
607'de (ı 2 ı O) ağabeyi Ebu Bekir'in ye
rine İldenizli tahtına geçen Özbek bir sü
re gulam asıllı kumandanı Mengli ile mü
cadele etmek zorunda kaldı. Nihayet Ab
basi Halifesi Nasır-Lidinillah ve Alamut ha
kimi lll. Hasan'ın gönderdiği kuwetlerin 
yardımıyla Mengli'yi bertaraf etti. 614'te 
(I 2 I 7) müttefiki Fars Atabegi Sa'd b. Zen
gi ile birlikte İsfahan'a hakim oldu. Harizm
şah Alaeddin Muhammed b. Tekiş'in Ci
bal' e kadar gelip olaylara müdahale et
mesi üzerine mağlQp olan Özbek, Heme
dan'dan Azerbaycan'a çekildi. Daha sonra 
taraflar arasında antlaşma sağlandı, Ha
rizmşahlar'a tabi olmak şartıyla Azerbay
can ve Arran, Özbek'in idaresine bırakıldı. 
617 (1220) ve 618 (1221) yıllarındaki Mo
ğol saldırılarından fidye vererek kurtulan 
Özbek üçüncü defa Moğol tehdidine ma
ruz kalınca Nahcıvan'a çekildi ve ailesini 
Hoy şehrine gönderdi. 619'da ( 1222) Kıp

çaklar, Arran'da karışıklıklar çıkarıp Bey
lekan'ı tahrip ettiler. Özbek, 620 (1223) yı
lında Celaleddin Harizmşah'ın kardeşi Gı
yaseddin Pirşah'ın Azerbaycan'a doğru ha
rekete geçtiğini öğrenince kız kardeşini 
Gıyaseddin ile evlendirerek bu saldırıları 
önlemeye çalıştı . 621 'de (ı 224) Rey'de Mo
ğollar karşısında tutunamayan Harizmli 
askerler Özbek'e sığındılar. Başta onlara 
iyi davranan Özbek, Moğollar'dan çekindi
ği için Harizmliler'i onlara teslim etti. 622'
de (ı 225) Azerbaycan'a saldıran Gürcüler 
bir bağazda pusuya düşürülerek imha edil
di. Bunun intikamını almaya hazırlanan 
Gürcüler Celaleddin Harizmşah 'ın yaklaş

ması üzerine Özbek ile ittifak yapmak zo
runda kaldılar. Özbek, Celaleddin'in ilerle
diğini görünce Tebriz'in idaresini karısı Me
like Hatun'a (Irak Selçuklu Sultanı II. Tuğ
rul'un kızı) bırakarak Gence'ye çekildi. Ce
laleddin Tebriz' i işgal etti (ı 7 Receb 622 1 

25 Temmuz I 225) ve -bazı rivayetlere göre 
kocasından boş düştüğünü var sayarak
Melike Hatun ile evlendi. Bu arada Gence'
yi de kaybeden Özbek kısa bir süre sonra 
Nahcıvan'a bağlı Alıncak Kalesi'nde üzün
tüden öldü (Nesevi, s. I 18- I I 9) Kaynak
larda içki ve eğlenceye düşkün. ülkesini 
korumaktan aciz, kabiliyetsiz bir atabeg 
olarak tanıtılan Özbek, Tebriz'de büyük 
paralar harcayarak bir köşk yaptırmış, 
edip, şair ve sanatkarları himaye etmiştir. 

Il. Kızılarslan (HamOş) adlı oğlu, Celaleddin 
Harizmşah'ın onayı ile tahta çıkarılmışsa 
da Özbek'in ölümüyle İldenizliler hanedam 
fiilen sona ermiştir. 
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(ö. 740/1340) 

Altın Orda hükümdan 
(1313-1340). 

