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Cheval héroïque dans les épopées turques

Yard. Doç. Dr. Ali Abbas ÇINAR*
ÖZET
Alp, eski Türklerde kullan›lan bir ünvand›r. Türkler aras›nda yi¤it, kahraman, güç ve erk sahibi kiﬂi
anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r. Bazen ad, bazen s›fat, bazen soy ifade eder: Alp, Alp Aydo¤muﬂ, Alp Manas, Alp
Arslan, Alp Han, Alp Er Tunga vb. Bazen hayvanlar›n da güçlülü¤ünü veya ad›n› bildirmek için kulan›lm›ﬂt›r: Alp ﬁalç› (at), Alp Kuﬂ, Alp Kara Kuﬂ vb. Alp›n tahlili Türk bozk›r yaﬂay›ﬂ› ve toplumunun da tahlilidir.
Bu yaﬂay›ﬂ ve düﬂünüﬂ; destanlarda alp, alp›n yak›nlar› ve halk›n›n hayat›, söylemleri çerçevesinde vücuda
gelir. Alp, toplumun düﬂüncesi ve yaﬂay›ﬂ›n›n tezahürü ve sembolüdür. Bunun için merkezde yer al›r. Alp tipi at›n kaderi ile alp›n kaderi birbirine ba¤l›d›r. Alp›n yavaﬂ yavaﬂ ortaya ç›k›ﬂ›n› haz›rlayan anlat›c› ona yard›mc› unsurlar da haz›rlar. Baﬂ yard›mc›lardan biri ve en önemlisi att›r. Alp›n büyümesiyle birlikte onun arkadaﬂ›, yan›nda yoldaﬂ›, dostu, s›rdaﬂ› at da haz›r hale gelir. Bunlar sürdükleri hayat içerisinde birbirlerini
tamamlarlar. Alp› en iyi yans›tan kaynaklar destanlard›r.Yaz›da, baz› Türk destanlar›ndan hareketle alp tipi at›n özellikleri verilecektir.
Anahtar Kelimeler
Alp, at, destan, Türk, savaﬂ.
ABSTRACT
Alp, is at title used for old Turks. It meant valiant, hero, power among Turks. It stands for sometimes
name, sometimes title and sometimes descent: Alp, Alp Aydo¤muﬂ, Alp Manas, Alp Arslan, Alp Han, Alp Er
Tunga etc. This title was sometimes used for the power of animals and their names: Alp ﬁalç› (horse) Alp Kuﬂ
(bird), Alp Kara Kuﬂ (bird) etc. The analysis of Alp, is the analysis of Turkish platoe life. This way of life and
thinking; is embodied is myths in their lives and with their frame of speech. That's why the fate of Alp and
that of his horse is connected. The main assistants of the hero in myths is the horse. The best sourees that
tell about alp and alp type horse are Myths. In this article starting from Turkish myths the characteristics of
an alp type horse will be given.
Key Words
Alp (the hero), the horse, epoch, Turk, war.

Türklerde alp tipi at›n varl›¤› Türk
tarihinin yaz›l› en eski belgelerine dayan›r. Bu belgelerin baﬂ›nda Kök Türk
Yaz›tlar› ve Divanu Lugati’t-Türk
gelmektedir. Yaz›tlarda kahramanlar›n
bindi¤i atlar›n gösterdi¤i yararl›l›klar,savaﬂ içerisindeki fonksiyonlar›,savaﬂ sahneleri tasvir edilmiﬂtir. Yap›lan

tasvirlerden Kül Tigin’in bindi¤i atlar›n
nefesini duymak mümkün olabilmektedir. Bu atlar›n, savaﬂtaki baﬂar›lar›na
göre alp ünvan› ald›klar› da anlaﬂ›l›yor:
Alp ﬁalç›. Türklerde, alp tipi at›n mutlak surette bir ad›n›n oldu¤u, daha bu
ilk kaynaklardan baﬂlayarak, anlaﬂ›lmaktad›r: Alp ﬁalç›, Kedimlig Doru,
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Baﬂgu Boz, K›r At,Tayburul,Bayﬂubar,
Akkula, Akbudun, (toklu baﬂlu) Doru Ayg›r,(keçi baﬂlu) Geçer Ayg›r, Alapaça, Konur, Gök Bidevi, Düldül, Aﬂkar vb Kaﬂgarl›,”at Türk’ün kanad›d›r” demektedir.
