atlar
At, tarih boyunca tüm uluslar›n
kültüründe önemli bir yer tutmuﬂ. Ço¤u zaman da insanlar›n en yak›n yard›mc›s› ve dostu olmuﬂ. Ama göçebe
bir yaﬂam sürmüﬂ bizim gibi toplumlarda at›n yeri baﬂka. Türkler, yaﬂamlar›n›n her anlar›nda yan›nda olan bu
hayvan›n de¤erini iyi bilmiﬂler. "At, avrat, pusat" kutsal üçlüsünün içine alm›ﬂlar.
Evrimsel geçmiﬂ: At›n bilinen ilk
atas› Alt Eosen’de (54-38 milyon y›l
önce) yaﬂam›ﬂ olan Kuzey Amerika ve
Avrupa’daki fosilleriyle de tan›nan ve
Eohippus ad›yla bilinen otçul memeli.
‹nsanlar›n ma¤arada yaﬂad›¤› zamanlardaki çizgilerinden, daha sonralar›
kayalardaki oymalardan, resimlerden,
heykellerden eski madeni paralardan
baz› iskelet kal›nt›lar›ndan elde edilen
bilgiler ›ﬂ›¤›nda, günümüz atlar›n›n,
kökenlerini Przewalski (Yabani Mo¤ol
ya da Asya At›) ve Tarpan denen yabani atalar›ndan ald›¤› düﬂünülüyor.
Przewalski, halen Sibirya ve Mo¤olistan ormanlar›nda yabani bir yaﬂam sürüyor. Dünyan›n pek çok yerinde yabani atlar›n yaﬂay›p üredikleri yerler
var; fakat bu atlar evcil olup da evinden kaçm›ﬂ hayvanlar›n torunlar›.
Yabani atlar›n insanlar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›laﬂmak, geçimlerini sa¤lamakta araç olarak ne zaman ve nas›l
kullan›lmaya baﬂlad›klar› tam olarak
bilinmemekle birlikte, bunun MÖ
3000 y›llar›nda oldu¤u kabul edilmekte. ‹lk insanlar, yemek için di¤er yabani hayvanlar› avlad›klar› gibi atlar› da
avlad›lar. Sonra atlar›n onlar› bir yerden bir yere daha h›zl› ve kolay taﬂ›yabilecekleri, di¤er yabani hayvanlar› avB‹L‹M ve TEKN‹K 44 Ocak 2003

lamada kendilerine h›z kazand›rabilece¤ini keﬂfettiler. Derken savaﬂ, taﬂ›ma, gibi birçok iﬂte kullanmaya baﬂlad›lar. Buhar makinesinin bulunmas›yla atlar›n pabucu dama at›lm›ﬂ gibi görünse de, bugün insanlar atlar› iﬂte
kullanmak yerine yar›ﬂ, binicilik gibi
sporlarda kendi zevkleri için kullanmaktalar.
Mitolojide at: Yunanistan’a at MÖ
2000 y›l›na do¤ru getirilmiﬂ ve özellikle MÖ 7. yüzy›ldan itibaren ›slah edilmiﬂ. Özenle kuﬂat›lan at, binek olarak,
yar›ﬂlar ya da savaﬂlar için zenginlere
özgü bir lüks durumuna gelmiﬂ. Bir
efsane at olan Skiphios’a, Poseidon
(deniz tanr›s›) taraf›ndan Teselya’da
can verilmiﬂ oldu¤unu söyler. Eski Yunan’da beyaz bir ayg›r, tanr›lara sunulabilecek en de¤erli kurband›. Yunan
mitolojisi de, atla insan›n bütünleﬂmesinin en belirgin simgesi, yar› at - yar›
insan Kentaur’u yaratt›.
Sporda at: Yar›ﬂmak, hayatta kalma
mücadelesinden (do¤al seleksiyon) dolay› insan ve hayvan için bir içgüdü olsa gerek. ‹nsan da hayvan da, kendisinden h›zl› biri olmas›ndan hoﬂlanmaz. H›zl›y› ve iyiyi geçmek için sürekli bir de¤iﬂim yaﬂan›r.
Binicili¤in ve at yar›ﬂlar›n›n kesin
bir baﬂlama tarihi yok. Bu da bu iﬂin
çok eskiye dayand›¤›n›n bir kan›t›.
Yüzlerce y›ld›r imparatorlar, krallar
büyük tavlalar (bar›naklar›) yapt›rarak
çok iyi atlar yetiﬂtirip yar›ﬂt›rd›lar. Bu
nedenle atl› sporlar "krallar›n sporu"
olarak da tan›mlan›r. Zamanla düzenli
olarak yap›lmaya baﬂlanan yar›ﬂlar,
daha sonra çeﬂitli ﬂekillere de uyarlanm›ﬂ. ‹lk engelli koﬂu, belki de insanla-

