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Eskiçağlardan beri Türkler'in hayatında rol oynayan en önemli unsurlardan biri at' dır.. Nitekim M. ö. 2500 ile 1700 yıllanyla tarihlenen Afanasyevo
kültürÜ dönemine ait Orta Asya'daki buluntular areıSında k<?yUn ve 'at kemikle:
rine rastlanması; M: ö.''I 700-1200·yıllan arasındaki Aiıdronovo küİtürti devrinde aıın ehliieŞtiriİiniş olması, bÖlgede yaşay~. kavimlerin bu hayva~
~c4İdanıiı' ortaya ~oy~aktadırı. Türkler atı ,söz.geİ.işi, .piriek ve yük hayv~.
savaŞ, spor alanlariiı.da .liatta. yiyecek olarak da kulliillıiıışlard.ır. ·MüslümanTürk devletleri teşkil.atuida atlar için kullanılan A.nipça cenfbet veya Farsça'da
esb-i nevbet (veya nevbeti}' Şeklind~ki terim dikkati çekınektedir. Ka'şg~lı
Mahmud2, Arapça ve Farsça bu terimler yerine Türkçe koş-at (Hakan yanındaki
yedek at) tabirini kullanmaktadır.

:..' ·: Ce~bet .terimi ,ÇeşitldugaJ~r~~ ş~ Şelciİde
edfune~te~: Steingass,3,
cenjb/cenibet:·.·A l~d c~C!i•.·:a horse,(yede]< deve, ye~~k atf Ziya Şü~n'.un~
~fi· de bu~a benze~e~t~Çui. "ce~b- yedeİc ~tı riıanaŞ~,a ~apÇ~ olup Far~~
ç~~ d·~ ilimna b~ (t) il~v.es~yle ~epibet şekl~nde kullanİlır". Hasan ·'Ami.d~;
'"yedek, esb-i kutel, ·e:~nt6. ''de... denmekte,
Çoğul ceniib" ' Şeklinde
bir.,tarj.:f
.
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, B k. ~· Ö~~l, ,İsl~iyetten Önce.Türk Kül:Ur Tarihf.. 9;~ -~sya.Kayn'ak Buluntu/anna
Göre, Ankara 19842 , s. 18-I? ve 25; İbrahim Kafesoglu, "At", DİA, IV,.27.

2

Bk. Besim Atalay, Divanü Lugat-it-Tilrk Dizini "Endeks", Ankara 1943, s. 348.
3 . · :Bk. Persian-EnglishDictionary, London 19776 , s. 375. ::· · ,,
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4

Bk. Farsça-Tilrkçe Lagat, Gencinei Güftar, Ferheng-i Ziya, lstanbul1967, I, ·s: 663.

5

Bk. Ferlıeng-i 'Amid, Tahran hş. 1342, s. 389, 819; Dr. Muhammed Mu'in-Dr. Seyyid
Ca'fer Şehidi, Lugat-Nô.me, hş. 1337, V, s. 7884.
·
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yapıyor.

Aynca kutel6in yedek at anlamı bulunduğunu ve buna ceı:llbet de
Yine kutel, "esb-i ceı:llbet manasındadır, yani yedek atı ki
kibann önünde çekilir" olarak da açıklanıyor?. Hasan Enveri8 de, cenib
(cenibet) kelimesinin Arapça yedek at (esb-i kutel ve yedek) ol.~uğunu belirttikten sonra cerubetin Gazneli ve Selçuklu devresinde geçerli ıstılahiardan yedek at
manasında olduğunu zikrediyor. Aynca merasimlerde mücevherle süslenmiş
ceı:llbetlerden (ceı:llbetan)9 istifade edildiğini açıklıyor. F. DevellioğlulO da
ceı:llbe/ceı:llbet kelimesinin açıklamasını, "yedek hayvan" şeklinde belirtiyor.
dendiğini belirtiyor.

Esb-i Nevbet (veya nevbeti) de cenibet ile

aynı

anlamda

kullanılmak

tadırll.

Rahmetli hocam (H. Uzunçarşılıl2 Idtab~nda 1~ yerde ..geÇen· Çe.naib
için, belki de biİ zühill eseri, değişik bir açikıam~ yap~3k· s. 74'de "ceİıftylb
denilen 'has ahır nademelerl" ·demektedir. Ayiıcas. 8'3, not .3.'de ise . yi~e
tenaible ilgili'·ohirak ".·:.bu.. tabirler atlat, has ahur'hadeDieleri· ılianalanna ğeı.:
rnektedir" şeklinde bir aÇı.ldarnaôa'bulunrnaktadır. ·l.ı.igatiı;rde 6öyle.bir anıarnı
görülmediği gibi, daha sorira vereceğimiz örneklerden ceı:llbetin ço~lu ce~ru'b'i.ıl
manasının has ahır veya has ahır haderneleri olmadı~ ·aİılaş~facaktır. ·
•

Gazneliler
.
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Gazneli Sultan Mahmud öldükten (1030) sonra, oğlu Muharnrnctd tahta
Çıktığı. zaman ~ğa9eyi Mes'Ud, Isfiıhari şehrinde idi. Mes'od:tahtı ele geçirmek
iÇim h~zırlıklar ·yaparak harekete geçti
.BeylfaİC'a gdldlğinde. Horasari
sipehs3.1an Gazi kalabalık bir ordoyla onu karşılayarak hizmetinde olduğunu
belirtti.· Mes'Od onu ordusuna' baş kumandan (sip.eiısruar) tayin etti. Bund~
sonra Gazi ordusuna Me~;Od'un huzurunda bir geÇit resmi ·yaptırdı: Bu resmi

ve

6
7

Kutel için aynca bk. Steingass, s. 1015.
Miltercim Asım Efendi, Burhfin-.ı Katı, Hazırlayanlar: M. ÖztUrk-Derya Örs, Ankara
.
( . . . . .
200, s. 475.