Alp›n en büyük yard›mc›s› ve destekçisi
at›d›r. Alp tipi at› en iyi yans›tan kaynaklar›n baﬂ›nda, merkezinde alp›n yer
ald›¤› eserler olan destanlar yer al›r.
Destanlar; bir yan›yla alp›n, di¤er yan›yla atlar›n›n hikayesidirler. Atlar›n destanlarda var olmalar›n›n temel fonksiyonu düﬂmanla savaﬂ veya mücadeledir.
Manas destan›nda Akkula’n›n ad› di¤er
kahramanlardan bile önce geçer (Radloff
1995: 122-123). At da kahraman gibi alpl›k gösterir. Alp›n temel özellikleri bindi¤i atta da görülür. Alp›n bindi¤i at iyi bir
binek ve yar›ﬂ at›d›r. Atik, dayan›kl› ve
savaﬂç›l›¤› ile di¤er atlardan ayr›d›r. Manas’›n Akkula adl› at› bunlardan biridir.
Akkula, atan tan gibidir. Butlar›n› oynatmas› da¤ koçunu, boynunu sa¤a sola
çevirmesi tekeyi and›r›r(Radloff 1995:
198). Yat›k ve k›sa yeleli, etli (Radloff
1995: 21), yüksek bedenli, geniﬂ sa¤r›l›
(Radloff 1995:44), büyük hörgüçlü,sivri
ve uzun boyunlu, iri cüsseli, ok gibi gergin bacakl›, keçi gibi ince gövdeli, sivri
ve keskin burunlu, kurt kulakl›, geyik
butlu, sivri tüylü, sert gö¤üslü, geniﬂ
omuzlu, s›k kâhküllü, keskin gözlü, b›çak gibi diﬂli, kal›n dilli (bilek kal›nl›¤›nda)dir. Sinirleri sar› y›lan, ilikleri k›z›l
y›lan, omurgas› Ural, kaburgas› Kalkan
da¤›n› and›r›r. (Radloff 1995: 158, 193,
199, 245, 246). Hiçbir ayakl› veya kanatl› yarat›k onu geçemez (Radloff 1995:
122-123). Güzel bir han›m› and›r›r. ‹nce
zekal›, kuyru¤unda kut taﬂ›yan u¤urlu
ve kutlu bir att›r. Konuﬂma özelli¤ine sa-
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hiptir. Uçar, tehlikeyi önceden sezer, Manas’› zorluklardan, ölümden kurtar›r
Türk halklar›n›n destanlar›nda alp
tipi atlar do¤duklar› andan itibaren ola¤and›ﬂ› özelliklere sahiptirler. “Bunlar›n
baz›lar›n›n kuyru¤u ve yelelerinde k›l›ç
veya hançer vard›r, t›rnaklar› demirdendir. Kazak, Tuva, Saha ve Altay Türklerinin epik destanlar›nda kahramanlar›n
atlar›n›n ayaklar›nda, yele veya kuyruklar›nda k›l›ç vard›r veya bunlar k›l›ç gibi
keskindir. Bu tip atlar, düﬂman veya at›na yok edici darbeyi vururlar. Altay
Türkleri destan›nda düﬂman atlar›n›n
her biri ile ﬂiddetli savaﬂ sahneleri verilmiﬂtir. Sar›ker at savaﬂ meydan›nda
düﬂmana sald›r›r, sa¤a sola, aﬂa¤› yukar› z›playarak düﬂman› keser, yaralar”
(Lipets 1984:210). Türk atlar›n›n dayan›kl› ve mücadeleci yap›lar› yapt›klar›
savaﬂlara da yans›r. Bu savaﬂ; birbirini
kemirmek, tekmelemek, arka ayaklar
üzerine kalkarak ön ayaklar ile birbirine
vurmak ﬂeklinde gerçekleﬂir. ‹yi bir at
düﬂman at›n› veya atlar›n› yaralad›¤›,
yendi¤i veya öldürdü¤ü ölçüde kahramand›r. Köro¤lu’nun K›r At’› düﬂmanla
bir insan gibi savaﬂ›r. Reyhan’›n üstüne
gider, onun s›rt›n› kemirmeye baﬂlar.
