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ÖZET
“Türk” kelimesi, Orhun Kitâbeleri’nden itibaren pekçok edebî metinde millet anlam›nda kullan›lagelmiﬂtir. Bu kelime, ayr›ca Dîvânü Lügâti’t-Türk’te “vakit”; Eski Uygur Türkçesi Sözlü¤ü’nde ve Kutadgu Bilig’de “güç, kuvvet” anlam›na da gelmektedir.
Bu çal›ﬂmada 28 Dîvân, 12 Mesnevî, 1 Hicviyye ve 1 Manzum Sözlük taranm›ﬂt›r. Metinlerde “Türk”
kelimesinin d›ﬂ›nda, di¤er Türk kavimleri olan Tatar, Türkmen, Âzer, K›pçak ve Özbek de yer almaktad›r.
ﬁeyhî Dîvân›’nda geçen “Âzer” kelimesi ve Nedîm Dîvân›’nda görülen “K›pçak” ve “Özbek” kelimeleri, kayda
de¤er bir iﬂlev taﬂ›mamaktad›r.
Taranan metinlerde “Türk” kelimesine yüklenen anlamlar›n dört ana grupta topland›¤› tespit edilmiﬂtir : 1.Türk, 2.Güzel, 3.Savaﬂç›, 4.Barbar. “Türk”; gamze, göz, kaﬂ, hat, yüz ve sarhoﬂlu¤uyla bir sevgili mazmununu meydana getirmiﬂtir. Bu sevgilinin en etkileyici yönü gözü ve süzgün bak›ﬂ›d›r. “Barbar” isnad› ise,
daha çok ‹ranl›lar›n telakkilerine dayanmaktad›r. Ayr›ca, tarih boyunca “Türk” kelimesi üzerinde anlam kaymalar› ve anlam daralmalar› olmuﬂtur.
Klasik Türk ﬁiiri’nde “Türk” kavram›, on (10) ayr› kelimede görülmektedir : 1.Türk (Türk milleti),
2.Türk (sevgili mazmunu) , 3.Türkmen , 4.Tatar, 5.Türkân (Türkler) , 6.Türkî (Türkçe), 7.Türkçe, 8.Tûrân
(Türk ülkesi), 9.Türkistân (Türk ülkesi), 10.türktâz (ya¤ma, çapul). “Türk” kavram›yla birlikte “Türkmen”
ve “Tatar” kavram› da a¤›rl›¤›n› hissettirmektedir. Bunun yan›nda “Türk-i H›tâ”, “Türk-i Çîn”, “Türk-i Deylem” gibi yer isimleriyle iliﬂkilendirilen adland›rmalar yap›lm›ﬂt›r.
Araplar ve ‹ranl›lar taraf›ndan Mo¤ollarla kar›ﬂt›r›lan “Tatarlar”, Türk ﬂairleri taraf›ndan da “Türkler”den ayr› görülmüﬂtür. Ancak, her iki kelimenin mazmunu aras›nda baz› paralellikler (Türk : gamze, göz,
kaﬂ / Tatar : gamze, kirpik, saç) vard›r.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
The word “Türk” has been used as nation in many literary works beginning from The Orhun Inscriptions. The meaning of this word is given in Dîvânü Lügâti’t-Türk as “time”, and in Eski Uygur Türkçesi Sözlü¤ü and in Kutadgu Bilig as “power”, too.
In this study, 28 Dîvân, 12 Mesnevî, 1 Hicviyye, and 1 Lexicon were investigated. In addition to the
word “Türk”, such other Turkish tribes Tatar, Türkmen, Âzer, K›pçak, and Özbek words were also found in
these books. The word “Âzer” in the ﬁeyhî Dîvân›, and the words “K›pçak” and “Özbek” in the Nedîm Dîvân›
have us contextual significant meaning regarding present study.
The meaning attributed to the word “Türk” in these literary works were classified in four categories :
1.Turk, 2.Beautiful, 3.Fighter, 4.Barbarian. The word “Türk” constitutes a lover metaphor with his/her dimple, eyes, eyebrow, “hat” (a youthful beginning of beard), face and drunkenness. The impressive part of this lover is his/her eyes and languid glance. Attributing “Barbarian” to the word “Türk” is mostly associated with
Persians. The word “Türk”, also has been many semantical variations throughout the history.
The word “Türk” is in ten (10) distinct words in Classical Turkish Poetry : 1.Türk(Turkish Nation),
2.Türk (lover metaphor), 3.Türkmen (Turkman), 4.Tatar, 5.Türkân (Turks), 6.Türkî (Turkish), 7.Türkçe (Turkish), 8.Tûrân (Turkish land), 9.Türkistân (Turkish land), and 10.türktâz (looting). Other frequently used
words besides Turk is Turkman and Tatar. Such localization names of “Türk-i H›tâ”, “Türk-i Çîn”, “Türk-i
Deylem” were, also used in association with Turk.
Turkish poets have distinguished Turks, from Tatars, as they also being differentiated Tatars from
Mongolians by Arabs and Persians. However, there are some metaphorical parallelism between two words
(Türk : dimple, eye, eyebrow / Tatar : dimple, eyelash, hair).
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“Türk” kelimesi, Orhun Kitâbeleri’nden itibaren pekçok edebî metinde
millet anlam›nda kullan›lagelmiﬂtir. Bu
kelime, ayr›ca Dîvânü Lügâti’t-Türk’te
“vakit”; Eski Uygur Türkçesi Sözlü¤ü’nde ve Kutadgu Bilig’de “güç, kuvvet”
anlam›na da gelmektedir.
Bu çal›ﬂmada 28 Dîvân, 12 Mesnevî, 1 Hicviyye ve 1 Manzum Sözlük taranm›ﬂt›r. Metinlerde “Türk” kelimesinin d›ﬂ›nda, di¤er Türk kavimleri olan
Tatar, Türkmen, Âzer, K›pçak ve Özbek de yer almaktad›r. ﬁeyhî Dîvân›’nda
geçen “Âzer” kelimesi ve Nedîm Dîvân›’nda görülen “K›pçak” ve “Özbek” kelimeleri, kayda de¤er bir iﬂlev taﬂ›mamaktad›r.
Klasik Türk ﬁiiri’nde “Türk” kavram›, on (10) ayr› kelimede görülmektedir:
1.Türk (Türk milleti), 2.Türk (sevgili
mazmunu), 3.Türkmen, 4.Tatar, 5.Türkân (Türkler), 6.Türkî (Türkçe), 7.Türkçe, 8.Tûrân (Türk ülkesi), 9.Türkistân
(Türk ülkesi), 10.türktâz (ya¤ma, çapul)
I. TÜRK (TÜRK M‹LLET‹)
“Türk” milletinin Klasik Türk Edebiyat›’nda ele al›n›ﬂ tarz›n›n, Arap ve
Fars Edebiyatlar›yla yak›n bir iliﬂkisi
vard›r. Türk-Arap karﬂ›laﬂmas› Arap ordular›n›n Orta Asya’ya yönelik fetih giriﬂimlerinde ortaya ç›km›ﬂ ve Abbâsîler
döneminde en üst düzeye ç›km›ﬂt›r. “Abbâsîler zaman›nda en yüksek noktas›na
varan temaslar içinden do¤an Türk takdirkârl›¤›nda, fizik güzellikleri ve dürüst
karakterleriyle büyük ilgi ve güven toplam›ﬂ genç Türk gulâmlar›n›n baﬂl› baﬂ›na bir rolü olmuﬂtur. Özellikle bütün kap›lar› Türk unsuruna açan Halife Mu’tas›m-Billâh (833-842) orduda en mühim
yeri onlara verdi¤inde bütün ‹ran, Horasan ve Irâk-› Acem bölgeleri bu genç ve
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güzel Türk sipahileriyle tan›ﬂ›r.”(AKÜN,
s.416)
Türk ﬂairi ‹bnü’t-Teâvizî, 1180 y›l›nda Abbâsi halifesi El-Nâs›rüddînullâh’› övmek için söyledi¤i Arapça ﬂiirlerinde Türk gençlerinin özelliklerini s›ralar:
“Senin ordundaki Türk arslanlar›
karg›lar›n teﬂkil etti¤i ormanlardan baﬂka orman bilmezler. Onlar, ceylânlar gibi iseler de hücûm ederken ürkütülmüﬂ
kurtlar gibi sald›r›r, at›l›rlar. Ellerinde
k›nlar›ndan s›yr›lm›ﬂ k›l›çlar›n yeﬂilimtrak yüzleri bir bahçe gibidir. Kendileri
de rüzgârlar›n havuzlarda uyand›rd›¤›
k›vr›mlar gibi z›rhlar giymiﬂlerdir. Savaﬂ meydan›nda orman arslan› Türkler,
sulh ça¤lar›nda ova ceylân›d›rlar.”
“Savaﬂlarda etrâf›n› ay parças› gibi
güzel Türk gençleri kuﬂat›r. Baﬂlar›na
devaml› tolga giydikleri halde onlar›n
saçlar› dökülmemiﬂtir. Keman gibi kaﬂlar›ndan att›klar› oklar kalbleri vurmakta ﬂaﬂmaz. Onlar ne kadar pek giyimli ve
fidan boylu iseler de demir gibi kuvvetlidirler. Sulh zamanlar›nda kumluk geyikleri gibi iseler de, ateﬂ saçma¤a baﬂlay›nca kaplan olurlar. Savaﬂa giderken
hiçbir korku duymazlar. Çünkü korku
kendileridir.”(BANARLI, s.262)
Bu çerçevedeki ﬂiirler için, ﬁerâfeddin YALTKAYA’n›n Türkiyat Mecmuas›’nda yay›mlanan (Türklere Dair
Arapça ﬁiirler, C.V, ‹stanbul 1936) yaz›s›na bak›labilir.
A.Türk’ün Genel Özellikleri
1. Savaﬂç›
STEINGASS’›n sözlü¤ünde, savaﬂç›l›k özelli¤iyle bilinen Mars Gezegeni,
“Turkî Çarh”la karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Taranan metinlerde Türk’ün savaﬂç› özelli¤iyle ilgili olarak “Türk-i tîr-en-
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dâz, Türk-i çeﬂm-i kemân-keﬂ, Türk-i kemân-keﬂ” terkipleri tespit edilmiﬂtir.
Var anda bin tümen Türk-i kemân-keﬂ
Ki ç›kar ok› peykân›nda âteﬂ (CH,s.175)
Anadolu savaﬂç›lar› k›l›c›n› çekince
ﬁâml›lar› emirlerine baﬂe¤dirdi. (Sabah
güneﬂi ilk ﬂualar›n› gönderince gece boyun e¤mek zorunda kald›.) Fetih, Türk
askeri taraf›nda oldu, Arab›n askeri yenildi.
Çün tî¤ çekip mübâriz-i Rûm
ﬁâm ehlini etdi emre mahkûm
Feth oldu sipâh-› Türke mensûb
Oldu Arab›n sipâh› ma¤lûb (LM,s.213)
2.Asil
Gerekse nîk ger bed âﬂ›k›m ol Türk-i
ma¤rûra
Ne söyler zâhide hâs›l ne yahﬂ› ne yamân›mdan (NED,s.304)
Didi i Türk-i H›tâ afv it bana sen
An› kim itmiﬂem sana hatâ
(CH,s.307)

