
tedir. Uluğ Muhammed Han'ın 1428'de 
Osmanlı Sultanı ll. Murad'a yazdığı mek
tupta Saray'ın 1427'de zaptedildiği belir
tilmektedir. Dolayısıyla Hacı Giray'ın, Uluğ 
Muhammed Han'ın 1428'de Saray'a yer
leşmesinden bir veya birkaç yıl sonra Şı
rın kabilesinin beyi Tekine (Tekene) Mirza'
nın yardımı ile Kırım Hanlığı'nı ele geçirdiği 
tahmin edilmektedir. O sırada batıya doğ

ru göç edip Kırım civarında yerleşmiş bu
lunan ve Altın Orda Devleti siyasetinde 
önemli rol oynayan Şırın , Kongrat ve Ba
rın gibi büyük kabHelerin kendisini des
teklemiş olması da mümkün görünmek
tedir. 

Onun Kırım 'a hakim oluşu hakkında 
başka rivayetler de vardır. Buna göre 
Uluğ Muhammed ile Urus Han evladın

dan Küçük Muhammed arasında devam 
eden savaşta Uluğ Muhammed'in Kuzey 
İdil havzasına çekilmesi üzerine Hacı Gi
ray 1420'de Kırım'da hanlığını ilan et
miştir. Küçük Muhammed, Kırım ' ı tek
rar Altın Orda'ya bağlamak için Hacı Gi
ray üzerine yürümüşse de yenilgiye uğ
raması üzerine Kırım ve civarı 1429'da 
Hacı Giray'ın hanlığını resmen tanımıştır. 

Öte yandan Hacı Giray'ın Litvanya büyük 
dukası Witold'un yardımı ile 1428'de Kı

rım ' ı ele geçirdiği belirtildiği gibi Polanya 
Kralı IV. Kasimir'den gördüğü yard ımla 

(Receb 853/Eylül ı 449) Kırım'a hakim ol
duğu da kaydedilmektedir. Ancak Hacı Gi
ray'ın 1420'de hanlığı ele geçirmiş olma
sı mümkün değildir. Ayrıca 1429'da am
cası Devlet Berdi'nin Kırım'da han olarak 
bulunduğu da bilinmektedir. Hacı Giray 
adına 84S'te (1441) Solhat'ta (Eski Kırım). 
847'de (1443) Kırkyer'de para basılması 
onun hanlığı geç tarihte ele geçirdiğini dü
şündürmektedir. 

Hacı Gir ay' ın hanlığının ilk yılları , Kırım 

limanlarını ellerinde tutan Cenevizliler'le 
mücadele içinde geçti. önce vassali olan 
Mengub Prensi Alexis ile anlaştı. Alexis 
1433 yazında Cembala'yu (Ba lı klava) aldı ; 

kendisi de Kefe, Kerç ve Akkirman kale
lerini hükümranlığı altında sayıp bu li
man şehirlerinin gümrük vergilerini al
ma politikası takip ederek Cenevizliler'e 
karşı harekete geçti. Cenevizler. bu t eh
likeyi atiatmak için Carolo Lomellino ku
mandasında 6000 kişilik bir orduyu Kı
rım'a gönderdiler. Carolo. Cembala'yu ge
ri aldıysa da Hacı Giray'ın üssü Solhat üze
rine yürürken uğradığı ani saldında 6000 
kişilik ordusunun tamamını kaybetti (Zil
hicce 837/Temmuz 1434). Bu başarının ar
dından Hacı Giray Kefe'yi kuşattı; ancak 
gerekli ateşli silahlar, top ve cephaneye 

sahip olmadığından bir süre sonra ku
şatmayı kaldırdı . Buna karşılık deniz ti
caretinin , kontrolü altındaki Solhat. Kerç 
ve Akkerman limanlarından kendi gemi
leriyle yapılması için gayret gösterdi. 