r›n k›rlarda atla avland›klar› dönemde,
binicilerden birinin, bir di¤erine, çok
uzaktaki bir kaleye kadar yar›ﬂmay›
teklif etmesiyle baﬂlad›. Bu onlar›n en
k›sa yolu seçmeleri, küçük dereleri,
baz› çitleri aﬂmalar›, dik yamaçlara t›rmanmalar› demek. Böyle köyden köye, kaleden kaleye baﬂlad›¤› düﬂünülen binicilik, daha sonra belirli noktalardan geçerek belirli bir yere belirli
zamanda ulaﬂma gibi kurallarla düzenlenmiﬂ. Bunun d›ﬂ›nda, ponilerle
baﬂlayan polo (at hokeyi), engelli atlama, cirit gibi çeﬂitli sporlar da yap›lmakta. Bugün hangi yaﬂta ve durumda olursan›z olun herhangi bir atl›
spor kulübüne gitti¤inizde size uygun
bir at ve yapabilece¤iniz spor var. 4-5
dersten sonra kendi baﬂ›n›za ata hükmedecek duruma geliyorsunuz. Yo¤un iﬂ temposu aras›nda akﬂamlar›
dostlar›n›zla yapaca¤›n›z küçük k›r
gezintileri sizi hayata daha s›k› ba¤layabilir. Atl› sporlar›n en güzel yan›ysa
baﬂka bir canl›yla yap›labilen tek spor
olmas›.
At›n yavrusuna tay, dam›zl›k erkek
ata ayg›r, diﬂisine k›srak, at sürüsüne
y›lk›, koﬂum atlar›n›n erke¤ine beygir,
diﬂisine baz› yörelerde gölük deniyor.
Atlarda vücut üzerindeki renkler
ya da renk kar›ﬂ›mlar› "don" olarak
adland›r›lmakta. Tay›n do¤umundan
itibaren sahip oldu¤u ve yaﬂam› boyunca hiç de¤iﬂmeyen donlara "gerçek donlar" denir; al (tüm vücut k›z›l
ve tonlar›), ya¤›z (tüm vücut siyah ve
tonlar›), doru (beden k›z›l, yele, kuyruk ve bacaklar›n alt k›s›mlar› siyah),
izabel don (saman sar›s›), kula don
(beden saman sar›s›, yele, kuyruk ve

bacaklar›n alt k›s›mlar› siyah).
Tay do¤du¤unda sahip oldu¤u
dona, zamanla beyaz k›llar›n
girmesiyle sonradan oluﬂan
donlara "türev don" denmekte. K›r don (bedendeki k›llar›n
beyazla kar›ﬂ›m›), ahreç don
(bedendeki k›llar›n k›z›l ve beyazla kar›ﬂ›m›), boz don (beden, yele, kuyruk ve bacaklar›n alt k›s›mlar›ndaki k›llardaki k›rm›z› ve beyaz kar›ﬂ›m›).
Bunlar›n d›ﬂ›nda iki ayr› donun parçalar halinde bulunmas›yla oluﬂan donlara alaca
donlar denmekte.
Atlarda vücudun de¤iﬂik bölgelerinde (al›n, bacaklar›n alt k›sm› gibi)
beyaz k›llardan dolay› oluﬂan lekelere
"niﬂane" deniyor. Örne¤in al›nda y›ld›z (al›ndaki beyazl›k köﬂeliyse), al›nda ay (beyazl›k ay ﬂeklindeyse), al›nda
ak›tma (beyazl›k burun üzerine do¤ru
uzam›ﬂsa) gibi. Burundaki niﬂanelereyse ak›tma deniyor. Tam ak›tma, yar›m ak›tma gibi. Bacaklarda görülen
niﬂanelere "seki" denir. E¤er beyazl›k
t›rna¤›n üzerinde çorap ﬂeklindeyse
tam, biraz daha yukar›s›ndaysa yüksek, dize kadar uzan›yorsa çizme seki
ad›n› al›r.
Atlar, birçok evcil hayvana göre da-

