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ÖZET 

Türk ve İran ilişkileri çok eski zamanlara dayanmaktadır, Türklerle İranlılar, ta
rih boyunca bazen komşu bazen de aynı topraklar üzerinde birlikte yaşamışlar; 
bu birliktelikte, İran toprakları ve İranlılar, İran tarihinin ihmal edemeyeceği kadar 
önemli bir bölümünde ya doğrudan doğruya Türk devletlerinin ya da Türk soyu
na mensup ailelerin hakimiyeti altında bulunmuşlardır. Bunun sonucu olarak da, 

limeler girmeye başlamıştır. Ayrıca ilk ve sonraki dönemlere ait Farsça şiirlerde 
Türkçe kelimeler kullanılmıştır. Kahramanlık özellikleri ve güzellik vasıfları etra
fında sık sık Türk'e, çeşitti Türk hanlarına, soylarına, Türk şehirlerine ve genel 
isimlendirmeyle Turan ve Türkistan'a yer verilmiştir. Gazneli ve Selçuklu sultan
ları, varisleri ve onların devlet adamları övülürken kullanılan hitaplar, tavsifler ve 
ifadeler, tamamen Türklerle, onların kahramanlık/arıyla, dinî heyecanla, Halifeye 
saygı ve Sünnîliği gözetmekle doludur, İran tarihine ve mitolojisine ait kahraman
lara Türk sultanlar ve devlet adamları karşısında değer verilmemiştir. Bu çatışma 
ile bütün bu hususlar şahid beyitler getirilerek açıklanmıştır. 
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Türkçe, Farsça, Türk, Fars Edebiyatı, Şiir, Şâir, Etki, Türkistan 
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iki dil arasında etkileşim olmuştur. Bu etkileşim neticesinde, Farsça'ya Türkçe ke
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Tarihin ve coğrafyanın yan yana getirdiği iki 
toplum olan Türkler ve iranlılar hemen daima ha
zan komşu olarak hazan da aynı topraklar üze
rinde birlikte yaşamışlardır. Ancak Türk ve Iran 
ilişkilerinin ne zaman başladığı tam ve kesin ola
rak tespit edilememiştir. Bazı kaynaklar, Türkle
rin Iran top raklarında varlığının tarihin çok eski 
zamanlarına bağlamaktadırlar *. Ancak bu görüş
ler günümüzde müphemliğini sürdürse de Türkler 
ile iranlıların tarih boyunca bazan komşu olduğu 
hazan da aynı topraklar üzerinde birlikte yaşadığı 
kesindir. Bu birliktelikte, Iran toprakları ve iran
lılar, Iran tarihinin ihmal edemeyeceği kadar 
önemli bir bölümünde ya doğrudan doğruya Türk 
devletlerinin ya da Türk soyuna mensup ailelerin 
hakimiyeti altında yaşamışlardır2 (Rasim, 1972). 
Diller arasındaki etkileşime komşuluk, ticaret, 
dinde müştereklik gibi unsurların etki ettiği göz 
önünde bulundurulursa, iki dil arasında etkileşi
min olacağı, bu etkileşim neticesinde karşılıklı 
kelime alıp kelime verileceği bunun da gayet nor
mal olduğu rahatlıkla görülebilir. Zaten Sâsânîler 
devrinde, hatta onlardan çok evvel Türklerin iran
lılar ile sıkı münasebeti malumdur. Bu münase
betler, Sâsânîlerin çöküşünden sonra da kuvvetle
nerek artmıştır. XVI. asra kadar Iran sahasına ye
ni yeni birçok Türk unsurlarının gelmesi, bu su
retle Türk ve Fars unsurlarının Iran ve Afgan sa
halarında yan yana ve aynı siyasî hakimiyet al
tında müşterek bir hayat geçirmeleri, her iki unsu
run da aynı kültür çerçevesi içinde yaşamaları gi
bi etkenler iki dilin birbiri üzerinde karşılıklı etki 
bırakmasını zaruri kılmıştır (Köprülü, 1989). 

Bu etkileşim konusunda özellikle batılı âlim
ler, Farsça'nın Türk dili üzerindeki tesiri konu
sunda çeşitli araştırmalar yapmışlardır. Bu araş
tırmalarında, Farsça'da mevcut birçok Türkçe ke
limenin, daha ziyade, Iran menşeli olduğunu sa
vunmuşlardır. Meselâ, Türkçe 'aş' kelimesini Th. 
Houtsman, P. Horn Sanskritçe ile izah etmek iste

mişler; ancak Benveniste bunun yanlışlığını ispat
lamıştır. Paul Pelliot ise birçok müşterek kelime
nin aslen iran'ca mı, yoksa Altay'ca mı olduğunu 
tayin etmenin imkânsız olduğunu savunmuştur 
(Köprülü, 1989). Biz burada daha çok Türkçe'nin 
Farsça'ya etkisi ve Türk kültürünün Fars şiirine 
yansımaları üzerinde duracağız. 

Farsça ile Türkçe'nin kelime alış verişleri çok 
eski zamanlara dayanmaktadır. Humâî, Iran diline 
Türkçe kelimelerin milattan önce VI. asırdan ön
ce girdiğini belirtir (Humâî, 1340). Berthels, Ma

tinlerde bu durumun çok açık olarak görüldüğü
nü, Farsça bir dua metnindeki "Tanrı" ve "tegin 

rek izah eder. Farsça ve Türkçe Manî edebiyatının 
yan yana geliştiğini ifade eder (Karaismailoğlu, 
1999). 

tan sonra, Türk-Fars münasebetleri daha da kuv

büyük merkezlerde, din ve kültür birliği çok ça

Bağdat'a gelerek islâm'ı kabul eden Türkler Ab-
basilerin ilk devirlerinden itibaren idare ve siyaset 

doğu iran'da da, Samanoğulları devletinde başla
yan Türk nüfuzu (Mercii, 1994), Gaznelilerin ku
ruluşu ile iyice arttı. Bu sırada doğu ve batı Tür
kistan'da Karahanlılar saltanatının güçlenmesi ve 
Hind fatihi Gazneli Mahmûd'un hemen bütün 

kimiyetine rağmen, Şark-islâm dünyasında he
men hemen hegemonyasını kurdu (Köprülü, 
1989). Gaznelilerin yerine kurulan Selçuklular 
döneminde ise, şiî Fatımîlerin yönetimindeki Mı
sır ve Kuzey Afrika hariç Hicaz, Yemen ve Um
man dahil olmak üzere bütün Batı islâm-Arap ül
keleri hemen hemen tamamen Türklerin yönetimi 
altına girdi. Böylece Türkler, islâm âleminde hak-
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Sâsânîlerin yıkılmasından sonra İran, İslâm 

sahasında mevki aldıkları gibi, Maveraünnehir ve 

buk bir kaynaşmayı sağladı. Çeşitli sebeplerle 

vetlendi. Özellikle idare eden sınıflar arasında ve 

vaş Türkler arasında yayılıp yerleşmeğe başladık

(henüz anlamında)" kelimeleriyle örneklendire

nî (215-274) dini ile ilgili Farsça ve Türkçe me

devleti dairesine girdikten ve İslâmiyet yavaş ya

İran'a hakim olması, Bağdad'da Deylemîlerin ha
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lı ve gerçek bir itibar ve üstünlük kazandılar. Bu 
dönemlerde özellikle padişahların şiire ve şâire 
önem vermesi sayesinde bir kısmı irken Türk olan 
Farsça şiir söyleyen şâirler yetişti. Bu dönemler
de Farsça'nın resmî dil olarak kullanılmasının ya
nında, Türkçe, konuşma dili olarak özellikle ha
nedan ve orduda kullanılmaktaydı. Özellikle yö
netimin himayesi altına girmek isteyen âlimler, 
sanatkârlar ve memurlar da Türkçe öğrenmeye 
başlamışlardır. Gerek bu sebeple Türkçe öğren
mek isteyenler, gerekse Türk olup da Farsça şiir 
söyleyenler sayesinde Gazneliler, Selçuklular, 
Hârezmşahlar ve ilhanlılar döneminde Farsça şi
irlerde Türkçe kelimeler kullanılmaya başlandı 
(Köprülü, 1989). XV. asırda Timurlular, Karako-
yunlular ve Akkoyunluların hakimiyeti Farsça'ya 
Türkçe kelimelerin girmesinde önemli etken ol
muştur (Köprülü, 1989). Safevîler döneminde de 
padişahların Türk olması, idarî ve askerî teşkilat
ta Türklerin bulunması sebebiyle Farsça'ya Türk
çe kerimler girmeye devam etmiş, hatta Türkçe 
eserler yazılmıştır. Bu dönemde padişahların 
Türkçe'ye gösterdikleri büyük ilgi neticesinde, 
Türkçe Azerbaycan'ın merkez bölgelerinde en 
fazla konuşulan dil hüviyetini kazanmıştır (Ka
nar, 1994). 