8

B k. lstılahat-ı Divfini Devrey-i Gauıevi ve Selçuki, Tahran 2525 şahinşahi, s~ 212.

9

10

Örneklerde de Beyhaki'nin cenibetin çogulunu Farsça'ya uygun olarak cenibetan (veya
cenibetlylin) şeklinde kullandıgı görülecektir. .
..
2
Bk. Osmanlıca-Türkçe A~~klopedi~ Lugat, Ankara ~979 , s. 164.
' . ' .,

ll

Bk. Steingiıss, 47, 1431; Hasan Enveri, s. 211-212.

12

Bk. Osmanlı Devleti Teşkilôtına Medhal, Ankara 19702 .
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geçine önce tam silahlı ve :zirhlı cenfbetiyôn (yedek atlar), alametli (bayraklı) ve
zırhlı gulamlar~ bir çok piyade ve hassa atlı alaylan ve bunlan_n ardından tek
tek atlı serhengler.ge.l iyordu. Bu geÇit ·resmi kuşluk za!nanından öğle :q~azm.a
kadar sümiüştü13. ·: : ·
·
·
•
·
Sultan Mes'lld 1031 tarihinde iki önemli göreve tayinler yaptı. Bunlardan
birincisinde, Taş Ferraş adındaki bir adarilim Irak ordusu başkomutanlığı~a
tayin etmişti. Taş Pereaş görev yerindıaceket edeceği 422 yılı Şevval ayının 5.
Pazar günü (25 Eylül 1031), suWınla berabereİli kadar cenibetin de yer aldığı
muhteşem bir alay ile Şabahar salırasına gitmişti14. ·
·

Ahb~i ılalifeşi el-Kadir Billah, Kas~ 1031 ~nde. ölmüş, yerine oglu
ve veliahtı Kaim bi-Emrillah geçmişti. Yeni halife, Sultan Mes'ı1d'dan bi~t almak için Fakih Ebı1 Bekr Muhammed b. Süleyman et-Tı1si'yi elçi olarak göndermişti. Gazheli sultam bu sırada Belh şehrinde idi·ve elçi$ layık-ı vechile
karşılanırtasını ernietti. Bu görev o zaman reisürrüesa olan· Ali Mikail'e verilmişti ..Ebu Ali Resuldar ve meitebedarlar15 bir çok cenfbetôn ile elçiyi karşılamaya gittiler (10 Aril.ı.k 1031)16.
·
·

.

-

Bir süre soııı:a Halife Kain;ı bi-J;:~lah'ın elçisi Ebu ~ekr Muhammed b.
Süleyman bir takım hediyeler ve Mes'ı1d'un istekleriyle ilgili önemli evrak ile
tekrar sultanın huztiruna geldi. Mes'ı1d bu kez Nişabi.ır'da idi ve Abbasi elçisi
için'muhte'şem bir merasim tertipletti. Resuldar beraberinde bir hacib, birkaÇ sipehd§r, perdedar ve siper-keşler ne' cenibetan, bİr kabt ve 20 hıil'at olduğU
halde elçinin kaldığı eve gitti (tkr. 16 Rebi n 424/21 :Mart i033)ı7·. .
'
.

.

..

..

Sultan Mes'ı1d, S.elçuJ9ular ile mücadele ettiği ~ıralarpa, Karahanlılar ile
yapmak istemiş ve bu maksatlazaman zaman onlara elçiler göndermişti. Nihayet YusufKadırHan ile Mes'Od arasmda bir anlaşma yapıldı. Buna
anlaşmalar

13
14
15
16

17

Bk. Tarih-i Beyhaki, nşr. Gani-Feyyaz, Tahran hş. 1334, s.37./ Trk. Tre. N. Lugal,
TUrk Tarih Kurut?u yayınlanmanuş nUsha, s. 41.
.. ,
Bk. Beyhaki, s. 281/ Trk. Tre. 359.
· . ,
Mertebedar; rUtbeli, dereceli, bk. M. Kanar, Farsça-Türkçe Sözlük, İstanbul 2000, s.
1058.
Bk. Beyhakl, s. 28'7/Trk. Tre. s. 366. Olaylar için ayİıca bk. E. Merçil, "Ga.zneliler'de
Bir Saray Memuriyeti: Resuldarlık" , VII/, Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan
Bildiriler, II, Ankara 1981, s. 705.
·
·
Bk. Beyhakl, s. 369./ Trk. Tre. s. 470; Merçil, ayru eser, s. S. 706.
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göre iki taraf ~asında evlilik _yoluyla akrabalık da t~sis edilecekti. Bir s~e
sonra Mes'fid ile evlenecek
olan Kadır Han'ın. kızı Şah Hatun,
Gazne'ye
.
.
,..
.
gönderildi. Gazneli tarafından mertebedarlar, valiy-i hares ye resuldar cenibetan
ile gidip Şecgav (!J~ )18'da bulunan Karahanlİ elÇilen~ alıp Gazrı:e'ye
getird_iler (8 EylUl 1034)19.
Sultan Mes'fid'un Beih'e gittiği aynı gün (4 Muharrem 427/(8 Kasım

