horses are being maintained. In a sector where
5,500 horses are racing and 4,000 foals are being bred; there
are 5,000 pregnant horses and 500 stallions. As our references
vary there are 17,000 thoroughbreds, and 14,000 arab horses.
The maintenance, livery, training and feeding of these horses
with Arab and English origin bring 30,000 people to the
industry. Only the number of gambling franchises and clubs
is 2,800. There are races throughout 365 days in eight race
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sayısı 2 bin 800 dolayında. 8 hipodromda 365 gün boyunca
yarış var. Hatta bazen iki ayrı hipodromda yarış oluyor ve canlı
olarak yayınlanıyor.
Yapılan hesaplara göre 300 bin dolayında insan at ve ona bağlı
işlerle geçimini sağlıyor.

Geleneksel Türk Atçılığı ve Atları
Türkler’in atla ilişkisi ve bağı biliniyor. Atlı yaşamı benimseyen,
geliştiren, binicilik aparatlarının bazılarını ilk bulan ve atı
hayatının her alanında kullanan Türkler, çok uzun mesafeleri
başarıyla kateden dayanıklı türlere de sahiptiler. Bugün
Türkmenistan yaylalarında varlığını sürdüren Akalteke (Ahal
Teke) atları bunlara iyi bir örnektir. Ancak Uzunyayla, Canik,
Kula gibi Anadolu’ya has yerli ırklar da bulunmaktadır.
Günümüzde Türk atçılığı; Arap ve İngiliz orijinli atlarla kum ve
çim pistlerde düz koşu yarışmalarına endekslenmiştir. Bu tür
hayvanların giderek daha az da olsa kullanılmaya devam ettiği
tarımda ve ormancılıkta ağırlıklı olarak katır ve eşek
kullanılmaktadır. Şehirlerde ve köylerarası yük ve insan
taşımalarında yerli atların yanı sıra yarış hayatı bitmiş Arap ve
İngiliz orijinli atlar çalışmaktadır.
Rahvan ve cirit gibi geleneksel at binişi ve yarışmaları ise
şaşırtıcı bir ilgi ile izlenip gelişiyor.

tracks. There are even two different races on different tracks
and being broadcasted live.
As for the calculations, around 300,000 people and horses
are earning their living with jobs connected to equestrianism.

Traditional Turkish Horsemanship and Horses
The connection of Turkish people to horses is widely known.
Turkish people who have developed life on horses, discovered
horse equipment and used horses in their lives throughout
decades; have used horses that can endure for long distances.
The Akhal Teke horses that are found in Turkmenistan today
is a great example for a breed enduring horse. However in
Anatolian regions such as Uzunyayla, Canik and Kula, one
can find local Anatolian horses.
Turkish horsemanship, today with its arab and english
originated horses has become a sector growing in sand or
grass flat racing. These breeds of horses have been replaced
by mules and donkeys in livestock and agriculture. In the city
and village short distance transportation local or post-race
arab and english origin horses are being used for the carriage
and coach rides.
Traditional riding and sports such as ambling and cirit has
surprisingly many spectators and is growing.
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ven though there are
several interpretations of
Cappadocia, it has been

said that in Persian it means ‘The
land of beautiful horses’. The actual
meaning aside the meaning is
correct. Turkey has always been a
country where beautiful horses
were found. Turkey, a land where
people on horses founded empires
and where glorious wars took
place. Moreover, the reviving life on
a horse will serve culture, sports,
and nature focused travel agents.
Turkey, where 74 million is located,
is positioned in the middle of
countries where one can travel
without a visa and with only a four
hour flight is within a reach of 500
million people. Populated by 14
million, İstanbul is a prime location
for special working area. İstanbul
is only a one to four hour flight
distance to Munich, Baghdad,
Tehran, Cairo, Damascus and
Beirut.

