
KIZILÔREN HANI YAKININDAKi YAPININ i§LEVi HAKKBVDA 

GÔZLEMLER 

Rahm 1 Hùseyin UN AI / 

Anadolu Selçuklu dôneminden zamanimiza kalabi len 
han lann çogunun bir mescidi vardir. Bu mescid ya hanin diger 
mekanlanna bitisik olarak inça edilmis, ya da ana yapidan tamamen 
kopanlmis bagimsiz bir mekan halindedir (1). Her handa mutlaka 
bu lundugu varsayilabllecek bir u n s u r olan mescidlerin ayinci 
ôzellikleri genellikle mihrablan ve ôrtû sekilleridir (2). Gerçekten de 
hanlardaki mescidlerde gôrdûgûmûz mihrab lann tamami kesme 
taslarla insa edilmis, bezemeli niçlerdir. Mescidin ôrtû seklinin de 

* Prof.Dr.E.O.Edebiyat Fakûltesi , Arkeolojl ve Sanat Tarihi Bôlûmû ôgreUm 
Oyesi 

1) Selçuklu dônemi hanlannda, içinde bir mihrabi bulunan mescide sahlp 
olanlann sayisi yirmiye yakindir. Bunlardan K u r u ç e ç m e H a m 
(Konya-Beysehir), Er tokus Hani (Egridir-Beysehir), Kes ikkôpru Hani 
(Kirsehir-Aksaray) ve Alara Hani 'nda (Antalya-Alanya) mescid, giris 
eyvaninin sag veya solundaki mekandir. Kizilôren Ham (Konya-Beysehir), 
Zazadin Ham (Konya-Aksaray), Obruk Hani(Konya-Aksaray) ve S a n 
Han 'da (Kayseri-Aksaray) mescid, iki kath olarak dûzenlenmis giris 
cephesinin ûst katinda; Ak Han'da (Denizli-Egridir) ahir cephesine bitisik 
fevkani blr yapi seklinde;Altinapa Ham (Konya-Beysehir) ve S a r a p s a 
Ham'nda(Antalya-Alanya) hana bitisik, ancak girlsl han disina alinmis 
bagimsiz bir mekan seklinde; Kargi Ham'nda (Antalya-Seydisehir) avlunun 
sag kenan ûzerinde siradan bir hûcre seklindedir. Aksaray Sultan Ham 
(Konya-Aksaray), Kayseri Sul tan Hani (Kayseri-Sivas), Agzikara Hant 
(Kayseri-Aksaray) ve Sahib Ata Ham'nda (Konya-Afyon) lse mescid, 
bagimsiz ve fevkani blr mekan olarak avlunun ortasina yerlestirllmistlr. 
Alisilagelmls terlmi ile Kosk Mescid olarak adlandinlan bu son ôrneklerin 
dôrdû de, dort ayak ûzerinde yùkselen baldaken blr kurulusa sahlptir. 

2) Içlerinde bir mihrabi bulunan mescidler, bu Ozellikleri nedeniyle 
kolayhkla saptanabtlmektedlr. Fakat, hanlann tûmûnde bôyle mihrabh bir 
mekanin bulunmadigi da bir gerçektir. Mihrabh blr mekana sahip olmayan 
hanlar, -ûzerlne insa edildikleri arsanm konumu nedeniyle- duvarlanndan 
blri kible yônûne denk gelecek sekilde yônlendlrilememis olabilirler. O 
nedenle mihrabin, duvar yûzeylne paralel blr konumda yerlestirilmesi 
mûmkûn olmamis olabllir. Bu durumda mihrabin duvar yûzeyinde saga 
veya sola egik bir konumda yerlestirilmesi. ya da koselerden yonû uygun 
olan içine inça edilmesi gerekmektedir. Bu da. hanlann kûçûk boyutlu 
mekanlan için uygun bir çôzûin deglldi. Iste bu nedenle. bazi hanlarda 
mescid olarak ayrilan mekana mihrab konulamamis olmasi akla 
getnektedir. 
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diger mekanla rdan farkh olmasma ôzen gôsterildigi izlenlmi 
edinilmektedir (3). 