ha uzun yaﬂar (ortalama 20-30, en fazla 50 y›l). Tabii beslenme ve bak›m›n›n
iyi yap›lm›ﬂ olmas› koﬂulyla. Bugün
haralarda belli yemleme programlar›
uygulan›yor. En iyi besinse yulaf ve
arpa. Ama tüm besinlerce zenginleﬂtirilmiﬂ kaliteli haz›r yemler de beslenmede kullan›labilir. Besinlerin belli zamanlarda verilmesi gerekir; yoksa hayvan›n kilo almas›na ya da kaybetmesine neden olunabilir. Bunlar›n yan›nda
hayvan›n tavlalar›n›n mevsim koﬂullar›na uygun olmas›, havaland›rmas›n›n
iyi, ba¤land›¤› yerin kuru ve hayvana
yetecek kadar geniﬂ olmas› gerekir.

Ayr›ca hayvanlar›n sürekli
ba¤l› tutulmamas›, günde en
az 1-2 saat dolaﬂt›r›lmas› ya
da serbest b›rak›lmas›, hayvan›n rahat olmas›n› sa¤lar.
Duyarl› olan içgüdüleri
koku alma ve iﬂitme duyular›yla birleﬂti¤inde suyu, ateﬂi
ve birçok tehlikeyi uzaktan
farkedebilirler. Görsel bellekleri çok güçlü oldu¤undan
daha önce korku uyand›rm›ﬂ
herhangi bir nesne, canl› ya
da yerden sürekli çekinirler.
Geliﬂmiﬂ yön bulma duyular›yla geceleri bile tavlan›n yolunu bulabilirler.
Atlar ayakta dinlenir ve uyurlar.
Boyundan s›rta do¤ru uzanan bir kas
ve bacaklar›ndaki kaslar›n özel bir mekanizmayla kilitlenmesi ve hayvan›n
düﬂmeden uyuyabilmesini sa¤lar. Bazen güneﬂli havalarda güneﬂin s›cakl›¤›ndan yararlanmak için yere yatt›klar› olur. Uyumak için genelde günün
en s›cak saatlerini tercih eder ve günde 7 saat kadar uyurlar. Ancak bu
uyuma sürekli de¤il kesintilidir.
Günümüzde pek çok at ›rk› var.
Ama genel olarak so¤uk ve s›cakkanl›
›rklar olarak ayr›l›rlar. Bu vücut s›cakl›¤›yla ilgili de¤il. So¤ukkanl› ›rklar
kuzeyde çok so¤uk iklim koﬂullar›na
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dayan›kl› kaslar› iyi geliﬂmiﬂ, iri ve sakin bireylerden oluﬂur. Günümüzde
önemlerini kaybetmiﬂler.
S›cakkanl›larsa güneyde
s›cak ve ›l›man yerlere
uyum sa¤lam›ﬂ, biraz daha zay›f ve daha do¤urgan atlar. Daha çok yar›ﬂlarda ve sporda kullan›l›yorlar. En ünlüleriyse Arap at› ve ondan türeyen ‹ngiliz at›. Bunlar›n d›ﬂ›ndaki ünlü yük
atlar›ysa ‹ngiltere’de dünyan›n en iri
at› olan Shire ve Clydesdale, Fransa’da Perchreon, Almanya’da Noriker.
Arap At›: Kökenini Orta Asya steplerinin yabani at› olan Tarpan (Equus

