
GAZi GİRAY I 
(ö 930/ 1524) 

Kırım hanı 

(1523- 1524). 
J 

Muhtemelen 1503 yılında doğdu. 1. 
Mehmed Giray Han ' ın oğ ludur. Babasıy

la birlikte Astarhan seferine katıldı. Dö
nüşte Mehmed Giray"ın Nogaylar tara
fından öldürülmesinin ardından Kırım 

beylerinin ittifakıyla han ilan edildi 1 Ka
s ım 15 23 1 Yeni han kalgayl ığa kardeşi 

Baba Giray"ı getirdi. Fakat dönemin Os
manlı padişahı Kanüni Sultan Süleyman. 
doğrudan beylerin seçimiyle gelen Gazi 
Giray·ın hanlığını tanımadı. Öte yandan 
istanbul'da bulunan amcaları da onun 
aleyhinde entrika lara başlam ı ş la rd ı. Tec
rübesiz bir genç olan 1. Gazi Giray'ın du
ruma hakim olamaması üzerine Kırım'da 
karışıklıklar çıktı. Kabile aristokrasisinin 
başı olan Şirin beyi Memiş hanlık için is
tanbul ile haberleşmeye başladı. Sonun
da Gazi Giralın yerine hanlığa. o sırada 
istanbul'da bulunan amcası Saadet Giray 
getirildi 11524 yı l ı orta l arıl. Böylece Gazi 
Giray·ın hanlığı alt ı ay kadar devam ett i. 
Gazi Giray yeni hana karşı mücadeleye 
giriştiyse de Memiş Bey'in gayretleriyle 
iki taraf uzlaştı ve Gazi Giray Saadet Gi
ray ' ın kalgayı oldu. Ancak birkaç ay son
ra bir bayram i aşma töreninde arkasın
dan vurularak öldürüldü. 
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GAZi GiRA Y II 
(ö 1016/ 1607) 

Kırım hanı 

(1588 - 1607). 

1554 'te doğdu. Devlet Giray'ın oğlu 

olup gösterdiği kahramaniık i ardan ötü 
rü Bora lakabıyla da tan ını r. ilk defa. 
1578'de başlayan Osmanlı- Safevi mü
cade leleri sırasında dikkati çekti: bu sa
vaşa Adil Giray kumandasındaki Kırım 
ordusunda bir kumandan olarak katı l dı 

ve Özdemiroğlu Osman Paşa'nın takdi
rini kazand ı. Ertesi yıl bizzat sefere işti
rak eden Kırım Hanı Mehmed Giray sa-

vaş sona ermeden Kırım ' a dönmeye ka
rar verince onu bir miktar kuwetle Şir
van·da bıraktı. Gazi Giray buradaki mü
cadelede büyük başarı kazandı. Kür neh
rini geçen Selmas Han kuwetlerini ani 
bir baskınla bozguna uğrattı. Bu başa
rılarından dolayı lll. Murad 'ın iltifatına 

nail oldu ve salyanesi 50.000 akçeye çı
karıldı. 1580'de bir ileri keşif hareketin
de iranlılar tarafından kuşatılarak esir 
alındı. Osmanlılar'a karşı iran·a destek 
vermeyi reddetmesi üzerine Alamut Ka
lesi'ne hapsedildL 1585 yılında buradan 
kaçmayı başardı. Erzurum'da bulunan 
Osman Paşa'nın yanına geldi ve onunla 
birlikte yeniden savaş l ara katı l dı. Osman 
Paşa ' nın ölümünden sonra istanbul'a git
ti. oradan Yanbolu'ya gönderildi. Saray
dan veri len salyane ile sakin bir hayat 
yaşarken lll. Murad tarafından islam Gi
ray ' ın ölümü üzerine boşalan Kı rım han
lı ğına tayin edildi 1 Mayıs 1588 1 ve bir f ilo 
eşliğinde Kırım ·a döndü. 

Kırım beyleri Gazi Giray·ın hanlığını 

kabul ettiler: ancak Rus çarı kend i ada
yı Murad Giray'ı destekliyordu. Rusya 'y ı 

baş düşman ilan eden Gazi Giray. isveç 
ve Lehistan ile ittifak müzakerelerinde 
bulunduktan sonra 1591 'de büyük bir 
ordu ile Moskova'ya kadar ilerledi. Kı

rım beyleri ertesi yıl Ruslar'a karşı yen i 
bir sa ldı rı düzenlediler. Fakat 1593'te 
Osmanlı Habsburg savaşının başlaması 
üzerine Rusya ile barış imza l andı INisan 
1594 1. Rus çarı an laşma uyarınca 10.000 
ruble vergiden başka her yıl tesbit edi
len hediyeleri göndereceği taahhüdün
de bulunmuştu. 