İ035), Çağaniyan v~si Ebu'l-Kasıııi da bu şehre geldi. O sultanın dam~~
oluşu

sebebiyle gayet iy} karşılandı. Ertesi gün sultan

tarafın~an

kabtil edilen

Ebu'I-Kasım huzurdan ayrıldıktan sonra kendisine ayrılan köŞke ~derek valiy<f

·
hediye götilrüyordu. Muharrem'in dokuzuncu günü (13 Kasım) büyük bir
ziyafet verildi, bunun için cenfbetan göndererek valiyİ köşkte~ alıp getirdiler ve .
çevgan oynadılar20.
·
· ·· · · · ·
ıı
Gazneliler ile ~arahanlıİar ·arasındaki münasebetl~r zaman z~~ d9.staİı~
idi. Nitekim Sultan Mes'up, ~üst ş~hrine bir fersah mes~ede kon~a~ğı
sırada, Ali Tegin oğullan'ndan Yusuf~. Ali'den_ elçile~· geldi. Alp Tegi~ ~dlı
bir Türk ile Buhara hatibi Abdullah Parst' den oluşan bir elçi heyetini re~uldar ve
mertebedarlar yedek atlarla (cenibetan) karşılamak İç~ gittiler, onlara ikramda
bulunarak ordugaha götüidüler (17 S afer 428/1O aralık 1?.36)21.
Gazneli Mevdfid d~ babası Mes'fid tarafınd~ Seİçukluİar ile mücadele
için görevlendirildikten şo~ devletinin ileri gel~nJenne ı~ıuhteşem hil'atler ve
h. 432: y,ılı Muharrem'in 12. günü/22 Eylül1040 Bağ-ı Firuzt'de mükellef bir
ziyafet v~rmişti. pınlr Mevdfid ve vezir de bu ziy~ette· hazır bulu~du.iar, sop.ra
ordu resmi geçit yapmaya başladı. Bu geçit resılıinde iİci yüz tane kıiıkanh ve
mii:radlı22 saray gul3.mı bir çok centbetan ile yer 'almıştı23.
· ·
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Gazne'ye iki menzil mesafede bir yer, Beyhalô, s. 425 n:l. ·
• f,! . . .

'

,

Bk. Beyhalô, s. 425/ Trk. Tre. s. 550, Olaylar içiıi ok'. V.V: Biiiiııcild, Moğol istifasına
Kadar Türkistan, Hazırlayan H. D. Yıldız, Ankara 1990, s. 314~ · - ·
·
· · ·
20. . Bk. Beyhaki, s~ 495/ Trk: Tre. s. 643; Merçil, ayıiı eser;· s·. 706::. ·
,· ··
·:
19

21

Bk. Beyhalô, s. 508/Trk. Tre. s. 665; Barthold, Türkistan, s. 319; Merçil, ay~ 'es~r•.s.
s.
707.
·.·. .. ..
. . .. ·'.

22
23

Steingass, (s. 1260) kxs.a av ımzrağı;
Beyhalô, s. 657/ Trk. Tre. s. 875.

Has~ 'Aıriid (s.' 966Üasa
mıZrak, bayr8ıc,
ruem.
.
.
.
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Büyük Selçuklular
Selçuklular Sübaşı idaresindeki Gazneli ordusuna karşı -zafer kazandıktan
sonra İbrahim Yınal, Nişabur'a,gelmiş.~e şehrin teslimi~ ist~miş~. H~ ileri
. gelenleri yaptıkl~ top~antı sonucu, bir savaşa gU:meden şehri Selçt4dq.lar' a tes~ime karar vermişlerdi. ThraJıim Yıp.al, Nişabur'dan yarım f~rsap.lık :bi~
mesafeden iki-üç yüz atlı ile b~ bayrak ve iki t~e yedek atıyla (c.~ni~eti du~
şehre geldi (Hazir~ 1038)2\, ·_,:
Sultan Alp Arslan, Malazgirt zaferinden sonra (1071), görüştüğü Bizans
imparatoru Romanos Diogenes'e veda etmesi esnasında, "ona eksiksiz arinağanlar, altın nallı, la! ve zebercet eyerli bir yeqek at (cenibet) v~rdi25.
Sultan Muhammed Tapar'ın ölümünden (1118) sonra oğlu Mahmud ile
Sencer arasında Büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek için Save'de yapı
lan şavaşı (ll Ağustos 1119) Sencer kazanmıştı. Daha sonra Sencer, yeğeni
Mahmud'u affetti. Bu sırada bazı devlet adamları Mahmud'un Sultan Sencer'in
huzurunda nasıl davranacağını kararlaştırdılar. Buna göre, "amcasına hürmet
için Mahmud saltanat törenini.terk·edecek ve Sencer'·i. karşı~am~ya ç~ğında
sultanın yedek atın_a (cenib el-sul~) - bJnecekti~6. Su~t~ :~~~cer'in de MahmOd'a verdiği hediyeler araSında bir yedek at (esb-i nevbet) bulunmaktaydı27.
amcası

