
GAZi GiRAY ll 

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-



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. 

Gazi 
Girav 
ad ı na 

Bahçesaray'da 
bas ıl a n 

bir gümüş 
si kke 
(istanbul 

Arkeo!oj i 

Müzesi, 

Teşhir, 

nr. 2364) 

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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