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Son Kırım ham
(1777-1782, 1783).
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11S8'de (1745) Edirne'de doğdu . Kırım
Il. Devlet Giray'ın torunu olup babası
Ahmed Giray'dır. Çocukluğu Edirne'de geçti, babasını küçük yaşta kaybedince annesinin gözetiminde öğrenim gördü. Bir süre Selfmik'te kaldı. Gençlik çağında Venedik'e giderek burada Batı tarzında eğitim
aldı, İtalyanca ve Grekçe öğrendi, Batı kültürüne aşina oldu. Amcası Kırım Giray'ın
hanlığı döneminde Kırım ' a çağrıldı. Gülbün-i H anan'da onun Çerkez emirlerinden
Tamgan adlı birinin yanında yetiştiği; Kı
rım'a döndüğünde ise Tuna ve Kuban nehirleri arasındaki düzlüklerde yaşayan Nogay kabileleri arasında bulunduğu belirtilir.
1770'ten itibaren Ruslar'ın Kırım'a yönelik
Hanı

saldırılarıyla başlayan karışıklıklar sırasında

Rusya taraftarı grup içinde yer aldı. 1771 'de K.ırım'a giren ve buranın müstakil hanlık olması yolunda propaganda yapan General Dolgorukij'in beyannamesini görüşmek
üzere kurulan heyetin başında 1771 Kasımında gittiği Petersburg'da bir taraftan anlaşmayla ilgili müzakerelere katılır
ken diğer taraftan Çariçe Il. Katerina ve
Rus ileri gelenleriyle tanıştı. 4 Aralık 1771 'de çariçe onu resmen kabul etti ve büyük
bir ayrıcalık olarak yanında oturttu. Bu diplomatik görevi hayatının dönüm noktası
oldu. Petersburg'da Rus kültürünü tanı
dı, tiyatroları, eğlence yerlerini, müzeleri,
kütüphaneleri gezdi. Batı usullerine olan
aşinalığı ve yakınlığı sebebiyle ll. Katerina'nın takdirini kazandı. Çariçe Voltaire'e
yazdığı mektupta ondan çok zeki, kültürlü , yakışıklı ve sevimli bir Tatar genci diye
söz etmişti. Bu sıralarda Rus üniforması giyip çariçenin yaverleri arasında yer aldığı
da belirtilir. Şahin Giray, çariçeden sadece
Rus menfaatlerine uygun hareket etmesi
sebebiyle değil bu yönleriyle de büyük destek aldı. IL Katerina bu himayesini 1782
yılına kadar sürdürecektir.
Petersburg'da hayli isim yapan ve bu
arada epeyce borçlandığı anlaşılan Şahin
Giray'a 10.000 ruble verildi, ayrıca 12.000
rubleyi bulan borçları da ödendi. Kırım'a
döndüğünde kalgay olarak Akmescid'de
oturdu. Burada iken Ruslar'la sürekli irtibat halindeydi. 1773 yılı ortalarında Kırım
hanlığı için Ruslar'ın kuwetli bir adayı oldu. Kırım'a gittiğinde kurultay tarafından
han seçilmiş olan kardeşi Il. Sahib Giray,
Osmanlı taraftariarına katıldı. Bu sırada