Can›n›n telaﬂ›na düﬂen Reyhan, Ayvaz’›n darbeleriyle ölür. Atla kahraman›n birlikte hareketi, birbiriyle dayan›ﬂmas› düﬂman›n sonunu haz›rlar. Böylece
at bir hayvan olmaktan öte, yar› insan,
yar› at ﬂekliyle karﬂ›m›za ç›kar (Ç›nar
1996). Alp tipi at›n kaderi ile kahraman›n kaderi birbirlerine ba¤l›d›r. Alp›n
yavaﬂ yavaﬂ ortaya ç›k›ﬂ›n› haz›rlayan
anlat›c› ona yard›mc› unsurlar da haz›rlar. Baﬂ yard›mc›lardan biri ve en önemlisi att›r. Alp›n büyümesine parelel ola-

Millî Folklor

Y›l: 14 Say›: 56
rak onun arkadaﬂ›, dostu, s›rdaﬂ› at da
haz›r hale gelir. Bunlar sürdükleri hayat
içerisinde birbirlerini tamamlarlar. Alp
tipi at, insan niteli¤i ile karﬂ›m›za ç›kar.
Alp düﬂmanlar›n› bertaraf ederken, at›
da ona yard›mc› olur, düﬂman› veya düﬂman›n atlar›n› ›s›r›r,tekmeler,savaﬂ›r.
Bu tip atlar savaﬂlarda aktif rol al›rlar.
Savaﬂ sadece kahraman ile düﬂman›
aras›nda de¤il, atlarlad›r. Alp›n kaderi
at›n›n da kaderi olur. Bu savaﬂlarda genellikle alp›n at› galip gelir. Düﬂman›n
at›n›n yok edilmesi düﬂman›n sonunu
haz›rlar. At savaﬂ›n cesur kahramanlar›ndan biridir ve hücum eri, öncü ak›nc›s›d›r. Düﬂman› tekmeler, kahraman›n
savaﬂ s›ras›nda düﬂmesi halinde onu korumak için kendini siper eder. Yaralanm›ﬂ veya düﬂmüﬂ olan kahraman›n
önünde diz çöker, onun s›rt›na binmesini
sa¤lar. Kahraman yaral›ysa onu savaﬂ
alan›ndan kaç›rmaya çal›ﬂ›r. Koﬂtu¤u
zaman kahraman›n düﬂmemesi için çabalar. Manas’›n Akkulas›, Alpam›ﬂ’›n
Bayﬂubar›, Köro¤lu’nun K›r At›, ﬁah ‹smail’in Kamertay›, Kobland›’n›n Tayburulu bunlardand›r.
At›n fonksiyonu sadece savaﬂla s›n›rl› de¤ildir. Yar›ﬂlarda, kahraman›n
uykulu vaktinde, tehlikeli durumlarda
onu korur, kollar. Bu husus baz› halk hikayelerinde de vard›r. Alp tipi at uyumakta olan kahraman›, tehlikeden kurtarmak için kiﬂneyerek veya ayaklar› ile
yere vurarak onu uyand›r›r. Alp at, düﬂman taraf›ndan yap›lan bütün haz›rl›klar› sezer, duyar. ‹nsanlar›n duymad›¤›
sesleri duyma özelli¤inin bulunmas› alp
tipi at›n önemli bir özelli¤idir. Felaketlerin, depremlerin at vb. hayvanlar taraf›ndan, insanlardan önce bilindi¤i ger-
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çektir. Bu gerçeklik at›n fonksiyonu ile
de süslenerek yeni bir yap›ya büründürülür. At, alp›n tutsak edilip zindana
at›lmas› durumunda bile alp tipi at bu
tutsakl›ktan hem kendini, hem de sahibini kurtar›r. Alpam›ﬂ destan›n›n Karakalpak anlatmas›nda bu motifle karﬂ›laﬂ›r›z. Bayﬂubar, zindanda bulunan Alpam›ﬂ’› kuyru¤unu zindana sark›tmak suretiyle kurtar›r (Ahmetov Bahad›rova
1992:111-114). Yine Kobland› destan›nda
da Burul Kobland›’y› Kurtka ile birlikte
zindandan kurtar›r. K›r At da ayn› fonksiyona sahiptir; Köro¤lu’yu tutsakl›ktan
kurtar›r, zindandan kalelerden al›r, kaç›r›r.