ben

‹lüm Türkdür dilüm Türkdür didüm
(HF,s.423)
3.Güzel
Özellikle ‹ran ﬂairlerinden Türk ﬂiirine geçen bu bak›ﬂ tarz›n› Sünbülzâde
Vehbî’nin Farsça-Türkçe manzum sözlü¤ünde de görmekteyiz:
Câme-i mûyî dahi mûyîne kürk
Der Acem ﬂâirleri mahbûba Türk
(KÜLEKÇ‹, s.107)
(Bk.II.Türk/Sevgili Mazmunu)
4. Baz› beyitlerde Türk, “kaba, anlay›ﬂs›z, de¤ersiz” gibi s›fatlar› karﬂ›lar.
Bu isnatlar›n temelinde yatan sebepler
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ﬂunlard›r: a.Di¤er Türk devletlerinde oldu¤u gibi Osmanl› Devletinde de aristokrasinin kendi alt kimli¤ini yâni “Osmanl›” kimli¤ini ön plana ç›karmas›, b.
Türk olmayan baz› unsurlar›n, bilhassa
‹ranl›lar›n ›rkç› mülâhazalarla kas›tl›
yak›ﬂt›rmalar›, c.”Türk” kelimesinin
yüzy›llar içinde u¤rad›¤› anlam daralmalar› ve anlam de¤iﬂmeleri.
Yüzy›llar boyunca bilimde, sanatta
ve teknikte ﬂaheserler ortaya koyan,
“edeb yâ Hû” diyerek “edeb”i çerçeveleﬂtiren Türk milletine yak›ﬂt›r›lan “gayr-›
medenîlik” s›fat›n›n, bilgi yanl›ﬂlar›na
ve anlam daralmalar›na dayand›¤› görülmektedir. ﬁemseddin Sâmî, Kâmûsu’l-A‘lâm’da Mo¤ollarla gerçekte Türk
olmayan di¤er Tûrânî kavimlerin kendilerine Türk ismini vermekle övündüklerini (ﬁ.SAM‹, s.1639) söyler. Arap ve
Fars kaynaklar›nda Mo¤ollarla Türklerin bir ölçüde kar›ﬂt›r›ld›¤› bilinmektedir. “Türk” kelimesinin u¤rad›¤› anlam
daralmas›n›n son örne¤ini de Türk Dil
Kurumu’nun haz›rlad›¤› Türkçe Sözlük’te görmekteyiz. Burada “Türk” kelimesi iki anlama gelmektedir: “1.Türkiye
Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde yaﬂayan
halk ve bu halktan olan kimse. 2.Asya ve
Do¤u Avrupa’da yaﬂayan, Türkçenin çeﬂitli lehçelerini konuﬂan soy ve bu soydan olan kimse.” Di¤er Türk kavimleri,
genellikle ilk anlamdan hareket ederek
Türkiye’deki Türklere “Türk” demektedirler.
ﬁeyho¤lu Mustafa’n›n “Kuru vü
sulb ü serddür Türke benzer / Ter ü nâzük dil andan ürke benzer (HF,s.140)
beytinde görülece¤i üzere, daha önce
baﬂkalar› taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ yeni
bir medeniyetin dairesine giren Türkler,
baﬂta dillerini sorgulam›ﬂlard›r. XIII-
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XV.yüzy›llar aras›nda Türkiye sahas›nda eser veren yazarlar›n pek ço¤u, Türkçe iyi ifâde edememekten ﬂikâyet etmiﬂlerdir. Çünkü, fiileri zengin olan Türkçe,
s›fatlar yönüyle Farsça gibi güçlü de¤ildi. Arapça ve Farsça, yaz› dili olarak geliﬂimini daha önce tamamlam›ﬂt› ve etkileﬂim, tabiî bir sonuçtu. Geçiﬂ dönemi ﬂairlerine göre Türk Dili, bütün Anadolu’da kullan›lmaktad›r ve dünya dili olmaya namzettir. Baﬂlang›çta Türkçe, yetersiz, kuru, sert bir dil olup imkânlar›
dard›r. Fakat, bu özelli¤in, geçici bir nitelik taﬂ›d›¤› görülür. XVI.yüzy›ldan sonra, Türk ﬂairleri Türkçenin imkânlar›n›n darl›¤›ndan ﬂikâyet etmemiﬂler, üstelik Fars ﬂairlerine meydan okumuﬂlard›r. (Bak.KÖPRÜLÜ, s.152; YAVUZ)
Ki Türk’ün dili nâ-ma’lûm dildür
‹bâretden neden mahrûm dildür
(HF,s.410)
Bu arada özrüm hemîn yeng durur
Ki Türk’ün dili gin degül teng durur
(SN,s.573)
Velîkin Rûm ilinün kavm› yek-ser
In›gup Türk dilini söyleﬂürler (HF,s.423)
Cihânda bugün resm eyle gider
Ki öküﬂ kiﬂi Türkî’ye meyl
(SN,s.216)

