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OSMANLININ GÖRSEL ���RLER� III 

-TRAJED�N�N GÖLGES�NDE HÜNER GÖSTER�S�- 

 

Ottomans’ Visual Poems III  

-A Skill Performing Under The Shadow Of Tragedy- 

Özer �ENÖDEY�C�∗ 

 

Özet 

Osmanlının görsel �iirleri Klâsik Türk Edebiyatı gelene�i içinde biçim ve içerik 
açısından gelenekle tam bir uyum gösteren edebî eserlerdir. Ancak bu �iirlerde, manâ ile 
irtibatı zayıf da olsa, göze hitap eden bir yön bulunmaktadır. Çalı�mamızda �ahin Giray’a 
ait böyle bir eser incelenecektir. �iirdeki ifadeler ve �ahin Giray’ın ya�am öyküsü, söz 
konusu görsel �öleni, af dileyen ba�arısız bir devlet adamının trajedisi konumuna 
getirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk Edebiyatı, görsel �iir, �ahin Giray. 

 

Abstract 

Ottomans’ visual poems are literary works that are in unison with the tradition as 
per their forms and contents in Classical Turkish Literature. But in these poems there is a 
special characteristic about visualty also it has an atonic relation with the content. In our 
work a visual poem that belongs to �ahin Giray will be examined. Words in poem and 
�ahin Giray’s life story reduced the poem to a tragedy of an  unsuccessful statesman. 

Key Words: Classical Turkish Literature, visula poem, �ahin Giray. 

 

 

 Klâsik Türk edebiyatının zengin gelene�i, her ne kadar belirli kalıplar içinde söz söylemeyi 
gerektirse de bu kalıpların, orijinalite pe�inde ko�an �airlerin arayı�ına engel olmadı�ı söylenebilir. Hatta 
sözü gerek anlam, gerekse dı� kabu�u açısından süsleyerek hüner göstermek isteyen sanatkârlar, hem 
göze hem de zevk-i selime aynı anda seslenen, �a�ırtıcı, zorlayıcı ve hayranlık uyandıran eserleri, 
kendilerine yeni kalıplar bularak meydana getirmeyi ba�armı�lardır. Çalı�mamızda böyle bir eseri, çe�itli 
yönleriyle tetkik etmeye çalı�aca�ız.  

 Osmanlının görsel �iirleri üzerine bir dizi yazı olu�turacak kadar malzeme topladı�ımızda, 
bunların tanıtımı ve ne�ri sürecinde yeni örneklerle kar�ıla�aca�ımızdan emindik. Nitekim, bu gizli 
kalmı� güzellikleri ortaya çıkarmaya ba�ladı�ımız günden bu yana birçok örnek bularak, klâsik Türk �iiri 
gelene�i içinde görsel �iirlerin de kendi alanlarında bir gelenek olu�turacak yo�unlu�u ta�ıdı�ını ortaya 
koymaya çalı�tık. Çalı�malarımız devam ederken, Doç. Dr. M. Fatih Köksal da �ahsî kütüphanesinde 
bulunan bir mecmua içinde, yazımıza konu olan görsel �iiri buldu�unu haber verdi ve konu hakkındaki 
çalı�malarımıza istinaden, �iiri yayımlamak üzere foto�raflamamıza izin verdi. Bu anlamda kendisine 
te�ekkürü bir borç biliriz.  
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 Söz konusu �iir, bir büyük daire ve bu daireye iç içe geçirilmi� bir �ekilde eklenen on üç yarım 
daireden olu�maktadır. Mecmuanın kar�ılıklı iki sayfasına çizilmi� / yazılmı� olan, �airinin de bir “hüner 
gösterisi” olarak takdim etti�i �iiri a�a�ıdadır:  

 

 

 

�ekil 1. �ahin Giray’ın görsel �iiri 

 �iir, gazel nazım biçimi ile kaleme alınmı�tır. Musarra olan ilk beyit, sol taraftaki kurt yeni�i 
lekesi hizasından ba�lamaktadır. Her beyit, ortada bir yuvarlak içinde bulunan “ye” (�) harfine 
ba�lanmaktadır. “Ye” harfini çevreleyen yuvarla�ın etrafında bir sıra “elif” (�) harfi bulunmaktadır. Bütün 
beyitler bu iki harfin birle�imi olan seslerle ba�lamaktadır ve yine aynı seslerle bitmektedir. �iirin bütün 
beyitlerine bakıldı�ında, ilk sözcüklerin “yâ- (ya-)” (��) hecesi ile ba�ladı�ı, “-ây” (��) hecesi ile bitti�i 
görülebilir. Aynı harfler ile ba�layan beyitler, küçük dairler olu�turarak ba�langıç noktasına geri 
dönmektedir. �iirin görsel esteti�ini olu�turan bir ba�ka hüner de aynı yerden ba�layıp aynı yerde biten 
küçük dairelerin birbirleri ile kesi�tikleri kısımlarda kendini göstermektedir. 	ki küçük dairenin kesi�ti�i 
yerde bulunan sözcükler, yazmada kırmızı ile yazılmı�lardır ve her iki beyitte geçen ortak sözcüklerdir 
(Kırmızı ile yazılan kısımlar hafif silik görünümdedir.) 
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�ekil 2. Görsel �iirden bir kesit  