Konya-Beysehir kervan yolu ûzerinde dôrdûncû menzil olan 
Kizilôren Hani'nm yaklaçik 400 m kadar gûneydogusunda, 15m x 21m 
boyut lanndaki tas kaplama yapi, a ras t inc i lann ilgi ve dikkatini 
çekmist i r . Anadolu Selçuklu han la r i ûzer ine k a p s a m h tek 
arastirmanm yazan olan K. Erdmann, yapi hakkmda kisa bir bilgl 
vermekte ve islevini kisaca tarti§maktadir. 

Yapmin islevini t a r t i smadan once mimarl ôzelliklerine 
kisaca bir gôz atalim. Duvarlar distan dûzgûn siralar olusturan kaba 
yonu taslarla kaphdir. Taçkapimn bulundugu cephede isçilik blraz 
daha ôzenlidir (Res. 1-3). Tackapi tamamen kesme taçlarla insa 
edilmistir (Res.4). Oldukça lrl yan kanat lan vardir. Ana nis slvrl 
kemer tonozlu bir kavsara ile ôrtûlûdûr. Kavsara kusatma kemeri bir 
içerlek silme ile belirlenmistir. Giris araligmi bir basik kemer 
ôrtmektedir. Ana nis dip duvan ûzerinde, giris araligmi ôrten basik 
kemerin ûs t kisminda, yaklasik kare sekilli bir çôkertme içine 
almmis kitabelik bugûn boçtur. 

Taçkapidan, kuzey-gûney yônlû, sivri kemerli tonozla ôrtûlû 
bir mekana girilmektedir (§ek.l). Bu sahm, dogudaki paralel sahindan 
lm x lmlO ôlçûlerinde, ûç paye ûzerine oturan bir kemer dizisi ile 
ayrilmis durumdadir (Res.5-6). Her iki sahmin tonozu da orta paye 
hizasmda birer kemerle desteklenmiçtir. Payeler ve kemerler, tonoz 
baçlangici hizasma kadar dûzgûn kesme ta§larla inça edilmiçtir. 
Duvarlar kaba yonu tasi, tonozlar ise moloz taçtandir. 

Yapinin bâti sahminm gûney duvan ûzerinde, kuzey-gûney 
yônlû kemer sirasinm gûney duvanna ulastigi çizgiye bitiçik bir 
mihrab gôrûlmektedir (Res.7). Tamamen kesme taslarla insa edilmis 
olan bu mihrabm ûst kesimindeki duvar haraptir. Yerden yaklaçik 3m 
yûkseklikte, duvar içine yatay olarak yerleçtirilmiç bir ahçap hatila 
ait oldugu izlenimi veren bir girinti dikkat çekmektedir. Mihrab, 
silmelerden bir çerçeve içine alinmistir. Yarim daire profilli mihrab 

3) Ak Han (Denizli-Egridir) ve Karatay Ham nin (Kayseri-Malatya) mescidleri 
birer kubbe; Agzikara Hani (Kayseri-Aksaray) ve Sultan Hani'mn 
(Konya-Aksaray) mescidleri birer dilimi kubbe; Sahib Ata Ham' ninki ise 
bir mukarnash kubbe ile ôrtûlûdûr. 
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§ekil 1- Kizilôren Hani Yakinmdaki Yapinin plani. 

nisinin çeyrek kûre sekilli bir kavsarasi vardir. Gûney duvari 
ûzerinde, ûst kesimde, genlsçe iki mazgal pencere mevcuttur (bk.Res.5). 
Dogu ve bâti duvan ûzerinde yer alan pencerelerin ikisi de dikdôrtgen 
açikliklar seklindedir (Res. 8-9). Her iki pencerenin de blok kesme 
taslardan sôgeleri ve atki taslari vardir. 