ider

‹slâmiyet, “Alp” tipini “Alperen” tipine dönüﬂtürmüﬂtür. Alp; savaﬂç›, asil
ve merttir. Eren ise, kendi iç dünyas›na
yönelik aç›l›mlar› sa¤layan, iç duyarl›l›¤› taﬂ›yan insand›r. Ayr›ca, yerleﬂik hayata geçtikten sonra ﬂehirde oturanlarda, zamanla k›rsal kesimdekilere yönelik bir “Türk” imaj›n›n do¤du¤u aç›kt›r.
Bu durumda Türk, “câhil, kaba, anlay›ﬂs›z”d›r. Türk’e yap›lan eleﬂtirilerin oda¤›nda “Alp” tipinin ve k›rsal kesimin ol-
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du¤u görülmektedir. Bu bak›ﬂ tarz›,
‹ranl›lar taraf›ndan abart›lm›ﬂ olup,
“Türk”ü, pekçok aﬂa¤›lay›c› s›fat› taﬂ›yan bir insan tipine dönüﬂtürmüﬂtür.
‹ranl›lar›n bak›ﬂ tarz›n›n efsanevî “‹ran
ve Turan” mücadelesine dayand›¤› muhakkakt›r. Yine, eski ‹ranl›lara göre
Îrân, Hürmüz (Zerdüﬂtlerin Hay›r Tanr›s›) ile Feriﬂte (Melek)lerin; Tûrân ise Ehrimen (ﬁer Tanr›s›) ile habis ruhlar›n
mekân›d›r.
Sünbülzâde Vehbî’nin, Tuhfe’sinde
yer alan bir beyt, ‹ranl›lar›n bak›ﬂ aç›s›n› yans›t›r:
Bî-edeblik etse hem bir ﬂahs-› bed
Ta’n edip derler ki Türkî mî-kuned
(KÜLEKÇ‹, s.107)
(Kötü bir adam, edepsizlik etse, onu
k›nay›p “Türk gibi yap›yor.” derler.)
F. STE‹NGASS’›n “A Comprehensive Persian-English Dictionary” isimli
sözlü¤ünde “Türk” kelimesine yüklenen
anlamlar pekçok olumsuz özelli¤i karﬂ›lamaktad›r: “barbarian, robber, plunderer, vagabond” (vahﬂî, barbar, zâlim,
gaddar, h›rs›z, haydut, eﬂk›ya, yol kesen,
ya¤mac›, serseri, derbeder). Bununla ilgili bir deyim de “Turkî-kerden”dir. Bu
ifâde de “to oppress, injure” kelimeleriyle (bask› yapmak, zulmetmek, haks›zl›k
etmek, incitmek, zarar vermek) ifade
edilmiﬂtir. “Turkân” kelimesinin bir anlam› da “importunate beggars” (yüzsüz
dilenciler)dir. “Turk-mîzâc” demek “wicked, deceitful, sly” (günahkâr, baya¤›, hilekâr, kurnaz, ﬂeytan) demektir. Oklukirpi’ye (porcupine) “Turkî” denmektedir. Türkleri, “barbar” sayan bir baﬂka
ifâde de “Turkiyât” kelimesinde görülür:
“Turkish writings, Turkish atfairs (wich
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are considered as barbarous by the Arabians and Persians).
“Tûrân”›, ﬁer Tanr›s›’n›n ve habis
ruhlar›n mekân› telakki eden bir milletin, “Türk”leri sözlüklerinde bu ﬂekilde
sözkonusu etmeleri eﬂyan›n tabiat›na
uygundur.
Fars Edebiyat›n›n etkisinde kalan
Türk ﬂairlerinde de bu anlam kaymas›
görülür. Bilhassa, hiciv oklar›n› babas›na bile yöneltmekten çekinmeyen Nef’î,
hakâret etmek istedikleri için s›ralad›¤›
olumsuz s›fatlar listesine “Türk” kelimesini de al›r. Meselâ, Gürcü Mehmed Paﬂa için s›ralad›¤›, “domuz çoban›, Ermeni
Gürcü, köpek, timsah, eﬂek, koca samson, h›nz›r, had›m, taﬂaks›z, hain, kâfir”
s›fatlar›na “Türk çingenesi”(SK,s.150)ni
de ekler. Nef’î, F›rsatî’ye “pezevenk,
Türk tekesi, Türk, çingene, köpek-sîret,
kavad, Manavgat çerçisi, puﬂt, apuﬂ, gidi” kelimeleriyle hakâret ederken Veysî
için de “Türk” kelimesini aﬂa¤›lay›c› anlamda kullan›r. Ayr›ca Kirli Nigâr’a
“Türk gelini”(SK,161) s›fat›n› uygun görür. Nef’î, Kemankeﬂ Ali Paﬂa için söyledi¤i hicviyyesinde iyice ölçüden ç›kar ve
“Böyle bir Türk’le d›ﬂk›s› tart›lsa denk
gelir.”(SK,s.165) der.
Hîç hazm olmaz iken çehre-i nâ-hemvâr›
Ne belâ idi o Türkün s›gama destâr›
(SK,s.174)
Ne Türk idrâki yok iz’ân› yok bir kaltabân hardur
Yenür sanur alef gibi an›lsa nâm-› haysiyyet (SK,s.199)
O fazîletle bak eﬂek Türke
Asr›nun hâce-i efdali görinür (SK,s.180)
Ben de dedim ana latîfe edüp
Ki o da Türkün ekmeli
(SK,s.180)
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görinür