Haziran 14S4'te Hacı Giray, Fatih Sul
tan Mehmed ile Kefe'yi almak için bir an
laşma yaptı. Elli altmış kadar kadırga
dan oluşan Osmanlı donanınası Kefe ön
lerinde demir atınca Hacı Giray 14 Tem
muz 14S4'te 7000 atiısıyla şehri karadan 
kuşattı. Şehir bir süre dayandı. Ceneviz
liler'in Osmanlılar' a 3000 altın. Hacı Gi
ray'a da 1200 altın vergi ödeme teklifi ka
bul edilerek kuşatma kaldırıldı . Fakat da
ha sonra Cenevizliler. yerli Kırım aristok
rasİsinin de iş birliğiyle Hacı Giray'ı han
lıktan indirip oğlu Haydar'ı (Aydar) hanlı
ğa getirdiler. Ancak Haydar birkaç ay da
yana bildi ve Hacı Giray'ın baskısıyla kaç
mak zorunda kaldı . Hacı Giray tekrar han 
oldu ve bundan sonra da Cenevizliler'le 
hep iyi geçindi. 

Litvanya ve Polanya ile iş birliğinde bu
lunma siyaseti takip eden Hacı Giray: 849'
da (1445) Polanya Kralı IV. Kasimir ile it
tifak anlaşması yaptı. Öte yandan Hacı Gi
ray ile Saray'daki hanlar arasında daima 
anlaşmazlık ve düşmanlığın bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Hacı Giray ile Uluğ Mu
hammed arasındaki münasebetler ise 
tam olarak bilinmemekle birlikte, Seyyid 
Ahmed Han ile Hacı Giray arasındaki iliş
kiler tamamıyla düşmanca idi. Hacı Gi
ray, sırf kendi istiklalini muhafaza etmek 
gayesiyle Moskova knezi lll. ivan ile sıkı 
bir dostluk kurmuş ve Moskova'yı Altın 
Orda tarafından gelecek herhangi bir 
tehlikeye karşı korumayı da üstlenmişti. 
146S'te Seyyid Ahmed Han. Moskova üze
rine bir sefer yapmak için Don nehri bo
yuna geldiğinde Hacı Giray'ın saldırısına 

uğradı ve geri çekilmek zorunda kaldı. 

Hacı Giray'ın kurmuş olduğu Kırım Han
lığı, Doğu Avrupa ve Karadeniz siyasetin
de önemli rol sahibi bir devlet haline gel
di. 146S'te Papa ll. Paulus. Antakyalı Lou
is'yi Hacı Giray'a elçi olarak gönderip 
İmparator lll. Frederick idaresinde Os
manlılar'a karşı yapılacak Haçlı seferine 
onun da katılmasını istedi. Ancak Hacı Gi
ray bunu kabul etmedi. Osmanlı hakimi
yeti döneminde Kırım . Osmanlılar'ın ba
tıya karşı yaptıkları seferlerde önemli bir 
askeri dest ek kaynağı olma özelliği ka
zandı. 

1466 yazının sanianna doğru vefat eden 
Hacı Giray Bahçesaray'da Salacık mevkiin
deki türbesine gömüldü. Arkasında han
lık için mücadele edecek sekiz evlat bı-
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raktı . Onun hanlık merkezlerinden olan 
Kırkyer'de bir medrese yaptırdığı ve yine 
Kırım'da mescid ve medreseleri olduğu 
belirtilmektedir. 

Hacı Giray devrinde Kırım. Doğu Avrupa 
ile yapılan ticari münasebetlerde önem
li bir yere sahip bulunuyordu. Kırım yarı
madasının güneyindeki Ceneviz ticari ko
lo nilerinde yaşayanlar han tarafından ta
yin edilen memurlara bağlıydılar ve bu 
memurlar gümrük vergilerini toplamak
la görevliydiler. Kırımlılar hem deniz hem 
de kara ticaretiyle uğraşıyorlardı. Bu ti
caretin içine Moskova, Kazan ve kuzey
deki diğer bölgelerden gelen kürk. balık. 
bal m um u. hububat ve Uzakdoğu'nun ipe
ği ve baharatı da dahildL 
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HACI GİRAY U 
(ö. 1100/1689) 

Kırım ham 
(1683-1684). 

1648 yılında doğdu. ı. Selamet Gir ay' ın 
t arunu ve Kalgay Kırım Giray' ın oğludur. 