Destanlarda atla alp›n önemlilik
derecesi eﬂite yak›nd›r. Dede Korkut’ta
geçen “hüner erin midir, yoksa at›n m›?”
veya “at kazan›r er ö¤ünür” sözleri bu
gerçekli¤in ifadesidir. Bunlar birbirini
tamamlayan iki varl›kt›r. Biri olmazsa
di¤eri de olmaz. Türklerin atla kahraman› ayn› mezara defnetmeleri bu tarihi
gerçekli¤e dayan›r. At›n ölümü, kahraman›n ölümü kadar hüzün ve ac›yla karﬂ›lan›r. Manas destan›nda Akkula’n›n
ölümü üzerine bütün kahraman ve askerler yas tutarlar. Ats›z bir hayat düﬂünülemez. Kahraman ile at›n bütünleﬂmesi sonucu bu iki varl›k birbirinden ayr›lamazlar. At›n ölümü durumunda kahramana ikinci bir at bulunur, fakat kahraman hiçbir zaman ilk at›n› unutmaz.
Manas da bunlardan biridir. Akkula öldükten sonra onu hiçbir zaman unutmaz. Yerine gelen atlar› Akkula kadar
sevemez. Kahramanla birlikte at›n›n da
defnedilmesi bu sevgiden; at›n öbür dünyada da gerekli olaca¤›na, kahraman›n
orada da at›na binece¤ine olan inançtan
kaynaklanmaktad›r.
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Köro¤lu destan›n›n Türkmenistan
versiyonunda K›r At merkezde rol oynar.
Bu destan, Köro¤lu kadar K›r At’›n da
destan›d›r. Köro¤lunun oldu¤u gibi K›r
At’›n da bat›nda iyeleri vard›r. Bunlar
Hz. Ali, H›z›r, erenler ve babalard›r. K›r
At’a ola¤anüstü özellikler verirler. Köro¤lu’nun giyim ve kuﬂam›n› oldu¤u gibi,
K›r At’›n da binit tak›m› erenler taraf›ndan kuﬂat›l›r. Destanc› böylece Köro¤lu
ile K›r at’›n kaderlerinin kesiﬂti¤ini gösterir. Nitekim bu durum Köro¤lu’nun
ölümüne kadar devam eder. Köro¤lu’nun
K›r At’› ola¤anüstü özelliklere sahiptir.
Sudan ç›kan ayg›r ve k›sra¤›n yavrusu
olan K›r At, Köro¤lu’yu aﬂ›lmaz da¤lardan, geçilmez geçitlerden,devler aras›ndan, yüksek kalelerden al›r kaç›r›r. Köro¤lu’nun “K›r At oyunu” meﬂhurdur.
Ço¤u kez düﬂman› bu oyunla yener. Türküleriyle insanlar› kendilerinden geçirir,
at›n› mahmuzlar ve düﬂman kalesinin
yüksek duvarlar›n›n üstünden öteye
uçar veya büyük kayalar› deler, geçer.
(Köro¤lu Destan› III.C.: 301). Baﬂka bir
epizotta ise, Köro¤lu, K›r At’›ndan ayr›lm›ﬂ, müﬂkül düﬂmüﬂtür. Ona H›z›r’›n
gönderdi¤i at K›r At’tan daha üstündür.
Bu at›n toyna¤›ndan ç›kan kum, toprak
ok gibi f›rlar, bulutlara yükselir. Diﬂleri
marala benzer, yelden h›zl›d›r, deve gibi
ayaklar› vard›r. (Köro¤lu Destan›
V.C.:127)
Dünyaca ünlü destanlardan biri de
Karakalpak Türkleri aras›nda anlat›lan
K›rk K›z destan›d›r (1993). “Bu destanda
at›n kuyru¤u bulut, yelesi gecedir. At›n
t›rnaklar›ndan ç›kan ses alevler içinde
patlayan bu¤day sesini and›r›r. T›rna¤›n
sert vuruﬂuyla kopan nesneler alev haline gelir, y›ld›zlardan daha yukar› ç›kar.
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Kanatl› at, kendi kanatlar› ile kartal›n
kanatlar›n› gölgede b›rak›r ve onun gibi
öter. Genelde at›n baﬂ› k›ymetli taﬂlarla
izah edilir. Alp tipi at›n seçimi belirli bir
s›nav ile yap›l›r. Bunlardan biri de at›n
belinin alp taraf›ndan elle yoklanmas›
veya üzerine binilmesi ﬂeklinde olur (Lipets 1984: 20, 48, 71, 157, 179)”.