zerinde farklı görüşler
bulunsa da Kapadokya’nın,
Pers dilinde güzel atlar

ülkesi anlamına geldiği söylenir.
Kelime anlamı bir yana ama içeriği
doğru. Türkiye her zaman güzel
atların koştuğu bir ülke olmuş.
Atlarla yaşayan insanların
imparatorluklar kurduğu, büyük
savaşlara sahne olmuş bir coğrafya
parçası Türkiye. Bu nedenle atın
yeniden keşfi önce; kültürel, sportif
ve doğa odaklı turizmcilere
yarayacak gibi görünüyor.
Çevresindeki ülkelerle vizesiz
ulaşıma sahip, 74 milyon nüfuslu
bir ülke olan Türkiye, 4 saatlik uçuş
mesafesinde 500 milyon nüfus
yaşayan bir noktada bulunuyor.
Sadece 14 milyon nüfuslu bir şehir
olan İstanbul bile özel bir çalışma
alanı. Aynı İstanbul; Münih,
Moskova, Bağdat, Tahran, Kahire,
Şam, Beyrut gibi şehirlere sadece
1-4 saatlik uçuş mesafesinde
bulunuyor.

GÜZEL ATLAR ÜLKES‹
TÜRKİYE’DE ATLI YAŞAM
Türkiye özellikle doğa ve tarihi yollar üzerinde
seyahati seven binicilerin ilgi alanına giriyor.
Bu alanda çalışmaların giderek arttığı ülkede,
farklı biniş ve at seçenekleri bulunuyor.

LIFE ON A HORSE
IN TURKEY:
“THE LAND OF

BEAUTIFUL

HORSES”

Ü E

Turkey is starting to be preferred
by travelers who like to explore
nature and historical roads. As
the options start to multiply travel
sector, there are various types of
riding and horses to be explored.
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In İstanbul, Turkey and the rest of the regions, horse culture and
horseback riding is growing and therefore, brings a large demand
of equestrian equipment. This market is such a market, where
Caucuses, Balkans, Middle East and Central Asia have difficulties
reaching the European and American market. The demand
creates an industrial search as well as sports and tourism.
To those who ask what could be found different in Turkey in terms
of horses in comparison to the western countries, the answer is
there are many types of touristic rides as well as traditional
horseback sports. For those who haven’t heard of traditional
sports, cirit is the first one that comes to the spotlight. Cirit is a
reviving traditional Anatolian horseback sport. As cirit is carving
a place for itself in the international arena, it’s played with arab
origin horses.
Most popular other sport type is ambling is a type where mostly
Anatolian horses compete and is very popular in various regions
in Anatolia.
Even though horseback archery, still taking baby steps; kökbörü
sport that is played in limited regions, corn wood, that the rules
are still being revised and recorded; are sports those are waiting
to be recognized.
Life on horse still exists even its radius is narrow. For example,
sled horses are mostly used as means of transportation in East
Anatolian cities where winters are long and harsh. The sleds that
horses pull help domestic travelers to commute.
Wild horses do still exist in various regions of Anatolia. Destruction
of natural habitats makes it very hard for the flock of wild horses
to survive and they need special care to exist in the wild nature.
Life on horses in Turkey offers many options but as it is in the
process of being developed and recognized, there is a large gap
to obtain equestrian equipment as well. Surprisingly, most of the
equestrian equipment is manufactured traditionally. In many
regions in Turkey, the manufacturing of saddles, bridles, saddle
pads, trenches, saddles without cruppers, carriages and many
equipment still exist. The manufacturings await travelers to visit
on their roads of exploration.