 

 Bir kuyumcu edâsıyla çalı�an �airin, �iirini önceden hazırladı�ı �eklin üzerinde yazdı�ı 
anla�ılmaktadır. Beyitlerde kesi�en sözcüklerin ayarlanması için, �ablonlar üzerinde mesai harcandı�ı 
tahmin edilebilir. �iirin tamamının okunu�u a�a�ıdaki gibidir1: 

 

vezin: müfte‘ilün fâ‘ilün müfte‘ilün fâ‘ilün  

 

1. Yâr gelüp ‘â�ıkıñ menzilini kılsa cây 

	tmeye mi gün yüzi dîdeleri rû�enây 

 

 (Sevgili gelip â�ı�ın evini mekân edinse, onun güne� gibi parlak yüzü gözleri aydınlatmaz mı?)  

 

2. Yayup o kâkülleri gün yüze kıldıñ nikâb 

Menzil-i ‘akrebde yâ münhasif olmı�dır ay 

 

 (O kâkülleri yayıp güne� gibi parlak yüzünü örttün. Bir ba�ka deyi�le, Ay’ı akrep burcunda 
ı�ıksız bıraktın.) 

 

3. Yana�up ol mâha yâ hancer-i ser-tîzini2  

Eylesem a�yârınıñ sînesini hemçü nây 

 

 (Ke�ke o Ay gibi parlak güzelin yanına yana�ıp keskin hançeriyle dü�manının ba�rını ney gibi -
delik de�ik- etsem.)  

                                                 
1 Metinde med yapılan heceler italik, iki beyit için ortak kullanılmı� olan sözcükler kalın gösterilmi�tir. 6. beyitte ‘ayn harfine 
yapılan ulama alt çizgi ile belirtilmi�tir.  
2 metinde : tîziñi  
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4. Yâr delerse e�er sînemizi kâ’iliz 

Tek bizi ol meh-likâ lutfına3 kılsun sezây 

 

(Sevgili, e�er ba�rımızı delerse razıyız; yeter ki o ay yüzlü bizi lûtfuna münasip görsün.)  

 

5. Yan virüp ey meh-likâ kaçma bu gam-hˇâreden 

Âte�-i hicrân ile yanma�a görme revây 

 

(Ey ay yüzlü güzel! Bu kederli â�ıktan uzak durup kaçma; onu ayrılık ate�iyle yanmaya lâyık 
görme.) 

 

6. Yaz semender gibi yanma�a tâlibli�im  

Ey kalem_‘arz it e�er diler ise ol hümây 

 

 (Ey kalem! Semender gibi yanmaya talip oldu�umu, e�er o hümâ isterse, yazıp arz et.)  

 

7. Yâver olursa e�er lutf-ı Hudâ bir kula 

Bir pula muhtâc iken dehre olur pâdi�ây 

 

 (E�er Allah’ın lûtfu bir kula yardımcı olursa, o kimse bir pula muhtaçken âleme padi�ah olur.)  

 

8. Yâ meh-i rah�ânda mı dehre ziyâ-bah� olan  

Tal‘at-ı rûyuñ mudur ‘âleme viren cilây 

 

 (Yoksa dünyaya ı�ık bah�eden o Ay gibi parlak yüzlüde mi? Âleme parlaklık veren senin 
yüzünün güzelli�i mi? 

 

9. Ya� dü�üp dîdeden rûyuñ ider ârzû 

Kudret ile gün yüzüñ olmada �eb-nem-resây 

 

 (Ya�, gözden dü�üp senin yüzünü arzu eder. Böylece güne� gibi parlak olan yüzün çi� taneleri 
yeti�tirir.) 

 

10. Yâ lec idüp müdde‘î gün yüzüñ inkâr ider 

Eyler idi ol gabî ‘âkil ise zerre rây 

                                                 
3 metinde : lutfuña 
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 (Bo�una dava güden kimse, ayak direyip senin güne� yüzünü inkâr eder. O ahmak, zerre kadar 
aklı olsaydı, onu dü�ünebilirdi.)  