Öyle Türkün kasabü’s-sebk-i belâgat yerine
Kef-i destinde yâ ser-deste gerekdür yâ
kavâl (SK,s.186)
Öyle Türkün yaraﬂur kande ise yan›nda
Kîse-i defter-i ma’nâ yerine eski çuval
(SK,s.186)
Türke Hak çeﬂme-i idrâki harâm etmiﬂdür
Eylese her ne kadar sözlerini sihr-i helâl
(SK,s.186)
Bana ta’n etmesün yârân edersem hicve
ger ragbet
Zarûrî iktizâ etdürdi bir Türk-i denî-hilkat (SK,s.199)
Erâzil mudhiki Türk kaﬂmer-i kallâﬂ-›
bî-ma’nâ (SK,s.201)
Nice söz söylenir ol yerde kim ﬂâ’ir satar
kendin
Galat-perdâz-› ma’nâ bir müzevvir Türki lâyefhem (NEF,s.176)
Nef’î’nin Türk’le iliﬂkilendirdi¤i anlamlar› listeledi¤imizde ﬂunlar› görürüz:
Çingene, Edepsiz, ‹nsan Pisli¤i, Yüzüne
Bak›lamayacak Kadar Çirkin, Eﬂek,
Aﬂa¤›, Müzevvir, Anlay›ﬂs›z, ‹drakten
Nasipsiz, Alçak Yarat›l›ﬂl›, Eﬂi Dengi Olmayan Yabani, Kanc›k, Kalleﬂ, Maskara,
Teke. ﬁâir, isnatlar›n› genel olarak Türk
milletine yapmamakta, baz› kiﬂilere bu
s›fatlar› yak›ﬂt›rmaktad›r. Fakat, ço¤u
zaman dolayl› olarak, bazan da aç›kça
“Türk” ismini hor ve hakir görmektedir.
Nef’î’nin d›ﬂ›ndaki baz› ﬂairler de
Türk’e “de¤ersiz” anlam› yüklemiﬂlerdir:
Ne bulmuﬂ Rüstem-i Kâvûs’tan Firdevsî–i Tûsî
Ne görmüﬂtür bir iki Türkten Vassâf-›
sevdâyî (NED,s.32)
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Mün’adimdür vücûd-› ehl-i berât
Toludur Türk ü mürg ile yöresi
(C‹,s.149)
B.Türkler ve Di¤er Kavimler
Türk kelimesiyle birlikte kullan›lan
millet isimleri ﬂunlard›r: Arap, Acem,
Hind, Mo¤ol, Tat, Rûm, Tatar, As, Efrenc(g), Çîn, Gürci, Ermeni, Çingene.
Burada dikkati çeken bir nokta, “Tatar”lar›n “Türk”lerden ayr› kabul edilmesidir. (Bak.IV.Tatar)
Türk ü Arab u Acemde eyyâm
Her ﬂâire vermiﬂ idi bir kâm (LM,s.57)
Hâkân-› Türk ü hân-› Huten hâkim-i Yemen
Râyân-› Hind ü dâver-i Keﬂmîr ü Kandehâr (NEV,s.44)
Saga sola kullar dutarlar karâr
Kimi Türk kimi Rûm kimi Tatar
(SN,s.258)
Ol ﬂâh-› mâh-peyker sultân-› heft-kiﬂver
K’emrindedir serâser Efrenc ü Türk ü
Deylem (ﬁD,s.50)
Bugün hakan› sensin Türk ü Çînin
Hezârân çâkerin var hâna benzer
(HD,s.55)
Kamu Tatar u As u Türk ü Efreng
Kuﬂansun her birisi âlet-i ceng
(HF,s.297)
II.TÜRK/SEVG‹L‹ MAZMUNU
Türk mazmunu, Tatar, Türkmen,
Mo¤olçîn, Çîn, Rûm, Hindû (Hindî),
Zengî, Habeﬂî mazmunlar›n›n yan›nda
yer al›r. GÖLPINARLI, mânen âﬂ›klar›n
kan›n› döktükleri, onlara cevr ve cefada
bulunduklar›, sab›r ve kararlar›n› ya¤malad›klar› için güzellere ‘Türk’ dendi¤ini (NED,s.430) söyler.
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“Türk ve Rûm, Hint, Habeﬂ ve Zengibâr karﬂ›l›¤› olarak kullan›l›r ve ayd›n,
aç›k, parlak, gün, gündüz ve yüz mânalar›n› ifâde eder. Nitekim, Hint, Habeﬂ
ve Zengibâr, hattâ Zencî de kapal›, müphem mânalar›n› müfittir. Bütün bu tevcihlerde Türklerin beyaz ve güzel oluﬂlar›n›n da tesiri oldu¤u meydandad›r.”(NED,s.430) Türkle renk yönüyle tezat oluﬂturan “Hindû” kavram›, sevgilinin “zülf/saç, hâl/ben ve mûy/tüy”ünü
karﬂ›lar.
Ömer Faruk AKÜN, Klasik Türk
ﬁiirindeki sevgilinin prototipinin Orta
Asya Türk fizyonomisi ve Türk gulâmlar› oldu¤unu belirtirken Arap ve Fars ﬁiirindeki “Türk” kelimesine yüklenen anlamlar› delil olarak ileri sürer. “Bunlar,
al›ml› endâmlar›, hafifçe çekik ve mânâl› gözleri, âdetleri icab› uzun saçlar› ile,
kendi ülkelerinin güzellerinden farkl› ve
üstün bir tipte görünüﬂleriyle Arap ve
Fars ﬂairlerine yeni bir güzellik ve sevgili imaj› haz›rlam›ﬂlard›r.” (AKÜN, s.417)
F.STE‹NGASS’›n
sözlü¤ünde
“Türk”e verilen üçüncü anlam, “a beautiful boy or girl, the beloved” (güzel delikanl› veya k›z, sevgili) dir. “Turkân” kelimesinin ikinci ve dördüncü anlamlar›
da “beautiful boys or women / the eyes”
(güzel delikanl›lar veya kad›nlar / gözler)dir. Türk’ün güzellik imaj›nda “göz”
ö¤esinin ön planda tutuldu¤u görülmektedir. Bu tespiti, “Turk-çeﬂm” deyiminde
de görmek mümkündür: “a captivating
