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ta binmek acaba neler katıyor insana?
Hiç düşündünüz mü binicilik sporunun
özelliklerini? Temiz kıyafetler, beyaz
pantolonlar, papyonlar ve atın üzerinde
asil bir duruş... Akıllara zarar bir düzen
var bu sporda... Aristokrat davranışlar
eşliğinde atla senkronize hareketler söz
konusu… Atın üzerine oturan, kendini
Köroğlu gibi hissediyor. Ata binerken
sizi rahat ettirecek ve koruyabilecek
esnek kıyafetler giyerseniz ata
binebilirsiniz. Lakin kask, eldiven,
uygun çizme (altı mutlaka tırtıklı olmalı)
kullanmanız emniyetiniz ve hayvan
sevgisi için şart.
Küçükken babam bizi işinden vakit
buldukça küçük çiftlik hayvanlarının
bulunduğu semt hayvan bahçelerine
götürürdü. Orada bulunan koyunları,
keçileri, ördekleri ve diğer kanatlıları
yemlerdik. Hollanda’da bu pek
meşhurdur ve küçükler sık sık
götürülür. Hem hayvan sevgisini
aşılamak hem doğayla alakalı birşeyler
yapmak için çocuklara güzel bir
teşvik... Beş yaşındayken korkusuzca tel
kapının ardındaki hayvanların yanına
girmeyi başarıp elimden yem yemeleri
için arkalarından koştururdum. İlk
bu yaşlardayken atları çok yakından
görebilme fırsatım oldu. Bana bina gibi
uzun ve büyük gelen bu hayvanları
aşağıdan seyretmek pek kolay değildi.
Panayırlardaki atlıkarınca ile benzerliği
ise hiç yoktu. Bu asil ama bir o kadar
ürkek hayvanlara o yaşlarda merakım
başladı.
İki canlının birlikte yaptığı bu
sporu herkesin yapması gerektiğini
düşünüyorum. Atlar gözümde bir
rehabilitasyon niteliği taşıyor. İnsan
atın üzerindeyken tüm olup bitenlerden
sıyrılıp onunla bütünleştiğinde zamanın
nasıl geçtiğini inanın hissetmiyor.
Ruhen onarıcı bir yönü var ve beni her
zaman sakinleştiriyor. Ayrıca gruplar
halinde yapılacak binicilik, çalışanlara
ortak bir konu ve farklı bir etkinlik

sunacaktır. Aynı zamanda değişik bir
faaliyet yapan çalışanların kuruma
bağlılıkları artacak ve verimlilikleri
yükselecektir. Ata hakim olabilmek
insanın adeta özgüvenini yerine
getiriyor. Böylece liderlik özellikleri
gelişiyor.
Atlar, sürü hayvanıdır ve çok
uysaldır. Ama seslere karşı ürkek
davranıp hırçınlaşabilirler. Örneğin
otomobil farı, şimşek, patlayan flaş,
ani zil veya korna sesi sizi zor duruma
sokabilir. Ata binerken bunlardan uzak
yerlerde hobinizi gerçekleştirmek en
mantıklısı.
Üç sene amatör olarak aralıksız
binicilikle ilgilendim. Keşke daha yakın
olsada bu hobime aynı sıklıkta devam
edebilsem. Şimdilerde ise sadece çok
bunaldığımda ve kafamı dağıtmak
istediğim zamanlarda gidiyorum.
İstanbul’da bir at çiftliğine veya binicilik
okula gidebilmek için her şeyden önce
ulaşımınızı iyi ayarlamanız gerekiyor.
Şayet kentin göbeğinde oturuyorsanız,
bu oldukça vaktinizi alabilir çünkü
otomobil olmadan gitmek kolay değil.
Hollanda’da bisikletimin üzerine atlar,
doğanın içinden kıvrılan daracık
patika köy yollarının üzerinde pedal
çevirerek çiftliğe ulaşırdım. Yarım
saat ata binebilmek için öncesinden 10
kilometre pedal çevirirdim, bu müthiş
bir haz verirdi bana, hele de bunun
sonunda keyifli bir at binişim olacağının
bilincindeysem. Aramızda hiç binmemiş
olanlara mutlaka ama mutlaka bir
kerede olsa denemelerini tavsiye
ederim. Etrafınızdaki tüm stresten,
karmaşadan, kentin gürültüsünden
uzak bir yerde zihninizi ve bedeninizi
dinlendirebileceğiniz bir uğraş.
Ayıracağınız sadece 30 dakika bile sizi
bambaşka yerlere taşıyor ve dünya ile
bağınızı kopartıyor, zaman sizin için
adeta durmuş oluyor. 30 dakikanın
sonunda siz iki saattir ata biniyormuş
gibi hissediyorsunuz.
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