 

11. Yap reh-i tecrîdde ‘âkil isen bir ribât 

Kâfile-i ehl-i ‘a�ka eyleye kârbân-serây 

 

 (E�er akıllıysan, tecrit yolunda a�k ehli kafilesine kervansaraylık edecek bir han yap.) 

 

12. Yâre ider ehl-i ‘a�k turmayup ‘arz-ı hüner 

Nevbet-i ‘arz-ı hüner sende mi �âhîn Girây 

 

 (A�k ehli sevgiliye durmadan hüner gösterisi yapar. �ahin Giray, hüner gösterisi sırası �imdi 
sende midir?) 

 

13. Yâr-ı ser-firâz-ı men sende o ka� [u] göz ki var 

Katli içün ‘â�ıkıñ yâ ne gerek ok u yay 

 

 (Benim benzersiz sevgilim, sende o ka� ve göz olduktan sonra, â�ı�ın katli için ok ve yaya ne 
gerek var?) 

 

 �ahin Giray tarafından yazılan �iirde, ortadaki ünlüsü elif ile gösterilen Türkçe hecelerin de (yap, 
ya�, yaz) bir buçuk hece olarak de�erlendirildi�i görülmektedir. Aslında sonunda “ye” (�) harfi 
barındırmayan bazı hecelerde de bu sesin türetildi�i (cilây, resây) dikkati çekmektedir. �ahin Giray’ın 
hayat hikâyesi gözden geçirildi�inde, siyasî ve askerî manâda ba�arısız olan bir “Giray”ın edebî 
platformda yetene�ini sergilemeye çalı�tı�ı anla�ılabilir.  

 Topal Ahmed Giray Han’ın o�lu olan (Tuman 2001: 480) �ahin Giray4, karde�i Sahip Giray Han 
zamanında kalgaylık etmi�, 1777 yılında ise Kırım Hanı olmu�tur. 1778 yılında Kırım halkı kendisine 
kar�ı ayaklanınca Rusya’ya sı�ınmı�, Rusların yardımıyla yeniden Hanlı�a dönmü�tür. Yersiz kararları ile 
Kırım’ın Rusların eline geçmesini kolayla�tıran �ahin Giray, 1787 yılında Osmanlı Devletince Rodos’a 
sürgün edilmi�, daha sonra ise öldürülmü�tür (�emseddin Sâmî 1996: 2841). 

 �airini oldukça me�gul etti�i anla�ılabilecek bu �iir, gözden dü�en sanatkâr bir devlet adamının 
itibar kazanma çabalarını dü�ündürmektedir. Büyük bir çökü� ya�adı�ını bildi�imiz �ahin Giray’ın �iiri, 
edebiyat tarihimizdeki bir ba�ka müstesna “özür dileme”yi, dolayısıyla Ahmet Pa�a’nın “kerem” redifli 
�iirindeki üslubu akla getirmektedir. Ahmet Pa�a, Sultan Mehmet’ten af talep ederken: 

 

  Kul hatâ itse n’ola ‘afv-ı �ehin�âh kanı 

  Tutalum iki elim kanda imi� kanı kerem  

 

                                                 
4 Edebî ve tarihsel ki�ilik olarak birden fazla “�ahin Giray” olmakla birlikte, Tuhfe-i Nâilî’de (2001: 480), hayat hikâyesini 
aktardı�ımız �airin �iirine örnek olarak çalı�mamıza konu olan �iirin üç beyti verilmi�tir. Bu da “�ahin Giray”lar arasında bir 
karı�maya mahal vermemektedir.  
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beytini de içeren kasidesini arzı için sözcülük ettirmi�tir5. �ahin Giray’ın da Rodos’ta sürgünde iken 
hüner gösterebilecek zamanı fazlasıyla buldu�u tahmin edilebilir. Osmanlı Devleti’ne ba�lı eski bir Han 
olan �airin, gazabına razı oldu�u ve her kararına tâbi olaca�ını açıkça ifade etti�i “yâr”, “mâh”, “meh-
likâ” ve “hümâ”nın Devlet-i Âl-i Osman’ın padi�ahına i�aret etti�ini dü�ünmekteyiz: 

 

Yana�up ol mâha yâ hancer-i ser-tîzini 

Eylesem a�yârınıñ sînesini hemçü nây 

 

Yâr delerse e�er sînemizi kâ’iliz 

Tek bizi ol meh-likâ lutfına kılsun sezây 

 

Yan virüp ey meh-likâ kaçma bu gam-hˇâreden 

Âte�-i hicrân ile yanma�a görme revây 

 

