ALTAY - TÜRK FOLKLORUNDA VE
ATASÖZLER‹NDE AT*
‹brahim D‹LEK**

Dünya bilhassa Türk kültür tarihinde at›n mühim bir yeri vard›r. ‹brahim Kafeso¤lu Türk maddî kültürünün
temelini at›n Türkler taraf›ndan ehlilefltirilmesi ve demirin ifllenmesine ba¤lar.1
Gerçekten de Türk kültür tarihinde at,
hayat›n her safhas›n›n vazgeçilmez bir
unsuru, bir kült olarak karfl›m›za ç›kar.
Yu¤larda, flölenlerde, sünnetlerde, evlenmelerde, teamül hukukunda, yer ve
insan adlar›nda, sporda, temsilî oyunlarda, tezyinî ve plastik sanatlarda, efsanelerde tesiri görülen at, güzelli¤i, tenasübü, kuvveti, sürati, tahammül ve insanc›l hususiyetleriyle Türklerin gönüllerini
fethetmifl bir varl›kt›r.2 Sözlü edebiyat›m›za ait eserlerimizin hemen hepsinde
at neredeyse kahramanla aynileflmifltir.
O zenginli¤in, gücün, dostlu¤un ve sadakatin sembolü olmufltur. Bu vas›flar›yla
Türk kültüründe at, sahibinin ölümüne
kadar hatta mezar›nda dahi onun yan›ndad›r.
Sözlü Türk edebiyat›n›n muhtelif
türlerinde at›n ola¤anüstü güçlere
(uçan, konuflan, sahibine yol göstererek
ak›l veren, zor durumlar›n üstesinden
gelebilen...) sahip olmas› hasebiyle ona
bir nevi kudsiyet atfedilmifltir. “Ak han
ve Alt›n Tayc›” adl› Altay destan›ndaki
kahram›n›n at›yla Battal Gazi’nin at›
tanr› taraf›ndan gönderilmifltir.3 Bu durum kahramanla birlikte ata da ilahî bir
kimlik kazand›rmaktad›r.
At, flamanist inanca ba¤l› Türk
boylar›nda, günlük hayat›n bir parças›
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olmas›yla birlikte flaman ayin ve törenlerinde de en önemli unsurlardan biri olarak karfl›m›za ç›kar. fiamanlar›n elindeki sopa at figüründendir. fiaman trans
haline geçti¤inde bu sopa ile dans eder.
Gö¤e yapt›¤› yolculu¤undan dönüflte ise
k›r bir ata biner.4 Ata inanç boyutunda
bu derece de¤er verilmesinin sebebi
onun tabiatla içiçe yaflayan flamanist
Türklere sa¤lad›¤› faydan›n yan›nda Altay-Kuday taraf›ndan yarat›lm›fl oldu¤una dair inanc›n tesiri de büyüktür.***
Herhalde bu sebepten olsa gerek Altay
Türkleri son y›llara kadar dü¤ün törenlerinde inek, keçi gibi hayvanlar›n u¤ursuzluk getirece¤ine inanarak bilhassa at
kesmeye dikkat etmifllerdir.