Boyunun kısalığından dolayı halk arasın

da "üzengisi uzun" lakabı ile anılır. Kırım 
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Ham Murad Giray ile kardeş çocuklarıdır. 
Babasının vefatından sonra I. Selim Gi
ray Han ile birlikte Avusturya savaşiarına 
katıldı. Gerek bu savaşlarda gerekse ll. 
Viyana kuşatması sırasında cesareti ve 
atılganlığı ile dikkati çekti. ll. Viyana boz
gununun ardından Budin'e çekilen Sad
razam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 

yenilgiden sorumlu tuttuğu Kırım Ham 
Murad Giray'ı azietmesi üzerine hanlık 
makamına getirildi (8 Şevval ı094/30 Ey

lül ı683) . Selim Giray'ın oğlu Devlet Giray 
veliaht (kalgay), Azarnet Giray ise ikinci 
veliaht (nQreddin) oldu. 

Sadrazarnın çadırında hanlık beratı ve
rilerek Kırım ham yapılan Hacı Giray'ın 
hanlığı kabul etmesi, diğer sultanlar ve 
kabile ileri gelenleri tarafından hoş kar
şılimmadı. Bunlar bir araya gelerek Hacı 
Giray' ı tanımamaya karar verdiler. Fakat 
bir süre sonra Kırım kabile aristokrasisi 
Murad Giray'ı tutmaktan vazgeçerek Hacı 
Giray'ın etrafında toplandı. Hacı Giray 
sadrazarnın emriyle ordusundan bir kıs
mını Azarnet Gir ay kumandasında Essek'
te bırakarak Kırım'a hareket etti. Yolda, 
Leh kralı tarafından Kunicky idaresinde 
gönderilen ve Akkirman dolayiarına ka
dar ilerlemiş olan Kazaklar'dan ve Boğ
danlılar'dan oluşan kuwetleri yenilgiye 
uğratarak kumandanını esir aldı ( ı 684 

başları) . Bu başarısından dolayı kendisi
ne bir hatt- ı şerif ile hediyeler gönderil
di. Ayrıca onun Ukrayna'daki Kazak grup
ları ile başarılı mücadelelerde bulundu
ğu devrio kaynaklarında belirtilir (Defter
dar Sarı Mehmed Paşa, s. 1 O ı, ı 04, ı 70) . 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ida
mından sonra (25 Aralık ı683) Hacı Giray 
mevkiini daha fazla koruyamadı. Hanla
rın ihsanlarına ve özellikle Murad Giray 
ile Selim Gir ay' ın devamlı lutuflarına alış
mış olan Kırım'ın ileri gelen idareci ve 
zümreleri Hacı GirayHan'ın bu durumu 
dikkate almaması yüzünden onun aley
hine döndüler. Halk üzerinde büyük tesi
ri olan mirzalar ve sultanlar da Hacı Gi
ray'ı paraya düşkün olmakla itharn et
meye başladılar. Geliri çok bazı yerleri sa
tın alması ve özellikle eskiden beri Karaçi 
beylerine ait geliriere el koyması huzur
suzluğu arttırdı. Leh kralının ordusuna 
karşı kazandığı zaferi müjdelemek üzere 
İstanbul'a gönderdiği veziri Sahadır Ağa 
da Hacı Giray'ın aleyhine dönünce bu hoş
nutsuzluktan faydalanmak isteyen Selim 
Giray taraftarları harekete geçtiler. 
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Murad Giray'dan önce hanlık yapmış 
olan Selim Giray'ın oğulları kalgay Devlet 
Giray ile Azarnet Giray da babaları Selim 
Giray lehinde gizli faaliyette bulunmak
tan çekinmediler. Hassa kuwetleriyle ka
pıkulu ve sekban askerini kendi tarafla
.rına çekmeyi başardılar. Kırım kabile re
isleri Akkaya denilen yerde toplanıp is

yan edince Devlet Giray ile vezir Sahadır 
Ağa oraya gittiler. Asiler Bahçesaray'a sal
dırarak hanın hazinesini ve mallarını yağ

maladılar. Hacı Giray isyanı bastıramaya
cağını anlayınca saraydan kaçıp Mangub 
Kalesi'ne çekildi. Asiler onu burada ku
şattılar. Babıali'ye bir mektup yazarak Ha
cı Giray'dan memnun olmadıklarını ve Se
lim Giray'ın han olmasını istediklerini bil
dirdiler. 