Özellikle bir şiirinde kendisinin Türk olmadı
ğını belirten3 Karahanlılar dönemi saray şâirlerin
den Sûzenî'nin (Süzenî, 1338; Dayvlatshâh, 1901; 
Ateş, 1968; Furûzanfer, 1369) Türkçe-Farsç a bir
kaç mülemma beyit söylemesi, şiirlerinde bazı 
Türkçe kelimeleri kullanması; meşhur Hayyâm'ın 
Nevrûz-nâme isimli risalesinin ata hasrettiği kıs
mında, Efrâsiyâb'ın ata dair meşhur, at irke andag 
kim kökke ay sözünü alması o dönemde Farsların 
da Türkçe bildiklerini açık olarak göstermektedir 
(Köprülü, 1989). Şiirlerinde ve nesirlerinde Türk
çe'yi kullanan bu insanların, Türkçe'yi konuştuk
larını düşünmek de gerekir kanaatindeyiz. 

Yüzyıllar boyu süren Türk-tran kavimlerinin 
karşılıklı münasebetleri sırasında özellikle Türk-

Timurilerin idaresindeki iran'ın diline, Türk
çe'den geçen küçümsenemeyecek miktardaki ke
lime ve tâbirleri Doefer (Doefer, 1965), 4 ciltlik 
eserinin birinci cildinde işlemiştir. Müellif burada 
pek çok misallerle aydınlatılmış bilgiler vererek, 
Farsça olarak öğrenilen bazı kelimelerin esasında 
Türkçe olduğunu da ortaya koymuştur.Meselâ, 
ümid, Eski Türkçe'de umug, umunç, 'umut'; ba
hadır (kahraman), Eski Türkçede bagatur, batur 
gibi (Çağatay, 1971). 

Türkler ile iranlılar arasındaki bu etkileşim 
sadece kelimeyle sınırlı kalmamış, deyim ve ata
sözleri de karşılıklı mübadele edilmiş (Olgun, 
1989), hatta Türklerle ilgili çeşitli hususiyetler de 
Fars şiirine yansımıştır. 

Bizzat Iran edebiyat tarihlerinde de, Fars
ça'ya Türkçe kelimelerin geçtiği belirtilerek bazı
ları sayılmıştır (Şafak, 1352; Safa, 1363). Farsça-
ya giren Türkçe kelimeler Lugat-nâme (Dehhudâ, 
1373), Ferheng-i Fârisî (Mu'în, 1371), Ferheng-i 
Amîd (Amîd, 1362), Ferheng-i Ziya (Sükûn, 
1984), Persian-English Dictionary (Steingass, 
1975) gibi Farsça sözlüklerde de geçmektedir. 
Ayrıca, Türkçe'den Farsça'ya geçen bu kelimele
rin, Farsça şiirlerde kullanıldığı da görülmektedir: 

Sûzenî (Râdûyânî, 1949; Avfi, 1906, f: 

Ey ay yüzlü Türk, bir gece odama gelsen ve 
konuk gerek mi desen ne olur? Gül yüzlüm, 
ben Türk değilsem de, karanumm karanlık, çi-
çekin gül olduğunu bilirim!5 . 

Nizamî (Resulzade, 1951, 1991): 

Pervin yıldızı, sarı ipekten bayrağı altın bir 
sancağa çekmiştir6. 

Bayrakların kırmızı atlasları açılmış, cenk ye
ri ateş düşmüş bir kamışlığa dönmüştü (Niza
mî, 1986)1. 
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Kayser, Hakan ve Fağfur öncü tertibatından 
bir amaç (Bir ok atımı mesafe, hedef) uzakta 
duruyorlardı (Resulzade, 1951,1991)*. 

Firdevsî (Şehname, 1363 ): 

Çin hakanına bir mektup yazdı. Sanki hançe
rinden kalem yaptı9. 

Yağma (Sükûn, 1984 ): 

Sakinin yüz örtüsünü kaldır da gül yüzünü 
açıkça seyret; elindeki lâle renkli ayağ (ayaklı 
kadeh) a bak; şarap içenleri çağır10. 

Fahrî (Sükûn, 1984 ): 

Onun askeri torba ve çantasını tarak ve çak
mak yerine yakutlarla doldurur11. 

Farsça'da, Türkçe eklerle yapılmış Farsça ke
limeler de bulunmaktadır. Bu kelimelerin de Fars 
şiirinde kullanıldığı müşahede edilmektedir. Me
selâ, ci ekiyle yapılan meyânci (:aracı); lah ekiy
le yapılan seng-lah (.-taşlık) gibi (Resulzade, 
1951, 1991): 

Meyanciye ve mütercime ihtiyacı olmadan 
herkesin dilinden anlardı (Nizamî)12. 

Tuzlak ve taşlıkta epeyi (hayvan) sürdü; yolu 
gâh dar gâh da genişti (Nizâmı)13. 

tik dönemlere ait Farsça şiirlerde kahramanlık 
ve güzellik özellikleri etrafında sık sık Türk'e, çe
şitli Türk hanlarına, soylarına, Türk şehirlerine ve 
genel isimlendirmeyle Turan ve Türkistan'a yer 
verilmiştir. Rûdekî (ö. 329/94iy'den bir müddet 

önce yaşamış ilk şâirlerden Ferâlâvî'nin şu beyti 
bunun örneklerinden biridir: 

"Bulut, ok atan öfkeli Türk gibi; sanki şimşek 
onun oku, gök kuşağı ise yayı"14 (Lazard, 
1964, C. II; Karaismailoğlu, 1999a'dan). 

Rûdekî, bir beytinde Sâmânî (204-395/819-
1005) ordusunu överek tanıtırken şöyle demekte
dir: 

"Ön safta ayakta binlerce Türk. Her biri iki 
haftalık ay gibi.15" 
(Rûdekî, 1373; Karaismailoğlu, 1999a'dan) 

tik şâirlerden Ebu'1-Abbâs-i Rebencenî Orta 
Asya'daki Fergana bölgesi veya şehri ile ilgili 
hislerini bir beytinde şöyle dile getirmektedir 
(Karaismailoğlu, 1999a): 

Ben bir kuru bitki idim, Fergana'ya gittim. 
Yaş mersin ağacı oldum, boyca da karaağaç 
gibi."16 (Lazard, 1964, C. II; Karaismailoğlu, 
1999a'dan) 

Feridüddin Attar, bir beytinde Türkistan ülke
sini şöyle kullanır (Sükûn, 1984 ): 

Esen rüzgarın şiddetinden o, yarı diri Türkis
tan'a düştü17. 

Yine ilk ve sonraki dönem şiirlerinde, ayrıca 
Türk, bölge adı olarak ve insan güzelliği açısın
dan anılmakta, çeşitli vesilelerle Karluk (Halluh), 
Talaş (Taraz), Türkmen (Türkemen) (Karaisma
iloğlu, 1999a), Yağma, Çigil, tlek (Eylek), Kaş-
gar (Kaçgar), Huten (Hatâ, Hıta), Herhîz (Kır
gız), Çaç, Soğd, Tamgaç, Kıfçak (Kıpçak) yer ve
ya soy adları belirtilmektedir. Belirtilen bu yer ve 
soy adlarının bazılarının bir mecaz veya rumuz 
şeklinde kullanıldığı da görülmektedir: 

Rûdekî bir beytinde Türk, Tacik, Türkmen, 
Guz (Oğuz) ve Hazer soy adlarını birlikte kul
lanmıştır (Rûdekî, 1341)1*. 

bilig-ll/Güz'99 



35 

Çigil (Hafız, 1372): 

Gülün güzelliği Çin ve Çigil diyarındaki mis
ke muhtaç değildir. Nefesi kendi kaftanının 
iliğinde hâsıl olur (Gölpmarh, 1988)19. 