İstanbul’da, Türkiye’de ve tüm bölgede hızla büyüyen at kültürü
ve binicilik merakı, beraberinde çok büyük bir ekipman talebi
de yaratmaktadır. Üstelik bu öyle bir pazar ki; Avrupa ve Amerika
markalarına ulaşmakta zorlanan Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu
ve Ortaasya’nın önemli bir kesimini kapsıyor. İşin bu yanı, spor
ve turizm ekonomisi kadar endüstriyel açıdan da bir karşılık
doğuruyor.
Türkiye’de at ile ilgilenerek batılı ülkelerden farklı ne bulunabilir
diye bakıldığında, çeşitli amaçlara yönelik turizm kadar geleneksel
sporlar da öne çıkıyor. Henüz tanışmamış olanlar açısından
oldukça ilginç bir seyirlik oluşturan bu sporların başında ise Cirit
geliyor. Cirit, canlanmaya başlamış geleneksel bir Anadolu at
sporudur. Yurt dışında da tanınmaya başlayan bir dal olan cirit,
daha çok Arap orijinli atlarla yapılmaktadır.
Çok bilinen bir diğer dal olan rahvan ise daha çok yerli Anadolu
atlarının yarıştığı bir dal olup Anadolu’nun pek çok yerinde yaygın
bir şekilde yarışmaları düzenlenmektedir.
Henüz daha emekleme aşamasında olsa da atlı okçuluk, sınırlı
bölgelerde oynanan ve post kapmaca olarak da bilinen kökbörü,
kayıtları ve kuralları yeni yeni tutulmaya başlanan mısır odunu
gibi atlı spor dalları da izlenmeyi bekleyenler arasında yer alıyor.
Dar alanlarda da olsa atlı yaşamın devam ettiği yerler bulunuyor.
Örneğin kızak atları, daha çok kış mevsiminin uzun, kışların set
geçtiği Doğu Anadolu illerinde ulaşım amacıyla kullanılıyor.
Atların çektiği basit kızaklarla şehir içi ulaşımı sağlanıyor.
Yılkı atları da Anadolu’nun bazı bölgesinde halen daha varlığını
sürdürmektedir. Sıkışan doğal ortamlarında yaşam mücadelesi
veren bu atların ilgi ve gözlem beklediği kesin.
Bu denli atlı faaliyet seçeneği sunan Türkiye’de atlı yaşamın
henüz çok gerilerde olması bu yaşam sitiline ilişkin malzemelerde
de önemli bir açık doğuruyor. Şaşırtıcı bir şekilde at ve biniş
ekipmanları halen daha geleneksel yöntemlerle yapılıyor.
Türkiye’nin pek çok yöresinde eyer, semer, belleme, kaltak,
hamut, koşum takımları, araba fayton imalatı sürmektedir.
Bunlar da kültür amaçlı gezilerin güzergahında olup ziyaret
edilmeyi bekliyor.
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TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ 2012 YARIŞ TAKVİMİ
JOCKEY CLUB OF TURKEY 2012 RACE CALENDAR

HAFTA
P.TESİ
SALI
ÇAR.
PER.
CUMA
C.TESİ
PAZAR

WEEK
MON.
TUE.
WED.
THU.
FRI.
SAT.
SUN.

MART / MARCH
9

1
2
3
4

10
5
6
7
8
9

10
11

11
12
13
14
15
16
17
18

12
19
20
21
22
23
24
25

13
26
27
28
29
30
31

OCAK / JANUARY
1
2
3
4
5
6
7
8

52

1

2
9

10
11
12
13
14
15

3
16
17
18
19
20
21
22

4
23
24
25
26
27
28
29

5
30
31

ŞUBAT / FEBRUARY
5

1
2
3
4
5

6
6
7
8
9

10
11
12

7
13
14
15
16
17
18
19

8
20
21
22
23
24
25
26

9
27
28
29

HAFTA
P.TESİ
SALI
ÇAR.
PER.
CUMA
C.TESİ
PAZAR

WEEK
MON.
TUE.
WED.
THU.
FRI.
SAT.
SUN.

MAYIS / MAY
18

1
2
3
4
5
6

19
7
8
9

10
11
12
13

20
14
15
16
17
18
19
20

21
21
22
23
24
25
26
27

22
28
29
30
31

NİSAN / APRIL
14

2
3
4
5
6
7
8

13

1

15
9

10
11
12
13
14
15

16
16
17
18
19
20
21
22

17
23
24
25
26
27
28
29

18
30

HAZİRAN / JUNE
22

1
2
3

23
4
5
6
7
8
9

10

24
11
12
13
14
15
16
17

25
18
19
20
21
22
23
24

26
25
26
27
28
29
30

HAFTA
P.TESİ
SALI
ÇAR.
PER.
CUMA
C.TESİ
PAZAR

WEEK
MON.
TUE.
WED.
THU.
FRI.
SAT.
SUN.