Gazi Giray. Ağustos 1594'te Yanık Ka
lesi'ni kuşatmış olan Cigalazade Sinan 
Paşa ' nın yanına gelerek savaşlara katıldı. 
Ertesi yıl isyan halindeki Eflak ve Boğ
dan·a taarruzlarda bulundu. Yanık Ka
lesi'nin fethinde de Kırım kuwetlerinin 
önemli etkileri olmuştur. Ayrıca Bağdan 
beyi itaat altına alınmıştı. Bu başarılar
dan sonra Gazi Giray Bağdan ' ın Kırım 

hanzadelerinden birine verilmesini iste
diyse de kabul edilmedi. Bunun üzerine 
1596'da kendisine yapılan ısrarlı davet
lere rağmen sefere katılmayarak veliaht 
(kalgay) Feth Giray·ı gönderdi. Haçova 
Meydan Savaşı kazanıld ıktan sonra Ci
galazade Sinan Paşa ' nın ı srarıy l a aziedi
lerek yerine Feth Giray hanlığa getirildi. 
Ancak üç ay sonra Cigalazade görevin
den a lınınca Kırımlılar esasen kendisini 
desteklediklerinden Gazi Giray tekrar 
hanlığa tayin edildi. Tebrik için gelen 
Feth Giray ' ı ise huzurunda öldürttü. Bo-
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şalan ve li ahtlı k Selamet Giray·a. ikinci 
veliahtlık da (nüreddi nlik) Devlet Giray·a 
verild i. Fakat bir müddet sonra Devlet 
Giray da katiedilince kardeşleri Şahin 

Giray. Mehmed Giray ve Selamet Giray 
istanbul'a kaçtıl ar. Bunun üzerine Gazi 
Giray veliahtlığı oğlu Toktamış Giray·a. 
ikinci veliaht lı ğ ı da diğer oğlu Sefer Gi
ray·a verdi. Bu arada Kazak tehdidi his
sedi ldiğinden Gazi Kirman Ka lesi 'nin in 
şasına başlandı. Gazi Giray. lll. Meh
med 'in emriyle 1598'de Macaristan 'da
ki Osmanlı ordusuna katıldı. Onun da 
tesiriyle Satırcı Mehmed Paşa Varad üze
rine yürüdü. Oradan ErdeJ'e girilerek tah
ribatta bulunma kararı alınmıştı. Fakat 
Varad ku şatması başarısızlıkla sonuç
landığı gibi Gazi Giray'ın kuwetleriyle 
Macaristan ve Bohemya·ya yapmak is
tediği akın da Satırcı Mehmed Paşa ta
rafından engellendi. Gazi Giray kışı Sam
bor'da geçirdi ve yaptı ğ ı hizmetlere kar
şı lı k Si listre'nin kendisine arpal ı k olarak 
verilmesini istedi. Fakat talebi istanbul'
da kabu l görmedi. Bu arada eskiden 
beri tanıdığ ı Sat ı rc ı Mehmed Paşa'nın 

başarıs ı zl ı k dolayısıyla idamı üzerine der
hal Kırım·a dönmek istediyse de veziria
zam ı n ısrarıyla bir müddet daha sın ı r 

boylarında kald ı. 1599'da Osmanlı or
dusu ile Estergon seferine katı ldı. Onu 
Osmanlılar 'dan uzaklaştırmak ve geri 
dönmesini sağ l amak için Avusturyalı l ar 

yıllı k 10.000 a ltın ödemeyi teklif ettiler. 
Gazi Giray da gerek askerlerin istekleri. 
gerekse Kırım ' ın Rus ve Kazak tehdidi 
altında bulunması dolayısıy l a geri dön
mek istiyordu. Bu tutumu Osmanlı hü
kümet merkezi ta rafından hoş karşılan
m ıyordu. Tahtının tehlikede olduğunu 

anlayan Gazi Giray. 1602 'de kış ay l arının 

yaklaşmasına rağmen Macaristan·a git
ti ve kış ı Peçuy'da av. eğlence ve şiir yaz
makla geçirdi. Bu s ı rada yanında meş

hur Osma nlı t arihçisi Peçuylu ibrahim 
de bulunuyordu . 