Irak Selçuklulan
_Irak Se~ç~uları'ndan II. Muhammed.Döneminc;le. (1153-1159), Süleyman-şah da sultm.ıJ.ığı- e~e .geçirmek; içiı:ı büy~ ~i~. ,9rd~ toplayarak ~areket~
geçmişti. Ancak; S<:_ileyii1fli_l-Şah q~yük ask;~ri ~vyetine ,rağmen işlep y~net~cek
yetenekte değildi. _Qrdum~i}Jcendisine karş~ isyan edeceğini haber al~~;z~~
24

iS

27

Beyhalô•.~. S52/ Trk. _T rc,.s ..731.,.; , ._,
.. . ..
l;lk. Raşid Al-~in Fadlall~, Cami~.. Al-Tavarih, (Metin), n. cild, 5. cü.z Selçuklular
Tarihi, Yay. A. Ateş, Aıikara- 1960, s. 38./ Trk. Tre. F. Sümer-A. Sevim, islô.m
Kaynaklanna Göre Mala.zgirt Savaşı (Metinler ve Çevirileri), Ankara 1971, s. 64. Ancak
çeviride sadece at olarak geçiyor.
Al-.Qondari, ZÜbdat Al N.~ra va Nuhbat Al 'Usra, nşr. M. Th. Houtsma, Leiden 1899,
s. 128/ Trk. Tre. Kıvameddin Buisian, Irak ve Horasan Selçuklulan Tarihi, İstanbul
1943, s. 124; M. A. Köymen, Büyük Selçuklu imparatorluğu Tarihi, cilt n, ikinci
imparatorluk Devri, Ankara 1984, s. 9 n.1; A. Sevim-E. Merçil, Selçuklu Devletleri
Tarihi, Ankara 1995, s. 206.
·
Bk. Şebankfu'ei, Mecma' el-Ensab; nşr. Mir Haşim, Tahran hş. 1363, s. 110; Cami' AlTavtirih, Selçuklular Tarihi, s. 81.
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adeti üzere direnç göstermeyip, yedek atını (esb-i nevbet) istedi ve hazineden
alabildiği kadar para alarak geceleyin sessizce Jcaçtı28.

Cenfbetin geçmediği fakat atla ilgili olması bakımından zikre değer ·bir
olay da Irak Selçuklu sultahı: Mes-'Ud (1 ı34-1 ı52) ile·ilgilidir. Sultan Mes'ıld
avianınayı ·Çok sevmekte ölı.ip· ·avdan hiç bıkinazdı. Aynca· tek ·başına aslaii
öldürmek konusunda usta idi ve sııf bu iş iÇin yetiştirilmiş bir atı vardı: Ra.:
vendi29, h. (5)77/ı 18 ı- ı ı 82 yılında o atın sultanı n türbesine nöbetle ·götürüP
düğünü görmüş ve bunu eserind~ açıklamış~r ki, Türkiye Selçuklulan devrinde de bu olayın bir benzerine ~tlanmaktadır. .
Atabeg İmadeddin Zengi, Ca'ber kalesini muhasara ettiği sırada hadiıhleri
(hizmetkarlan) tarafından öldürülmüştür (14-ı5 Eylül 1 ı46). Onu öldüren hadim, "kendisi mühirn bir iş_ içi~ gidiyor ve bir hususu keşfetmeye gönderilmiş
gibi göstererek nevbet atıı:ıa (fiirs el-!levbet) atlayarak" oradan uzaklaşmıştı3~: .. ;
Kirman

Selçukluları

Melik I. Muhammed b. Arslan-ş~ (1142-1156)'ın nedimlerinden Muhtass ed-Din Osman'·a verdiği hediyeler arasında yedek at (esb-i nevbetf) de
bulunmaktaydı31.
· -'· .
·
Harezmşahlar

Sultan CelaJ.eddin Mengüberti ile Cingiz Han'ın ordulan·Pervari~dakarşı
laştıklannda Moğol kumandanlar her askerin yimında bir yedek:at ·(cenbiyet)
bulundutmasını ernİetmişlerdi. Savaşın sonima doğru mağlubiy~tin yaklaştı
ğını anlayan Sultan Celaleddin'in emri üzerine yedek atı (cenbiyet) çektiler.
Celaleddin bu atla beraber kendini nehre bırakarak kurtulmuştu. (9 Şevval
6ı8/26 Kasım ı221). Harezmşah, Isfahan civannda Moğollarla bir kere daha
karŞılaştığında (1228), ordus~riu~ merkezinde bulunan Celaleddin atından düş-

.

.

28

Bk. Muhammed er-Ravendi, Kitô.b Rahat-us-Sudar ve Ayet-us-Siirtır, Muhammed İkbal,
London 1921, s. 264/ Trk. Tre, If... Ateş, Ankara 1960, II, s. 253; Ciimi' Al-Taviirih,.
·
Selçuklular Tarihi,-s. 145. ·

29
30
31

Ravendi, s. 226/Trk. Tre. Ankara 1957, I. s. 217. .
Bundan, s. 209/ Trk. Tre. s. 190.
Muhammed b. İbrahim, Tarih-i Kinniin, Selcukiyiin ve Guz der'Kinniin, oşr. ·Bastaniy-i
Panzi, Tahran hş. 1343, s. 41.
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müş, yedek atıni çeken (cenbiyet~keş) de ortadan kaybolmuştu. Aiıcak C~laled
din bu durumda. da kurtulmasilli bilmiş v_e . Moğol çemberini y~p _k açmayı
başannıştı?2. :
..
. ..