TEMMUZ / JULY
27

2
3
4
5
6
7
8

26

1

28
9

10
11
12
13
14
15

29
16
17
18
19
20
21
22

30
23
24
25
26
27
28
29

31
30
31

AĞUSTOS / AUGUST
32

6
7
8
9

10
11
12

33
13
14
15
16
17
18
19

34
20
21
22
23
24
25
26

35
27
28
29
30
31

31

1
2
3
4
5

EYLÜL / SEPTEMBER
35

1
2

36
3
4
5
6
7
8
9

37
10
11
12
13
14
15
16

38
17
18
19
20
21
22
23

39
24
25
26
27
28
29
30

HAFTA
P.TESİ
SALI
ÇAR.
PER.
CUMA
C.TESİ
PAZAR

WEEK
MON.
TUE.
WED.
THU.
FRI.
SAT.
SUN.

EKİM / OCTOBER
40

1
2
3
4
5
6
7

41
8
9

10
11
12
13
14

42
15
16
17
18
19
20
21

43
22
23
24
25
26
27
28

44
29
30
31

KASIM / NOVEMBER
44

1
2
3
4

45
5
6
7
8
9

10
11

46
12
13
14
15
16
17
18

47
19
20
21
22
23
24
25

48
26
27
28
29
30

ARALIK / DECEMBER
48

1
2

49
3
4
5
6
7
8
9

50
10
11
12
13
14
15
16

51
17
18
19
20
21
22
23

52
24
25
26
27
28
29
30

1
31

TOPLAM YARIŞ GÜNÜ: 568

İSTANBUL KIŞ: 26
4 Ocak - 31 Mart
İSTANBUL YAZ: 90
4 Nisan - 31 Ekim
İSTANBUL SONBAHAR: 17
3 Kasım - 29 Aralık
İSTANBUL TOPLAM: 133
Toplam Koşu: 912

BURSA KIŞ: 13
6 Ocak - 30 Mart
BURSA YAZ: 61
2 Nisan - 29 Ekim
BURSA SONBAHAR: 9
2 Kasım - 28 Aralık
BURSA TOPLAM: 83
Toplam Koşu: 587

İZMİR KIŞ: 40
1 Ocak - 1 Nisan
İZMİR YAZ: 59
5 Nisan - 27 Ekim
İZMİR SONBAHAR: 18
1 Kasım - 30 Aralık
İZMİR TOPLAM: 117
Toplam Koşu: 771

ADANA KIŞ: 47
3 Ocak - 22 Mayıs
ADANA SONBAHAR: 34
4 Eylül - 29 Aralık
ADANA TOPLAM: 81
Toplam Koşu: 492

ANKARA: 81
3 Nisan - 13 Kasım
Toplam Koşu: 577

ELAZIĞ: 26
4 Nisan - 26 Eylül
Toplam Koşu: 182

DİYARBAKIR: 16
6 Eylül - 27 Aralık
Toplam Koşu: 112

ŞANLIURFA KIŞ: 22
2 Ocak - 29 Mart
ŞANLIURFA SONBAHAR: 9
5 Kasım - 31 Aralık
ŞANLIURFA TOPLAM: 31
Toplam Koşu: 217

TOPLAM KOŞU: 3.850
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TRUVA DERGİSİ’NİN DAĞITILACAĞI FUARLAR
EXHIBITIONS TRUVA WILL BE DISTRIBUTED