Yapinin girisinde dikkatimi çeken bir unsuru kisaca tamtmak 
istiyorum. Giris araligimn iki yan duvari ûzerinde, sôgelere yakin, 
zeminden yaklasik lm50 yûkseklikte, duvar içine yatay olarak 
açilmis karsilikli iki oyuk gôrûlmektedir (Res. 10). ilk bakista, duvar 
içine yerleçtirilmis ve zamanla çûrûyerek kaybolmus ahsap hatil 
yuva l ann i an imsa t an bu oyuklar, kapi kana t l a r im içeriden 
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sûrgûlemege yaramaktaydi. Yaklasik kare profilli bu oyuklardan biri 
içine, ileri gerl rahatça hareket edebilen bir hatil yerlestirilmekteydi. 
Oyuk giris açikhginin eninden daha derindir. Hatil oyuk içine 
tamamen girebiliyor ve kapmin açihp kapanmasma engel olmuyordu. 
Hatil gûndûzleri duvardaki yuvasi içinde tutuluyordu. Geceleri veya 
ihtiyaç duyuldugunda kapi kanat lan kapatihyor, sonra da hatil 
yuvasindan çikarilarak ucu karsi duvar içindeki yuvaya sokuluyordu. 
Bôylece kapiyi disandan açmak mûmkûn olmuyordu. Benzer sûrgû 
deliklerine, dogu ve bâti duvarlari ûzerindeki pencerelerde de 
rastlanmaktadir (Res. 11). 

Yapiyi gôren gezgin ve a ras t i rmaci lann , yapinin islevi 
hakkinda ayni fikirde olmadiklan gôrûlmektedir. K.Erdmann'm 
derledigi bu gôrusleri çok kisa bir sekilde aktarmaga çahçacagim (4). 

Yazar ve gezginlerden bir kismina gore yapi bir camidir. 
Ôrnegin Sterret bir Selçuklu hanindan ve bir camiden sôz etmektedir 
(5). Pace de, "Bu handan biraz uzakta, yôre sakinlerinin bir cam! 
oldugunu sôyledikleri kiiçuk bir yapi var" demektedir (6). Erdmann'in 
naklettigine gore (7) Z. Oral da, yapinin pazar kuruldugu gunler 
kul lamlan bir cami oldugunu dûsûnmekteydi . Ancak bir diger 
aras t i rmaci grubu da yapiyi bir cami degil bir h a n olarak 
tanimlamaktadir. ôrnegin Tchiatcheff "Iki muhtesem han" dan sôz 
etmekte (8), Riefstahl (9) ve Fahrner(lO) ise yapiyi "yikilmiç bir han" 

4) Bk. K.Erdmann, Das Anatolischc Karavansaray des XIII. Jahrhunderts 
I(Katalog-Text), Berlin. 1961, s.47-48. 

5) J. R. Sterrett, Preliminary Report of an Archaeological Journey Made 
Through Asia Minor During the Summer 1884, Boston, 1885. s. 15 
(zikreden K.Erdmann, a.g.e., s.48) 

6) B. Pace, Ricerca nella Regione di Conia, Adalia e Scalanova. Annuario della 
R.Scuola Archéologie» di Atene e delle Missioni italiane in Oriente, 
VI/VII (1923 bis 1924), Bergamo, 1926, s.392 (zikreden K.Erdmann, a.g.e., 
s.48-49) 

7) K. Erdmann, a.g.e., s.48 

8) P. von Tschiatscheff, Reisen in Kleinasien und Arménien 1847 bis 1863. 
ltinerare redigiert... von H.Kiepert. Petermann's Geographische 
Mitteilungen, Gotha, 1867, Ergânzungsheft No.20 (zikreden K.Erdmann, 
a.g.e.. s.48) 

9) R.M.Riefstahl, Turkish Architecture in Southwestern Anatolia, 
Cambridge (Mass.), 1931, s.66 ( zikreden K.Erdmann, a.g.e., s.48) 

10) CI. ve C.Holzmeister - R.Fahrnen, Bilder aus Anatolien. Hôhlen und 
Hane in Kappadokien, Wien , 1955, Taf. 114 (zikreden K.Erdmann, a.g.e., 
s.48). 
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olarak adlandirmaktadir. Kizilôren Hani hakkmda son incelemeyi 
yaymlayan A. Demir de yapiyi bir han olarak kabul etmektedir (11). 