Rusya'da patlak veren Pugaçev isyanı
(ı 773- ı 775) ll. Katerina'nın Kırım'a olan
ilgisini bir süre için geri plana attı ve Şa
hin Giray'ı yeterince destekleyemediğinden
onu Poltova'ya getirtti, kendisine 1000 ruble tahsisat ayırdı. 1774'te Osmanlılar'la Küçük Kaynarca Antiaşması'nın imzalanması ve ertesi yıl Pugaçev isyanının bastırıl
ması üzerine Kırım meselesi tekrar öne
alındı. Osmanlılar da Kırım için benzeri şe
kilde yeni teşebbüslere girişmişti . Tahttan
çekilmek zorunda kalan Sahib Giray' ın yerine han seçilen Devlet Gir ay (IV) Rusya
tarafından tasvip edilmedi. Yapılan planlara göre Şahin Giray, Kuban'da kurulacak
bir hükümetin başına geçecekti. 100.000
rubleyle desteklenen Şahin Giray önce Taman'daki Osmanlı kalelerine saldırdı. 17751776 kışında Kırım'daki Osmanlı taraftarIarıyla çatışmaya girdi, fakat başarısızlığa
uğradı , Nogaylar'ın bir bölümü yanından
ayrıldı. Yedisan ve Yediçkul (Yedicek) kabileleri de onu terketti. Bunun üzerine devreye giren ll. Katerina kabile reisierini parayla elde etti ve yeniden Şahin Giray'a
destek sağladı. Şahin Giray, Nogaylar'dan
seçtiği 800 genci Avrupa usulünde eğitip
yeni bir askeri sistem kurmaya çalıştı.
"Beşliler" diye anılan bu hassa ordusu yeni Rus silahlarıyla takviye edildi. Hemen
ardından 1776 Kasımında General Prozorovski, ürkapı'yı alıp Kırım 'a girdi. Şahin Giray bu olayla birlikte iyice karışıklıklar içine
düşen Kırım'da bir kısım halkın desteğini
aldı. 1777 Ocak ayı içinde Prozorovski'nin
de yardımıyla Tarnan'daki kabileler ve Nogaylar onu resmen han olarak tanıdı .
Şahin

Ruslar'a dayanıp Kı
olmakla birlikte burada
bağımsız bir devlet kurma fikrine iyice
inanmıştı ve başlangıçta Ruslar'ın bağım
sızlık vaadlerinde samimi olduğunu düşü
nüyordu. Çeşitli meselelerle uğraşan ve
yaptığı savaşlardan yenik çıkan Osmanlı
lar'abağlı kalarak Kırım 'ın modern tarzda
yeniden düzenleneceğine inanmıyordu . Bunun için mevcut kabile hiyerarşisini, iyice
kökleşmiş mali ve içtimal yapılanmayı hesaba katmadan süratle reformlara giriş
tL Bu işi zamana yayıp dengeleri gözeterek gerçekleştirmek yerine tıpkı vaktiyle
I. Petro'nun yaptığı gibi keskin biçimde
ve hızla yapmak istiyordu. Öncelikle devlet idaresinde bazı değişiklikler yaptı. divandaki üye sayısını değiştirdi ( altısı Ş ı
rın , a ltı s ı Mansur kabilesinden on iki ki ş i)
ve ulemayı dışarıda bıraktı. Yönetim merkezini Bahçesaray'dan Kefe'ye taşımaya
teşebbüs etti ve yeni bir saray inşaatını
rım'ı

ele

Giray,

aslında

geçirmiş

tabi olmadan Kırım hanı tayin edilebileceğine, onlara karşı savaşılabileceğine ve bu
yolda Ruslar'dan yardım alınabileceğine
dair fetva dahi aldı (Zinkeisen , VI, ı 56157) . Askeri reformlara girişerek doğru
dan hanlığa bağlı Batı tarzında ve Rus askeri sistemine göre 20 .000 kişilik bir tümen teşkil etmeyi planladı. Bunlara yeni
üniformalar giydirdi. Mirza ve beylerin feodal haklarını kaldırıp herkesi vergiye bağ
ladı , bir kısım toprakları köylülere dağıt
tı, vakıf topraklara el koydu. Kendi adına
para bastırmayı da ihmal etmedi, bütün
bu işler için yüklü miktarda borç aldı. Ruslar onun bu hareketlerini dikkatle izliyor
ve menfaatlerine aykırı bazı hususları tasvip etmemekle birlikte müdahale etmiyorlardı. Fakat asıl Kırım halkı bunları büyük bir tepkiyle karşıladı. Devrin vak'anüvislerinden Ahmed Vasıf onun şeriata aykırı davranışlarının, alışılmadık vergi ihdasının, sekban adıyla oluşturduğu askere
Frenk elbiseleri giydirmesinin, karşı çıkan
ları idam ettirmesinin meydana geti rd iği
büyükhoşnutsuzluğu anlatır (Tarih, s. ı ı) .
Osmanlılar'ın da desteğiyle Şahin Giray'a
karşı büyük bir nefret oluşm aya başladı.
Hoşnutsuzluk ortamı kısa sürede isyana
yol açtı. Hanın Kefe'ye yolladığ ı 2000-3000
kişilik birlik isyancılara katıldı. Şahin Giray
hayatını zorlukla kurtararak Ruslar'a sığın
dı . Kefe'yi ve diğer bazı Kırım limanlarını