istanbul'da yeni sadrazam Kara ibra
him Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'
nın bütün taraftarları gibi Hacı Giray'ı da 
hanlıktan uzaklaştırmak için fırsat kollu
yordu. Bundan dolayı asilerin isteklerini 
destekleyerek padişaha Hacı Giray'ı aziet
tirdi (Hazi ran ı 684) ve Selim Gir ay ikinci 
defa Kırım hanlığına getirildi. Hacı Giray, 
Mangub Kalesi'ne gönderilen bir kapıcıba
şı tarafından alınarak Rodos'a götürül
dü. Dokuz aylık Kırım hanlığı böylece so
na eren Hacı Giray Haziran 1689'da Ro
dos'ta vefat etti ve buraya defnedildi. 
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katı şeyhlerinden Abdüllatif el-Kudsi'nin 
halifesi Taceddin İbrahim Karamanfye in
tisap ederek sülükünü tamamladı ve ica
zet aldı . Şeyhinin vefatı üzerine ( 8 72/146 7) 

onun halifesi ve Zeyniyye tekkesi seccade
nişini sıfatıyla faaliyet gösterdi. Çok sayı
daki müridi arasında Alaeddin Fenari, Di
metoka kadısı Şüca' Çelebi, Rüstem Halife, 
Şeyh Kara Ali. Halim Çelebi ve İbrahim Pa
şa gibi bazı alim ve devlet adamlarını say
mak mümkündür. Bursa Zeyniyye tekke
sinin aynı zamanda Hacı Halife Zaviyesi 
olarak da tanınması onun bu tarikattaki 
önemini gösterir. 

Babası ile birlikte Hacı Halife'nin sohbe
tinde bulunan Lamii Çelebi onu alçak gö
nüllü, güler yüzlü, cömert. ilim ve mari
fet ehli bir kişi olarak tanıtır (Nefehtit Ter
cümesi, s. 556). 

Hacı Halife mutedil bir tasawuf anlayı
şına sahiptir. Tarikatta güzel sonucun iyi 
bir başlangıca bağlı bulunduğuna. ilk adı

mını ciddi ve samimi bir şekilde atan tali
bin sonunun iyi olacağına inanır. Şeyhle
rinin keramet sahibi olduğuna inanınayı 
müridier için şart koşmaz; onların şeriat 
çerçevesinde Hakk'ın yolunu tuttuklarına 
inanmalarını yeterli görür. Aşırı zühd ha
yatına taraftar olmayan Hacı Halife'ye gö
re salikin gayesine ulaşabilmesi için her şe
yi ile Allah'a yönelmesi gerekir. 

Bursa Kadısı Kadızade'nin kader ve ce
bir konusundaki sorusuna verdiği cevap 
onun bu mesele hakkındaki görüşlerini 
yansıtması bakımından önemlidir. Hacı 
Halife, cebri tahkik ehlinin ve mukallidin 
cebri olmak üzere ikiye ayırır. Tahkik ehli 
emredileni yapma, yasaklananı terket
me esasına sarıldıktan sonra iradesini bı
rakarak her işini Allah'a havale eder. Mu
kallid ise tam aksine dini emir ve yasak
lar hususunda iradesini terkettikten son
ra her işi nefsin arzusuna havale ederek 
keyfine göre hareket eder ve kendini ma
zur gösterir ki bu küfürdür (Taşköpriza
de, s. 243). 
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(bk. KATİB ÇELEBI). Lamii Çelebi, Hacı Halife'nin dervişlerin
_j 

, den birinin onun sözlerini derlediğini söy-
r 
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HACI HALiFE, Şeyh 
(ö. 894/1489) 

Zeyniyye tarikatı şeyhlerinden. 

-, 
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Aslen Kastamonulu bir aileye mensup
tur. Ailesinin veya kendisinin Bursa'ya ne 
zaman gelip yerleştiği bilinmemektedir. İyi 
bir tahsil gördükten sonra Zeyniyye tari-

lüyorsa da eser hakkında herhangi bir bil
giye rastlanmamıştır. 

Zeyniyye tarikatı silsilesinde önemli bir 
yeri bulunan Hacı Halife'nin kabri Bursa 
Zeyniler Mezarlığı'ndadır. Vefatından son

~a müridierinden Bolulu Çelebi ile Safıy
yüddin Mustafa halifeleri sıfatıyla Hacı 
Halife laviyesi'nde irşad faaliyetlerini sür
dürmüşlerdir. 