tarpan) yabani at›ndan ald›¤› kabul
ediliyor. MÖ 2000 y›llar›ndan 1930’lara kadar Arap Yar›madas› ve çevresinde yetiﬂtirilirken Arap ülkelerinde
ekonomik durumun petrole ba¤l› olarak iyileﬂmesiyle yetiﬂtiricilik önemini
yitirmiﬂ. Türkiye’deyse devletin haralar kurarak at yetiﬂtiricili¤ini destekle-

mesiyle Tigem (Bursa), Suruç (Urfa) gibi haralarda
çok iyi Arap atlar› yetiﬂtirilmekte. Arap at›n›n d›ﬂ görünümünde beden yap›s›ndaki uyum dikkati çeker:
Baﬂ küçük, gözler iri, bak›ﬂlar canl›; kulaklar› küçük, sivri ve hareketli; al›n
geniﬂtir ve bazen hafif bir içbükeylik
görünür. Deri ince ve yumuﬂak olup
tüyleri parlak ve k›sad›r. En çok al, k›r
ve doru donlar›, az olmakla birlikte
ya¤›z don da görülür. En ay›rt edici
özelli¤iyse dörtnala koﬂarken kuyru¤unu yukar›ya kald›rmas›. Kalkan
kuyruk havada "S" ﬂeklinde bir kavis

Altai At›
Altay
da¤lar›nda, çok
zor koﬂullara
uyum yapm›ﬂ,
sert da¤
iklimine
dayan›kl› ve
yüzlerce y›ld›r
insanlar›n hizmetinde. Boyun kaslar› iyi geliﬂmiﬂ,
ayaklar› çok güçlü. Bu nedenle kayal›k ve
engebeli arazilerde, akarsularda ve nehirlerde de
oldukça h›zl› hareket edebilir. Genel olarak
kestane, siyah, gri renklerinde, bazen de benekli.

Arap At›
Çöl’ün Bedevi kabileleri, at›n tanr› taraf›ndan
kendilerine hediye olarak gönderildi¤ini
düﬂünürler. Gerçekten de çölün zor koﬂullar›na
uyumu nedeniyle birçok iﬂin kolayca çözülmesini
sa¤larlar. Kumdaki sert dönüﬂleri kolayca
yapabilmeleri, y›pranmadan
çok uzun süre yürüyebilmeleri
bilinen özellikleri. Ayr›ca,
di¤er atlardan farkl› olarak,
kumdaki çevik hareketleriyle,
Haçl› Seferlerinin
durdurulmas›nda çok önemli
rol oynam›ﬂlar.

Haflinger
Ad›n› Avusturya’n›n 1300 rak›ml›
Hafling ﬂehrinden al›r. Bu at›n
kökenini Arap ayg›rlar ve Alman
Noriker k›sra¤› oluﬂturmakta. H›zl›
yürüyüﬂü d›ﬂ›nda, a¤›r yük çekimi
ve taﬂ›ma yetene¤i olan, da¤l›k ve
engebeli arazide iﬂ verimi çok
yüksek bir at. Her iklime ve her iﬂe kolayca uyum
sa¤larlar. Bu hayvanlar oldukça da iyi huylu. Bu ›rk
Türkiye’ye 1960’l› y›llarda getirilmiﬂ ve Karacabey
haralar›nda hem saf hem de melez Arap k›sraklarla
melezleme yap›lm›ﬂ. Ancak yaln›zca tar›m iﬂlerinde
kullan›ld›¤› için bu ›rk günümüzde önemini yitirmiﬂ.

Türkmen At› (Akhal-Teke)
Türkmenistan’›n güney bölgesinde yaﬂad›¤› için bu
isim verilmiﬂ. Kusursuz bir yürüyüﬂ at›. Ayn›
zamanda cesur, inatç› ve huysuz. Hiç su içmeden
370 km yürüyerek çöl geçti¤ine dair bilgiler var.
S›çrama ve yüksek atlama yetene¤i de iyi
geliﬂmiﬂ. Bir Akhal-Teke
ayg›r› 1960 Roma
Olimpiyatlar›nda, E¤itimterbiye yar›ﬂ›nda alt›n
madalya kazanm›ﬂ.
Genellikle boz, ama siyah
ve gri renkte olanlar› da
var. Dünyan›n en zarif at›
kabul ediliyor.