eye” (büyüleyici göz).
A.Güzel
Cüyûﬂ-› Türk-i hüsnün cây idelden
mülk-i uﬂﬂâk›
Metâ’-› zühd ü dîn ü akl u dil hep gâret
olm›ﬂdur (FE,s.410)
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Zülâl-i vasl›na leb-teﬂneyim bir Türk-i
bed-hûyun
Kim andan katre-i âb istesem tartar revân hancer (FD,s.33)
Gerekse nîk ger bed âﬂ›k›m ol Türk-i
ma¤rûra
Ne söyler zâhide hâs›l ne yahﬂ› ne yamân›mdan (NED,s.304)
Bu ne âdettir ey Türk-i perî-zâd
Gam›ndan olmad›m bir lahza âzâd
(NES,s.99)
B.Gamze / Göz
Kaﬂ›n alt›nda gözün bir Türk-i tîr-endâzd›r
Yâ meger mirrîh k›lm›ﬂ kavs burcunda
vatan (UD,s.70)
Türk çeﬂmün himmet itse leﬂker-i müjgân›nun
Her ﬂikeste tîrini dünyâya bir Cengîz
ider (CD,s.199)
Çîn saç› Türk gamzesi etti gazâ-y› Rûmda
Bunca hatâ vü küfr ile ecr ü sevâb içindedir (ﬁD,s.139)
Cânuma belâ Türkî gözi gamzeleridür
Gelmez sag›ﬂa gîsûlar› zîrâ karadur
(KD,s.45)
Her gamze bir hadeng ile bin cân ider ﬂikâr
Ç›ksa ﬂikâr-gâh›na ol Türk-i gamzekâr (AD,s.94)
Seyyid Nesîmî, “ey Türk-i mâ-zâga’l-basar” redifli 11 beyitlik gazelinde
(NES,s.169-170) “Türk”e kutsal bir anlam yüklemiﬂtir. “Mâ-zâga’l-basar”,
Necm Sûresi’nin 17.âyetinden al›nm›ﬂt›r. “Mâzâga’l-basaru vemâ ta¤â”/
(Hz.Peygamber Aleyhisselâm gördü¤ü
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ahvâli tam gördü de) göz ne kayd›, ne de
aﬂt›. Bu gazelin baz› beyitlerini buraya
al›yoruz.
Sen k›ble-i îmân›m›z ey rûh-› cism ü cân›m›z
Bu dilde sensin hân›m›z ey Türk-i mâzâga’l-basar
Ey gevher-i deryâ-y› cân sen mazhar-›
sâhib-k›rân
Oldu yüzün dârü’l-emân ey Türk-i mâzâga’l-basar
Ey sûretin cân-âferîn ey rahmeten li’lâlemîn
‹yyâke na’büd nesta’în ey Türk-i mâzâga’l-basar
Ey hâl ü hatt›n kul kefâbillâh imiﬂ
Haktan nidâ
El-aynü mislin mâ reâ ey Türk-i mâzâga’l-basar
‹nnâ hedeynâ mazhar› ser-cümle eyyâ
serveri
Sen bahr-› ma’nî gevheri ey Türk-i mâzâga’l-basar
Ey server-i cümle rusül ey hâdî-i râh u
sübül
Sensin yakîn esmâ-y› kül ey Türk-i mâzâga’l-basar
Sensin emîr ü pîﬂvâ sensin Aliyy-i Murtazâ
Ahmed Muhammed Mustafâ ey Türk-i
mâ-zâga’l-basar
C.Kaﬂ
Âlemi y›kd› bugün kaﬂ›n ile gamzelerin
Kerem et verme begim Türkün eline tu¤ra (NEC,s.51)
Hadeng-i gamzenin sayd›d›r ey Türk-i
kemân-ebrû
Eger bir Rûsî dilberdir eger hûb-› Mo¤olçîni (HD,s.293)
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Ç.Hat
Aceb de¤il sanemâ Türk içinde kopmuﬂdur
Hatuna benzemede olsa müﬂg-i ter güstâh (NEC,s.169)
D.Zülf
Bir gör ol Türk-i H›tân›n gözleri âhûsunu
Zülfünün her bir k›l›nda Rûm elin çîn
eyledi (ﬁD,s.274)
Gözlerim ya¤mac› Türkî Rûm ilinde çald› tîg
Câdû zülfün turras› Çîn han›dan ald›
harâc (NES,s.96)
E.Yüz
Kayu zerrîn gazâle Türk-i Çîn di
Kara tofrakka kirgen meh-cebîn di
(Fﬁ,s.90)
F.Mest
“Abbâsîler ülkesinde kendilerine çeﬂitli hizmetler emanet edilen, halifelerin
saraylar›nda birer gözde mevkiine yükselen Türkler, güzellik, zerafet ve savaﬂç›l›k gibi meziyetlerle Sâmânîler, Ziyârîler, Büveyhîler’in saray ve aristokrasi
muhitinde de esir veya gulâm olarak büyük bir ra¤bet bulmuﬂlard›r. Gazneli,
Büyük Selçuklu ve Hârizmﬂahlar saray
ve aristokrasi muhitinde el üstünde tutulan bu genç Türkler, yaln›z orduda seçkin bir savaﬂç› olarak de¤il, zevk ve e¤lence meclislerinde üzerlerine ald›klar›
sâkîlik hizmet ve s›fat›yla da daima aranan çehreler olmuﬂlard›r.” (AKÜN,
s.416-417) Bu durumun “Türk-i mest”
kavram›na temel oluﬂturdu¤u görülmektedir.
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Yâ Rab bu Türk-i mest nice ceng-cûydur
Kim söyleyene tîr ü kemândan haber virür (AD,s.160)
Her kimse gamze eylese ol Türk-i nîmmest
Tîg-i cefâ ile sanas›n kim beni çalar
(NEC,s.210)
Hem-dem olan gamze-i hûn-rîzine baﬂdan ç›kar
Gizli râz› âﬂ›k›n ol Türk-i ser-hoﬂdan
ç›kar (NEC,s.239)
Bu iki nergisün bir olup ergavân yatur
Ser-mest Türk alup ele tîr ü kemân yatur (CH,s.214)