Gazi G i ray 1603 baharında Kırım · a 
döndü. Bu arada hanın elçileriyle impa
ratorun murahhasları Klausenburg'da 
(Kolozsvar) barış müzakerelerinde bu
lundularsa da bundan bir sonuç elde edi
lemedi. Gazi Giray barış için yıllı k 40.000 
altın talep ediyor ve Eflak beyinin tayi
ninde söz sahibi olmak istiyordu. impa
rator ise bu istekleri kabule yanaşmıyor
du. 1606' da barış antiaşma s ı imzala
nınca Gazi Giray Ruslar'a karş ı Lehis
tan·ıa ittifak ı n ı yeniledi. Anadolu'da baş 
gösteren Cela iT isyanları sırasında ı. Ah
med ondan asker göndermesini istedi. 
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Gazi Giray. beklenen 10.000 asker yeri
ne küçük bir kuwet göndermekle ye
tindi. Ertesi yıl saldırıya geçen Safevfler'
le çarpışmak üzere Şirvan ' a gitmesi is
tendi. Fakat bu sırada Gazi Giray. 1597'
de inşasını başlattığı Gazi Kirman Kale
si 'ni tamamlayıp Kırım'a dönerken yol
da vebaya yakalanarak vefat etti iŞaban 
10 16 / Kasım 16071. Mezarı Bahçesaray'
da babası Devlet Giray'ın yanında Han 
Sarayı Camii haziresindeki türbesinde
dir. Veliaht tayin ettiği oğlu Toktamış 

Giray Kırım beylerince han olarak kabul 
edilmesine rağmen istanbul tarafından 
tanınmadı. 

Gazi Giray Kırım hanlarının en büyük
lerinden biridir. Hanlığı döneminde, İs
tanbul 'un emirlerini her zaman yerine 
getirmeyen Kırım'ın önde gelen zümre
leriyle hanlığı sıradan bir eyaleti gibi gö
ren Osmanlı hükümet merkezi arasında 
dengeyi kurabilmiş olması büyük bir ba
şarı sayılmalıdır. İstanbul ile her zaman
kinden daha çok iş birliği yapan Gazi Gi
ray, kültürel yönden ve idari bakımdan 
Osmanlı nüfuzunun önemli ölçüde art
masına izin vermiştir. Kırım Hanlığı 'nı 

kendi oğullarına hasretmeye çalışan Ga
zi Giray, iradelerinde diğer hanlardan 
farklı olarak "Ebü'l- Feth el-Gazi" unva
nını kullanırdı. Osmanlılar'dan gerçek bir 
hükümdar gibi muamele görmek ister
di. Bununla beraber hanlığın iç teşkila
tında Osmanlı etkisiyle önemli düzenle
meler yapmıştır. Zamanında. han diva
nında vezTriazam makamında bir kapı
ağası ile (eş ik ağa sı . başağaı vezirler bu
lunduğu. kapıağasının nüfuz ve yetkisi
nin arttığı görülmektedir. Osmanlılar'
da olduğu gibi bu ağalar çerkez köleler
den seçilmekteydi. Aynı şekilde kendisi
ne bağlı bir tüfenkçi kuweti de oluştur
muştu. Başlangıçta sayısı 500 olan bu 
kuwet için "tüfenkçi mevacibi " adıyla 

bir vergi toplanmaktaydı. 
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~ H AL iL iNAI. C IK 

Edebi Yönü. Kırım hanları arasında 

önemli yeri olan Gazi Giray aynı zaman
da gerçek bir sanatkardır. Çeşitli ilim 
dallarının yanı sıra hat ve mOsiki gibi gü
zel sanatlarda ileri derecede bilgi sahibi 
olduğu kaydedilen Gazi Giray'ın 1602 ·
de Macar seferine katılıp kışı Peçuy'da 
geçirdiği sırada tarihçi Peçuylu İbrahim'e 
kitabet. ta'lik yazının incelikleri ve ka
lem kesme usullerini öğretmiş olması 
1 Tarih, ll , 251 ı onun hat sanatı alanında
ki bilgisinin derecesini gösterir. İsmail 
Hikmet Ertaylan 'ın. Peçuylu 'nun hana 
kitabet ve kalem kesmeyi öğrettiğini 

yazması !Gazi Geray Han, s. 30. 62ı yan
lıştır. 

Gazi Giray'ın sanatkar cephesinin en 
gelişmiş yanı klasik Türk mOsikisi ala
nındaki çalışmalarında görülür. Çeşitli 

müzik aletlerini çalabilen iyi bir sazende 
ve devrinin en güçlü bestekarlarından 
biri olan Gazi Giray' ın peşrev ve saz se
mailerinden altmış ikisi günümüze ulaş
mıştır !listesi için bk. Öztuna, 1, 300-30 1 ı . 

Ayrıca yazma güfte mecmualarında "Ta
tar" adı altında birçok güfte metnine 
rastlanmaktaysa da bunların besteleri 
zamanımıza kadar gelmemiştir. 