SPOGA HORSE Cologne (Germany) 02.09 - 04.09.2012
International Trade Fair for Equestrian Sport Exhibition Centre Cologne
INTERNATIONAL HUNTING & EQUESTRIAN EXHIBITION Abu Dhabi (UAE) 05.09 - 08.09.2012
International Hunting & Equestrian Exhibition Abu Dhabi National Exhibition Center-Adnec
EQUIWORLD Kiev (Ukraine) 05.09 - 08.09.2012
Exhibition of Horse Breeding and Horse Sports National Complex ‘Expocentre of Ukraine’
EQUIROS Moscow (Russia) 06.09 - 09.09.2012
International Exhibition EcoCenter Sokolniki
‘HORSEVILLE’ - FAIR OF HORSE BREEDING Novi Sad (Serbia) 27.09 - 30.09.2012
Fair of Horse Breeding Novi Sad Fairground
EQUID’ESPACES La Roche-sur-Foron (France) 05.10 - 07.10 2012
Horse Fair Parc des expositions de la Foire de la Haute-Savoie Mont-Blanc
ECUZAR - TAUROZAR Zaragoza (Spain) 06.10 - 14.10.2012
Horse and Bull Show Feria de Zaragoza
AL FARES - INTERNATIONAL EQUINE EXHIBITION Dubai (UAE) 06.10 - 08.10.2012
Horse products and related services of the equine industry Dubai International Exhibition Centre
SALON DU CHEVAL DE TOURNAI Tournai (Belgium) 20.10 - 21.10.2012
Horse, Pony and Donkey Fair Tournai Expo
FASZINATION PFERD NÜRNBERG Nuremberg (Germany) 30.10 - 04.11.2012
Horse Show Exhibition Centre Nuremberg
EQUITA’ LYON Lyon (France) 31.10 - 04.11.2012
International Horse Exhibition Eurexpo
FIERACAVALLI Verona (Italy) 08.11 - 11.11.2012
International Horse Show & Exhibition of Equestrian Activities and Equipment Verona Exhibition Centre
GALOPEM Kielce (Poland) 16.11 - 18.11.2012
Exhibition of Equestrianism and Equestrian Equipment Kielce Fairground
SALON DU CHEVAL DE PARIS Paris (France) 01.12 - 09.12.2012
International Horse, Poney and Donkey Show Paris Nord Villepinte
PFERD & JAGD Hannover (Germany) 06.12 - 09.12.2012
Exhibition on Equestrian Sports and Hunting Deutsche Messe Hannover
CAVALIADA SHOW Poznan (Poland) 07.12 - 09.12.2012
Horse Fair Poznan International Fair
DIE NACHT DER PFERDE Hannover (Germany) 07.12 - 08.12.2012
Yearly Horses Fair Deutsche Messe Hannover
MIMAMO Hannover (Germany) 09.12 - 09.12.2012
Horse & Pony Show for children Deutsche Messe Hannover
OLYMPIA HORSE SHOW London (UK) 17.12 - 23.12.2012
London International Horse Show Olympia Exhibition Centre

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU TEMMUZ - ARALIK 2012 FAALİYET TAKVİMİ
TURKISH EQUESTRIAN FEDERATION JULY - DECEMBER 2012 COMPETITION CALENDAR

FAALİYET ORGANİZASYON YER TARİH
2. KADEME (FEI LEVEL 1) ANTRENÖRLÜK KURSU TBF İstanbul 13.08 - 17.08.2012
ENGEL ATLAMA AVRUPA ŞAMPİYONASI EBREICHSDORF Ch, J, Y AVU.BİN.FED. Avusturya 13.08 - 18.08.2012
CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI Kemerburgaz/İstanbul 31.08 - 01.09.2012
ENGEL ATLAMA ZAFER BAYRAMI VE 9 EYLÜL SUVARİ KUPASI İz.ASK İzmir 01.09 - 02.09.2012
ENGEL ATLAMA + DRESAJ BALKAN ŞAMPİYONASI YUN.BİN.FED. Yunanistan 06.09 - 09.09.2012
ÜÇ GÜNLÜK YARIŞMA DERBY TBF KUPASI TBF Daday 08.09 - 09.09.2012
BİRİNCİ KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU (ULUSAL) TBF İstanbul 08.09 - 12.09.2012
ENGEL ATLAMA CSIO2* YUN.BİN.FED. Yunanistan 13.09 - 16.09.2012
TÜRKİYE KUPASI Bursa 21.09 - 23.09.2012
ÜÇ GÜNLÜK YARIŞMA BALKAN ŞAMPİYONASI TBF Eskişehir 21.09 - 23.09.2012
ENGEL ATLAMA PONY İSTANBUL BÖLGE ŞAMPİYONASI İstanbul 22.09 - 23.09.2012
ATLI DAYANIKLILIK TBF KUPASI TBF Daday 25.09 - 26.09.2012
ENGEL ATLAMA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI İASK Maslak/İstanbul 26.09 - 30.09.2012
ATLI DAYANIKLILIK CEI* 90 km. TBF Avanos 28.09 - 30.09.2012
ADAY HAKEM KURSU (ENGEL ATLAMA) Ankara 28.09 - 30.09.2012
ATATÜRK KUPASI Kemerburgaz/İstanbul 29.09 - 30.09.2012
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI Maslak/İstanbul 03.10 - 07.10.2012
AT TERBİYESİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI + (P1, P2 Kupa, P3 Şamp.) 12.10 - 14.10.2012
ENGEL ATLAMA BAŞBAKANLIK KUPASI Ankara 13.10 - 14.10.2012
ENGEL ATLAMA TBMM, GENELKURMAY KUPASI BBK Gölbaşı/Ankara 19.10 - 21.10.2012
ATLI DAYANIKLILIK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI (50-75-100 KM) TBF Eskişehir 19.10 - 21.10.2012
ÜÇ GÜNLÜK YARIŞMA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TBF Eskişehir 19.10 - 21.10.2012
ULUSLARARASI ENGEL ATLAMA CUMHURİYET KUPASI İzASK Buca/İzmir 26.10 - 29.10.2012
AT TERBİYESİ İSTANBUL RAFET CAN KUPASI İstanbul 03.11 - 04.11.2012
FEI GENEL KURUL TOPLANTISI TBF İstanbul 05.11 - 08.11.2012
ATLI DAYANIKLILIK İSTANBUL KUPASI TBF İstanbul 17.11 - 18.11.2012
ENGEL ATLAMA PONY TÜRKİYE ŞAMPİYONASI + (P1, P2 Kupa, P3 Şamp.) 17.11 - 18.11.2012
ENGEL ATLAMA BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK KUPASI İz.ASK İzmir 25.11.2012
FEI WORLD DRESSAGE CHALLENGE TBF İstanbul 08.12 - 09.12.2012
ENGEL ATLAMA TBF YIL SONU KUPASI TBF İstanbul 22.12 - 23.12.2012
AT TERBİYESİ ESİN ZEMBİLCİ KUPASI TBF İstanbul 29.12 - 30.12.2012
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azı insanların hobileri maddi olarak ölçülebilir,
alınıp satılabilir metalara dayanır. Bazılarının
hobileri ise kısmen ölçülebilir maddi değerleri