Altay ve Yakut (Saha) Türkleri
Tanr›ya kurbanlar›n en iyisi olarak at›
kurban ederler. Kurban edilen at›n kafatas› bir s›r›k üzerine konulur, derisi de
bir s›r›¤a geçirilip t›pk› at flekline getirilerek as›l›r. Buna Altay Türkleri baydara, Yakut Türkleri ise tab›k derler.5 Ayr›ca Yakut flamanlar› hasta tedavi ederken bir at derisini bafl› günefle gelecek
flekilde yerlefltirir, kendisi de bu derinin
üzerine oturarak töreni idare eder.6
At sevgisi ve ata verilen de¤er bütün Türk boylar›nda oldu¤u gibi Altay
Türkleri’nde de çok fazlad›r. W. Radloff,
Altay Türklerinin atlar› için flunlar› söyler: “Altay atlar› umumiyetle koyu renktedir, fakat k›r atlar da çok bulunur. Ya¤›zlar pek enderdir. Yürüyüflleri kayg›nd›r, rahvanlar az bulunur. Vücudunun
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güzelli¤inden baflka, Altay at› sürat ve
ak›ll›l›¤› ile temayüz eder... Muhtelif
soylar atlar›n› tan›yabilmek için, bunlar›n arka butlar›na vurulan mülkiyet iflareti (tamga) kullan›rlar.” 7
Altay Türkleri’nin atasözü8, bilme9
ce ve inan›fllar›nda10... en çok ad› geçen
hayvanlardan biri att›r. Bunlar›n bir ço¤unda at insanla birlikte zikredilir. Ayr›ca Altay Türkçesi’nde her cins ve renk
at›n bir ismi vard›r. Bunlardan baz›lar›
flunlard›r: Kaltar at (karaya¤›z at), kara
kaltar at (koyu renkli karaya¤›z at), kara
küren at (koyu kestane renkli at), kara
kilin at (kara parlak tüylü at), kara çog›r
at (kara benekli at), cereen at (al renkli
at), cereen çog›r at (al benekli at), ceskincek at (ürkek at), caj›g at (terleyen, çabuk
yorulan at), celiflkir at (iyi koflan at), cügürük at (süratli at), 11
Eski Türk inan›fl›nda görülen ölen
kiflinin at›yla birlikte gömülmesi gelene¤ini Altay Türkleri son y›llara kadar devam ettirmifllerdir. Son olarak 1940’da
Ongüday ilçesinde ölen bir erkekle at› da
beraber gömülmüfltür.12 Halk fliirimizde
“At yi¤idin öz kardefli” m›sra›yla ifadesini bulan insan, at iliflkisi Altay Türk sözlü edebiyat›nda;
Tüflte bolzo kanad›m
Tünde bolzo nökörim.
Gecede kanad›m
Gündüzde ise arkadafl›m.
fleklinde dile getirilir ve at sevgisi bir Altay-Türk kojonunda flöyle övülür.
Altan mald› ne bafltaar?
Ak töönölü at bafltaar.
Altm›fl mal› ne yönetir?
Ak al›nl› at yönetir.
Albat›n› kem bafltaar?
Attu-çuulu er bafltaar.
Ünlü flanl› er yönetir.
Halk› kim yönetir?
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Törtön mald› ne bafltaar?
Tönön ceeren tay bafltaar.
K›rk mal› ne yönetir?
K›z›l tay yönetir.
Törööndi kem bafltaar?
Tördö oturgan caan bafltaar.13
Akrabay› kim yönetir?
Bafl köflede oturan büyük
(ihtiyar) yönetir.
Altay-Türk Destanlar›nda kahramanlar atlar›yla birlikte tan›t›l›rlar. Mesela Al›p-Manafl destan›nda destan kahraman› Al›p-Manafl;
.....
Eki caak kan-k›z›l,
Eki közi ot calb›flt›y,
‹ki yana¤› kan k›rm›z›,
‹ki gözü atefl alevi gibi,
Ak-boro atka mingen,
Al›p-Manafl baat›r bold›.14
Ak-boro ata binen,
Al›p-Manafl bahad›r idi.
fleklinde tan›t›l›r. Altay Türk Destanlar›ndan Koz›n-Erkefl destan›nda bir yabanc› çocu¤u tan›mak için ona flöyle bir
soru sorar:
“Ak-boro atka mingen
Ak-Bököniî balaz› sen be?” 15
Ak-boro ata binen
Ak-Bökö’nün çocu¤u sen misin?”
Kahraman›n at›yla beraber zikredilmesine Dede Korkut Hikâyeleri’nde
de rastalan›r. Mesela, “Kongur atlu Kazan”, “Kazan Bey’in inag› boz ayg›rlu
Böyrek”, hatta efsanevi H›z›r’a bile “Boz
atlu H›z›r” denir.16
Ayn› zamanda Altay-Türk destanlar›nda ço¤unlukla kahraman ve at› ayn›
gün do¤ar. Maaday-Kara destan›ndaki
kahraman olacak çocukla ayn› günde
dört kulakl›, gri renkli bir tay dünyaya
gelir. Altay-Buuçay destan›nda ise kah61

raman›n karfl›laflt›¤› bütün zorluklar›n
nedeni, kendi at›n› dinlememesinden
kaynaklan›r. At savafl alan›nda yaralanan kahraman› kenara çeker ve çeflitli
bitkilerle tedavi eder. Destanda at yere
yatarak kar ya¤d›rabilir ya da havay› so¤utabilir, don de¤ifltirerek insana, ceylana, kufla dönüflebilir.17 Er Sam›r Destan›’nda kahramanla at› ayn› anda flekil
de¤ifltirmifl , tüyleri dökülmüfl, kötü görünümlü bir at flekline dönüflmüfltür.