III.TÜRKMEN
Türkmenler, O¤uz Türklerinin bir
boyudur. Kaﬂgarl› Mahmud, Dîvânü Lügâti’t-Türk’te bu kelimenin etimolojisini
aç›klar: “Sen kimsin?” anlam›na gelen
“kim sen?” denir; buna “Türkmen” diye
cevap verilir, “ben Türküm” demektir
(DLT,s.353). F.STEINGASS’›n Farsça‹ngilizce sözlü¤ünde “Turkmân”a, “Turklike” (Türk gibi) anlam› verilmiﬂtir.
Ey serv-i nâz gamzeye ö¤retme gözlerin
Zinhâr verme mest ol›cak Türkmâna tî¤
(NEC,s.74)
Köngül birmiﬂ sözümge Türk cân hem
Ni yalguz Türk belkim Türkmen hem
(Fﬁ,s.510)
K›l›c› kanl› eli kanl› delikanl› güzel
Deﬂt-i âﬂûba aﬂîret be¤i Türkmenli güzel
(ﬁG,s.362)
Hûnî göz ile ol müje ve ebruvân› gör
Tîr ü kemân elinde iki Türkmân› gör
(BD,s.147)
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Kaﬂ›nla gözlerindir her taraf yatar nizâ
üzre
Çekiptir birbirine iki ser-hôﬂ Türkman
hancer (FD,s.33)