Şah in Gi rav · ı n
h att- ı

katliyle ilgili ı. Abdü lhamid'in telhis üzerine
hümayu nu (BA, Cevdet-Eyalet-i Mümtaze, nr. 137)

başlattı. Ulemayı toplayıp Osmanlılar'a
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işgal eden Ruslar sayesinde az sonra duruma hakim oldu (ı 777 kışı). Hemen ardından Osmanlılar'ın han olarak Kırım'a
yolladığı lll. Selim Giray'ın yaptığı teşeb
büsleri yine Ruslar'ın desteğiyle başarısız
lığa uğrattı ( 1778) . Bu durum pek çok Kı
rımlı' nın Osmanlı idaresi altındaki topraklara göç etmesine yol açtı. Ruslar onlardan
boşalan yerlere hıristiyanları yerleştirdi.
Şahin

iyice

Giray,

Osmanlı

etkisinin öneminin

farkına vardığından hanlığının tanın

ması için istanbul'a bir heyet gönderdiyse de bundan bir sonuç çıkmadı. Duruma
hakim olduktan sonra reformlarını sürdürmeye çalıştı. ancak Ruslar'ın tesiriyle
Kırım 'daki Urumlu denilen ve Türkçe konuşan hıristiyanlar Rus topraklarına göç
etmeye başladı. Şahin Giray ülke ekonomisini derinden sarsan bu olayı önlemeye gayret etti, fakat başarılı olamadı. Artık asıl amaçları doğrudan Kırım'da hakimiyet kurmak olan Ruslar'ın da onun reformlarından rahatsız olduğunu anlamaya
başladı. 1779'da yapılan Aynalıkavak Tenkihnamesi'yle Osmanlılar hanlığını resmen
tanımak zorunda kaldı . Bu Şahin Giray için
önemli başarı oldu. Çünkü Ruslar da anlaşmaya göre Kırım'dan asker! kuwetlerini çekmişlerdi. Şahin Giray, bu ortamda
Kırım halkının desteğin i kazanacak faaliyetlere girişrnek yerine reformlarına daha
da hız verdi. Harcamaları hesapsızdı, Ruslar'dan yine para desteği aldı ve Polanya'dan yeni silahlar getirtti. 1781 Nisanında
Nogaylar. Don Kazakları'na saldırınca bir
temsilcisini Taman'a yolladı. Nogaylar onu
dinlemedi ve isyan büyüdü. Ruslar'ın devreye girmesi üzerine Nogaylar. Sağucak'
taki Osmanlı güçlerinden yardım talebinde bulundu. Kardeşleri Aslan ve Sahadır
Giray isyan eden güçlerin başına geçti. Şa
hin Giray'ın etrafında kimse kalmadı. Halim Giray adlı bir kişi asilerin başında Kefe'ye saldırdı ve Şahin Giray'ın 300 kişilik .
beşli askerini yendi. 14 Mayıs'ta Şahin Giray maiyetiyle birlikte Kerç'e gidip Ruslar'a
sığındı. Kırımlılar Sahadır Giray'ı han seçti.

