
sur mektuplar inşa mecmualarında yer 
almaktadır. Bu iki alime yazdığı dört 
mektup. Hoca Sadeddin Efendi'nin Me
kdtfb-i Sultani adıyla tertip ettiği bir 
mecmuadan (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4292) 

alındığı kaydıyla Abdullahoğlu Hasan ta
rafından yayımlanmıştır (AYB, 1/ 3-7, s. 
11 8- 122, 159- 166, 249-252) Aynı maka
lede, daha sonra Süleymaniye Kütüpha
nesi'ne nakledilmiş olan Aşir Efendi Kü
tüphanesi'ndeki Mecmı1a-i Mekatfb-i 
Mülı1k adlı yazmadan (nr. 895) alınan , 

Macaristan seferinde iken Vaiz Emir 
Efendi'ye yazdığı bir mektup daha yer 
almaktadır. Bunlardan Hoca Sadeddin 
Efendi'ye yazılan iki manzum mektup, 
Seyyid Mehmed Rıza ' nın es-Seb'u's-sey
yar'ında da bulunmaktadır. Ertaylan 
bunları adı geçen eserden alarak faksi
mileleriyle birlikte neşretmiştir (Gazi Ge

ray Han, s. 53-61 ). Selaniki'nin kaydetti
ği, Gazi Giray' ın Erde! seferi dolayısıyla 
padişaha yazdığı mektuba eklediği. "Biz 
mücahid kulunuz terkederiz can ü seri 1 
Padişahım ne diyem sonra duyarsın ha
beri " beytiyle başlayan gazeliyle Sorn
bor'da kışladığı zaman yazıp padişaha 
gönderdiği. "Tel h- ka m olsa k aceb mi 
halimizni bir görün 1 Burnumuzdan gel
di billah acı suyu Sombor'un" beytiyle 
başlayan gazeli de manzum mektupla
rına birer örnektir (Tarih, ll, 752-753, 803-

804). Ganizade Mehmed Nadiri ile dost 
olduğu bilinen Gazi Giray'ın mektupla
rından bazı örnekler Ganizade'nin Mün
şedt'ında yer almıştır ( İÜ Ktp, TY, nr. 
1526/ 6, vr. 3 J 8•- 3 ı 9 • ). Halil İnalcık, Bri
tish Museum'daki bir yazmada da (MS, 
Or., nr. 6261) bazı mektuplarının yer al
dığını söyler (İA, IV, 736) . Kmm Yurtu
na ve Ol Taraflarga Dair Bolgan Yar
lık ve Hatlar (St Petersburg 1864) adlı 

kitapta da bazı mektuplarının bulunma
sı mümkündür. 

Gazi Giray Han, Namık Kemal'in Cez
mi romanının ikinci derecedeki kahra
manları içinde yerini alarak edebiyatı 

mızdaki tipler arasına da girmiştir. 
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GAZi GiRA Y III 

(ö. 1120/ 1708) 

Kırım hanı 

(1704-1707). 
_j 

167 4'te doğdu. I. Selim Giray Han' ın 

oğludur. 1699 yılı başlarında büyük kar
deşi ll. Devlet Giray' ın ikinci veliahdı (nO
reddin ) oldu. Çerkezistan nizarnlığına ta
yin edildiği halde bu göreve gitmedi. No
gaylarla birleşerek ağabeyine karşı ayak
landıysa da başanya ulaşamadı ve on
dan af diledi. Rumeli taraflarında ika
metine izin verilen Gazi Giray Edirne'ye 
gidince Osmanlı padişahı tarafından on 
sekiz gün kadar kapı arasında hapsedil
di, ardından Rodos'a sürüldü. 

Babası Selim Giray' ın dördüncü hanlı
ğında (1702 -1704) onun veliahdı (kalgay) 
oldu. Selim Giray ölünce Aralık 1704'te 
Kırım hanlığına getirildi. Kardeşleri Kap
lan Giray' ı kalgay. Mengli Giray' ı nüred
din yapan Gazi Giray, Rusya- İsveç savaş
larının devam ettiği kritik bir dönemde 
Kırım Hanlığı'nın başında bulundu. O sı
rada Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 
barış hüküm sürüyordu. İstanbul'dan 
kendisine taraf olmaması bildirilmişti. 
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GAZi HÜSREV BEY 

Ancak han. Tatar kuwetlerinin Rusya ve 
Lehistan ülkelerine akın yapmasına en
gel olamadı (Raşid , lll , 215-216) Bu ha
dise, Rusya ' nın İstanbul'a elçi göndere
rek hanı şikayet etmesine sebep oldu. 
Osmanlı hükümetinin, kendi barış poli
tikasını bozan handan başka şikayetleri 
de vardı. Mesela Bucak nogaylarını Kı

rım tabiliğinden ayırarak doğrudan is
tanbul'a bağlama teşebbüslerine Gazi 
Giray karşı çıkmıştı. Bu mesele için is
tanbul'a çağrılan Hanağası (vezir) Mus
tafa Ağa bütün suçu Gazi Giray'ın üze
rine attı. Öte yandan Kaplan Giray da 
hanlığı ele geçirmek için istanbul'da ent
rikalar çevirmekten geri durmuyordu. 
Sonunda Gazi Giray aziedildi ve yerine I. 
Kaplan Giray getirildi. Rumeli'de Karİn
abad'da ikamet ettirilen Gazi Giray Re
biülahir U20~de (Temmuz 1708) otuz al
tı yaşında iken vebadan öldü ve Yanbolu 
Camii haziresine defnedildi. Abid ve Aza
rnet adlarında iki oğlu olup bunlardan 
ikincisi kalgay olmuştur. Abdülgaffar 
Kırımi'ye göre uzun boylu. siyah sakallı , 

cesur ve dindar bir kişi olan Gazi Giray 
yine bu gözlemciye göre biraz safça idi. 
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Iii HALİL İNALCI K 

GAZi HÜSREV BEY 

(ö. 948/ 15_11) 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
Bosna bölgesinde 

önemli hizmetlerde bulunan 
Osmanlı sancak beyi: 

_j 

1480 civarında doğduğu tahmin edil
mektedir. Babası Ferhad Bey, annesi ll. 
Bayezid'in kızı Selçuk Sultan ' dır. Baba
sı Adana muhafızı olduğu sırada Köle
menler'e karşı bir savaşta şehid düşmüş 
(1 485), annesi de ll. Bayezid'in sağlığın
da vefat ederek İstanbul Beyazıt Camii 
yakınında bir türbeye defnedilmiştir. Bir 
vakfiye kaydından Neslişah Sultan adın
da bir kardeşinin olduğu anlaşılmakta
dır (Saray Bosna Şer 'iyye Sicili, nr. J ). 

Hüsrev'in tahsili ve hayatının ilk dö
nemlerine ait bilgiler çok yetersiz ve ka-
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