_j 

Altın Orda Ham Tokta'nın kardeşi Tuğ
rulca'nın (Toğrılca) oğludur. Tokta Han'ın 
ölümü üzerine han oldu. Tahta çıkışı Tok
ta Han'ın vefatının ardından baş gösteren 
karışıklıklar sonucu gerçekleşti. Bazı kay
naklara göre Tokta Han, Sayın Han sülale
si mensuplarını atalığı Bacır-Tok Buka'nın 
telkiniyle öldürtmüş ve oğlu İl Basar'ı tek 
veliaht olarak bırakmıştı. İl Basar'ın ölü
müyle Sayın Han sülalesinin sona erme 
tehlikesi ortaya çıkmıştı. Bu duruma üzü
len Tokta Han'ın yanına gelen öldürttüğü 
kardeşi Tuğrulca'nın hanımı Gelin Bayalun 
(BeyiOn), Tuğrulca'nın katledilmesi sırasın
da hamile olduğunu, doğan oğluna Özbek 
adını verdiğini ve onu ölümden kurtara
bilmek için Ka bartay ülkesinde yakını İnal 
Bey'in yanına gönderdiğini söylemişti. Bu
nun üzerine Tokta Han emirlerinden Kı
yat Astay ve Secut Alatay beyleri, şehza
deyi getirmek için görevlendirmiş, ancak 
beyler Özbek'i alıp döndükleri esnada Tok
ta Han vefat etmişti. Bu durumdan fay
dalanan Atalık Bacır-Tok Buka kendisini 
han ilan etmiş, ancak Kıyat Astay ve Se
cut Alatay bir hile ile onu öldürerek Öz
bek'i Altın Orda ham yapmışlardı (Abdül
gaffar Kırım!, s. 32-33; Kafalı , Ötemiş Ha
cı'ya Göre Cuci Ulusunun Tarihi, vr. 27b-
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28b). Buna karşılık Kaşani küçük farklılık
Iarla bu rivayete benzeyen, fakat Sacır-Tok 
Buka yerine o sırada hayatta imiş gibi Tok
ta Han'ın oğlu Tökel Buka'ya ait bir hikaye 
nakleder (Tarif]-i Olcaytu, vr. ıss•ı. Kay
naklarda Tokta Han'ın ölümü 712 (1312) 
veya 713 (1313) olarak verilmektedir, adı
na basılan son para ise 713 ( 1313) tarihi
ni taşımaktadır (Markof, s. 444) . Diğer 

bir rivayete göre Tokta Han öldüğü sırada 
üç oğlundan Tökel Buka hayatta idi. Öz
bek Han bu şehzadeyi tertaraf ederek 
tahta çıkabilmişti. O sırada Harizm ülke
sine hakim olan Cuci Han'ın oğlu Togay 
Timur neslinden Kutluğ Timur, Özbek 
Han'a ve yanındaki emlrlere yardımcı ol
muş, onun Altın Orda tahtına çıkmasını 
temin etmişti (Abdullah b. Ali Kaşanl, vr. 
I88•- ıs9•; Tiesenhausen [Ayn! J, s. 371 ). 

Bu noktada İran ve Arap kaynaklarına nis
betle Ötemiş Hacı ile Abdülgaffar Kırımi'
nin verdiği bilgilerin daha doğru olabilece
ği söylenebilir. Özbek Han 'ın 713'te ( 13 I 3) 
Kırım'da basılmış paralarının bulunması 

tahta çıkış tarihinin bu yıla tekabül etti
ğini gösterir. Bazı kaynaklarda tahta çık
tığı esnada otuz, yerli kaynaklarda ise on 
üç yaşında olduğu belirtilir. Babasının kat
ledildiği 1291 'den az sonra doğduğu dü
şünülürse hükümdar olduğunda yaşının 
yirmi üç civarında olduğu kabul edilebilir. 