Gôrûlûyor ki bazi arastirrnacilar yapiyi bir cami olarak kabul 
ederlerken, bir diger grup arastirmaci da bir han'dan sôz etmektedir. 
Her iki varsayimm da zayif ve gûçlû noktalanni siralayarak bir 
karara varmaga çahsahm. 

Yapinm bir cami o la rak p l an lan ip in sa edi lmis 
olamayacagim su nedenlerle ône sûrmek mûmkûndùr: 

1- Yapmin bir cami olmasi gerektigini dûsûndûren tek unsur 
mihrabidir . Kaldi ki bu mih rabm ilk yapiya ait oldugu da 
t a r t i s m a h d i r . Ni tekim m i h r a b kible d u v a r i o r t a s m a 
yerleçtirilememis, yap inm iki s a h m h olusu m i h r a b m batiya 
kaydinlmasmi gerektirmistir. Ayrica, çeyrek kûre sekilli, yuvarlak 
kemerli kavsaralar XIII. ve XtV.yy. mihrablarinda az rastlanan bir 
ôzelliktir (12). Kaldi ki mihrabm arkasma yerlestirilmis olan kisa 
payandadaki kesme tas siralarmm, duvardaki kesme tas siralan ile 
aym yatay dogru ûzerinde yer almamalari bu payandanm ve 
dolayisiyla mihrabm sonradan insa edilmis olabilecegi izlenimini 
uyandirmaktadir (Bk.Res.2). 

2- Yapmin yakin çevresinde yerlesim yeri yoktur. En yakm 
kôy, yaklasik 3-4 km dogudaki Kizilôren Kôyti 'dur. Yakm yerlesim 
yerlerinden bir digeri olan Saglik (Agnz) Kôyù, h a n m gûney-
batismdadir ve yaklasik 5-6 km uzakhktadir. Çevrede terkedilmis, 
harabe haline gelmis bir yerlesim yeri de bilinmemektedir. Bu nedenle 
yapi, yakinmdaki bir kôye hizmet vermek ûzere insa edilmis bir cami 
olamaz. Geriye kalan tek olasilik, yapmin, Kizilôren Ham'nm mescidi 
olarak insa edilmis olmasidir. Ancak bu varsayimm birkaç yônden 
tutarsiz oldugu gôrûlmektedir. Hatirlanacagi gibi Kizilôren Ham'nm 
bir mescidi vardir. Giris eyvamnin solunda, avludan ôzel bir 

11) A.Demir, " Anadolu Selçuklu Hanlan. Kizilôren Hani", ilgi, 46(1986), s.13. 

12) Bk. ô . Bakirer, Ontiç ve Ondôrdùncû Yûzyillarda Anadolu Mihrablan, 
Ankara, 1976, s. 63-64. Bakirer'ir Harput Ulu Camii harim mihrabi, 
Diyarbakir Kale Camii paye ûzerindeki mihrab, Diyarbakir Mesudiye 
Medresesi mescid mihrabi ôrneklerinde saptadigi çeyrek kûre sekilli, 
yuvarlak kemerli kavsara ôrnekleri, gôrûldûgù gibi sayihdir. Divrigi Ulu 
Camii mihrabi, Çemi§gezek Yelmaniye Camii ve Mardin Sultan Isa 
Medresesi Mescidi mihrablan da çeyrek kûre çekilli birer kavsaraya 
sahiptirler. Ancak bu ôrneklerde kavsara kemerleri haflf sivridir (ay.yer). 
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merdivenle çikilan ve cephedekl baldaken çikintinin ûstûnde yer alan 
bu mekamn bir mescid oldugu, kûçûk, sûslû mihrabindan kesin olarak 
anlasilmaktadir (13). Hanm mevcut mescidine ek olarak bu yap mm 
insa ettirilmis olabilecegini dûsûnmek de zordur. Yolcularin aksam ve 
yatsi namazlarim kilmak için, gûnbat immda kapilan sûrgûlenen 
han'dan çikip, karda, kista ve karanlikta, 400 m uzaga namaz kilmaya 
gittiklerini dûsûnmek pek akla yakin gelmemektedir. 