Buckskin
Kökenini ‹spanyol
Soraria’dan
(Spanish Sorraria)
al›r. Norveç,
‹skandinav
ülkelerinin atlar›
da bu at›n
soyunda bulunur.
Çok güçlü ayaklara sahip oldu¤undan, çok
dayan›kl›d›r. Güçlü kemik ve kas yap›s› nedeniyle
di¤er atlardan oldukça farkl›d›r. En önemli
özelli¤iyse renkleri. Ayg›rlar alt›n renginde,
k›sraklarsa ayg›ra göre biraz daha aç›k renkli.

Macar Spor At›
De¤iﬂik tipte do¤al Macar atlar› aras›nda
melezleme yap›larak elde edilen s›cakkanl› bir
att›r. Yüksek atlama, gösteri sporlar› gibi bir çok
sporda kullan›l›r. Dünyaca ünlü birçok yar›ﬂmada
da oldukça baﬂar›l›. Asil duruﬂlu, hareketli,
oldukça zeki ve karakterli.

‹spanyol At› (Andalusian)
Ad›n› ‹spanya’n›n Andalusia bölgesinden alm›ﬂ.
Ortaça¤da ‹spanya ve Avrupa’n›n en gözde at›yd›.
Özellikle süvariler taraf›ndan çok tercih ediliyordu.
Günümüzdeyse fiziksel görünüﬂü ve güçlü kas
yap›s› nedeniyle yar›ﬂlarda tercih ediliyor. Enerjik
ve kolay e¤itilebilir. Beyaz ve aç›k gri, bir de bay
renklerine sahip.

Clydesdale
‹smini ‹skoçya’n›n
Lanarkshire (eski
ad› Clydesdale)
bölgesinden al›r.
A¤›r iﬂlere
dayan›kl›
oldu¤undan
çiftçiler
taraf›ndan
kullan›l›rlar.
Tar›m iﬂleri
d›ﬂ›nda kömür
madenlerinde,
ticarette ve taﬂ›mac›l›kta da tercih edilir. Siyah,
kestane, kahverengi renkleri d›ﬂ›nda, bazen
ayaklar› beyaz renkli olabilir.

Lipizzan
Arap ve ‹spanyol atlar›n›n melezi. K›rsal alanlarda
ve da¤l›k arazilere iyi uyum sa¤lam›ﬂ ve
taﬂ›mac›l›kta rahatça kullan›labilir. Dayan›kl›l›¤›n›n
yan› s›ra oldukça güzel ve zeki bir hayvand›r.
Genelde gri renkli olur. Siyah, beyaz, kahverengi,
kestane renkleri de görülür.
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yapar, buna da kuyruk tutma denir.
Bir özelli¤i de, çölde kum f›rt›nalar›na
karﬂ›n burun deliklerini ince bir yar›k
haline gelecek ﬂeklide kapatabilmesi.
Çeki, binek ve yar›ﬂ yetene¤i olan sa¤lam bir beden yap›s›, sakin görünüﬂ ve
yüksek bir kal›tsal güce sahip. 3-4 ay
süreyle günde 70-80 km yol yürüyebildi¤i biliniyor. Gebelik süresi, aﬂ›m
(döllenme) yap›lan aya ba¤l› olarak
334-342 gün. Arap at› bugün yeryüzünde bulunan ›rklar›n en eskisi ve
kendi içinde çeﬂitli tiplere ayr›lmakta:
erkekli¤i, gücü ve dayan›kl›l›¤› temsil
eden "küheylan"; diﬂili¤i, güzelli¤i ve
inceli¤i temsil eden "seklavi"; sertli¤i
ve süratiyse temsil eden "maneki".