Gazi Giray mOsikiden sonra en çok şa
irliğiyle tanınmıştır. Gazayi ve Han Gazi 
mahlaslarını kullandığı şiirlerini Farsça, 
Arapça. Kırım ve Osmanlı Türkçeleri ile 
yazmıştır. Divan edebiyatının nazım şe
killeriyle kaleme aldığı. özellikle mertlik 
ve kahramanlık duygularını terennüm 
eden şiirleri sayesinde Türk edebiyatı
nın belli başlı haması şairlerinden biri 
olarak tanınmıştır. Yavuz Yektay tara
fından rast makamında şarkı olarak bes
telenen. "Rayete meylederiz karnet-i dil
cO yerine 1 Tüğa dil bağlamışız kakül-i 
hoş-bu yerine" beytiyle başlayan sekiz 
beyitlik meşhur gazeli birçok Osmanlı 
şairi tarafından defalarca tanzir ve tah
mis edilmiştir (gen i ş bilgi için bk . iA, IV, 
7371 Gazi Giray. düşündüklerini çekin
meden söyleyen. haksızlık ve yolsuzluk
lara tahammül edemeyen mert bir şah
siyete sahip olduğu için hicviyeler de yaz
mıştır. 

Eserleri. 1. Divan. Halim Giray, Kırım 
hanları hakkında bilgi veren Gülbün-i 
Hanan adlı eserinde ıs 641 Gazi Giray'ın 
bir divanı olduğunu söylemekteyse de 
eser günümüze ulaşmamıştır . İsmail Hik
met Ertaylan. Halil Edhem Arda ' nın özel 
kütüphanesinde bulunan. bazıları Kırım 
ve Çağatay Türkçesi'yle olmak üzere bi
ri eksik kırk iki gazeli ihtiva eden bir di
vançe nüshasının taksimilesini Gazi Ge
ra y Han, Hayatı ve Eserl eri !istanbu l 
ı 9581 adlı kitabı içinde yayımiarnıştır ı s 

65-891. Bu eserde ayrıca Yunus Emre·
nin. "Dolap niçin inilersin" ilahisini ha
tırlatan "Yol üstünde yoluktum bir do
laba 1 Dedim niçin sürersin yüz bu aba" 
beytiyle başlayan kırk bir beyitlik bir 
manzumesi yer almaktadır. z. Gül ü 
Bülbül. Kaynaklarda FuzüiT'nin "NTk ü 
Bed" manzumesine nazTre olarak yazıl
dığı belirtilen eser. bülbülün güle duy
duğu aşk yüzünden çektiği ıstırabı dile 
getiren klasik aşk mesnevisi niteliğinde 
bir manzumedir. Mesnevide yer yer bül
bülün dilinden kaleme alınmış derin bir 
lirizme sahip aşıkane gazeller dikkati 
çeker. Çağatay Türkçesi'yle ve aruzun 
"mefaTiün mefaflün feülün " kalıbıyla ya
zılan eser. Gazi Giray· ın Peçuy'da bulun
duğu 1602-1603 kışında tamamlanmış
tır. Ertaylan, eserin bir nüshasının Rus
ya'da Leningrad Kütüphanesi'nde Fuzü
IT'nin Leyla vü Mecnıln'unu ihtiva eden 
yazmanın içinde bulunduğunu söyler. 
Mesnevinin bölüm başlıklarını vererek 
otuz sekiz beyitlik mukaddime kısmıyla 
hatimesinden on beyti neşreden 1 Gazi 

Geray Han, s. 50-53ı Ertaylan'a göre eser 
"NTk ü Bed"e bir nazTre olmayıp muhte
melen ondan alınan ilhamla yazılmıştır. 

Ayrıca Ertaylan. Gazi Giray' ın aynı isim
de bir mesnevi kaleme alan Kara Fazır
nin eserinden faydalanmış olabileceği 

ni de söyler (a.g.e., s. 62, dipnot nr. 2) 3. 
Kahve ile Bade. Peçuylu. Gazi Giray'ın 
Peçuy'da iken kahve ile şarap arasında 
geçen münazarayı konu alan bir man
zume yazdığını. sonunda da. "Peçuy'da
ki hasılatımız bu kadardır" kaydın ı düş 

tüğünü belirtir (Tarih, ll , 25 ı 1. Şimdiye 
kadar bir nüshasına rastlanmayan bu 
manzume de Gazi Giray' ın kendisinden 
çok etkilendiği belli olan FuzQIT'nin Beng 
ü Bade 'si yolunda bir eser olmalıdır. 

Bütün kaynaklarda Gazi Giray'ın ayrı
ca usta bir münşT olduğu belirtilmekte
dir. Kırım hanı sıfatıyla Osmanlı payi
tahtına. vezirlere. devlet adamlarına. Ho
ca Sadeddin Efendi, Hüseyin KefevT gibi 
ulemaya gönderdiği manzum ve men-