Bu lâle yanaklılar ki asılları Çigildendir; Ya 
Rabbi! Temiz olan hilkatleri hangi çamurdan
dır (Şâ'ir). (Sükûn, 1984 )20 

Yağma (Avfi, 1906): 

Yağma güzelleri güzellik yolu ile sürekli gö
nülleri yağma ederler. Senin makamının ha-
setçisi, canı yağma yeline verdi. Yağma gü
zellerinin elinden sen şarap iç2 1 . 
Ey Sa'dî! Yağma dilberlerinin işvesine gönül 
verirsen gönlün yağmaya uğrar demedim 
mi? (Sa'dî). (Sükûn, 1984 ) 2 2 . 

Karluk (Halluh): 

Mutluluk meclisinde, bazen Halluh (Karluk) 
güzelinin bazen de Yağma güzelinin elinden 
daima parlak şarap al (Ferruhî, 1335)23. 
Nergis gözlü, gül yanaklı güzellerinin çoklu
ğundan Farhar ve Halluh (Karluk) şaşkınlık 
içinde kalmış (İbn Bibi, 1996 ). 
Halluh güzellerinin güneşi şehinşaha bile ce
vap verdi (Nizamî) (Resulzâde, 1951, 1991)24. 

Taraz (Talaş) (Ferruhî, 1335): 

An o geceyi ki, o Taraz (Talaş) güzellerinin 
yaldızı beni ezan vaktine kadar eğlendirdi25. 

Senin her tüyünle Habeşistan'dan Taraz'a ka
dar Arap ve Türk hücuma geçmiştir (Nizamî). 
(Resulzâde, 1951, 1991 ) 2 6 . 

tlek (Eylek) (Sükûn, 1984 ): 

Ey tlek (Eylek) güzellerinin padişahı! Gel 
(Hindu şah)27. 

tlek yer ismi yanında, tlek şehrinin başkanı 
manasına da gelmekte olup derece olarak Turan 
hanlarından aşağıdadır, tlek bu manasıyla da Fars 
şiirinde kullanılmıştır. Mesud'un şu beyitlerinde 
olduğu gibi (Sükûn, 1984 ): 

Senin harp meydanında şahlar, padişahlar ha
demedirler; senin meclisinde hakan ve reisler 
kapıcıdırlar. 
Hangi han vardır ki senin yanında başkan de
ğildir. Hangi bey vardır ki senin yanında ça
vuş değildir28. 

Kaş gar (Kaç gar) (Sükûn, 1984): 

Kırmızı gül, güzün ilk ayında bahçede yine 
gizlendi. Bahçenin sarayı Kaşgarlı gül yanak
lılarla dolu (Ezrekî). 

Onu yanıma oturttum ve bir bir şarap verdim ki 
ondan Kaşgar ayının yanağı lâleye döndü (Kâ-
nîp. 

Huten (Hatâ, Hıtâ) (Sükûn, 1984): 

Sen amber kokan kıvırcık saçınla Çin miskini 
dağıtınca dünyanın etek ve yakasını yani bü
tün dünyayı Huten miskiyle doldurursun 
(Yağma)30. 
Hıta ahusunun beyaz göbeğinden taze, siyah 
misk çıkar. Ne kadar acayiptir ki benim siyah, 
taze saçlarımdan beyazlık nafesi zuhur etti 
(Geneeli Nizamî, 1944). 

Hatalı güzellerden vaz geçmek gerçi ayn-ı sa-
vaptır. Lâkin bu köle ne yapsın ki nefsine fer
man dinletemez (Sa'dî) (Sa'dî, 1985). 

Hirhîz (Kırgız) (Sükûn, 1984 ): 

Seni methedenlerin; huyunu öğmeleriyle ağız
ları Hirhîz (Kırgız) ahularının göbeği gibi mis
kiyle dolar (Ezrekî)31. 
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Kırgız, Çaç ve Kaşgar'dan birçok altın kemer
li pehlivan çağırdı (Nizâmı). (Resulzâde, 
1951,199 İp. 

Çaç (Sükûn, 1984 ): 

Çaç işi kemanlar ve Çin işi ipekli kumaşlar, 
birkaç da değerli kılıç (Nizâmı)33. 

Soğd (Resulzâde, 1951, 1991): 

Soğdlu çalgıcılar rudun avazını feleğe kaldır
mışlar (Nizamî)34. 

Tamgaç (Resulzâde, 1951, 1991): 

Tamgaçkların kaşları gibi bir kemend ki, ayrı
lık da Çaçhların kemanları (yayları) gibidir 
(Nizâmı)35. 

Kıfçak (Kıpçak) (Resulzâde, 1951, 1991): 

Çölü baştan başa bütün Kıpçaklar gördü. Ora
da beyaz bedenli güzeller gördü (Nizâmı)36. 

Farsça'da 'âhû-yi Amû (Amû, Ceyhun nehri 
kenarında bir köyün adıdır.)' terkibi de Türk gü
zeli manasında kullanılmıştır. Katran'in şu beyit
lerinde bu durumu görmekteyiz (Sükûn, 1984 ): 

O Türk güzelinin dostluğu kesmesi beni da
ima elem içinde buradan oraya koşan, sıkıntı 
içinde bu taraftan o tarafa giden yavrusu öl
müş ceylana benzetir37. 

Keykavus, Kâbûs-nâme'nin yirmi üçüncü bö
lümünde, çeşitli kavimlere mensup gulâm (kul, 
köle) ve cariyeleri mukayese edip değerlendirir

ken en üstün yeri, kuşkusuz Türk de güzel olursa 
gayet güzel olur...Türk'ten hangi taife içinde 
olursa olsun, güzelliğini anlatmaya değer güzeller 
çıkar diyerek Türk güzellerine verir (Keykavus, 
1368; trhs). 

Târîh-i Cihân-güşâ sahibi Ata Melik Cüvey-
nî'nin bir Türk güzeli hakkındaki şiiri, divan şi-
irindeki güzelin gözlerinin çekici ve avlayıcı ola
rak tasavvurunun Türk güzellerinden gelme bir 
imaj olduğunu göstermesi bakımından manidar
dır: 

Ey Arap bâdiyeleri, benden uzaklasın. Benim 
bağlarım Türk şehirlerine bağlıdır. Ve ey iri 
gözlü olan güzeller, kendi kavminizin yanına 
gidin. Çünkü beni deli eden iri gözler değil, 
dar ve çekik gözlerdir (Akün, 1994). 

Nitekim Ömer Hayyâm, bir rubaisinde Türk 
güzellerin gözlerinin güzelliğini şu şekilde dile 
getirmiştir (Abdullah Cevdet, 1926): 

Türk güzellerinin güzel gözleri bu kimsenin 
ve hür gönüllerin temaşalarına has olduğu hal
de şâkirdlerin mutena'im oldukları bir malikâ
ne olmuştur38. 

Türk kelimesi, yukarıda belirtildiği gibi Fars
ça'da daha çok "mahbub, maşuka, güzel" mânâ
sında kullanılmıştır. Nitekim Rahîm Afîfî, Fer-
heng-nâme-i Şi'rî isimli sözlüğünde Türk kelime
sinin "Mahbub, maşuktan kinaye olduğu yani 
sevgili mânâsında kullanıldığı" (Afifi, 1372) nı 
belirtmektedir. Türk sözünün sevgili manasında 
kullanıldığını şu beyitlerde açıkça görmekteyiz: 

Bütün cihan aşk fitnesinin şehidleriyle dolu, 
benim Türk sevgilim ise okunu henüz yayında 
tutuyor3?. (Akün, 1994). 
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Benim onurlu sevdim şaraba meylederse 
onun yanağmm hararetinden gOnul kuşu ke
bap olur Çiahjfif* (ŞüMin, 1984 ) 
Buna bağlı olarak Farsçad a, "Turk-İ bîd-hvâh. 