3- Yapmin kible duvanna dik iki sahmdan olusmasi, bir cami 
için yadirganacak bir durumdur. Çûnkû kible duvanna dik sahinlara 
sahip Selçuklu camilerinde, sahm sayisi hemen daima 1, 3, 5,7 gibi tek 
sayidir. 2 veya 4 gibi çift sayida sahma sahip camilerde ise akla hemen 
bir onarim gelmektedir (14). înceledigimiz yapida ise daraltmayi 
ammsatacak en ufak bir ipucu mevcut degildir. 

Bazi arast inci lann da ône sûrdûkleri gibi yapmin bir han 
olarak insa edilmis olabilecegini dûsûnelim ve bu varsaymia karsi 
olan kamtlan da siralayarak konuyu irdelemege çahsalim. 

1- Yapmm yaklasik 400m uzagmda yer alan ve halen ayakta 
olan Kizilôren Hani' nm bu kadar yakiruna ikinci bir hamn insasma 
gerek varmiydi ? Kizilôren Hani insa edildikten kisa bir sûre sonra 
yolcu trafigine cévap veremez hale geldi ise, hamn yakmma ikinci 
bir ah i r insa edilmis olabilegini d û s û n m e k pek mant iks iz 
gôrûnmemektedir. 

2- Yapinm iki yan duvan ûzerinde mevcut dikdôrtgen iki 
pencere, Selçuklu hanlarmin hiçbirinde gôrûlmeyen bir ôzelliktir. 
Selçuklu hanlarmm disanya açilan pencereleri, genellikle bir insan 
boyundan daha yûksege yerlestirilmis mazgal pencerelerdir. Dikine 
bir yank seklindeki bu pencereler, bir insarun içinden geçemeyecegi, 
dar açikliklardir. Hanlann kapah mekanlanmn avluya bakan 

13) Bu mihrab 5-6 yil kadar once define arayicilan tarafindan parçalanarak 
bûyùk ûlçûde tahrib edilmistir. 

14) Ankara'da, Samanpazan Semti'ndeki Alii Elvan Camii'nin dort sahinhk bir 
harimi vardir (Bk.G.ôney, Ankara' da Turk Devri Yapilari, Ankara, 1971, s. 
25-29, plan 4). Grek K. Otto-Dorn (bk. Seldschukische HolzâulenMoscheen 
In Kleinasien, Aus der Welt der islamischen Kunst, Berlin, 1959, s. 70), 
gerekse G. Ôney (Bk. a.g.e., s.26) caminin dogu tarafindan bir sahm 
daraltildigi kamsmdadirlar. Yollarbasi (Ilisra) Kôyû Camii'nin dort sahmlik 
"bùyûk" hariminde de bir daraltma yapilmis olmahdir (Bk.E .Diez- O 
.Aslanapa- M.Koman, Karaman Devri Sanati, Istanbul, 1950, s.104, 
$ekl46). 
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cephelerinde dahl normal pencere yoktur. Bûtûn mekanlar îsigi ve 
havayi, ya mazgal pencerelerden, ya da tonoz tepelerine açilan 
deliklerden alirlar. Iste bu nedenlerle bu iki yan pencere, bir han için 
uygun unsurlar degildir. 