ll. Katerina, General Potemkin'e bir emir
yollayarak Şahin Giray'ın korunmasını istedi (4 Ağustos 1782). Paternkin ise artık
Kırım'da Rus idaresinin kurulma vaktinin
geldiği görüşünü bildirdi. 1782 Ekiminde
Kırım'a giren Paternkin resmi Rus işgali
ni başlattı. Rus ordusu, 30.000 Kırım Türkü'nün hayatına mal olduğu belirtilen bu
asker! harekat sonucu Kırım'da tam anlamıyla hakimiyet kurdu. Bu arada Azak'ın
kuzeyindeki Petrovski Kalesi'nde bulunan
Şahin Giray Kefe'ye getirildi ve Kerç'teki Rus birliğine sığındı. Ruslar'ın harekatı
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üzerine kabBelerin bazıları onu yeniden
han olarak tanıdı. Fakat Ruslar artık Şahin
Giray'ı tamamen gözden çıkarmıştı. Nitekim Samailof'un çabalarıyla bazı vaadler
alıp hanlıktan ayrılmak zorunda kaldı. Ruslar da 8 Nisan 1783'te Kırım'ın ilhakını resmen ilan ettiler.

kadar olan yerlerde bir idare kurmak ve
buradaki Tatarlar'ı kendisine bağlamak olduğu yolunda bilgiler gönderiyorlardı. Ancak Şahin Giray Tarnan'da fazla duramadı,
buradaki kabBelerin tepkisini çekti. Tam
bu sırada Ruslar onu 1784 baharında çariçenin emriyle Petersburg'a götürdüler.
Artık Şahin Gir ay' ın maceralı hayatında yeni bir dönem başlıyordu.

Şahin Giray muhtemelen Ruslar'a güvenmenin hata olduğunu çok daha önce
anlamıştı; ancak olaylar kontrolden çıktı
ğı için yapacak bir şey yoktu. Bu yeni durum karşısında Ruslar'ın, iran'dan alınan
yerlerde kurulacak bir tampon devlete han
olması veya general unvanıyla Rus ordusunda görev alması yolundaki tekliflerini
kabul edemezdi. iık olarakAbaza ve Çerkezler'in yardımını sağlamak üzere Tarnan
yöresine gitti. Daha burada iken Sağucak
Valisi Ferah Ali Paşa'ya ve kardeşi Sahib Giray'a mektup yollayarak Osmanlılar'a sı
ğınmak istediğini bildirdi. Fakat Katerina,
ne olursa olsun onun kontrol altında tututmasını ve Petersburg'a nakledilmesini
istiyordu. Hatta ona gönderdiği mektupta
Osmanlılar'a ilticasının hayatına mal olacağı uyarısında bulundu. Bölgedeki Osmanlı idarecileri de Tarnan'daki Şahin Giray'ın asıl niyetinin bu kesimden Tuna'ya

Petersburg'da çariçeyle buluşan Şahin
Giray, general unvanı ve yıllık 20.000 ruble tahsisatta Don nehri üzerinde bulunan
Voronej kasabasına gitmeyi kabul etti. Burada kötü şartlarda sıkı gözetim altında
tutulunca etrafa adamlar yollayarak Osmanlılar'a sığınmak için teşebbüse geçti.
Bunlardan Ahmed Efendi, 1786 yılı sonlarında Vez!riazam Koca Yusuf Paşa ile görüşüp hanın iltica arzusunu bildirdi. Şahin
Giray, eski Kırım haniarına yapıldığı gibi
kendisine Rumeli taraflarında bir çiftlik
tahsisini istiyordu. Ardından hayatından
endişe duyduğunu bildirerek itimatname
verilmesini talep etti. Bu arada Osmanlı
topraklarına ilticasının bazı siyaSı yararlar
sağlayacağını hesap eden Ruslar'dan gerekli izni almış bulunuyordu. I. Abdülhamid, Şahin Giray'ın taleplerini kabul etti-
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Şah i n Girav' ın