Tuık-i bed-hü. Tuık-i iannâz, Tuık-i cefâ-ger. 
Turk-iÇinî-tnâz. Tuık-hü, Turk-ihârgâhî. Tuık-İ 
dil-si tan, Turk-İ dil-keş, Tuık-i zulm-pîşe, Tuık-i 
hindü-hâl, Turk-i şekeı-ırz, Tuık-i kemân-keş.." 
gibi çeşitli tr kipler (D'Jthudâ 1373; Afifi. 1372) 
meydana geâr İlmiş ve Fars şüı inde kullanılmıştır. 
Ayaca 'Türk' kelimesiyfe çeşitli fuller de türetil
miştir: Tuıkî âvorden, Tuıkî tâz keıden, Tuıkî 
Kerden gibi (.407. 1372). 

Gazne şehrinde Gaznclilcr devletinin kurul
masıyla bu bölgedeki Tuık asıllı nüfusun gerek 
SâmânUer (204-395/819-1186) döneminde ordu-
da; idaıede ve gerekse Gaznelileı (352-582/963-
1186) döneminde tümüyle etkin olduğu yıllaıda 
gelsen Yeni Faısçaya ait kasidelerin çoğunluğu, 
Tuık asıllı Gazneli Mahmüd. oğullan Muham-
med ve Mes'üd başta olmak UzereGazneli devlet 
adanüan için yanlmıştn. Onlaıla bazen barşık 
bazen savaş halinde bulunan Kadiı Han, Toğan 
Han. H&a Hin. AhTegİn.Arslan Tcgİn gibi Cey
hun nehrınmsınuteşk fl ettiği Türkistan'dakihan-
laı ve emiıleı de anâmışDı. Muhalif Türk toplu
lukla! İçin kimi zaman Ovucu ifadeleıe ya venl-
mesi de dikkat çekicidiı. 

Hepsi Antet gibi savaşçı Dek (iVg) ve Toğan 
gibi on, on iki cmiı geldi. 

Bedenleri harpb yoğrulmuş, tabiatlan hamle 
yapmaya uygun hale gelmiş ve güzleri uyku
suzluğa alışmış41 (Unsurt, 1341; Karaisrnail-
oğbı, Î999a'âan) 

Sultan Mahmüd'u üveıken ona bağlılığını bıl-
diıen diğeı Tuık sultanı Kadiı Han için Feııuhî 
şOyle diyor: 

Dünya duıdukça mevki, makam, değeı ve kıy
mete Türkistan ülkesi Kadiı Han gibi han 
görmemişte. 

Çin ve Maçİnden Rum ve Rusa kadar; Sakla-
ba kadar hepsi Han'ın vilayetidiı ve Han'ın 
İtaati altındadır41. (Ferruhî, 1335; Karaisma-
iiûğlu, 1999a'dan) 

Burada anılan isimler, Ceyhun nehrinin doğu 
tararında Türkistan'da hüküm suren Karabaldıra-
ıa(382607/992-1211) ilk hanlarıdır. Bu dönem
lerde İran tarafm da Gaznelİleıin hakimiyet kur
muş olman nedeniyle Iran ve Turan, Türk asıllı 
sultanların idaresi altına gitmiştir. Bu nedenle 
İran'ın yani Acem'in hakimi olarak Gazneli sul
tanlar, daima 'Şâh-ı Acem', *Şâh-ı İran'. "Hus-
rev-iîıân', "Melik-İÜ Sı' gibi unvanlarla an itmiş
tir (Karaismailoğüı, 1999a). Unsun, Sultan Mah
müd'u Ovduğu k sâdeler İnde. O'nu 'şâh-ı Acem' 
(Unsurî. 1341): 

Doğunun Husrevi, devletin yemini olan o 
Acem şahının yaranışı d aima devletin başına 
taç olsun43. 

Şah-ı Acem, dizgin hamlesiyle şahlanınca, o 
kavimden Rebî' ve Mazar gibi tek kimse kal
madı44. 

Ferruhî ise, *şeh-i Iran' diye anmışor (Ferru-
tö, 1335): 

Doğru söyledin. Ketr çölünde İran şahı Mah-
mud'un Önünde hanendi ordusu yenildi41. 

Türk hükümdarlarına ait şahıs veyasoy adla
rının şâirlerin dilinde mecazî birer tabir olarak 
kullanıldığı da görülmektedir. Hâkânî'nİn şubey-

■ J A j ' j i ı & J ' î - ^ û i i - i i , 
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tinde olduğu gibi (Resulzâde, 1951, 1991): 
Şeref açısından (yönünden) Karahan'a gece, 
Aksunkur'a gündüz, Togan Şah'a da tuğra 
verdin. Övgüler sana ey melik! 

Burada özellikle şu konuya dikkat çekmek is
tiyoruz, Gazneliler döneminde yaşamış olan Un-
surî, Ferruhî ve Menûçihrî'nin şiirleri şaşılacak 
derecede Türk dünyasıyla ilgilidir. Bu şairler, Tu
ran, Türkistan ve yine yer adı olarak Türk'ü defa
larca anarlar. Kaşgar, Karluk (Halluh), Özgend, 
Balasagun, tlek, Taraz (Talaş), Huten gibi Tür
kistan'daki şehirler ve bölgelerin de şiirlerde esin 
kaynağı olduğu görülmektedir. 

Özkend'den Rey kapısına kadar insanlarını 
ortadan kaldırmak için savaşma (Unsurî, 

Ve eğer Taraz'ı (Talaş 'ı) bana ver dersen, Ta
raz'in da efendisi odur (Ferruhî, 1335)47. 

Bu şâirlerin şiirlerinde, genel olarak Türk adı
nın yanı sıra Karluk (Halluh), Oğuz, Hazar, Çigil, 
Yağma, Kırgız (Hirhiz), Türkmen boy adları kul
lanılmış ve bazen yerlere nisbetle Çin Türkleri; 
Çigil ve Kandahar Türkleri şeklinde isimlendir
melere gidilmiştir (Karaismailoğlu, 1999a). 

Şâirler, Sultan Mahmûd başta olmak üzere48 

devlet adamlarını övmek için yazdıkları bazı ka
sidelere "Ey Türk!" seslenişiyle başlamışlardır. 
Şiirlerinin ilk beyitlerinde veya son dua beyitle
rinde Türk güzellerine defalarca yer vermişler, 
beğenilen ve yüceltilen güzellikleri onlarla anlat
maya çalışmışlardır: 

Ey Türk! Yakup tekrar dünyada dirilse Yûsuf 
Peygamberden seni ayıramaz49 (Unsurî, 
1341; Karaismailoğlu, 1999a'dan). 

Ey Türk! Yağma ve Karluk baş fitnecisisin. 

Hem misk saçlı selvi, hem gülyanaklı aysın50 

(Unsurî, 1341; Karaismailoğlu, 1999a'dan). 
Cadılıkta Babilli ihtiyarların öğretmeni, gü
zellikte, Karluk Türklerinin öncüsüsün51 (Un
surî, 1341; Karaismailoğlu, 1999a'dan). 

Ey Türk! Sana olacak kötü gözden korkarım, 
daima Ya Rabbi, onu koru diye söylüyorum52 

(Ferruhî, 1335; Karaismailoğlu, 1999a'dan). 

Yine bu ve daha sonraki dönem şiirlerinde bu 
hitabın, Türk güzellerine yapıldığı görülmektedir: 

Ey ay yüzlü Türk, bir gece odama gelsen ve 
konuk gerek mi desen ne olur? (Sûzenî)53 (Râ-
dûyânî, 1949; Av fi, 1906) 

Ey Türk! Bayram ve Behmen ayı olduğu için 
şarap getir. Kayıp olma, (sokakta) oyun nöbe
ti tut (Enverî, 1372)54. 

Ey ahu gözlü Türk (güzel)! Ben senin köpeği
nim. Peçeni aç. (Hilâlî)55 (Afifi, 1372). 