Yapinxn kible duvan ûzerinde, her iki sahin içinde birer adet 
olmak ûzere iki mazgal pencerenin varligi dikkat çekmektedir. Her iki 
sahimn da tonozlan ûzerinde halen gôrûlebilen dort adet isik deligi 
de hanlarda çok sik ras t lanan, ancak hiçbir camide ôrnegini 
gôrmedigimiz bir ôzelliktir. Yan duvarlar ûzerinde normal boyutlarda 
pencereler açilmisken, gûney duvan ûzerindeki iki mazgal pencere ile 
tonoz tepesindeki îsik deliklerinin varhgini açiklamak oldukça 
zordur. Bu durumda, mazgal pencerelerin ve îsik deliklerinin yapi ile 
birlikte insa edilmis olduklan, yan pencerelerin ise, mescide 
dônûstûrme islemi sirasmda açilmiç olabilecekleri akla gelmektedir. 
Ancak, yan duvarlar ûzerindeki pencerelerin sonradan açilrms 
olduklanni kanitlayacak herhangi bir ipucu yoktur. 

3- K.Erdmann, Selçuklu hanlan içinde alun iki sahmli ôrnege 
rastlanmadigmi sôylemektedir (15). Arastirmacmm hanlarla ilgili 
ki tabini kaleme aldigi 1960'h yillarda var l igmdan h a b e r d a r 
olmadigimiz iki sahinh hanlann, bugûn iki ôrnegi bilinmektedir(16). 
Konya - Toroslar kervan yolu ûzerinde yer alan Kozak Hani ve 
Sertavul Ham adlanni tasiyan bu iki han, konumuz olan yapiya 
oranla oldukça ôzensiz isçilikleri ile dikkat çekerler. Ancak 
kuruluslan yônûnden bu yapiyla olan benzerlikleri de açiktir. 

4- G iris arahgimn iki yan duvan ûzertnde ve yan pencerelerde, 
sôgelertn hemen gerisindeki karsilikh iki yatay hatil deliginin i§aret 
ettigi sûrgûleme sistemi, hiçbir camide gôrùlmeyen, ancak bazi 
hanlann ahir kismmda rastladigirmz bir ôzelliktir (17). 

15) BkK.Erdmann, a.g.e., s.48. 
16) Bu hanlarm ikisi de ûçer desteklidir ve uzun kenarlara paralel sivri kemerli 

tonozlarla ôrtûlûdûr. Bk. RH.Onal, Deux Caravansérails Peu Connus de 
1' Epoque pré-Ottomane au Sud de Karaman, Art and Archaeology 
Research Papers, No.3, June 1973, s. 59-69. 

17) ôrnegin lncir Hani ahir kapisinda, Alara Hani'nin her iki kapisinda vb. 
benzer bir sistem gôrûlmektedir. 
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5- Yapinm bir han olarak hizmet gôrdûgûnûn en ônemli 
kamti ise, payelerin kôselerinde halen izleri gôrûlebilen hayvan 
baglama delikleridir (Res. 12). Ne yazik ki bu deliklerden hlçbiri saglam 
olarak gûnùmûze ulasamamistir. Her ûç payenin de turn kôselerinde 
gôrûlen bu izler, bugûnkû zeminden yakîasik lm. yûkseklikte, kemer 
ayaklan hizasmdadir. 

Yapinm mihrabmm sonradan insa edilmis izlenimi vermes!; 
y a k i m n d a camiden ya ra r l anab i l ecek bir yer lesim yer in in 
bulunmamasi; dikine iki sahinh cami ômegine Selçuklu dôneminde 
rastlanmamasi, bu anitm bir caml olarak insa edilmemis oldugunun 
kanitlandir. Buna karsihk yapinin bir han olmasim engelleyebilecek, 
"hemen yakmmda bir baska hanin var olusu", "yan duvarlar uzerinde, 
han la rda benzerlerine rast lamadigimiz ôlçûlerde pencerelerin 
bulunusu", "iki sahmh han ôrnegine ras t lanmamis olmasi" gibi 
nedenlerin hemen hepsine iyi kôtû bir açiklama getirilebilmektedir. 
Bu durumda, Kizilôren Ham yakmmdaki bu yapinm bir han olmasi 
çok daha akla yakm bir çôzûm gibi gôrûnmektedir. 
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