ilticasıvla

ilgili

kapıcıbaşı

Cadırcı zade

Mehmed Ağa'ya
mektubu
(BA, CevdetEyaleH
Mümtaze,
nr. 175)
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belirten bir mektup yolladı. Burada ayHotin'den Osmanlı topraklarına girmesi ve gönderilecek bir mihmandarı beklernesi bildirildi. Yanında 1SO kadar silahlı
adamı bulunan Şahin Giray bir süre Hot in'de oyalandı, bu arada Bucak Tatarları'yla temas kurmaya çalıştı. Bağdan vayvadası da onun Deştikıpçak ve Buhara
haniıkiarını istediğini merkeze bildiriyordu. Yine asıl amacının Ruslar'ın adamı olarak Özü'yü ele geçirmek olduğu yolunda
dedikodular İstanbul'a ulaştırılmaktaydı.
Şahin Giray' ın gerçekten bu niyette olup
olmadığı bilinmemektedir. Muhtemelen
hayatından endişe ettiği için gönderilen
itimatnameye rağmen ağır davranıyor ve
etrafa haberler yollayarak durumunu sağ
lama almaya, ayrıca Osmanlı hükümetinin
gerçek niyetini anlamaya çalışıyordu . Sonunda Osmanlı topraklarına girdi ve adamlarının sıkı koruması altında Silistre'den
Edirne'ye sevkedildL Osmanlı hükümeti
onun yolda bir şekilde ortadan kaldırılma 
sı için gizli talimat vermişti. Fakat ilgili görevliler buna fırsat bulamadı. Edirne'de bir
hafta bekleyen Şahin Giray'ın ailesi ve eş
yalan Surgaz'da kaldı. Kendisi Gelibolu'ya
götürülüp buradan sürgün edildiği Rodos'a
yollandı. Deniz yolculuğu sırasında herhangi bir suikasta karşı yine yanındaki adamlarının sıkı koruması altındaydı. Rodos'ta
kale dışında bir bağ evinde ikameti tercih
etti. Bu arada hayatından iyice end işe ettiğinden Avrupa'ya kaçma yolları aramaya başladı. Rodos kadısı Sünbülzade Vehbi ve Rodos muhafızları merkezden aldık
ları emir uyarınca çiftlik evini basıp onu
kale içine girmeye zorladılar. Şahin Giray
son bir gayretle Fransız konsolosluğuna sı
ğındı. Fakat Sünbülzade Vehbi 1 Ağustos
1787'de 1000 kadar askerle burayı kuşa
tıp onu ele geçirdi ve iç kalede gözetim altına aldı. Ağustosun ikinci haftasında mahpus tutulduğu yerde idam edildi. Cesedi
bilinmeyen bir yere atılırken başı istan bul'a gönderildi. M a liarın a el konut ın ayıp
sayımı yapılarak Surgaz'daki ailesine teslim edildi ve aile fertlerinin Osmanlı topraklarında ikametine izin verildi.
rıca

Şahin Giray, Kırım'ın bağ ı msız bir idareye kavuşmasını samirniyetle benimseyen
ve Ruslar tarafından kullanıldığının farkı
na varmış olmasına rağmen inatla bu yoldan vazgeçmeyen, Batı tarzında reformist
düşüncelerle hareket eden bir şahsiyet
tir. Onun, eski Cengiz atalarının izinde Kı 
rım ve çevresine tamamen hakim olarak
büyük bir Karadeniz imparatorluğu kurmak gibi idealler peşinde koştuğu da belirtilir. Fakat Batılılar'a benzer davranışla-