Ayr›ca Altay Türk Destanlar›’nda kahraman at sütü saçarak ve at k›l› ba¤layarak iyelerden yard›m al›p, baz› zorluklar› aflar.
Schiefner’in kaydetti¤i gibi Altay
Türk Destanlar›nda kahramanla at›n›n
ismi genellikle alliterasyon teflkil eder.18
Bu konuda bizim Schiefner’den farkl›
olarak tespit edebildi¤imiz baz› örnekler
flunlard›r:
Kahraman›n ismi
Baybarak
Oç›-Bala
Kan-Küler
Er-Sam›r
Katan-Mergen
Kara-Bökö
Çotpo-Küreî
Patpa-Küreî
Alt›n-Çabar
Ak-Tayç›

At›n›n ismi
Bay-çook›r
Oç›-Ceren
Kara-Küreî
Ak-Sar›
Kara-Kaltar
Kara-Corgo
Çodoî-Çook›r
Paspa-Çook›r
Alt›n-Bökö
Ak-boro

Altay Türk Destanlar›nda zaman
zaman atlar›n kahramanlar›n önüne
geçti¤i görülür. Olaylar› yönlendiren, onlar› kahraman›n lehine çeviren atlar bu
destanlarda mühim yer tutar. Altay
Türk Destanlar›nda kahramanlar umumiyetle bir ata sahiptirler. Fakat AltayBuuçay destan›nda Altay-Buuçay’›n üç
at› vard›r; O ava giderken Bay-Çookur,
hayvanlar›n›n yan›na giderken Kayç›-ce62

reen, savafla giderken ise Kamç›-cereen
adl› at›na biner. Kökin-Erkey destan›nda da, Kökin-Erkey, Kök-çook›r ve Temir-çook›r adl› iki ata sahiptir. Er Sam›rDestan›’nda flah›s kadrosunun yan›nda vak’alar›n bizatihi içinde yer alan,
vak’alar›n geliflimine tesir eden üç tane
at vard›r. Bunlar›n ilki ve en önemlisi
Er-Sam›r’›n at› erÓine (kutsal, bilge) s›fatl›, alt›n görünüfllü Ak-sar›’d›r. Destan
boyunca Er-Sam›r ve at› hiç ayr›lmaz. O
yolda giderken yerin tozu gö¤e ç›kar, gö¤ün bulutu yere düfler. Zor durumlar›nda Er-Sam›r’a yard›m eder. Sahibinin
anlayamad›¤› durumlar› ona izah eder.
Er-Sam›r kavgaya girdi¤inde o da düflmanlar›n atlar›yla kavga eder. At›n düflman›n at›yla kavga etmesi Kiziro¤lu
Mustafa Bey Hikâyesi’nde de görülür.
Bu hikâyede Kiziro¤lu Mustafa Bey, Köro¤lu ile kavga ederken at› da Köro¤lu’nun at›yla kavga eder; k›l›ç kavgas›nda bir sonuç elde edemeyen Kiziro¤lu
Mustafa Bey ile Köro¤lu bir p›nar›n k›y›s›nda gürefle bafllarlar. Ayn› anda Mustafa Bey’in at› Ala Paça da Köro¤lu’nun
at›yla güreflir. Güreflin en k›zg›n zaman›nda Mustafa Bey kendi at›n›n Köro¤lu’nun at›n› alt etti¤ini görür. Bu durumda Mustafa Bey “Ola benim at›m Köro¤lu’nun at›n› alt etti. Ben Köro¤lu’nu
alt etmezsem halim nice olur” der ve
gayrete gelerek Köro¤lu’nu yener.19
Altay-Türk Destanlar›nda atlar sahipleri gibi çok heybetlidirler. Bu yüzden
kahramanlar atlar›na ancak üç s›çray›flta binebilirler. Er-Sam›r’›n at›na binmesi destanda flöyle anlat›l›r:
Üzeîini çöyö teep,
Üç temdenip atka minet.20
Üzengiyi çekerek
Üç s›çray›flta ata bindi.