‹ngiliz at›: ‹ngiliz at› dedi¤imiz safkan yar›ﬂ at›, 250 y›ldan uzun bir süre
önce geliﬂtirilmeye baﬂlanarak bu ›rk›n oluﬂturulmas›nda birçok ayg›r ve
k›srak kullan›lm›ﬂ. En önemli ayg›rlar
"Byerler Turk, Darley Arabian ve Godolphine Arabian". Atletik yap›lar› ve
yüksek fiyatlar›yla di¤er ›rklardan he-

men ayr›l›yorlar. Arap atlar›ndaki sakinlik bunlarda yok. Baﬂ büyük ve
uzun, gözler Arap at›na göre küçük,
kulaklar uzun, sivri ve az hareketli.
Al›n dar, burun delikleri büyük. En
çok al ve doru, az olarak da k›r ve ya¤›z donlar görülür. Dörtnala koﬂarken
kuyru¤unu serbest b›rak›r. Gebelik

Marwari
Zarif, orta
boylu ve cesur
bir hayvan.
Çok güçlü
ayaklar› ve
t›rnaklar›
oldu¤undan
uzun mesafeli
gezintilerde
tercih ediliyor.
Eski dönemlerde süvariler taraf›ndan
kullan›l›yorlard›. Koyu kahverengi, siyah, gri,
kestane, k›z›l renklerini taﬂ›yor.

Amerikan Yabani At›
(Mustang)
Ad›n›, ‹spanyolca yabani
anlam›na gelen
“mesteno” ya da
“monstenco”
kelimesinden alm›ﬂ.
Bugün ABD’nin bat›
bölgelerinde yabani olarak
yaﬂamakta. Kökenini ‹spanyol
at› ve onun soyundan gelen bir
çok melez at oluﬂturuyor.
Amerika’ya gelen ‹spanyol göçmenlerin evlerinden
kaç›p yabanileﬂmiﬂler.

Asya Yabani At› (Przewalski)
Günümüze kadar kalabilen tek yabani at türü.
Günümüzdeki so¤uk kanl› atlar›n atas›. Rus kaﬂif
Colonel Przewalski taraf›ndan bulundu¤u için bu
isim verilmiﬂ.

Missori Fox
Trotting
Horse
Bu at,
göçmenler
taraf›ndan
19. yüzy›lda,
engebeli ve
ormanlarla
kapl› Ozark
tepelerinde yetiﬂtirildi. Da¤l›k ve kayal›k araziler,
uzun gezintiler için oldukça uygun bir hayvan.
T›r›s yürüyüﬂüyle (at›n bacaklar›ndan daima 2
tanesi yerde 2 tanesi havada olan yürüyüﬂ ﬂekli)
tan›n›r.

Amerikan Boyal› At› (Paint)

Amerikan Da¤ At› (Rocky Mountain Horse)
Orta boylu, nazik,
uysal bir hayvan.
Engebeli da¤ etekleri,
kayal›k yerlerde
kolayca hareket
edebildi¤i için
Apaçiler taraf›ndan
kullan›lm›ﬂlar. Daha
sonra birçok tar›m
iﬂlerinde,
büyükbaﬂ hayvan
sürülerinin
otlat›lmas›nda
kullan›ld›lar.

Mo¤ol At›
Çin’in en
önemli yerli
at›. Çin’in
kuzeyinde,
yüksek
bölgelerde,
geniﬂ
arazilerde
bulunurlar.
Oldukça
dayan›kl› olan
bu hayvanlar
günde 50-60
km
yürüyebilirler. Yar›ﬂlar d›ﬂ›nda, Çinliler at›n
sütünden ve etinden de faydalan›rlar.

Peruvian Paso
17. yüzy›ldan
önceki
zamanlarda
dünyan›n en
dayan›kl›, uzun
mesafe yürüyüﬂ
at›yd›. T›r›s
yürüyüﬂ
yapmas›
nedeniyle çok
tercih
ediliyordu.
Rahat, cesur ve
ak›ll› bir hayvan. Kökenini ‹spanyol atlar
oluﬂturmakta. Günümüzde de atla gezintinin
artmas›yla bu atlar tekrar önem kazanm›ﬂlar.