Özbek Han tahta oturduktan sonra ken
disine suikast tertibinde bulunanları birer 
birer ortadan kaldırdı. Bunlardan yalnız 
Babaç maiyetiyle birlikte İlhanlı Hüküm
dan Olcaytu Han'ın yanına sığınabildi. Öz
bek Han, Kutluğ Timur'un telkiniyle, İlhan
lılar'la sürüp gelmekte olan savaş haline 
son verebilmek için bir dostluk heyetini 
Olcaytu Han'a gönderdi. Altın Orda elçile
ri, 25 Muharrem 714'te (ı ı Mayıs 1314) 

Sultaniye şehrinde İlhanlı hükümdan ta
rafından karşılandı (Abdullah b. A li Ka
şan!, vr. ı 99•-b). Ancak 71 S'te ( 1315) İlhan
lılar'a sığınmış olan Babaç'ın, maiyetinde
ki kuwetlerle Harizm hakimi Kutlug Ti
mur'a karşı baskın seferi yapması bu dost
luğa son verdi. Kutluğ Timur yenilgiye uğ
rayarak çekilmeye mecbur oldu (a.g.e., vr. 
207•-b) . Bunun üzerine Özbek Han, emir
lerinden Akboğa Kıyat başkanlığında bir 
elçi heyetini Olcaytu Han'a gönderdi ve 
Babaç'ın cezalandırılmasını isteyerek teh
ditte bulundu. Aradaki ilişkileri yeniden 
düzeltmek isteyen Olcaytu Han, Babaç'ı ge
tirtip elçilerin huzurunda öldürttü (a.g.e., 
vr. 2 ıo•-2J2 b ) 

Özbek Han ayrıca Memlükler'le de iyi 
ilişkiler kurmaya çalıştı . Nüveyrl ve Mufad
dal'ın rivayetlerine göre 16 Zilhicce 713'-
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te ( 3 N isan 13 14) o zamana kadar görül
medik derecede muhteşem bir Altın Or
da elçilik heyeti Kahire'ye gitti. 174 kişi
den meydana gelen ve kıymetli hediyeler 
götüren heyet büyük itibar gördü. Buna 
karşılık Mısır Memlük Sultanı ei-Melikü'n
Nasır da Emir Alaeddin Aydoğdu başkan
lığında bir heyeti Özbek Han'a yollayıp ev
lenmek üzere hanedandan bir prensese 
talip oldu. Bu elçilik heyeti dönerken Al
tın Orda elçilik heyeti de onlarla birlikte 
Ramazan 71S'te (Ara lı k 13 15) Kahire'ye 
gitti. Ramazan 717'de (Kasım 13 17) Ka
hire'ye gelen Özbek Han'ın elçileri evlilik 
için ağır şartlar öne sürdüler. Bir müddet 
sonra Özbek Han bu şartlardan vazgeçe
rek hanedandan Tolun-Bige Hatun'u, o sı
rada Saray şehrine gelmiş olan ei-Melikü'n
Nasır'ın yeni elçisi Emir Seyfeddin Otacı'

nın dönüşü sırasında pek çok hamının da 
bulunduğu kalabalık bir heyetle Mısır ' a 

gönderdi ve nikah merasimi 6 Reb'iüla
hir 720'de (16 Mayıs ı 320 ) gerçekleştirildi 

(Tiesenhausen ıNüveyriJ. s. 287, 298, 300, 
302, 304, 306; [ei-MufaddaiJ. s. 344-346) 

Altın Orda hükümdarları, Özbek Han'a 
kadar Berke Han ( ı 256- ı 266) dışında müs
lüman olmamıştı . Özbek Han da hüküm
dar olduğu sırada henüz İslamiyet' i kabul 
etmemişti. Hatta 131 S yılında kız kardeşi 
Könçek Hatun'u Moskova Knezi Yuri Da
niloviç'le evlendirmiş , Könçek Hatun bu 
münasebetle vaftiz edilerek Agatha adı
nı almıştı . Özbek Han muhtemelen 720'
de (ı 320) İslamiyet'i kabul ederek Mu
hammed adını aldı. Nitekim Uluğ Bey de 
Özbek Han'ın saltanatının sekizinci yılında 
müslüman olduktan sonra bütün Deşt-i 
Kıpçak' ı İslam'a soktuğunu belirtir ( Şece
retü 'l-E trak, vr. ı 22b- ı 23b). Özbek Han 'ın 