Yine Altay Türk Destanlar›nda atlar›n ba¤land›¤› çak› ad› verilen direkMillî Folklor

ten de çok s›k bahsedilir. Bu çak›lar›n
tasviri at sahiplerinin maddî ve manevî
durumlar›n› da yans›t›r. E¤er tasvir edilen kifli iyi vas›flara sahipse onun çak›s›
“alt›n çak›”, “alt› üyelü çak›” (alt› bo¤umlu çak›)..., bu durumun aksine tasvir edilen kifli kötü vas›flara sahipse onun çak›s› da bir kavala veya düdü¤e benzetilerek “alt› üyelü kom›rgay” ... fleklinde tasvir edilir.
Yukar›da k›saca Altay Türk folklorunda ve destanlar›nda at›n yeri ve önemi üzerinde durduk. Altay Türklerinin
“kep sös” dedikleri atasözlerinde de at›n
mühim bir yeri vard›r. Bu atasözlerinin
bir ço¤unda tabiatla iç içe yaflayan insan›n hayat›n›n bir parças› olmas› ve insana yak›nl›¤› dolay›s›yla at; “kifli” veya
“er” kelimeleriyle birlikte kullan›lmaktad›r. Rag›p Hulusi Özdem’in W. Radloff’tan Türkiye Türkçesine aktard›¤› ellibir Altay-Türk atasözünün befl tanesi
atla ilgilidir.21 Bunlardan üç tanesi bizim tespit edebildiklerimiz aras›nda da
mevcuttur. Di¤er iki tanesi ise flunlard›r:
1- “At kaynatsam sana çorbas› yetmez,
‹ki sözden sana birisi yetmez.”
2- “Hatun kiflinin içinde
Z›rhl›, ›fl›kl› er yaflar.
Er kiflinin içinde,
E¤erli, ateflli at yaflar.”
Bizim flu kaynaklardan
Sazon Saymoviç Surazakov, Altay Kep le
Ukaa Söstör, Gorno Altay, 1956.
_________ , Altay Folklor, Gorno Altay,
1975.”
V.‹. Verbitsky, Altayski ‹norodts›, Moskova, 1893.
tespit edebildi¤imiz, Türkiye Türkçesiy-
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le karfl›l›klar›n› verdi¤imiz, baz›lar›n›n
da hangi anlamda kullan›ld›¤›n› belitti¤imiz atlarla ilgili Altay-Türk atasözleri
flunlard›r:
1- At kar›z› sog›mt›k,
Er kar›z› ölümtik.
At›n yafll›s› kesimlik,
Erin yafll›s› ölümlük.
2- Er tiskini uzun degen,
At tuygag› yaz› degen.
Erin dizgini uzun,
At›n t›rna¤› yass›d›r denilir.
3- Can›s attu car›flç›
Cargak tondu küreflçi.
Tek bir atl› yar›flç›.
Yünsüz elbiseli güreflçi.
(Ne olursa olsun yaln›zca at›m ve yünsüz elbisem de olsa mücadele ederim,
anlam›nda kullan›l›r.)
4- Afl iflkençe mendebe,
Atka minze toktobo.
Yemek yerken acele etme,
Ata binersen de hiç durma.
5- At may bilen,
Kiji kep bilen.
At ya¤›yla,
‹nsan görünümüyle.
(At›n güzeli ya¤l›, semiz olan›d›r. ‹nsan›nki ise iyi giyinip, güzel görünendir,
anlam›nda kullan›l›r.)
6- Kiji ton› kirçi,
Kiji ad› terçi.
‹nsan›n elbisesi kir tutar.
‹nsan›n at› ter tutar.
(Baflkas›n›n emanet eflyas›n› kullanmak iyi de¤ildir, anlam›nda kullan›l›r.)
7- Cakfl› til car›m att›n baaz›.
Tatl› dil at›n bedelinin yar›s›d›r.
(Al›flveriflte pazarl›k yaparken veya
herhangi bir durumda tatl› dilin önemini belirtmek için kullan›l›r.)