Şâirlerin, Sultan Mahmûd'u, varislerini ve on
ların devlet adamları ile Selçuklu sultanlarını 
överken kullandıkları hitaplar, tavsifler ve ifade
ler, tamamen Türklerle, kahramanlıklarıyla, dinî 
heyecanla, Halifeye saygı ve Sünnîliği gözetmek
le doludur. Yeni Fars edebiyatının gelenek oluş
turmasının ilk safhalarındaki şiirler sanıldığının 
aksine bu müslüman Türk sultanların ve de ço
ğunluk halkın düşünce ve kültür dünyasıyla ilgili
dir. Nitekim aşağıdaki örneklerde görüleceği üze
re Yeni Fars Edebiyatı'nın eldeki ilk ve daha son
raki divanlarında Iran tarihine ve mitolojisine ait 
kahramanlara Türk sultanlar ve devlet adamları 
karşısında değer verilmemiştir. Sultan Mahmûd'a 
hitaben Ferruhî şöyle demektedir (Karaismailoğ
lu, 1999a): 

Rüstem'in hünerleriyle ün kazandığı zamanda 
savaş oyundu ve dünya adamları da basit dü
şünceliydi. 
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Senin savaştığın şu zamanda Zal Oğlu Rüstem 
dirilse, senin Türklerinin okunu öper56. (Fer
ruhî, 1335; Karaismailoğlu, 1999a'dan) 

(O) Iran ülkesinin en büyük sultanı(dır). Iran 
onunla gençleşti. 

Ne dersin, iskender böyle yer edindi mi? Ne 
dersin. Enûşirvân böylesine sahip miydi?57 

(Ferruhî, 1335; Karaismailoğlu, 1999a'dan) 

Bir gün nerede Mahmûd'un adalet ve insafı 
anılsa, o gün Enûşirvân unutulanlardan olur58 

(Ferruhî, 1335; Karaismailoğlu, 1999a'dan). 

Sultan Mahmûd'un ordusunda Kisrâ ve Key-
kubâd gibi yüzlerce şah ve husrev vardır59. 
(Ferruhî, 1335; Karaismailoğlu, 1999a'dan) 

En düşük seviyedeki hâcibin (muhafızın), 
Cem ve Kisrâ gibi; en küçük hizmetkârın Giv 
ve Bîjen gibi60. (Ferruhî, 1335; Karaismail
oğlu, 1999a' dan) 

Mu'izzî, Sultan Melikşâh medhinde yazdığı 
kasidelerinde şöyle derken, : 

Onun kılıcının önünde, iskender Şeddi'nin ne 
yeri olur. Onun fermanı karşısında, Enûşirvân 
adaletinin ne yeri olur61. (Mu'izzî, 1362) 

tsfendiyar ve Rüstem'in hikâyesi şimdi boştur. 
Çünkü onlar, cansızdırlar ve tenleri toprakta
dır. 
Yüzbinlerce Rüstem ve üçyüzbinlerce tsfen
diyar, her gün senin sarayının önünde zemini 
öper. 62 (Mu'izzî, 1362) 

Onun fethinden istanbul sınırına kadar nişan 
(belirti) oldu. Onun adaletinden haber Türkis

tan sınırına kadar ulaştı. Onun fethi önünde, 
iskender'in fethinin ne yeri vardır. Onun ada
leti önünde Nûşirvan adaletinin ne yeri var-
dır63. (Mu'izzî, 1362) 
Sultan Sencer için yazdığı kasidelerinde ise 

onu şu şekilde över: 

Onun (Sultan Sencer'in) ismi Çin'den Kayre-
vân'a kadar meşhur oldu. Onun ismini işiten 
meliklerin hepsi onun kölesi oldu64. (Mu'izzî, 
1362) 

Eğer bugün tsfendiyar ve Rüstem ortaya çık
salar, her ikisi de savaş meydanında onun ya
yını çekemezler65. (Mu'izzî, 1362) 

Dinin yardımcısı ve doğunun hükümdarı olan 
Sencer, cihandarlardandır ve dünya sultanları
nın yadigarıdır. Selçuklulardan (onun gibisi
ni), Iran şahlarından ve şehriyarlarından, 
O'ndan (Sencer'den) daha büyüğünü feleğin 
gözü görmedi66. (Mu'izzî, 1362) 

Unsurî ise, Sultân Mahmûd'u överken şunları 
söylemektedir: 

Hâtem'i ve Rüstem'i anmam. Zira en küçük 
parmağı Hâtem'den ve Rüstem'den daha iyi
dir67. (Unsurî, 1341) 

Sultanın bir seferde beş fethi vardır. Erdeşîr 
ve Enûşirvân bundan birini yapmamıştır68. 
(Unsurî, 1341) 

Sultan Mesûd için Ferruhî, 
Keykubâd, Keyhusrev ve Enûşirvân gibi bin
lerce bendeye lâyık olan Sultan, 

Dünya mülkünün bir yarısını babasından mi
ras aldı, diğerini kılıç, ok, gürz ve yayla elde 
etti69. (Ferruhî, 1335) 

derken, Menûçihrî, 
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Buzurgmihr'den büyük üç yüz vezir; îsfendi-
yar'dan büyük üç yüz komutan edinirsin70. 
(Damgan î, 13 75) 

Rüstem'in kemendi ancak onun üzengisi; ay
nı şekilde Feridun'un gürzü de ancak onun de
mir çivisi ve mızrağıdır.71 (Damganı, 1375) 

şeklinde ifade etmiştir. 
Ferruhî, Sultan Muhammed için ise şöyle de

miştir: 

Senin kapından Keykubâd'dan ve Minûçihr' 
den daha iyi yüzlerce melik ve yüzlerce vezir 
vardır72. (Ferruhî, 1335) 

Hüsâmeddîn Sâlâr'ın kızı Musul'da yazarak 
tzzeddîn Keykavus'a gönderdiği kasidede, onun 
için şunları söylemektedir (İbn Bibi, 1996 ): 

O öyle bir padişah ki, Arap milleti onunla 
güçlendi. Onun işi cömertlik, iyilik ve kulları
na iyi davranmaktır... 
Cihanın güneşi, Hakk'ın gölgesi, ikinci Kay
ser, bu Kayser ve Fağfur senin kapının tozun
dan başka bir şey değildir... 

O sultanların sultanına sultanlar köledir. On
dan başka sultan kim, nerede ve hangisi?... 
lem senin adaletinin etkisiyle baştan başa ma
murdur. Şahların yemini tamamen onun kade
minin toprağıdır... 

Cihanda galiplerin mağlupların altına sığındı
ğı senin rikabının yanında yüz Kayser ve Fağ
fur koşmaktadır. 

Tarih-i Cihân-güşa'da yer alan bir şiirde ise 
Türkler hakkında şöyle denilmektedir (Cüveynî, 
1988): 

Akıl ve zekâ melekeleri olan Türkler, bazen 
hoş zülüflü bir huriye, bazen de zırh kuşanmış 
bir dev'e benzerler. 

Iran edebiyatının ilk büyük kaside şâirlerinde-
ki bu anlatım tarzını daha anlamlı bir şekilde yan
sıtan Ferruhî'nin şu beyitleri, burada ele alınan 
kültürel bakış açısından önemli olmalıdır (Kara-
i sma iloğlıı, 199 9a): 

Senin nâmın bütün şahların nâmını sildi, sü
pürdü. Şâhnâme'nin bundan sonra hiç değeri 
yoktur73. Ferruhî, 1335; Karaismailoğlu, 
1999a'dan) 

Dünyada hiç böyle bir şah var mıydı?, dedi. 
Bana sorma Şeh-nâme'ye bak, dedim. 