bu tarihten sonraki paralarında Muham
med adının varlığı verilen bu bilgiyi teyit 
eder. Ötemiş Hacı ve Abdülgaffar Kırımi'
nin rivayetlerine göre Özbek Han' ı İslam'a 
davet eden dört veli Harizm ve Buhara 
taraflarından gelen Mecdüddin Şirvani , 

Baba Tökles (Şeyh Neôbüddin), Şeyh Ahmed 
ve Şeyh Hasan Gürganl'dir (Abdülgaffar Kı

rıml. s. 35-36; Kafalı , Ötemiş Hacı 'ya Gö
re Cuci Ulusunun Tarihi, vr. 32•-34•). Uluğ 
Bey ise Özbek Han'a İslamiyet'i telkin eden 
kişinin Seyyid Ata adlı bir zat olduğunu 
yazar (Şeceretü'l-Etrak, vr. ı22b- ı 23b) . İl 
hanlı Hükümdan Olcaytu Han 'ın 716'da 
(ı 3 ı 6) vefatından sonra iki devlet arasın
da barış durumu ortadan kalktı. 718'de 
( 1 3 ı 8) ordusu ile Derbend'i geçen Özbek 
Han. Kür ırmağı boyunda Emir Çoban ida
resindeki orduyla çarpıştıysa da netice ala
mayarak geri döndü ( Hafız- ı Ebru, s. 84-
86; Ebu Bekir el-Kutbl ei-Ahar'l, s. 52). 

108 

719'da (1 3 ı 9 ) Bizans ile münasebetle
rin bozulması yüzünden Altın Orda birlik
leri Edirne'ye kadar Bizans arazisini yağ
maladı. Ertesi yıl Tuğluk Togan. Taytak ve 
Taş Buka'nın idaresinde Altın Orda kuv
vetleri bütün Trakya'yı altüst ederek Bi
zans'ı dehşet içinde bıraktı . Yağma kırk 

gün devam etti. İmparator Il. Andronikos 
nihayet birçok fedakarlık karşılığında barış 
yaparak bu ordunun geri dönmesini sağ
ladı (Howorth. lll !. s. ı 58- ı 59). 1323'te "bü
yük prens" unvanlı Gedimin'in ülkesi Lit
vanya istila edildi. Aynı yıl Özbek Han'ın an
nesi Gelin Bayalun vefat etti (Hammer, s. 
292-293; Howorth, ll/ ı . s. I 57-1 58). 727'de 
( ı 327) Tver şehrinde Özbek Han'ın yeğen
Ierinden ve Şiban Han neslinden Çalkan ma
iyetiyle birlikte katiedildL Bunun üzerine 
Özbek Han, Yuri Daniloviç'ten sonra Mos
kova knezi olan kardeşi ivan Daniloviç'i ça
ğırarak onu büyük knez ilan etti. Ayrıca 
Suzdal Knezi Aleksandr Vasiloviç'i 50.000 
kişilik kuwetle takviye edip Tver knezi üze
rine gönderdi. Tver knezi Novgorod'a, ora
dan da Gedimin'in yanına kaçtı. Özbek 
Han'ın büyük knez ilan ettiği ivan Danilo
viç daha sonra Moskova Rusyası'nın kuru
cusu olacaktır (Howorth, 11/ 1. s. 16 1-1 62; 
Vernadsky, s. 201 -203). 