Olsa Tatar-› müjen gâretger-i îmân-› cân
(NA,s.210)

IV.TATAR
Tatarlar (=Kazan Türkleri), ‹dilUral Türklerindendir. ‹lk defa Orhun
Kitabelerinde geçerler. Türk hakan›n›n
“yu¤” merasimine kat›lanlar aras›nda
“O¤uz Tatar” kavim birli¤i halk›n› temsil
eden bir heyetten bahsedilmektedir. “Tatar” ad›, daha sonra K›r›m yar›madas›nda yaﬂayanlara ve Azerbaycan Türklerine de teﬂmil edilerek “Kazan Tatar›”,
“K›r›m Tatar›”, “Kafkasya Tatar›” gibi
kavim adlar›n›n do¤uﬂuna yol açm›ﬂt›r.
(CAFERO⁄LU, 1988, s.73)
“Tatar” ismi Orta Ça¤’da Arap ve
Fars kaynaklar›nda “Mo¤ol” ismiyle müterâdif (eﬂanlaml›) olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Bunun sebebi de Tatarlar›n Cengiz Han
ordusunda öncü kuvvet görevi üstlenmesidir. Tatarlar, Mo¤ollarla fazlas›yla içli
d›ﬂl› olmuﬂlarsa da dil, ahlâk ve âdetleri
yönünden daha çok Türklere yak›nd›rlar. (ﬁ.SAM‹, s.1604) M.Fuad KÖPRÜLÜ ise, bütün do¤u ve bat› kaynaklar›nda Mo¤ollara baﬂlang›çta “Tatar” ad›n›n
verildi¤ini, Cengiz Han’dan önceki Mo¤ollar›n, “Tatar” ismini bizzat kendileri
için kulland›klar›n› kaydeder. (KÖPRÜLÜ, s.215)
Klasik Türk ﬁiirinde Tatar, iki özelli¤iyle belirginleﬂir:
A.Tatarlar için en önde gelen imaj
karakter, “ya¤malay›c›” özelli¤idir. Gamze ve kirpik, Tatar’›n en önemli silah›d›r.

Dün-gün iﬂüm budur hemen nefsüme bir
Tatar oldum (YD,s.236)
Havf u recâ sende yok eyle ki bir Tatars›n (YD,s.258)

Geldün beni ya¤malayu gitdün
‹ fitne Tatar ugurun olsun (HF,s.359)
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Gözün âhû-y› Huten gamzeleründür Tatar (BD,s.43)

Ya¤mâya gider leﬂker-i Tatar K›r›m’da
(SD,s.488)
B.Tatar kelimesi, ayr›ca “misk âhûsu” ve “zülf”ün de ça¤r›ﬂ›m›n› yapar.
Der ü dîvâr› pür-nukûﬂ-i nigâr
Hâki anber h›tâm› müﬂk-i
(YZ,s.395)

Tatar

Tutup durur reviﬂ-i âhû-y› Tatar kalem
(FD,s.106)
Ki ey fedâ o siyeh zülfe nâfe-i Tatar
(NED,s.39)
V.TÜRKÂN (TÜRKLER)
Midâd› vesme-i hûbân-› Keﬂmîr
Sütûru turra-i Türkân-› Deylem
(NEF,s.208)
Habeﬂdendür beni Çînî ruh›nda
Velîkin âdeti Türkâna benzer (HF,s.423)
VI.TÜRKÎ (TÜRKÇE)
Bu kelime ilk defa Kutadgu Bilig’de ve
Dîvân-› Hikmet’te kullan›lm›ﬂt›r.
Lebün göreli yakîn old› bana Türkî mesel (KD,s.96)
Ol ﬂi’ri gûﬂ ederken o dem geldi yâd›ma
Bu nazm-› Türkî-kâfiyeyi derdi yâr-›
serv (HD,s.42)
Ki Türkî nazm idem bir hoﬂ hikâyet
Arabdan nite kim old› rivâyet (HF,s.141)
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VII.TÜRKÇE
Bu kelime, Eski Uygur Türkçesi
Sözlü¤ü ve Kutadgu Bilig’de geçmektedir.

Düﬂe Tûrân zemîne sâye-i tû¤-› ser-efrâz› (NEF,s.117)

Didügüm beyt ya’nî Türkçe evdür
(HF,s.423)

Mâlik-i her dü cihân ede bi-hakk-›
Kur’ân
Cümle Îrân ile Tûrân› an›n mülküne
zam (HA,s.102)

Ve lîkin eger Türkce olad›
Kamu yirde meﬂhûr olup
(SN,s.216)

S‹)

kalad›

VIII.TÛRÂN (TÜRK ÜLKES‹)
Eski ‹ranl›lar taraf›ndan Türklerle
meskun olan yerlere yâni Türkistan’a
verilen isim olup ﬁeh-nâme’de Îrân’›n
z›dd› olarak geçer. Îrân, Hürmüz (Zerdüﬂtlerin Hay›r Tanr›s›) ile Feriﬂte (Melek)lerin; Tûrân, Ehrimen (ﬁer Tanr›s›)
ile habis ruhlar›n mekân›d›r. ﬁemseddin
Sâmi’ye göre “Türk” ile “Tûr” kelimeleri
aras›ndaki benzerlik bu iki ismin bir
as›ldan ibaret oldu¤unu göstermektedir.
(ﬁ.SAM‹, s.1682) ‹ran Mitolojisine göre
Tûrân’da ilk önce hüküm süren Ferîdûn’un o¤lu Tûr’dur. Türk neslinden gelen hükümdarlar›n en ünlüsü Efrasiyab’d›r. Efrasiyab zaman›nda Îrânîlerle
Tûrânîler aras›nda uzun savaﬂlar olmuﬂtur. Bu savaﬂlar›n ayr›nt›s› ﬁeh-nâme’de iﬂlenmiﬂtir.
Klasik Türk ﬂiirinde Tûrân kelimesi, daima Îrân’la birlikte geçer. Öyle ki,
“Îrân u Tûrân” deyiﬂini Nedîm, Dîvân’›nda 7 defa tekrarlar. (NED,s.53, 65, 76,
79, 90, 127,129)