rı , Kırım ' ın

tarafından işgaline vanefretle anılmasına yol
açmış, gerek Kırımlılar gerekse buranın
elden çıkmasını bir türlü hazınedemeyen
Osmanlı idareci ve tarihçileri tarafından
"gavur ortağı , hain, kafir" gibi ağır sıfatiar
Ia anılmıştı r. Kırım coğrafyası dışında yetiştiği ve Batı kültürü aldığı için Kırım'daki
dengeleri tam anlamıyla idrak edememiş
tir. Bununla beraber ll. Katerina ' nın kendisine bağlı bir idareci durumunda olacağın ı düşünerek uzun süre onu kolladığı
anlaşılmaktadır. Öte yandan ı. Abdülhamid'in Şahin Giray'a büyük bir kin beslediği ve Kırım' ın kaybının bütün sorumluluğunu ona yüklediği açıktır.

Ruslar

s ıta olması adının
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F ERiDUN E MECEN

de gelen şikar ağalarından biridir. Şa h in 
cilerin Osmanlı teşkilatında ne zamandan
beri var olduğu bilinmemektedir. ll. Murad ' ın 848 (1444) yılına ait bir azadnamesinde şahinci unvanlı kişilerin geçmesi ve
bir kanunnarnede şahincilerin vergi m uafiyetinin bu pad işah zamanına kadar uzandığından söz edilmesi ortaya çıkışlarının daha eskiye gittiğini düşündürmektedir.
Padişahın yakınında yer alan rikab-ı hümayun ağalarından olan şahincibaşının
önceleri Enderun'da bulu nduğu ve zamanla Blrun'a geçtiği anlaşılmaktadır. Rütbe bakımından şika r ağaları içinde çakır
cıbaşının altında , atmacacıbaşının üstünde bir statüye sahiptir. Doğancıbaşı Enderun'dan genellikle şahinc i başı , bazan da
çakırcıbaşı olarak çıkar. 883 (1478) yılı n a
kadar saraydaki av teşkilatının amiri şa
hincibaşı iken bu tarihten sonra doğancı
başı bu görevi üstlenmiştir. Arefe ve bayram günlerinde padişahın huzuruna çıkıp
el öpme ve saray düğünleri gibi resmi davetlere çağrılma hakkı verilen şahincibaşı
nın saray protokolünde önemli bir yeri vardı. Şahincibaşı saray içi görev yükselişinde
genellikle çakırcıbaşı olurken dış hizmete
çıktığında sancak beyi, hatta bazan beylerbeyiliğe getirilebilirdi. Bosna Beylerbeyi Derviş Paşa şahincibaşılıktan bu mevkiye yükselmiştir. Şahincibaşının asıl görevi
padişahla birlikte ava çıkmaktır. Bunun dı
şında önemli bir emri yahut fe rmanı ilgiliye götürmekle de görevlendirilebilirdi. XVI.
yüzyılda günlük uh1fesi 80 akçe olan şahin
cibaşı diğer şikar ağaları ile birlikte padişahın maiyetinde seferlere katılırdı. Taş
rada vali olarak görev yapan şehzadelerin
de av teşkilatları ve bu arada şahinci başı
ları vardı.
Osmanlı

av teşkilatı taşrada da yayılmış
Sarayda bulunan şikar mensupları uiQfeli idi. taşradakiler ise tirnar tasarruf ederdi. UIOfeli şahincilerden ikisi her yıl dış hizmete verilirdi. Müslüman ve hıristiyan oluştır.

şAHiN PAŞA, Lala
L

(bk. LAIA ŞAHiN PAŞA).

ŞAHİNCiBAŞI
Osmanlı

L

saray

teşkilatında

avcı kuşlarla ilgili görevlilerden
şahi ncilerin amiri.

_j
Şa hin c i baş ı

Osmanlı sarayının

Blrun denilen dış hizmetiilerinden olan ve avcı kuşlardan şa 
hinlerin bakımıyla görevli bulunan şahin
ciler in amiri durumundaki şahincibaş ı ön-
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