Özbek Han tahta çıktığı zaman Cuci ulu
sunun doğu bölümü olan Gök Orda'da Or
da İçen neslinden Sasi Buka hüküm sür
mekteydi. Kısa bir müddet sonra oğlu İr
zen Han, Özbek Han'ın yarlığı ile babasının 
yerine tayin edildi. Otrar, Sabran. Sığnak, 

Cend ve Barçkend gibi Sirideryil şehirle

rinde camiler, mescidler yaptırarak hayır 
işleriyle meşgul olan İrzen Han ' ın (Mul 
nüdd!n-i Natanz! , s. 88) vefatının ardından 
Gök Orda tahtına çıkan oğlu Mübarek Ho
ca, istiklal alameti olmak üzere Gök Orda'
nın merkezi Sığnak şehrinde kendi adına 
728 (1328) ve 729 (1329) tarihinde gümüş 
paralar darbettirmişti (Markof. s. 528). 
Mübarek Hoca'nın istiklal hareketini Öz
bek Han şiddetle bastırdı ve isyan hareke
tini destekledikleri gerekçesiyle Gök Orda 
hanedanına son verdi. Suçlu "sol kol" oğ
Ianlarını emirlerinden Kıyat Astay'a ''koşun" 

olarak bıraktı ve asalet haklarını alarak 
onları "kara kişi" mesabesine indirdi (Ab
dülgaffar Kırım!, s. 35 ; Kafa lı , Ötemiş Ha
cı 'ya Göre Cuci Ulusunun Tarih i, vr. 3 ı b ) . 

Böylece Cuci ulusunda mevcut iki bölümlü 
yapı (Ak Orda ı sağ koli Gök Orda ı sol koli ) 
Gök Orda'nın yok olmasıyla bozulmuş ol
du. Doğudaki sol kol doğrudan merkeze 
bağlandı. 733 (1333) yılında Özbek Han'ın 
Kırım 'da oturan sağ kol emiri Isa Bey'in 
yeğenieri Kutluğ Timur ve Hacı Bey, Po
dolya üzerine akın yaptı ; fakat Litvanya 

Büyük Prensi Gedimin ve oğlu Olgerd on
ları durdurdu. Aynı yılın ağustos ayında 
Kutlug Timur, Özbek Han adına Venedik 
elçilik heyetiyle Kuban ırmağı boyunda bir 
antlaşma imzaladı. Tana ırmağının Azak'a 
yakın bölümünde pazar yeri olarak kul
lanılacak arazi imtiyazına karşılık % 3 nis
betinde vergi ödenmesi, Venedik gemi
lerinin yelken sayısına göre vergi tahsili 
her iki tarafın temsilcileri tarafından ka
bul edildi (Hammer, s. 298; Howorth, Il/ı . 

S. ı 63) 

1333'te Kırım'ın Kerç Limanı'na çıkarak 

Altın Orda Devleti sınırlarına giren İbn 
Battüta bu sırada Özbek Han'ı dünyadaki 
en büyük yedi hükümdardan biri diye ni
telendirir. Onun cuma günleri namazdan 
sonra altından yapılmış. zümrüt ve kıy
metli taşlarla süslü, zemin ve ayakları ha
lis gümüşten olan tahtına oturarak kabul 
merasimi yaptığını, bu merasim süresin
ce ulu hatunu Taytuğlu'nun sağ tarafında, 

ikinci hatunu Kebek'in onun alt tarafında, 

üçüncü hatunu Bayalun'un solunda, dör
düncü hatunu Ordacı'nın onun aşağısın- . 
da yer aldiğını . tahtın alt tarafında sağda 
büyük oğlu Tinbeg, solda ikinci oğlu Can
beg, önünde kızı İt-Kiçicek'in oturduğu
nu, hatunları geldiğinde ayağa kalktığını , 

büyük hatununu ise kapıda karşıladığını 
yazar. Taytuğlu , Tinbeg ve Canbeg'in an
neleri olarak çok itibarlıydı. İkinci hanımı 
Kebek Hatun Emir Nangıtay'ın, üçüncü 
hanımı Bayalun Bizans imparatoru lll. 
Andronikos'un, dördüncü hanımı Ordacı 