HarezmşaııJ.ar- Ahlat'ı kuşatmakla meşgul olduğu. sırada;

Halife Mustansır' ın ' gönderdiği · elçisi Sa' deddin·; -sultan ·ve maiyyetindeki devlet ileri ge"
lenleiine kıymetli hediyeler -takdim etti. Sultan CelaJ.eddin'e gönderilen hediyeler arasında otUz adet Arabi at buliınmakta; bu:çok süslü her bir yedek atın
(cimfbetz)' boynuna · takılan ipek -yulai:in· Üstünde altmiş adet--halife dinarı
vardi33. ~ .
.
.:

~

.

TÜrkiye" Selçuklulan ,. · · ·. (;:: .. · '
··
.
Suitan: ' ı. Gıyaseddin ·Keyh:usrev;· Selçuklu· tahtını kardeŞi Süleymenşah'a bırakarak gurbet yokiıluğiııüi Çıktığırİda (1196); ilk durağı Emieni kralı
Leön'un .ülkesi olmuştu. Ermeni Leon merkez -Sis (Kozan)'de Gıyaseddin
Keyhusrev'e gerekli saygı ve bağlılığı_. gösterereic en iyi şe:\d].de ağır)amıştı.
Selçuklu sultanı .d_a-Leon'a özel hirat(teşrif-i hass) ve padişçıhlara yakışı,r bir
yedek atı (cenfbet-i husrevane}hediye etmişti34.. , _ :· .. - . _ .
· · Sultan I: 1 Gıyfuleddin Keyhusrev, AhiŞehir _civarında Bizanslılar ile· yapı
lan savaşta şehit düştükten, sonra (1211), cesedi Konya•ya·getirilerek atalarının
yanına gömüldü. I. İzzed.Qlı:ı. Keykavus ertesi günü sultanlap.n .türbesini zıyarete
gitti. Ay nca sultan türbey~ ~9be~e ~ulunduXW.:~~sı ~çi~ iJif ye~~~ ,at (ç_~nfbet-i
nevbetf) tayin etti. Altı~] gçrdanlıklı (tavk) ve kızıl ~tlas4 :zırh (bergü_stev<!fl) ile
süsıü bir at,"'b~~i :Bıbı·ıti~.'. esen.ni .yazdı~ -güne_ kaciar, :her cuma tüi-bed~ hazır
.l?ulunduxu'luyordp?S.
· ·: : .·,
- ·' ·
· ,'
··· ....
•

• • • ••

•

•

• •
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•

•
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1 :
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32

'Aili' u'D-Din 'Ata Melik-i Cuveyni, Tarihi-i Cilıiin-Guşa, nşr. Mirza Muhammed
Kazvini, London 1916, II, s. 137, 141, 169/ Çeviren: Mürsel Öztürk, Ankara 19982 , s.
340, 343, 361. olaylar için bk. Aydın Taneri, Celiilü'D-Dfn Hiirizmşah ve Zamanı,
.Ankara 1997, s. 25-26,-39. _
·

33

Bk. Nesevi, Siret-i Celal ed-Din Mingbıimı, FarsÇa Tercüme; ~şr. MUct'ebli· Minovi,
·
Tahran hş. 1344, s. 204; Taneri, aynı eser, s. 54-55. 113.
Bk; İbn-i Bibi, El-Eviimirü'l-'Alti'iyye Ff'l-Umuri'l-Alii'ijye, hazırlayan: A. S; Erzı;i,
Tıpkı basım, Ankara.1956, s. 40/ Trk tre. hazırlayan Mürsel Öztürk, Ankara 1966, I, s.
58; Hls_toir_t; Des Seldjoui:ides D.'Asie Mineıire İJ'apres İbn-BibiTexıe Tur_c,nŞr. M. Th.
· .
. · _. ·" . · · .' .' ·· · : ·
Houtsnia, Leiden 1~02, _s ..26. · _ .,

34

'35

Bk. El-Eviinıirü'l- 'Alii'iyye, s. 133/ Trk. Tre. I, s: 154; Jbn-Bibf Texte'Turc, s. 114; V.
Gordlevski, Anadolu Selçuklu(Devleti, çev. Azer Yaran, Ankara. 1988; s. 104; E.
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Sultan İzzeddin Keykavus, Ermeniler'in idaresindeki Çinçin ve Hoçin
kaleleri üzerine bir sefer tertipiediği sırada (tkr. 1216), Selçuklu ordusundan
üçbin kişilik bir öncü birliğini savaşmak için göndermişti. Eniır-i Meclis
Mübarizeddin Belıram-şah sabah ·er~ende_n yakınlarından (hay(lss) ·birkaç
kişiyle düşman birliklerinin durumunu öğrenmek için yola çı.kıruş, ancak tuzağa
düşmüştü. Emir-i Meclis'in adamlanndan yüz kişilik bir Kürt gru,b'!l :Ya.n!ıın.nda
getirdikleri yedek ata (cenfbet) bindirerek onu kurtarmışlardı36. Bu _savaşlann
sonunda Ermeni Konstantin'in elçileri aff ve özür dilemek için Sultan İzzeddin
Keykavus'un huzuruna geldiler. Sonuçta Ermeniler'in önerdiği banş şartlanru
kabul eden Selçuklu sultanı, Sis ülkesinin yönetimini Konstantin'e bıraktı.
Daha sonra o ülkenin mülkiyetini Konstantin' e verdiğine dair yeni bir menşurla,
hil'at ve at (cenibet) götürmek ve ödenı:ı:ıemiş olan haracı tahsil etmek için
Emirü'l-Devat Ziyaeddin Kara Arslan'ı gö~':'lencJ.i,rdi37.