Anadolu ve
Kuzey Afrika
kökenli olan
bu atlar
‹spanyollar
taraf›ndan
melezlenerek
Kuzey
Amerika’ya
getirildi.
Bufalo
av›nda, yolculuklarda, büyük s›¤›r sürülerinin
otlat›lmas›nda ve çeﬂitli yar›ﬂlarda kullan›ld›.
Ayr›ca kovboy filmlerinde çok kullan›ld›.

Midilli (Poni)
Küçük beden yap›lar›na ra¤men, oldukça
dayan›kl›, uysal hayvanlar. ‹skandinavya gibi Ada
ülkelerde taﬂ›ma iﬂlerinde kullan›l›rlar. Çocuk
biniciler için oldukça önemli bir hayvan.
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süreleri aﬂ›m ay›na ba¤l› olarak 330 –
340 gün. ‹ngiliz at› yaln›zca spor ve
yar›ﬂlarda kullan›l›r ve onun için yetiﬂtirilir. Ayr›ca at ›rklar› içinde en h›zl›
koﬂan ›rk.
Haflinger At›: Süratli yürüyüﬂü d›ﬂ›nda, a¤›r yük çekimi ve taﬂ›ma yetene¤i, ayr›ca da¤l›k ve engebeli arazide
iﬂ verimi çok yüksek olan bir at. Ad›n›
Avusturya’n›n 1300 rak›ml› Hafling
ﬂehrinden al›yor. Bu at›n kökenini
Arap ayg›rlar ve Alman Noriker k›sra¤› oluﬂturmakta. Geniﬂ al›nl› ve büyük
gözlü. Yaln›zca al don ve tonlar› görülür. Her iklime ve her iﬂe kolayca
uyum sa¤lar. Bu hayvanlar oldukça da
iyi huylu. Bu ›rk Türkiye’ye 1960’l› y›llarda getirilmiﬂ ve Karacabey haralar›nda hem saf hem de melez Arap k›sraklarla melezleme yap›lm›ﬂ. Ancak
sadece tar›m iﬂlerinde kullan›ld›¤› için
bu ›rk günümüzde önemini yitirmiﬂ.
Yerli at tipleri: Topraklar›m›z›n göç

yollar› üzerindeki konumu nedeniyle
Türkiye’deki atlar, göçmenlerin getirdikleri çeﬂitli at ›rklar›yla kar›ﬂm›ﬂlar.
Bu nedenle bize özgü bir at ›rk› yok.
Ama Anadolu, Çukurova, Uzunyayla
tipleri bulunmakta. Ülkemizde yar›ﬂlarda ve binicilikte kullan›lan atlar›n
ço¤u, d›ﬂar›dan getirilen atlar. Ancak
bunlar art›k Türkiye koﬂullar›na uyum
sa¤lam›ﬂlar ve çiftleﬂtirmelerle, genetik özelliklerinden bir ﬂey kaybetmeden, ülkemize özgü bir at tipi elde
edilmiﬂ. Tümüyle ülkemizde yetiﬂtirilen bu atlara ‘Türk-Arap At›’ ve ‘Türk‹ngiliz At›’ deniyor.
Midilliler: Türkçe’de midilli denen
bu atlar›n bir ad› da "poni" (Pony).
Küçük bedenli, donlar› ve di¤er özellikleri çok de¤iﬂken bir ›rk. Beden yap›lar›ndan dolay› binicili¤e baﬂlayan
çocuklar için ve baz› yerlerde de binek ve yük hayvan› olarak kullan›l›r.
Sa¤lam yap›l›, dayan›kl› ve uysal hay-

Karacabey Pansiyon Haras›:
Atç›l›kta Dünyaya Aç›lan Pencere
.