ise Ulus Emiri Isa Bey'in kızıydı . Özbek Han. 
İbn BatlOta'yı huzuruna kabul ederek ona 
iltifatlarda bulunmuş. kendisine atlar, ko
yunlar ve tutum içinde kımız ihsan etmişti 
(Seyahatname, I, 359-376). ÖzbekHan da
ha sonra İlhanlılar'la yeni bir mücadele
nin içine girdi. İlhanlı Hükümdan Ebü Sa
id Sahadır Han'ın vefat haberini duyunca 
736 Reblülahiri sonlarında (Ara lık ı 3 3 5) 
büyük bir ordu ile kış mevsimine rağmen 
Derbend'i geçerek Kür ırmağı boyuna ulaş
tı. İlhanlı ordusu da yeni hükümdar Arpa 
Han kumandasında ırmağın karşı yakasın
da yer aldı. Bu sırada çok değer verdiği , 

Harizm'de oturan sol kol emiri Kutluğ Ti
mur'un ölüm haberi gelince Özbek Han 
ordusuna geri dönüş emri verdi. ithantı 
ordusu da Altın Orda ordusunu takibi gö
ze alamadı (Ebu Bekir ei-Kutbl el-Aharl, 
s. 59; Tiesenhausen ıKazv!nlJ. s. 93) 

Özbek Han'ın İslamiyet'i kabulünden ön
ce darbedilen paralarında "Sultan Özbek 
Han, es-Sultanü'I-Adil Özbek Han" ibare
lerine rastlanırken 720'den (ı 320) sonraki 
paralarda "es-Sultanü'l-a'zam Gıyaseddin 



Muhammed Özbek Han el-Adil" şeklinde 
bir ibare görülmektedir (Fraehn , s. 6-1 O; 
Lane-Poole, VI, 125-131) Özbek Han'ın 
740 yı lında ( 1340) vefat ettiği konusunda 
kaynaklar birleşir. En son darbedilen pa
raları 740 tarihliydi (Lane-Poole, VI, 130; 

Markof, s. 449) ve Bulgar ile Saray şehir

lerinde basılmıştı. Oğlu Canbeg Han'ın ilk 
paralarının da 740 tarihini taşıması ölü
münün bu yılda vuku bulduğuna şüphe 
bırakmaz. Bütün kaynaklar Özbek Han'ı 
dirayetli, akıllı, muktedir bir hükümdar ola
rak nitelendirir. Onun zamanında Altın Or
da Hanlığı haşmet devrine ulaşmış, uzun 
süren saltanatında Cuci ulusu altın çağını 
yaşamıştı. 
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~ MUSTAFA KAPALI 

ÖZBEK HAN CAMii 

Eski Kırım şehrinde 

L 
XIV. yüzyılda yapılmış cami. 

_j 

Kırım'ın güneydoğusunda bulunan Eski 
Kırım (Solhat) şehrinde Altın Orda hüküm
dan Özbek Han döneminde (1313-1340) 

inşa edilmiştir. Evliya Çelebi burada ikisi 
cuma camisi olmak üzere beş mabed zik
retmişse de günümüzde bunlardan sade
ce Özbek Han Camii ayakta olup iki cami
nin ise harabeleri kalmıştır. Cami 17,5 x 
13,5 m . ölçüsünde dikine dikdörtgen bir 
plana sahip oldukça sade bir yapıdır. Dış 
köşeleri kesme, duvarları kısmen kesme, 
kısmen moloz taşla yapılmış, üzeri kire
mit kaplı kırma bir çatı ile örtülmüştür. 
Kuzeydoğu köşesindeki minare XVIII. yüz
yıla ait resimlerde kısmen yıkık ve kalın si
lindir gövdeliyken yakın dönemde yeniden 
inşa edilen mevcut minare ince uzun göv
delidir. Özbek Han Camii'nin ihtişamlı taç
kapısı hafif dışarı taşmaktadır. Kapının üst 
kısmı aslına uymayan bir şekilde tamir edil
mişse de orüinal düzeni belli olmaktadır. 
Dıştan biri ince, diğeri kalın iki bordürle 
çerçevelenmiş olup kalın iç bordürde da-