I. İzzeddin Keykavus, Erzurum Meliki Fahreddin Behraı:İl-şah. Davud'un
lazlanndan Selçuki Hatun ile evlendiği. sırada, Kadı Şerefeddin gelinin cehiz
eşyasının hazır olduğunu bildirmek ve nikah muamelesini ~apmak üzere çok
miktarda hediyeyle Selçuklu sultanının huzuruna gönderilmişti; Kadı
Şerefeddin de adet olduğu üzere sultanın atının (cenfbet) rikaQını öp_
eryk başını
secdeye koymuş du~ ve şükürler etmişti (tkr. 1216-1218)3~. · . _..
I. Alaeddin Keykubad, ·selçuklu tahtına geçtikten (1220) sonia, durumu

öğrenen Abbasi halifesi'Nasır lidinillah, Şeyh Şahabeddin öine~ b. Muha.rıl!fled
Suhreverdi ile ·yeni Selçuklu sultaruna; saltanat menşuru, Rum ülkesi naibliği,
bir padişahlık hil'ati ve bir sultanlık kılıcı gönderılıişti. Aynca bu hediy'e ler
arasında murassa yularlı ve başlıklı, üzengisi süslenmiş ve nalı altından olan
.

36

··· ·'

,,

~-

.. ,

Merçil, "Sultanlann Ata Mezarlarını Ziyareti", IX. Türk Tarih Kongresi, Kongreye
Sunulan Bildiri/e~, Ankara 1988, s. 659-660. .
B k. İbn-i Bi bl, s. 166/ Trk. tre. ·ı, s. 186.

37 · Bk. aynı eser, s. 170/ Trk. tre. I, s. 190; İbn-i Bibt Texte Turc, s. .15'de·"hassa yedek".
38 Bk. İbn-i Bibi, s. ı 78/ Trk. tre. I. s. 196; itm-i Bibl tdte' Turc s. 157'de· "siıltanın
yedeğinin üzengisini öptü ve tazimçUn biış koyup dua: ve sena vazifesin yeriiie getirdi".
Aynea bk. E. Uyumaz, "Türkiye Selçuklu Sultanlan, Melfkleri ve ·Mdiklerinin
Evlilikleri", /. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeri Kongresi, Bildiriler, II. eilt,
Konya 2001, s. 405-408.
,.
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binek- katın (cenfbet-i ester) da vardı. Sultan Alaeddin Keykubad büyillderin ve
seçkinterin huzurunda halifenin gönderdiği cenfbetin b.rnağını öptü39.
Sultan Alaeddtn Keyİrubad, Möğoll~'a'karşı tedbirler aldığı bir sı,rada,
HalifeNasır lidinillah, Muhiddin b. El-Cevzi'yi elçi gÖndererek· M~ğollar'a
karşı savaşmak

üzere iki bin kişilik bir yardım kuvveti istemişti. Muhiddin b.
El-Cevzi'nin halife tarafından sultana getiİdiği hediyeler arasında altın.nalla nal. lanmış cevahir kakrna tokalı atlar (cenlıib) . bulunuyordu. Bu üzeri işlenmiş
eyerli atlardan birini (cenfbet) sultanın bulunduğu sofanın baş· köşesine çektiler.
Sultan daha sonra tahtından indi ve saygı ifadesi olarak Abba:si halifesinin
gönderdiği·,atıri rikabını (rikab-ı cenfbet) öptti~O. Sultan Alaeddin Keykubad;
Abbasi halifesinin bu isteğini geri çevirmemiş- ve Bah~eddin' Kuilugca kornutasında beşbin kişilik bkkuvveti Bağdad'a sevketmişti. Ayrıca siıltan özel yedek atlarından üzerlerinde şahane atlas eyer örtüleri, kıymetli dizginleri ve üzen- ·
gileri olan elli yedek atı (per:ıcah cenfbet ez cenaib-i luıss) da kafileye katmıştı4I.
.

.

Suğdak seferi sırasında Ruslar,

Selçuklu ordugahı.na bir elçi göndermişti.
Bu seferin yöneticisi Hüsameddin Çoban teşrifatçılarin biriyle elçiyi huzuruna
çağırdı. Hüsameddin Çoban Bey önceden ~us elçisi için' bir çeşit karşılama törenHertipletmiş, _verdiği emir üzerine seçilmiş gençler tam silablı. ve teçhizatlı
olarak ayakta saf saf dizilmiş, şahane. başlıklı. ve eyerli yedek atlan (esban-ı
nevbetıj karargah önünde hazır etmişlerdi42. .
· Erzincan Mertgücüklü Meliki Alaeddiri D~vud-şah keıidi einirleri ile anlaşmazlığa düşmuş, bunlardan bir kısmı Sultan I. Al~eddin Keyhb~cİ' sığın
mışlardı. BtJ durumdan rahatsız olan Alaeddin Davud-şah~ Selçuklu· sultanım
görmek için Kaysen'ye gitti:Onuiı misafirliğinin dördüncü günü I. Alaeddin
Keykubad'ın gönderdiği hediyeler arasında sultanın özel yedek atianndan
(cenaib-i luıss) alınıl:ı.Jş, gemi ve üzengisi altından koşumliı ve başlıldı bir Arap

a

39 · • İbiı~i B ibi, s. 232-233/Trk. tre. I. s. '248 ve isı; ö. T~~an. Selçuklular .Zaman;nda
Türkiye, İstanbul 1971, s. 330; İbn-i Bibf Texte Turc, s. 234'de "imam gönderdigin
yedeğin toynağıru öptü".
40

Bk. İbn-i Bibl, s. 257-258/ Trk. tre. I, s. 276-'J-77; İbn-i Bibi, Muhtasar Selçukname,
nşr. M. Tb. Houtsma, Leiden 1902, ş. 107; İbn-i Bibi Texte Turc, s. 263'de "sultan
tahnndan inUp, tazimçün hilafet yedeginin ayağıru öptü".; Turan, Türkiye, s: 333.