Şâh-nâme baştan başa yalandır, dedi. Sen 
doğru olanı al, yalan olanı yok et, dedim74. 
(Ferruhî, 1335; Karaismailoğlu, 1999a'dan) 

Selçukluların ilk saray şâiri olan Lâmiî-i Gür-
gânî-i Dehistânî, bir şiirinde Alp Arslan'a halife 
tarafından verilen Ebû Suca ve Burhân-ı Emîrü'l-
mü'minîn lakaplarına da temas ederek onun ci
hangirliğini şu şekilde övmüştür (Alparslan, 
1972): 

Ülkeye, kimi zaman korkusu, Mısır'a varan; 
kimi zaman ordusu, Çin'e saldıran böylesine bir 
padişahlar padişahı ve sultan gerektir. Gazne sını
rından ordusu Antakya'ya kadar ılgar etmeli; sal
tanat alayı Oğan'dan Meyyafârikîn'e kadar var
malı. Ebu Suca (şecaat sahibi) Burhân-ı emîrü'l-
mü'minîn (Emîrü'l-mü'minîn'in delili) Alp Ars-
lan' dan başka kainatta halkın sığınacağı hangi pa
dişah vardır75. 

Mu'izzî ise, Sultan Sencere hitaben şöyle der 
(Mu'izzî, 1362): 

Ey fetih ve zaferlerle saltanata oturmuş; beş 
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sultanın mülk ve hazinesini bir seferde almış 
olan... 76. 

Sultan Mahmûd ve oğullarının islâm'ın yayıl
ması ve Sünnîlik anlayışı içerisinde yaşanılması 
için gösterdiği ve tarihen de sabit olan dînî gay
retlerine işaret eden beyitlere de rastlanılmakta
dır: 

Din ordusu, Allah'ın ordusudur. Resul Mu-
hammed'den sonra onun ordusuna sen komu
tansın. 

Senin düşmanın Allah'ın ve dinin düşmanıdır. 
Allah'ın ordusunu düşmanının üzerine gön
der. 

Allah'ın birliğine inanana, senin düşmanınla 
gücü ve kuvvetiyle savaşması farzdır77. (Fer-
ruhî, 1335; Karaismailoğlu, 1999a'dan) 

Ey Acem şahı Mahmûd'un muhalifi! Küfre 
düşmekten kork. Ona muhalif olmayı Allah'a 
muhalif olmak bil78. (Unsurî, 1341; Karais
mailoğlu, 1999a'dan) 
Ferruhî'nin şu ifadeleri de dikkat çekicidir 

(Sükûn, 1984 ): 
Her kim Mahmûd Gaznevî'nin hizmetine li
yakat kesbettiyse Cenab-ı Hak onun akıbetini 
hayırlı edecektir. Her kime Hakk'ın tevfiki re
fik olursa o kimse Sultan Mahmûd'a hizmete 
muvaffak olur, bir kimsenin Cenab-ı Hakk'ın 
tevfikine mazhar olması ne kadar hoştur79. 

Burada özellikle şunu belirtelim ki, Sultan 
Mahmûd'un şiirlere yansıyan hacca gitme arzu
su80; Bağdat'a yönelmemesinin Mü'minlerin 
emîri Halife'nin makamının gözetilmesi olarak 
kaydedilmesi81; Karmatiler ve Haricilere karşı 

yaptığı mücadelelerin de anlatılması82; devlet 
adamlarının Sünnîliği ve sünnîleri gözetmesi83 

(Karaismailoğlu, 1999a); ayrıca O'nun, fakihler 
arasında zikredilip, fıkıh konusunda tafsilatlı bir 
eser yazdığının (Nu'mânî, 1368) belirtilmesi bu 
dönemdeki gerek dînî gerekse kültürel yapının 
Acem kültürüyle ne kadar farklılık olduğunu gös
termesi bakımından önemlidir. Ayrıca, yapılan 
bir araştırmaya göre XI ve XII. asırlarda Mâverâ-
ünnehir'de, batı Türkistan'da Karahanlılar dev
rinde yetişen islâm fakihlerinin %99'un Hanefî 
fıkıh mektebini benimsemeleri (Kavakcı, 1976) 
de bunu teyid etmektedir. 

Ayrıca islâmiyet sonrasında, bin yılı civarında 
Türk topluluklarının Anadolu için taşıdıkları ide
allere işaret eden ifadelere de rastlanmaktadır. 
Ferruhî bu konuda şunları söylemiştir (Karaisma
iloğlu, 1999a): 

Ali, Hayber'in kapısını kopardığı için Al
lah'ın aslanı oldu; illiyyîne, yücelere ulaştı. 

Kostantin'in kapısı Hayber'in kapısından da
ha büyüktür, şehrin kadısı bugün buna şahitlik 
ediyor. 
Efendime Dünya Şahı Mahmûd emrederse, 
ona Kostantin'in kapısını elinde getirir.84 

(Ferruhî, 1335; Karaismailoğlu, 1999a'dan) 
Ferruhî, Sultan Mahmûd hakkında yazdığı bir 

kasidede ise Rum yani Anadolu hakkında şöyle 
demektedir: 

Rum şehirleri küfürden temizlenir mi? Dedi. 
Kararmış gümüşün saman arasında temizlen
diği gibi dedi85. (Ferruhî, 1335) 

Iran şiirinde, Türkistan Hanları tarafından bü
yük bir hizmette bulunan kimseye verilen Terhan 
lakabının da kullanıldığı görülmektedir. Bu lakabı 
alan kimse, bütün vergilerden affedilir ve izinsiz 
padişahın huzuruna girebilmek, kusurları hoş gö
rülmek, istekleri yerine getirilmek gibi imtiyazla-
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ra sahip olurmufl. Nizârî bir beytinde bu lakab› flu
flekilde kullanm›flt›r (fiükûn, 1984):

E¤er bir göz k›rpmakla yüz kan dökersen kim-
se sormuyor. Galiba Sultan ‹lhan’dan terhan›n
(ferman›n) var86. 

Ünlü Turan hükümdar› Efrâsiyâb’›n (Yaz›c›,

1994; Mansuro¤lu, 1993), Fars fliirlerinde an›ld›-
¤› görülmektedir. Nizâmî, Husrev ü fiîrîn mesne-
visinde, Bir ermeni kraliçesi olan Mehînbânû, ye-
¤eni fiîrîn’e ö¤üt verirken, Husrev’i Keyhusrev’e
kendilerini ise Efrâsiyâb’a benzetir:

E¤er o, ay ise biz de günefliz! O, Keyhusrev
ise biz de Efrâs›yab’›z! (Nizâmî, 1986)87.

Firdevsî ise, Efrâsiyâb hakk›nda flöyle der
(fiükûn, 1984 ):

Demir da¤ e¤er Efrâsiyâb’›n nam›n› iflitirse su
deryas› gibi erir88. 

Turan ülkesinin önemli savaflç›lar›ndan ve Ef-
râsiyâb’›n akrabalar›ndan olan Sipehrem hakk›n-
da ise Firdevsî flöyle demektedir (fiükûn, 1984):

Sipehrem, Efrâsiyâb’›n akrabas›ndan mevki
ve fleref sahibi bir ünlü idi89. 

Genceli Nizâmî’nin "Hamse"sinde de Türk-
lükle ilgili çeflitli unsurlara rastlanmaktad›r. Nizâ-
mî’nin fliirlerinde Türk, güzel, mert, kahraman,
asker, kumandan, bilgin, er, rehber ve flef; Türk-
lük, güzellik, iyilik, temizlik, do¤ruluk, mertlik,
kahramanl›k, kumandanl›k, fleflik; Türkistan ise
vefa, do¤ruluk ve aran›lan yer ile visal mânâlar›-
n› tafl›r.

Nizâmî, eserlerinde dilber diyece¤i yerde ek-
seriyetle Turk ( ) der. Bazen de Turk-i dilsitân 

( ), Turk-i tannâz ( ), Turk-i nâze-

nîn-endâm ( ) gibi terkiplerle kullan›r.

Güzel gözden bahsederken, çeflm-i Turkî
( ) der; onu "âhû" gözüyle karfl›laflt›r›r;
bir gülüflün tatl›l›¤›n› anlatmak isterse, buna
"Türk gülüflü" der. Bu gülüfl Nizâmî’nin tasavvu-
runda, o kadar tatl›d›r ki fleker dahi onu
k›skan›r ( ).