özbek 
Han Camii 
ve mihrabı 

ÖZBEK HAN CAMii 

marlı rüml, dilimli yaprak, stilize çiçekler
den oluşan zengin bir motif yer almakta
dır. İç tarafta derin tutulan girişinin köşe
lerine bitkisel süslemeli başlıkları olan yivli 
sütunçeler yerleştirilmiştir. Kapı üzeri mu
karnaslı kavsaralı olup üstte bazı parçala
rı günümüze intikal etmiş sivri kemerli ya
zı bordürünün varlığı anlaşılmaktadır. Kö
şe dolgularında rüml bezemelerin izleri 
mevcut olan kavsaranın en alt şeridinde 
kitabe yer almaktadır. Taçkapısındaki kita
bede yapının Muhammed Özbek Han za
manında 714 (1314-15) yılında Abdülaziz 
b. İbrahim ei-Erb1I'i tarafından inşa edil
diği yazılıdır. Üslüp ve tezyinatı gibi cami
nin bu girişi de Anadolu'da Selçuklu döne
mine ait cami cephelerini hatırlatmakta
dır. Cami üçerden altı sütunla bölümlen
miş mihraba dik üç nefli bir plana sahip
tir. Sütunların kaideleri ve başlıkları mu
karnaslı olup sivri kemerlerle birbirine bağ
lanmıştır. Evliya Çelebi yapının dört sütun
lu ve ahşap tavanlarının da nakışlı olduğu

nu yazar. Alt kısımlarında geometrik yıl
dız motifleri bulunan mihrap sülüs hatla 
Ayetü'l kürs'i'nin yer aldığı bir yazı bordü
rüyle çevrelenmiştir. Mukarnas kavsaralı 
mihrap nişi iki yanda birer sütunçe ile sı
nırlanmış. bunun içine ikinci bir mukarnas
lı küçük niş yerleştirilmiştir. üstteki kita
bede kelime-i tevhid yazılıdır. Üst kavsa
ranın köşelerinde birer rozet, kalan yüzey
de ise kıvrık dallı rüml motifleri bulunmak
tadır. Evliya Çelebi'ye göre I. Mengli Giray 
Han bu camiye üstünde 918 (1512) tarihli 
kitabesi bulunan bir minber yaptırmıştır. 

Caminin kıble duvarına bitişik olan İnci 
Hatun Medresesi harap durumdadır ve 
yalnızca kuzey duvarındaki tonozlu birim
leri kısmen günümüze ulaşmıştır. Yaklaşık 
30,30 x 29,00 m. ölçülerindeki yapı dört 
eyvanlı aviulu bir şemaya sahiptir. XVIII. 
yüzyıla ait iki resimde medresenin harap, 
ancak ayakta olduğu görülür. Doğu cephe
sinde yer alan taçkapısı dışa biraz taşkın 
olup avluya eyvan şeklinde açılır. Batı'da 
taçkapı karşısında ana eyvanla avlunun 
doğuya yakın iki köşesinde yan eyvanlar 
yerleştirilmiştir. Eyvaniarı revaklı avluya 
hafifçe taşan yapıda ana eyvanın iki yanın
da ve giriş eyvanının kuzeyinde büyük to
nozlu dört oda, giriş eyvanının güneyinde 
ise dört, yan eyvanların batı taraflarında 
da beşerden toplam on dört küçük tonozlu 
oda bulunmaktadır. Yapının vaktiyle mu
vakkithane olarak da kullanıldığı bilinmek
tedir. Evliya Çelebi'nin naklettiği, günümüz
de mevcut olmayan kitabesine göre med
rese Emlrü'I-ümera Kılburun Bey'in kızı 

İnci Bey Hatun tarafından 733'te ( 1333) in
şa ettirilmiştir. 
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