41

Bk. İbn-i Bibi, s. 260/ Trk. tre. I, s. 279; İbn-i Bibi Texte Turc s. 266'da "elli bass
yedek".
·
· ·· ·

42

Bk. İbn-i B ibi, s. 321/ Trk. tre. I, s. 335; İbn-i Bibi Texte Turc, s. 342.
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atı bulunuyordu. Ertesi günü iki hükümdann Meşhed salırasında yaptıklan
gezintiden sonra Sulta,n.Alaeddin Keykubad'dan Melik Davud-şah'a öncekinden daha kıymetli bir ~·at göndet1ldi. Errılr-i,ahurlaı:, ta.qı t~ alt,ın. işlemeli
başlıklı Arap atı (cenaib-i tqz9 h~4".ettiler43 <.
: :.ı ·. :. . . :; ... .: '·.. ·.::

· .·..'

Sult;an Celaleddin Mengübert.l, Moğöllar örtünden kaçarak Azerbaycan'da
(1225), Sultan I. Alaeddin Keykubad'a elçi göndererek dostluk
kurmak istemişti. Onun elçilerinin -ikinci defa geldiklerini öğrenen Sultan
Alaeddin bazı meşhur emirle~ne has:yedek atlar (tenaib-i hass) ve · başlıklı,
üzengili bineklerle onlan karşılamaya çıkmalannı buyurmuştu. Bu elçiler geri
döndükten so~ .sultan, Çaşnigir Şemseddln Altun-aba'yı CelMeddin Mengübert.l'ye gönderdi. Celaleddin Harezmşah sultanın elçilerinin geldiklerini· haöer
aldığı zaman, büyük emirlerine özel atl~la (cenllib.-i hass), askerlerle -ve
tamburla onlan karş~ama1apnı buyurdu44.
yerleştiğinde

Sultan Alaeddin Keykubad ile Eyyubiler' den Melik Eşref, Celrueddiıi
üzere' Kızılırmak kenannda bir düzlükte buluştu
lar (1230). Sultan -bqrada misafirlerini ağırladı. ·ve Melik Eşre( ile Çevgan
oynadı. Oyun sırasında Al~eddin Keykubad'ın elinden çevgan düştüğü zaman;
Melik Eşref_atından iniyor, çevgarun sultanın elin~ gelecek.yerlerinin tozunu
alıyor ve onu öptükten sonra tekrar Selçuklu hükümdanna veriyordu. Görevli:.
ler hemen sultanın yedek atını (cenfbet-i sultan) çekiyorlardı. Melik:Eşref yeri
öptükten S<?nra ata .bi~iyordu. Çevgan o _gün istrmede~ Selç1;1klu _ sultanın
eli.nden i._iç kez ~üşmüş~4_s:_,
.. · ·. .
.
·: ·
:
·,.· :- _.. ,.,.
Harezmşah'a karşı savaşmak

Sultan Alaeddip. Keykubad ve Me.lik Eşref.Yassıçirnen (10 Ağustos ·1230)
galibiyelinden sonra E~urum'a yi.irüdüler..Erzurum h~· Rükrieddin Cihan~
şah onl~~ karşı sav~mış ye Selçuklu orduı;una esir düşmüştü. Buna mukabil
Cihan-şah'ın kardeşinin adamJıın şehri savunmaya giriştiler, neticede· Melik
Eşref ve kardeşlerinin de araya girmesiyle, Alaeddiı:ı. Key~bad onu affetQ.
Ay nca Cihan-şah'~ kı~~etli bir bil' at, bir çok altın ve özel bir Y.~:d~k at

43

Bk. İbn-i Bibi, s. 349-3~0/Trk. tre: I, s. 359--360; Muhtasar Selçuknlime, s: 144-145;
Olaylar içi~ bk. Turan, Türkiye, s. 353-354.

44

Bk. İbn-i Bibi, s. 375 ve.3811 Trk. tre. I, s. 380 ve 385; Muhtasar Selçukname, s. 159-160.

45

Bk. İbn-i Bib1, s. 390-3911 Trk. tre. I, s. 393.
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(cenfbet-i hass) gönderdi. Böylece hiç kimseden geçmişin hesabını~ sorulma-

ması şartıyla iki taraf aniiıştı ve SelÇuklular Erz~m' a bilim oldu46.
•

•• :

•

'