Heft-peyker mesnevisinde, yedi iklimin yedi
prensesini Behrâm-› Gûr’un yedi köflkünde otur-
tup, haftan›n yedi gecesinde kendilerine ayr› ayr›
birer aflk masal› söyleten Nizâmî, masal söyleyen
güzelleri de, mesnevîdeki dilberleri de Turk
( ) diye tavsif eder. Rum prensesi, flâire göre,
Rum cinsinden bir Türktür ( ).

Nizâmî, ayr›ca eserlerinde, Türkü, kuvvet ve
kahramanl›k sembolü olarak da kullanm›flt›r. Me-
selâ, Husrev ile onun düflman› olan Behrâm ara-
s›ndaki savafl› tasvir ederken, -ikisi de ‹ranl› olup
Husrev’in ordusu Rumlardan Behram’›nki ise
‹ranl›lardan oluflmaktad›r- "bu Türkler aras›nda
k›z›flan savaflta Türk borusunun ba¤›rt›s›ndan
Türklerin g›rtla¤› k›s›l›yordu 90" der. Burada Türk
cengaver, asker ve muharip karfl›l›¤› olarak kulla-
n›lm›flt›r.

Nizâmî, Husrev’in fiîrîn’i arama¤a gitti¤ini
anlat›rken, "Türklü¤ü" azimkârl›k mânâs›nda kul-
lan›r: "At›n› fiîrîn’in semtine koflturarak, Türkten,
Türklükle gâret almak istedi91". Bir savafl tasviri-
ni anlat›rken de, bir yi¤idin savafl meydan›na at›-
l›fl›n›: "ordunun kalbgâh›ndan f›rlayan demir gi-
yimli birisi, Türk gibi (âaÎ⁄äm) meydana at›l›ver-
di92 " der. Nizâmî’nin fliirlerinde Türklerin kahra-
manl›k ve cengâverliklerinin benzeri yoktur. Ni-
tekim Dârâ, ‹skender’e hitap ederken, karfl›s›nda-
kini "Türkleri" ile korkutur:  "Türklerimin okunu
yemedin mi ki bana ç›k›fl›yorsun?...93 ".‹skender
ise, Hind hakan› ile yapt›¤› konuflmada: "Türkle-
rim el kald›r›rlarsa, att›klar› bir tek okla bir ordu-
yu y›karlar 94" der.

Nizâmî, Hz. Peygamberi, Mehmed Resulzâ
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de'nin manzum olarak aktardığı şu beyitleriyle 
anar: 

Öyle Peygamber ki Efrîdûn ile Cemşîd 

Hükmü altında duyar korku-güven95 

Bir erenler heylinin serheyli kim 

Tâ kıyamet tek odur söz söyleyen 

Öyle bir âmir ki emriyle anın 

Uslanır herkes görür dünya düzen 

Yedi neylin sahibi bir Türk kim 

Yerde gökte hep odur yol gösteren 

Nizamî'nin Mahzenü'l-esrâr isimli mesnevi
sinde, zulme uğramış ihtiyar bir kadının ağzından 
Büyük Selçuklu Devleti hükümdarlarından Sul
tan Sencer'e hitaben söylediği sözleri, Resulzâde 
nazmen şöyle aktarmıştır (Resulzâde, 1951, 
1991): 

Türklerin çün yükseldi devletleri 

Adaletten süslendi hep illeri 

Madem ki sen zulme âmil olursun 

Bir Türk değil, çapulcu bir Hindusun96 

Burada kısaca şu konuya da değinmek faydalı 
olacaktır kanaatindeyiz. Yeni Farsça'nın şekillen
mesinden sonra bu dille şiirle söyleyenler arasın
da Türk asıllı kişilerin de olduğu bilinmektedir. 
Bunlardan biri olan Turkî-i Keşî-i tlâkî, hakkında 
eski kaynaklarda fazla bir bilgi yoktur. Avfî, tlâ
kî'yi Sâmânîler döneminde yaşayan, ancak isim
leri, nisbeleri ve memduhları belli olmayan şâirler 
arasında göstermiş, şiirlerinden -4 beyit- ise ör
nek vermiştir (Avfî, 1906). Rızâ-kulî Han ise 
Mecma'u'l-havâs isimli eserinde, Tezkire-i Ara
fat müellifinin Turkî-i Keşî-i tlâkî'yi eski şâirler

den ve meşhur emirlerden saydığını bildirmiştir 
(Râdüyânî, 1949). Bu bilgiler ışığında Ahmed 
Ateş, Huseyn-i Ilâkî hakkında bilgi verirken, Öy
le görülüyor ki, Turkî-i Keşî-i tlâkî ile Huseyn-i 
Ilâkî aynı şahıstır. îlâk, Mâverâünnehir'de bir yer 
olduğundan orada Türklerin bulunması, yani Hu
seyn-i Ilâkî'nin Türk olması gayet tabiidir. Böyle 
bir Türkün herhangi bir hükümdara intisap ettik
ten sonra emirlik mevkiine çıkması ve şiir yaza
cak kadar Farsça'ya vakıf olması da tran tarihin
de her zaman tesadüf edilen hâdiselerdendir. Bi
naenaleyh bu iki şahsın aynı olmasını imkânsız 
gösterecek hiçbir husus mevcut değildir (Râdüyâ
nî, 1949) diyerek bu şahsın Türk olma ihtimalini 
belirtmiştir. Yine Tercümânü'l-belâga'da şiirleri 
geçen Pür Tigin (Râdüyânî, 1949-Metin), Emîr 
Alî b. tlyâs el-Agacî (Karaismailoğlu, 1999b) ile 
Gazneliler döneminin büyük şâirlerinden Menû-
çihrî-yi Dâmgânî (Mercii, 1987) ve Ferruhî-yi 
Sîstânî (Köprülü, 1989) de aslen Türk olup da 
Farsça şiir söyleyen şahsiyetler arasında sayıl
maktadır. Bu nedenle Gulâm- huseyn-i Yûsufî, 
Ferruhî'nin sadece Gazneli Mahmûd ve şehzade
lerini Şeh-nâme'de geçen tranh şahlardan ve kah
ramanlardan daha üstün kabul etmekle kalmadığı
nı, aynı zamanda Sultan Mahmûd'un etrafındaki-
leri de aynı mertebeye koyduğunu belirterek (Yû
sufî, 1373) onun tran millî ruhunu yansıtmadığını 
vurgular97. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, iranlıların tarihle
rinin büyük bir bölümünde Türk yönetimi altında 
kalması, Türk kitlelerin belirli dönemlerde tran 
topraklarına yerleşmeleri sonucunda, Farsça'ya, 
milattan önce VI. asırdan önce girmeye başlayan 
Türkçe kelimeler, son asırlara kadar da girmeye 
devam etmiştir. Farsça'ya giren bu Türkçe kelime
ler, halk dilinde mevcut olduğu gibi edebî man
zum ve mensur eserlerde de kullanılmıştır. Bu ko
nunun daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi 
için özellikle Yeni Fars Edebiyatının oluşumun
dan itibaren çeşitli dönemlerde yazılan sözlükler 
ile manzum ve mensur edebî ve diğer me-

bilig-ll/Güz'99 
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tinlerin taranarak Türkçe kelimelerin tespit edil
mesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Bu çalışmayla, ilk ve sonraki dönemlere ait 
Farsça şiirlerde kahramanlık özellikleri ve güzel
lik vasıfları etrafında sık sık Türk'e, çeşitli Türk 
hanlarına, Türk soylarına; çeşitli özellikleriyle 
Türk şehirlerine ve genel isimlendirmeyle Turan 
ve Türkistan'a yer verildiği görülmüştür. Özellik
le Gazneli ve Selçuklu sultanların, onların varis
lerinin ve devlet adamlarının övülürken kullanı
lan hitapların, tavsiflerin ve ifadelerin, tamamen 
Türklerle ve onların kahramanlıklarıyla ilgili ol
duğu belirlenmiştir. Yine bu şiirlerin dinî heye
canla, Halifeye saygı ve Sünnîliği gözetmekle do
lu olduğu tespit edilmiştir. Özellikle Türk sultan
lar ve devlet adamları karşısında Iran tarihine ve 
mitolojisine ait kahramanlara değer verilmediği 
örnek beyitlerle ortaya konulmuştur. 