IX.TÜRK‹STÂN (TÜRK ÜLKE“Türkistân” kelimesi ilk defa Kutadgu Bilig’de ve Dîvân-› Hikmet’te kullan›lm›ﬂt›r.
Âsitân› hâkini k›ld› K›r›m hân› konak
‹rte bir gün seyr idün hâkân-› Türkistân
gelür (BD,s.20)
Rûm u M›sr u Basra vü Ba¤dada hükmündür revân
Hindi ald›n tâlib-i iklîm-i Türkistân m›s›n (HD,s.57)
ﬁimdi Türkistân-› mihnetde kal›p zâr u
nizâr
Hâlime bakd›kça ben olmakday›m hayret-karîn (SD,s.455)

X.TÜRK-TÂZ (YA⁄MA, ÇAPUL)
Arap ve Fars kaynaklar›n›n Mo¤ollar› ve Türkleri kar›ﬂt›rd›klar› bir gerçektir. (NED,s.430). Bazan Mo¤ollara
Türk denmiﬂ, bazan da Tatar Türklerine
Mo¤ol denmiﬂtir. Farsça as›ll› olan bu
kelimenin bu kar›ﬂt›rmayla ilgili oldu¤u
kuvvetle muhtemeldir.

Yahûd ﬂemﬂîr der-kef azm ederse saff-›
heycâya
Bulup iki vezîre bahﬂ eder Îrân u Tûrân›
(ﬁG,s.105)

Türk-tâz-› çeﬂm-i bîmâr›n m›d›r zâlim
senin
Böyle mülk-i hüsnü yek-ser kâfiristân
eyleyen (NED,s.309)

Sa’âdetle ota¤›n kurmadan serhadd-i
Îrâna

Ehl-i diller türk-tâz itsün semend-i tab’
ile
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Sâye-i lutf-› ﬂehen-ﬂâhîde cevlân eylesün
(C‹,s.193)
O dil-siyâh sipâh-› hat-› dil-âﬂûbun
Diyâr-› hüsne hücûm itdi türk-tâz iderek
(VD,s.38b/3)

SONUÇ
1.Taranan metinlerde “Türk” kelimesine yüklenen anlamlar›n dört ana
grupta topland›¤› tespit edilmiﬂtir:
a.Türk, b.Güzel, c.Savaﬂç›, ç.Barbar.
“Türk”; gamze, göz, kaﬂ, hat, yüz ve sarhoﬂlu¤uyla bir sevgili mazmununu meydana getirmiﬂtir. Bu sevgilinin en etkileyici yönü gözü ve süzgün bak›ﬂ›d›r. “Barbar” isnad› ise, daha çok ‹ranl›lar›n telakkilerine dayanmaktad›r. Ayr›ca, tarih
boyunca “Türk” kelimesi üzerinde anlam
kaymalar› ve anlam daralmalar› olmuﬂtur.
2.Klasik Türk ﬁiiri’nde “Türk” kavram›, on (10) ayr› kelimede görülmektedir: a.Türk (Türk milleti), b.Türk (sevgili mazmunu), c.Türkmen, ç.Tatar, d.Türkân (Türkler), e.Türkî (Türkçe), f.Türkçe, g.Tûrân (Türk ülkesi), ¤.Türkistân
(Türk ülkesi), h.türktâz (ya¤ma, çapul).
“Türk” kavram›yla birlikte “Türkmen”
ve “Tatar” kavram› da a¤›rl›¤›n› hissettirmektedir. Bunun yan›nda “Türk-i H›tâ”, “Türk-i Çîn”, “Türk-i Deylem” gibi
yer isimleriyle iliﬂkilendirilen adland›rmalar yap›lm›ﬂt›r.
3.Araplar ve ‹ranl›lar taraf›ndan
Mo¤ollarla kar›ﬂt›r›lan “Tatarlar”, Türk
ﬂairleri taraf›ndan da “Türkler”den ayr›
görülmüﬂtür. Ancak, her iki kelimenin
mazmunu aras›nda baz› paralellikler
(Türk: gamze, göz, kaﬂ / Tatar: gamze,
kirpik, saç) vard›r.

KISALTMALAR
AD
NEC
BD
NED
CD
NEF
CH
NES
C‹
NEV
DLT
SD
FD
SK
FE
SN
Fﬁ
ﬁD
HA
ﬁG
HD
UD
HF
VD
KD
YD
LM
YZ

Ahmed Paﬂa Dîvân›
Necâtî Dîvân›
Bâkî Dîvân›
Nedîm Dîvân›
Cevrî Dîvân›
Nef’î Dîvân›
Cemﬂîd ü Hurﬂîd
Nesîmî Dîvân›
Cinânî Dîvân›
Nev’î Dîvân›
Dîvânü Lügâti’t-Türk
Sâlim Dîvân›
Fuzûlî Dîvân›
Sihâm-› Kazâ
Fehîm Dîvân›
Süheyl ü Nev-bahâr
Ferhâd ü ﬁîrîn
ﬁeyhî Dîvân›
Haﬂmet Dîvân›
ﬁeyh Gâlib Dîvân›
Hayâlî Dîvân›
Usûlî Dîvân›
Hurﬂîd ü Ferahﬂâd
Seyyid Vesîm Dîvân›
Kad› Burhaneddin Dîvân›
Yûnus Emre Dîvân›
Leylâ vü Mecnûn
Yûsuf u Züleyhâ

NA

Nâilî Dîvân›
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