•
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Sultan Il. Gıyaseddin Keyhusrev döneminde (1237-1245), Harezmliler
Güney-doğu Anadolu ve Suriye hudutlarında hayatlarını sürdürüyor, bölge
halkına rahat ve~eyerek ve kervanl~ :s<?yarak ticari faaliyeti de engelliyorlardı. Bunlarla görüşmek tizere meşhur tarihçi İbn-i Bibl'nin babası Mecdeddin
Muhalnıııed Tercüman elçi·olarak görevleridirildL Bu sır~da Selçuklu sultanı
Harezmliler'in her hanı için, ayn ayn ·meliidere yakışır h~diyeler, şahan~·
hil'atler, altın ldii.ıı kılıçlar ve altın dizgiıili özel yedek atlar (cenô.ib,-i hass)
gönderdi47. ·
'
·'
·
Sultan II. Gıyaseddin Keyhusrev daha sonra Selçuklu ordusunu
Kayseri'de toplayarak Meyyafarıkin (Silvan) üzerine s~vketti. Aynca Şam
Eyyubi hÜkümdan Melik Salih de Melik Mu' azzam komutasırıda yardımcı kuyv~t göiıdermişti (124i). Bu· müttefik ordu yine Eyyubiler'den Şıhabeddin Gazi
idaresindeki ''MeY}rMarıkiiı'i kuşattı. Bu· sırada· yapılan teketek vuruşmada
Gazi'nin ordusund~n bir atlı ·selçuklu.. ordusu~a esir dÜştü, fakat Melik
Mu'azzam'ın araya girmesiyie bağışlandı. Melik Mu'8Zz'a m bu süvanye kiy~·
metli bir hÜ;atle (teşrif), bir yedek Arap atı (cenfbet-i tazi) gönderdi ve sôiüa
onun Melik Gazi'nin ordusuna dönmesine izin verdi48.
·
.
Sonuç olarak yukanda zikretti~ örneklerderi hareketle cenibet;
. - resmi_geÇftlerde,
.
.
. . . .' .
~ .. ·. ,
- elçlleri k-af§iıama tÖrenlerinde;
· -· · ··
- Inisafirlerin saraya gelişlerinde,
- hil'at ve hediye olarak,
-

sultanların çadirları

önünde her hangi bir olay

karşısında

kaçabilmek

için,
- savaşl~da ve seferlerde yedek at olarak:49,
- oyun alanlarında, .

'•'

•.. ·

!

46
47

Bk. aynı eser, s. 4.1 0/ ~rk. ~c. I, s. 413.
Bk. aynı eser, s. 486/ Trk. tre. Il, s. 39.

48

Tafsilat ve bu süvarinin kimliti içiiı b~ İbn-i Bibi, s. 507-508/ Trk. tre. İl. s. 5·6.

49 . Bk. S. G. Agacanov, Oğuzlar, Rusçadan çev. Ekber N. Necef!Ahmed Anftaberdiyev,
İstanbul 2002, s. 351.
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- sultanıann mezarlannı ziyarette kullanilmakta idi;
Aynca halifele~e ve hükümdarlara hürmet göstermek amacıyla cenfbetin
ÜZengisi veya tırnağı öpülüyordu.
... ~;

•

;'

i)

:

Cenfbetten türe~Ş bh kellıpe 'ise cenfb~t-keş oİup, B~r;ha~-ı. Katı'ya
göreso, "yedek çekici ki, yedekçi tabir olunur. Tavile (ahır) beyi ve mirabur
manaSma gelmektedir. Lugat-niime'de51 cenfhei-keş .mi.rMıur_<?l_apk izah edilmiştir. DevellioğJu52 'nun, açıklaması ise, "yedek hayvanı çekip götüren~' şek
lindedir.Hasan Envefi53'nin açıklaması da Devellioğlu'nunkine benzemekt~
dir, "yedek atı çeken". Kanar54 bu terimi cenibekeş okuyarak, "yedek nayvan
çeken" olarak açıklıyor.
·
Yedek tabiri Osmanlılar'da da kullanılmaktadır. S.öz gelişi Evliya
Çelebiss• de şöyle bir örnek görüyoruz, " ...hakir cürİı:ies!fle re~a e~Üp asker-i
İslam'ın mecruh olaniann cümle boş atıanna bindirtip cüıiıle koşkol yedekler
olup cümle altı yüzden mütecaviz mecruh.. ". Pakalın56, "binilecek attan·başk~
bulundurulan ata yedek denildiğini" zikrediyor. Uzunçarşı~57, yed~kçi tarifinden harekçtıe, "seferlerde ve alaylarda padişahın yedek atıarını çeken gedikli
yani miktan muayyen otuz neferden müre~ep ve muv_~zaf bir silahdar
zümresi" şeklinde bir açıklamada bulunuyor. Osmanlı sarayında padişahın
tahta çıkışındaki at binme töreninde işl~meli ipekler ve kalk~arla süslenmiş
yedekatıarda yer almaktaydı_ Ayrıca sUnnet düğünlerinden .soru.:*i atlı alaylara
saray çevresine mensup olanlara ait yedek atıar ~a iştirak ~tmekteydi58~
.

ı

. .

51

Bk s. 116, aynca bk. Hasan En veri, s. 214 ve Lugat-ntime, aynı yer. ..
,
. '
Bk. s. 7784.

52

Bk s. 164.

50

.

~
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~
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53

Bk. s. 212.

54

B k. Örnekli Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, İstanbul 2003~ s. '199. · :.

55

Bk. Seyahatname-yi Evliya Çelebi, nşr. Seyyid Ali Kahraman- Yücel Daglı, İstanbul
2002, VI, s. 218.

56

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1946, III, ~İ3.
Osmanlı Devleti Teşkilatında Kapıkulu Ocak/an, ll, Ankara 1944, 150 _; Aynca bk.

57
58

M. Serıoglu, Osmanlı Tarihi LQgatı, İstanbul 1986, s. 363.
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B k. E. Esin, "Türk Sanatında At", Türk Kültüründe At ve ÇağdaŞ Aiçılık, İstanbul
1995, s. 58 ve 71.
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