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8- Ataz› caman ozo sögör,
Ad› caman ozo çabar.
Babas› kötü olan küfürbaz olur,
At› kötü olan sürçer.
9- Ton içinde er cürer an› kem biler,
Tok›m alt›nda at cürer an› kem biler.
Elbise içinde er yaflar onu kim bilir,
Koflum alt›nda at yaflar onu kim bilir.
10- Caman atka muî kamç›,
Cakfl› atka bir kamç›.
Kötü ata bin kamç›,
‹yi ata bir kamç›.
Caman kijige muî sös,
Cakfl› kijige bir sös.
Kötü kifliye bin söz,
‹yi kifliye bir söz.
11- Bir at eder, muî at alar.
Bir at beslemek, bin at almakt›r.
12- Tört tuygaktu at da sürnüget.
Dört t›rnakl› at da sürçer.
(Yap›lan bir hata karfl›s›nda “at›n dört
aya¤› var ama o da sürçüyor, ben hata
yapm›fl›m çok mu?” anlam›nda kullan›l›r.)
13- At kiflteflse tan›jar,
Kiji ermekteflse bilijer.
At kiflneyerek tan›fl›r,
‹nsan sohbet etse biliflir.
14- At cakfl›z› makt›lu,
Kiji cakfl›z› kündülü.
At›n iyisi övülür,
‹nsan›n iyisine sayg› duyulur.
15- At ölböskö alt›n ba,
Er ölböskö möîkü be?
At ölmeyince alt›n m›,
Er ölmeyince ebedi mi?
16- Caman at semirze,
Calmaj›na könök buulatpas.
Kötü at semirse,
Kalças›na kova ba¤latmaz.
Caman kiji bay›za,
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Can›na ay›l turguspas.
Kötü kifli zenginlese,
Yak›n›na ev yapt›rmaz.
17- Kiyik bolzo tüktü bolor,
Kiji bolzo attu bolor.
Geyik tüylü olur,
Kifli ise atl› olur.
18- Ar› körzö at ködöndü,
Beri körzö bee ködöndü.
Arkadan baksa at k›çl›,
Beriden baksa k›srak k›çl›
(‹ki yüzlü insanlar›n iki yüzlülü¤ünü
ifade etmek için kullan›l›r.)
19- Calku kijiniî ad› da calku.
Tembel kiflinin at› da tembeldir.
20- Calku kijiniî ad›n›î arkaz›n san›skan
çeldeer.
Tembel kiflinin at›n›n arkas›n› saksa¤an gagalar.
21- Armakç›daî at ölbös,
Aytt›rgan›naî kiji ölbös.
Halattan at ölmez,
Konuflmaktan insan ölmez.
22- Keder at cortpos,
Öçöfl kiji ukpas.
‹natç› at koflmaz,
Kindar kifli söz dinlemez.
23- Atka minbey cad›p, cor›g›n maktaba.
Ata binmeyince, yaya gitmeyi övme.
24- Batkak saska at badalar,
Baç›m kiji keregin cast›rar.
Batakl›¤a at batar,
Aceleci insan ne yapaca¤›n› flafl›r›r.
25- Att› ozo üygendeyle min.
Ata önce dizginleyerek bin.
26- At kaz›kt› aylanar,
Kaz›k att› aylanbaytan.
At kaz›¤›n etraf›nda döner,
Kaz›k at›n etraf›nda dönmez.
27- At içeten suu dep ayu içet,
Koy içken suu dep börü içet.
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At›n içti¤i su diye ay› içer,
Koyunun içti¤i su diye kurt içer.
28- Çar at emes, çad›r ay›l emes.
Öküz at de¤il, çad›r ev de¤ildir.
29- Iî›r ›î›r ›î›rçak,
At kulakka am›r cok.
Ç›n ç›n yük e¤eri,
At›n kula¤›na rahat yok.
Eki caman tab›flsa,
El kulakka am›r cok.
‹ki kötü buluflsa,
Halk›n kula¤›na rahat yok.
30- Coorlu at çoçuy berer,
Seziktü kiji sekirip iyer.
S›rt› soyulmufl at ürker,
Sezgili kifli s›çrayarak gider.
D‹PNOTLAR
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