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Kırım'da XVI. yüzyıla ait türbe. 

_j 

Kırım Ham 1. Mengli Giray'a ( 1467-1474, 
1475-1476, 1478-1514) aitolan türbe, Kı
rım Hanlığı'nın başşehri Bahçesaray'ın 

yakınındaki Salacık bölgesinde yer almak
tadır. Kırım hanlarının ilk sarayları da Sa
lacık'taydı. Türbenin aşağısında L Mengli 
Giray Han tarafından inşa edilen Zincirli 
Medrese bulunmaktadır. Evliya Çelebi 
burada birkaç türbe olduğundan söz et
mekte, eski gravürler de bunu doğrula
maktadır: ancak günümüzde yalnız bir 
türbe mevcuttur. Gülbün-i Hanan'a gö
re Mengli Giray'ın türbesi, yaptırdığı med
resenin yanında olup daha önce ı. Hacı 

GirayHan da vefat ettiğinde (871/1466) 
burada inşa ettirdiği türbesine defnedil
miştir. önceteri ı. Hacı Giray'a atfedilen 
mevcut türbenin Şewat 957 (Ekim 1550) 
tarihli kıtabesi yapının Mengli Gir ay Han 'a 
( ö. 9 ı 9/1 5 ı 4) ait olduğunu göstermekte
dir. Her ne kadar ki ta be 957 ( 1550) tari
hini taşıyorsa da türbenin bilahare inşa 
edilmesi veya daha sonra birtakım deği
şikler geçirmiş olması mümkündür. 

Türbenin mimarisi son derece önemli
dir. Sekizgen bir plana sahip bulunan tür
be arazinin meyilli olmasından dotayı bir 
temel üzerinde inşa edilmiştir. İki kade
meti örtü sistemi iç tarafında bir kubbe, 
dış tarafında sekizgen bir kasnak ve kire
mit örtülü hafif sivri bir çatıdan oluşur. 
Eyvan şeklinde öne doğru çıkan taçkapı 
zengin süstemeye sahiptir. Kapı tarafın
daki köşeter hariç diğer köşelerde sütun
tar yer almaktadır. Bu sütunların üçü kaz 

ayağı denilen bir mekik şeklinde geomet
rik bezerne gösterir, üç tanesinin zenci
rek veya geçme motifleri vardır. Türbede 
toptam beş pencere mevcuttur. Girişteki 
eyvanın karşısında üç cephede üst sevi
yede dar, dış çerçevesi dörtgen. iç tarafı 
sivri kemerli birer pencere yer atmakta
dır. İki yanda ise daha alt seviyede çift 
çerçeveli , silmeli birer dörtgen pencere 
bulunur. Türbenin bir temel üzerinde in
şa edilmesi yapıda zemin kat veya mum
yalık bulunduğunu düşündürür. 

Eyvanının dış kısmı. iki tarafında dü
ğüm motifiyle iştenmiş burmalı halatta 
çevrili sivri kuşatma kemerli geometrik 
motifter gösteren köşe sütuntarının üs
tünde durmaktadır. Eyvanın üstü bir ay
nalı tonazla örtülüdür. Eyvanın iç kısım
tarında her iki tarafında kavsaratarı mu
karnas dotgutu birer mihrabiye mevcut
tur: mihrabiyeter dikdörtgen bir çerçeve 
içine alınmıştır. Çerçeve şeridi iç bükey 
düz bir bordür ve onun dışında burmatı 
bir hatattan oluşur. N işlerin iki yanında 
birer köşe sütuncuğu vardır. Bu sütun
cukların silindirik gövdelerinde cephe sü
tuntarıyta aynı olan mekik şekilleri mev
cuttur, başlıklarında ise büyük, tek yap
rak şeklinde bitkiset motifler görülür; 
gövde ve başlık arasında birer burmalı 
halat bulunur. Sağ mihrabiyenin sütun 
baştıkları tamamen tahrip olmuştur. Niş

terin iç taraftarında, mukarnas kavsara 
ve çerçeve halatın arasındaki köşelikler-
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de rumi motifterin içinde ikişer adet yu
varlak yazı panosu yer almaktadır. Yan 
duvarların üst kısmında birer kör kemer 
şeridi bulunur. 

Eyvanın içindeki ana cephede beze
meli üç değişik şeritten oluşan bir çerçe
ve içinde basık kemerli giriş kapısı ve ka
pının üstünde kitabe mevcuttur. Kapı ve 
kitabe arasında yan nişlerin sütun baş

lıklarına benzeyen büyük bitkisel motif
lerden meydana gelen bir bezerne pano
su yer almaktadır. Kapıyı çevreleyen bor
dürlerde dışarıdan içeriye doğru önce düz 
yivli bir çerçeve, ardından muhteşem bir 
yazı şeridi ve en içte bir geçme motifi bu
lunmaktadır. Kapı etrafında dolaşan yazı 

şeridinde Feth suresi yer almaktadır. Ka
pı cephesinin çerçeve dışındaki alanında 
ise muhteşem bir rumi desen vardır. Sa
lacık mahallesine yakın olan Kırkyer'deki, 
Altın Orda Ham Toktamış'ın kızı Hanike 
Bikeç'e ait bir başka türbe ile ı. Mengli 
Giray Türbesi arasında büyük benzerlik
ter vardır. Bu türbe de sekizgen bir yapıya 
ve geniş bir giriş eyvanına sahiptir. Beze
mesi ise çok daha sadedir. 
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