Yaz semender gibi yanma�a tâlibli�im  

Ey kalem ‘arz it e�er diler ise ol hümây 

  

 Devamındaki beyitte, �airin söz konusu �iirini Rodos’taki sürgünü esnasında yazmı� olabilece�i 
ihtimalini kuvvetlendiren ifadeler bulunmaktadır. Sahip oldu�u bütün ihti�amı ve nimetleri yitiren bir 
“Giray”ın eski günlerine özlemi ve içinde bulundu�u sefalet a�a�ıda en estetik ifadesini bulmu� 
görünmektedir:  

 

Yâver olursa e�er lutf-ı Hudâ bir kula 

Bir pula muhtâc iken dehre olur pâdi�ây 

 

 �ahin Giray, Ahmet Pa�a’nın ya da benzeri sanatkâr devlet adamlarının �iir aracılı�ıyla zor 
durumlardan kurtulabildi�i, yahut alelâde �airlerin �iir vesilesiyle makam ya da menfaat elde edebildi�i 
bir co�rafyada bulundu�unun farkında olarak a�a�ıdaki beyti söylemi� olmalıdır:  

 

Yâre ider ehl-i ‘a�k turmayup ‘arz-ı hüner 

Nevbet-i ‘arz-ı hüner sende mi �âhîn Girây 

 

 Görsel �ölenin ardındaki trajedi, �iiri yalnızca estetik bir deneme olmaktan çıkararak onu birçok 
yönden ibret vesikası hâline getirmektedir.  

Söze ba�lı görsel esteti�in sınırlarını zorlayan �âhin Giray, Osmanlı co�rafyasındaki görsel �iir 
örneklerini biliyor olmalıdır. Daha önce ne�retti�imiz �iirlerde de görülen, merkezde aynı harflere 
ba�lanma, bazı sözcükleri birden fazla mısra için ortak kullanma gibi hususlar, bu �iirde de 
görülmektedir. “Elif” (�) ve “ye” (�) harfinin merkeze alınmasını, bu harfleri barındıran sözcüklerin 
manâyı ifade edebilecek anlam yo�unlu�una ve kafiyeyi tıkamayacak ço�unlu�a sahip olmasına 
ba�layabiliriz. Aynı harfle ba�layıp aynı harfle son bulan beyitlerin ba�ka �airlerce de kullanıldı�ını, 

                                                 
5 Ahmet Pa�a’nın, Fatih Sultan Mehmet arasında vâki hadisenin ayrıntıları Latîfî Tezkiresi (Canım 2000: 157-158)’nde mevcuttur.  
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Feri�teo�lu’nun Farsça Divançesi’ndeki6 �iirlerle ispatlayabiliriz. Hurufîli�in Batı Anadolu’daki kalesi 
olan Feri�teo�lu, Arap alfabesinde bulunan her harfe atfen yazdı�ı 28 gazelde, bütün beyitleri, kâfiyeyi 
olu�turan harfle ba�latmı�tır. Onun ilk gazelinden verece�imiz bir beyitle örne�i somutla�tıralım7: 

 

�
����������������������������    

�
������������������� ����!"�  

  

(Ey gönlümüze iki parça saçını dolamı� olan sevgili! Ey yüz belâ tuza�ını saçının ucuna asmı� 
olan sevgili!) 

Osmanlının görsel �iirleri üzerine yazdı�ımız üçüncü yazımızda, kurguladı�ımız arka plânıyla da 
dikkati çeken ve görsel esteti�in zirvesinde yer alaca�ını öngördü�ümüz bir �iire yer verdik. Asırların 
birikimlerini barındıran mecmuaların Klâsik Türk Edebiyatı açısından ta�ıdı�ı öneme ve barındırdı�ı gizli 
güzelliklere bir kere daha bu vesile ile dikkat çekmek isteriz. Bunun yanı sıra XVIII. yüzyılda ba�arısız 
bir devlet adamının af talebiyle �iire sarılması, edebî eserin yalnızca estetik anlamda de�il, sosyal ve 
siyasî anlamda da söz sahibi olan canlı bir üretim oldu�unu ortaya koymaktadır. Ancak �ahin Giray’ın 
estetik te�ebbüsünün acıklı bir �ekilde sona ermesi de; devlet i�lerinde bazı �eylerin edebî af talepleriyle 
yürümeyecek kadar çetinle�ti�ini ya da sanatkâr ruhlu bir kimsenin �aheser düzeyindeki eseriyle dahi 
affettiremeyece�i cürümler i�leyebilece�ini göstermektedir.  
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6 Eser, tarafımızca ne�re hazırlanmaktadır.  
7 Beyit “elif” harfiyle ba�layıp “elif” harfiyle bitmektedir.  