Atlar›n bak›m ve terbiyesine özel
bir önem verilir. Alp›n eﬂi, alpa sad›k bir
dost oldu¤u kadar at›n›n bak›m›n› da ihmal etmeyen biridir. Alp at›n bak›m be
beslenmesiyle ilgisiz kalmaz, ona sevgi
gösterir. Bak›m ve beslemede özellikle
da¤lar tercih edilir. Da¤lardaki temiz
hava, bol ot, taﬂl› ve engebeli arazi at›n
bak›m› ve e¤itimi için en iyi mekand›r.
Bak›m ve beslenmesi iyi yap›lm›ﬂ at iyi
bir savaﬂ arac› haline döner. “Alt›nay
halk› Nadirﬂah’a karﬂ› gelmeye ça¤›r›rken ﬂöyle der:
Bu savaﬂta canlar›m,
Atlara çabucak binelim,
Ak z›rhlar› giyelim,
Bitene kadar kan›m›z,
Var gücümüzü verelim.
(Maksatov 1997: 36,45).
Türk kültüründe at›n rolünü gösteren en önemli kaynaklardan biri de Manas destan›d›r. Destan, at kültürünün
zengin bir hazinesidir. Atlar sürüler halindedir ve damgal›d›rlar (Radloff 1995:
232). Bu sürülerin her biri yaklaﬂ›k 1000
attan oluﬂmaktad›r. Manas’›n cins atlar›
say›s›zd›r(Radloff 1995: 96). Bunlar ya¤malar ve evcilleﬂtirmeyle daha da ço¤alt›lmaktad›r. Sürüler da¤l›k alanlarda,
otla¤›n bol oldu¤u yerlerde otlat›lmakta,
baﬂkalar›n›n görmemesi, ya¤ma etmemesi için kuytu vadilerde bulundurulmaktad›r. Manas, kahramanlar›na en iyi
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cins atlar› buradan seçmektedir. Atlar›n
semiz olmas› için özellikle ›rmak kenarlar›, su baﬂlar› tercih edilmektedir. Manas’›n erleri yapt›klar› ya¤malarda cins
atlar›n en iyilerini Manas’a verirler.
“Doksan doru, altm›ﬂ cins at, yetmiﬂ ala
yörük” bu paylaﬂ›mlar›ndan birinde Manas’a verilir. Manas ile Akkula birbirine
ba¤l› iki canl›d›r. Birbirinin süt kardeﬂleridir. Biri olmadan di¤eri olamaz. Akkula’n›n zay›flamas› peﬂinden Manas’›n
yaﬂl›l›¤›n› ve ölümü temas›n› getirir(203). Akkula Manas’›n Ölümü üzerine su içmez, yem yemez, Tanr›’ya yalvar›r, Manas’›n dirilmesini ister.
Sonuç olarak, tarih içinde at, Türk
halklar›n›n kanad›, yoldaﬂ› olmuﬂtur.
Günümüzde, birbirinden uzak co¤rafyalarda yaﬂayan Türk kavimlerinde, tarihi
müﬂterekli¤i sa¤layan faktörlerin en
önemlilerinden bir de at veya at kültürüdür. Kazakistan ve Türkmenistan Cumhuriyetleriyle Yakutistan Özerk Toplulu¤u’nun devlet sembollerinde; tören, ritüel ve inançlar›nda; de¤iﬂik topluluklar›n
parti amblemlerinde at merkezde yer almaktad›r. At, geçmiﬂte oldu¤u gibi günümüzde de özgürlük sembolüdür, “muratt›r”. Ata binmenin mutluluk verici fonksiyonu devam etmektedir. Yaz›l› ve sözlü
gelenekte de bu varl›k önemli bir de¤er
olarak muhafaza edilmektedir. Otomobil, banka, çeﬂitli marka; h›z›, iletiﬂimi,
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sevgiyi ve özgürlü¤ü ifade eden kimi reklamlarda kullan›lmaktad›r. Bütün bunlar, at ve at kültürünün Türk kavimleri
aras›nda, gelecekte de farkl› kullan›m
alanlar›nda yer alabilece¤ini göstermektedir. Bu kültürel birikimin canl› tutulmas›nda yarar görülmektedir.
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