Ayrıca yukarıda verilen örneklerde ve anlatı
lanlarda açıkça görüldüğü gibi, özellikle Yeni 

Farsça'nın oluşumu ile daha sonraki dönemlere 
ait Farsça Divanlarda ağırlıklı olarak yer alan ko
nular, gerek Farsça eserlerin özellikleri ve gerek
se Türkçe ve bazan da Farsça şiir yazmış olan 
Selçuklu ve Osmanlı dönemi şâirlerinin şiir dün
yaları hakkında bizlere önemli bilgiler sunmakta
dır. Özellikle bu durumun Türk edebiyatıyla ilgi
li değerlendirilmelerde dikkate alınmamış olması 
Klâsik Türk şiirinde başka zevk ve düşünceler 
aranmasına yol açmıştır (Karaismailoğlu, 
1999a). Bunun için Klâsik Türk şiirinin bütün 
yönleriyle anlaşılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde 
değerlendirilebilmesi, bu ilk oluşum dönemleri
nin tarihî seyir itibariyle araştırılması ve incelen
mesiyle mümkündür. Özellikle Yeni Farsça ile 
yazılan şiirlerin incelenmesi, şâirlerin ise kişilik
lerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu 
şâirler arasında Türk asıllı olanların da bulunduğu 
aşikardır. Bu şiirlerin kültür ve dil değerleri yö
nünden incelenmesinin bize önemli bilgiler sağla
yacağı kesindir. 

bilig-ll/Güz'99 



45

bilig-11/Güz’99

AÇIKLAMALAR
1. Bu kaynaklarda yer alan bilgilerin do¤rulu-

¤u ve yanl›fll›¤› kesin olarak tespit edilememifltir.
Bundan dolay› bir de¤er ifade ettikleri için bu ka-
y›tlar› afla¤›da veriyoruz:

Le Norman Manvel’in "fiark›n Tarihi –L’his-
toire de L’oirent" ismindeki eserinde yaz›ld›¤›na
göre; Asur kral› Banipal, M.Ö. 2500 y›l›nda
Azerbaycan (Atropaten) ülkesine yapt›¤› bir sefer
de Türk cengaverleri ile karfl›laflt›¤›n› Asur yaz›t-
lar›na kaydettirmifltir.

Dara, bat› seferine bafllarken Azerbaycan ül-
kesinde, baz› tarihçilerin Türk soyuna mensup ol-
du¤unu tahmin ettikleri bir kavimle karfl›laflt›¤›n›
Biston yaz›tlar›na geçirmifltir.

Prof. Dr. Helmet baflkanl›¤›ndaki bir heyetin
haz›rlad›¤› "Umumî Befleriyet Tarihi"nin ikinci
cildinde, "Tarihingösteremedi¤i meçhul bir za-
mandan beri bu yerlerde münhas›ran Türkler ya-
flam›flt›r" ifadesi vard›r (Rasim, 1972).

2. Türklerin ‹ranl›lar üzerindeki hükümranl›k-
lar› flu flekilde olmufltur:

Hun Türkleri, M.S. alt›nc› yüzy›lda ‹ran içle-
rine kadar uzanan ak›nlar yapt›lar ve bir süre bu
ülkeyi ellerinde bulundurdular.

IX ve X. yüzy›llarda yaflayan Kutayo¤ullar›
bat›, Gazneliler ise do¤u ‹ran’a hükmettiler.

1040-1220 y›llar› aras›nda ‹ran’›n büyük bir
bölümü Selçuk Devleti’nin, geriye kalan› da yine
bir Türk devleti olan Harezmflahlar›n elinde idi.

1220-1500 y›llar› aras› Türk-Mo¤ol hakimi-
yeti dönemidir. ‹lhanl›lar (bak. Spuler, 1957), bir
buçuk asra yak›n bir süre ‹ran ülkesine hakim ol-
mufllard›r.

‹lhanl›lardan sonra ‹ran’›n hakimiyeti Safevî
Türklerinin eline geçmifltir. Hatay dolaylar›ndan
‹ran’a göçen Safevîlerin en tan›nm›fl hükümdar›
fiah ‹smail’dir.

Safevîlerin 1736’da y›k›l›fl›ndan sonra ‹ran’›n
bafl›na Türk olan Afflar ve Kaçar hanedanlar› geç-
mifltir. Nihayet 1925 y›l›nda onbafl› R›za, Ahmet
fiah› devirerek ‹ran taht›na oturmufl ve fiehinflah
unvan›n› alm›flt›r (Rasim, 1972).  

"Gül yüzlüm, ben Türk de¤ilsem de, karanu-
nun karanl›k, çiçekin gül oldu¤unu bilirim!."
(Râdûyânî, 1949; Avfî, 1906, C. II)

Ayr›ca bkz. Dipnot: 5

4. Sûzenî’nin bu beyitlerinin yer ald›¤› kaside
de geçen baflka Türkçe kelimelere de rastlanmak-
tad›r (Avfî, 1906, C. II).
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48. Sultân Mahmut’un bu dönemde en çok
öven flâir, Ferruhî’dir. Kasidelerinin beflte biri -44
tanesi-, Gazneli Mahmûd’u övmet için yaz›lm›flt›r
(Yûsufi, 1373).
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(Ferruhî, 1335: 270)
Allah’tan gönlünün murad›n› iste ve hacc et. Zü’l-
men (ihsan sahibi) olan Allah’›n sana verece¤i fle-
yi iste. 

Karmatî’yi öldürmeyi ve muhal (olan) âdetlerini
ortadan kald›rmay›, Allâh bütün zamane flahlar›n-
dan (flahlar› içersinden) sana verdi.

(Ferruhî, 1335: 214)

Ehl-i sünnetin k›ymetini yücelten, ilim ve edep
ehlini okflayan.

(Ferruhî, 1335: 309)

(Nizâmî, 1370)
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Gulâmhuseyn-i Yûsufî bu konuda flunlar› söy-

ler: Ferruhî’nin fliirindeki millî ruhun zay›fl›¤›n›

gösteren bu konunun örnekleri çoktur. O, eski

hüsrevlere ait rivayetler içinde Sultân Mahmûd

için bir benzer bulmaz. Zira, Sultan Mahmud’un

ismi bütün flahlar›n ismini ortadan kald›rm›flt›r.

fiâh-nâme’nin bundan sonra hiçbir k›ymeti yok-

tur. Ordu toplamakta Rüstem’in, ak›ll›l›kta

Hufleng’in yüz kat› eder. E¤er Bîjen O’nun

tuza¤›na düflseydi, Rüstem bile onu hileyle de ol-

sa kurtaramazd›. Sultan Mahmud’un dergâh›na

hizmet için Keyhüsrev gibi yüz flah, Rüstem gibi

yüz aslan toplanm›flt›r. Sultan Mahmud’un en

küçük hâcibi, Cem ve Kisrâ gibidir. Onun en

küçük bendesi Gîv ve Bijen gibidir...(13 73: 403-4).

(Nizâmî,1370)
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ABSTRACT 

The relations betvveen Turks and Iranians go a long way to earlier times. They 
had lived sometimes as neighbors, sometimes on the same lands throughout the 
history. in this unity, Iranian lands and people had been under the domination of 
either Turkish states or dynasties of Turkish origin, the fact cannot be neglected by 

some Turkish words had been borrovved by Persian language. in addition, in the 
early and following period's Persian poetry, Turkish words had been used. Türk, 
sever al Turkish Khans, tribes, cities and in general naming Turan and Turkestan 
around the heroism and beauty had been mentioned. it is explained that the 
addresses, features and phrases which were used while appraising the Gaznevi and 
Seljuk sultans, their successors and the statesmen were ali fiili of Turks, their 
heroism, religious excitement, respect to Caliph and Sünni branch. it is highlighted 
through some witness verses, that Iranian history and mythological heroes and 
statesmen weren't appreciated as much as Turkish sultans. 
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Iranian history. As a result, there had been an interaction between two languages and 

RELATED TO THE CONCEPT OF 
AND THE ELEMENTS 

TURKISH WORDS IN PERSIAN 
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