olmakla birlikte daha çok duygusal açıdan
değerlendirilebilecek hayvanlardan oluşur.
At sevenlerin hobileri yoktur, hayat tarzları vardır. Bu
hayat tarzı duyarlılık, şefkat, disiplin ve en önemlisi
karşılıksız sevgiden oluşmaktadır. Tüm bu karakteristikler
at meraklılarını dünya çapında hangi kültürden veya
ülkeden olursa olsun bir araya getirmektedir. TRUVA
Dergisi’yle dolaştığım tüm dünyada gördüğüm şudur ki;
at ve atçılık tutkunları, diğer kültür ve ülkelerde neler
olduğunu merak ediyorlar ve öğrenmek için çaba
harcıyorlar.
At ve at meraklılarının bu birliğini, dünyadaki herşey için
diliyorum.
Karşılıksız sevgi…
Asil ve dürüst atlarımıza verdiğimiz ve geri aldıklarımız
tüm bundan ibarettir…

B

ASİL HAYVAN
‘ATLAR’ DÜNYAYI
BİR ARAYA GETİRİYOR

ome people have hobbies of material that can
be bought or sold,  some have partially measured
by material, mostly consisted of emotional hobbies

with animals.
Horse lovers don’t have a hobby, they have a lifestyle. This
lifestyle includes sensitivity, care, discipline more
importantly unconditional love. All these characteristics
attach horse lovers to eachother worldwide and bring
people from different cultures together. As I am travelling
with TRUVA Magazine all around the world, I see the
quest of interest of as we call it ‘Horsey Peoples’  to
different types of horsemanship.
I do wish the save unity of all people in every aspect as I
see the unity of horse lovers.
Unconditional love...
That’s what we give and get from our noble and honest
friends horses...

S

NOBLE ANIMALS
‘HORSES’ BRING
THE WORLD TOGETHER

At sevenlerin hobileri yoktur, hayat
tarzları vardır. Bu hayat tarzı duyarlılık,
şefkat, disiplin ve en önemlisi karşılıksız
sevgiden oluşmaktadır.
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Horse lovers don’t have a hobby, they
have a lifestyle. This lifestyle includes
sensitivity, care, discipline more
importantly unconditional love.

Kristal Karakuş