Ülkemizde çok geç
kal›nan ama s›k› bir çal›ﬂmayla uluslararas› bir
hara, TJK (Türkiye Jokey Kulübü) taraf›ndan
Karacabey (Bursa)’de
Ocak 2001’de aç›ld›.
Sadece ‹ngiliz atlar›n›n
bulundu¤u bu hara TJK
bünyesindeki tek pansiyoner hara. Dünya standartlar›nda 7 veteriner
hekim, 9 veteriner teknisyeni, 1 yerli hara dan›ﬂman›, 1 yabanc› ayg›r dan›ﬂman›, 2 yabanc› veterinerlik hizmetleri
dan›ﬂman›yla birlikte,
yaklaﬂ›k 230 personelin
çal›ﬂt›¤› ça¤daﬂ bir iﬂletme. 5500 dekarl›k bir
arazi üzerinde ve ﬂu anda 400 daimi pansiyoner k›srak, 250 daimi yearling (1 yaﬂ›nda tay), 2 deneme
ayg›r› ve 10 ayg›r bar›nd›r›yor. Bu ayg›rlardan bir tanesi; yaklaﬂ›k 2 milyon dolara al›nan Mountain Cat,
dünyaca ünlü Storm Cat’in yavrusu. Storm Cat ﬂu anda Amerika’da ve bir aﬂ›m› (dölleme) 500 bin dolar. Geçen y›l 76 aﬂ›m yapm›ﬂ. Yani hayvan›n getirdi¤i y›ll›k kazanç miktar 38 milyon dolar. Dünyadaki en iyi atlar›n soyundaysa, efsane olarak nitelendirilen "Northen Dancer" isimli at var. Mountain
Cat’in aﬂ›m ücretiyse 6 milyar. Türkiye’de en pahal› aﬂ›m ücretiyse 8 milyarla Doyoun’un ayg›r›na ait
(2002 y›l› fiyatlar›). Tabii bu fiyatlar en uç fiyatlar. Yar›ﬂ sektörün de böylesine büyük miktarlar›n dönmesine ba¤l› olarak art›k bu iﬂ bir hobi olmaktan çok, bir endüstri haline gelmiﬂ. Ama 3-5 milyara olan
atlar da var. Orta hallilerse 30-100 milyar civar›. Kar›ﬂ›kl›lar› önlemek için atlar›n da soy a¤açlar› ç›kar›l›yor; Soy a¤ac› olmayan hiç bir at, TJK bünyesindeki yar›ﬂlara giremiyor. At sat›n almak da araba
sat›n almak gibi. Öyle paras›n› ödeyip hemen alam›yorsunuz. Önce TJK’dan sat›ﬂ iﬂlemleri yapt›r›p, sonra da at› üzerinize geçirmeniz gerekiyor. Ülkemizdeki yar›ﬂlarda ‹ngiliz ve Araplar ayr› ayr› koﬂuyorlar.
Erkek diﬂi ayr›m›ysa yok. Bir de yar›ﬂlar kum ve çim pist olarak iki ayr› yerde yap›l›yor.
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vanlar. Poniler yetiﬂtirildikleri ülkeye
göre adland›r›l›r: ‹skoç Ponisi, Shetland Ponisi, Korsika Ponisi, Togo Ponisi... Türkiye’de midilliler daha çok
Kuzey Ege bölgesinde yetiﬂtiriliyor.
Türkiye’de yetiﬂtiricili¤i yap›lmayan, ama atl› spor kulüpleri taraf›ndan
çeﬂitli ülkelerden getirtilmiﬂ olan at
›rklar› da bulunmakta. Sözgelimi s›çrama yetene¤i çok iyi olan ve konkurhipik (yüksek atlama) sporu için kullan›lan ‹rlanda ›rk› (Irish hunter). Safkan ‹ngiliz’le safkan Arap melezlemesinden oluﬂan Anglo–Arap ›rk›, s›çrama yetene¤i iyi geliﬂmiﬂ oldu¤undan,
yüksek atlama ve binicilikte kullan›l›r.
Olimpiyatlarda e¤itim-terbiye (dressage) yar›ﬂlar›nda en fazla birincilik alan
›rk olan Hanofer (Hanoverian) de, zeki, güçlü, dengeli ve kolay e¤itilebilir.
Holﬂtayn (Holstein) Konkur yar›ﬂlar›nda kullan›lan, uyum ve s›çrama yetene¤i iyi geliﬂmiﬂ bir ›rk. Kabardin ›rk›ysa Kafkasya kökenli bir da¤ ›rk›. Binek ve yük taﬂ›ma iﬂlerinde kullan›lmakta. Akhal- Teke ve Haflinger de ülkemizde bulunmakta.
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