ALAYHAN, ORESUNHAN VE HIZIR~LYAS KÖ~KÜ
— IKI SELÇUKLU KERVANSARAYI VE BIR KÖ~KÜ —
TAHSIN OZGÜÇ ve MAHMUT AKOK

1955 Y~l~n~n Ekim ay~nda tetkik etti~imiz Selçuklu kervansaraylar~ndan Alayhani Nev~ehir'e 35, A~z~karahan'a 18, Oresunhan'a
12 kilometre mesafede olup, Nev~ehir-Aksaray yolu üstündedir. Bugün çok harap durumda olan han~n yaln~z üstü kapal~, k~~l~k k~sm~n~n
üç d~~~duvar~, k~smen, korunmu~tur. Yak~n bir istikbalde ortadan,
tamamen, kalkacak olan Alayhan'~n plân~n~, kesitini, cephesini ve
bunlara istinaden eski haline sokulmu~~~eklini burada ilk defa ne~rediyoruz. Plânda da görüldü~ü gibi, kapal~~ k~s~m büyük bir müstatil
~eklindedir (plân No. ~ ). Buraya ön k~s~mdan giri~i sa~layan kap~, K.
Erdman n'~n da yazd~~~~gibi2, sade bir ~ekilde süslenmi~tir3. Kap~n~n
d~~~çerçevelerinin süslenmeden 4 , düz ta~lar halinde b~rak~lm~~~olmas~na kar~~l~k, iç çerçevesi, bir ~erit halinde, hendesi oymalarla tezyin
Alayhan ilk önce, 1899'da bahis mevzuu edilmi~~(R.Oberhummer und
Heinrich Zimmerer, Durch Syrien und Kleinasien, Berlin, s, 253) 1908 ve 1918
y~llar~nda da H.Rott (Kleinasiatische Denkmdler am Pisidien, Pa~nphylien, Kappadokien
und Lydien, Leipzig, s. 255 Res. 93 ve Halil Edhem (Die seldschukischen Hane in Anatolien, Osmanischen Lloyd, Februar 1918) taraf~ndan tetkik edilmi~tir. Hanm harap
durumundan bahseden bu kaynaklarda plan ve resim, portalm bir foto~raf~~müstesna, ne~redilme~ni~ tir. Ancak 1942 y~l~nda, yani, han hakikaten kurtar~lamaz
bir hale geldikten sonra, üç güzel foto~raf~~ K. Bittel taraf~ndan ne~redilmi~tir
(Kleinasiatische Studien, Istanbul, s. 43, Re:. 23-25). 13. Yüzy~ldaki Selçuklu kervansaraylar~~mevzuunu metodlu bir ~ekilde incelemekte olan K. Erdmann Alayhan'~n
Ila tipine girdi~ini belirtmi~~ve bilhassa bugün yok olan avlunun durumunu tesbitle, kapal~~kuma giri~i sa~l~yan kap~n~n sade bir ~ekilde süslemni~~olu~unun, pek
hakl~~olarak, eskilik tesiri yaratt~~~n~~aç~klam~~~ve kap~n~n bas~k kemeri üstündeki
çift gövdeli, tek ba~l~, çömelmi~~arslan tasvirlerini ne~retmi~tir (Notizen zum
inneranatolischen Karavansaray-Kunst de: Orients Il S. 14, Re:. I ~'de).
2 K. Erdman,s. 14.
8 Ki. Std, Res• 24K. Erdmann, s. 14.
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edilmi~tir. Kap~~ üstü yar~m kubbesi stlaktitlidir. Giri~in bas~k kemerine
basan hendesi nak~~l~~ ~eridin 5 üstündeki arslan tasvirleri 6 bir çerçeve
içine al~nm~~~iki~er gülçe ile nak~~l~~ ta~lar~n aras~ndad~r. Stlaktitli
kap~~kubbesi üstündeki düz sat~hda hendesi nak~~l~~sivri bir kemer
~eridi vard~r. Bunun iki taraf~ndaki müsellesi k~s~mlarda da birer
gülçe görülmektedir. Kap~~ni~lerinden hiçbir iz kalmam~~t~r.
üst örtüsü ve d~~~arka duvar~~tamamen y~k~lm~~~olan kapal~~
k~sm~n içinde enlili~ine 4, uzunlu~una 6 s~ra halinde tertiplenmi~~24
adet ta~~ayak olmal~d~r (Plan No: ~ ). Kap~~mihveri üzerindeki uzun
tonozlu orta nefin sa~~ve solunda iki~er nef, ilkine amut olmak üzere,
tonozlanm~~lard~ r (Res. 2 ve 5). Bunlar bir cephede, K. Erdman n'~n da isabetle i~aret etti~i gibi 7, yedi hücrelidir. Hücre yanlar~m te~kil
eden tonoz mesnetleri iki~ er kemerlidir. Bunu, bugün elimizde kalan
ön cephenin içi ile iki yan duvarlar~~temsil eden son kalint~ lara
göre tespit etmek mümkün olmaktad~r. Orta nef, bu tipe giren bir
çok Selçuklu ke~rvansaraylar~nda görüldü~ü gibi, yan neflerden daha
yüksek tonozlu olarak dü~ünülmü~~ve kubbe de ortaya resmedilmi~tir. Kapal~~ k~sm~n iki taraf~nda be~erden on tane mazgal vard~r.
Kap~n~n sa~~ndaki ilk hücre müstesna (Res. 2 ve 4), han~n içini y~k~lm~~~olan üst örtünün enkaz~~doldurmu~~ve taban seviyesini iki
metreden fazla yükseltmi~tir.
Kervansaray~n içi ve d~~~~ çok muntazam i~lenmi~~kesme ta~ta~larla k.apl~d~r (Res. 1-3). Bir çok k~s~mlar~nda kopar~lm~~, dü~mü~~
bulunan kaplama ta~lar~n arkas~ndaki harçl~~tipik Slçuklu molozu
aç~kta durmaktad~r. Han~n iki çevre duvar~n~n d~~~nda dördü dört
kö~eli, ikisi be~~sat~hl~~olmak üzere, contrefort mahiyetinde ç~k~nt~~
te~kil eden 6 adet pek muntazam kulesi vard~r (Res. ~~ve 3). Kap~~
cephesinin iki kö~esinde birinin öne, di~erinin yana do~ru devam
etti~i moloz enkaz~ndan anla~~ lan iki duvar bakiyesi kapal~~k~sm~n
önündeki avlulu k~sma ait kal~nt~lar~~temsil etmi~~olmahd~r 8.
KI. Std., Res. 25.
K.Erdmann, Res.
7 K. Erdmann s. 14.
K. E r dma nn bu kural~n sa~m~~kapal~~odalar~n, solunu avluya aç~k revakh
kuunlar~n te~kil edebilece~ini yazmaktad~r (K. Erdmann, s. 14). Biz, ön kumm
hakiki ~eklini anlayabilmek için bu saha dahilinde küçük bir kaz~~veya ciddi bir
temizlik yapman~n lüztununa kaniiz.
5
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Alayhan'~n 13. asra ait bir Selçuklu kervansaray' oldu~undan
~üphe edilmemekle beraber, kitabesi bulunamad~~~ndan, kesin olarak
tarihlenmesi mümkün de~ildir. Yaln~z ayni yolun üstünde bulunan
ve Ilâhiyat Fakültesi Y~ll~~~nda tarafim~zdan ne~redilmekte olan
ünlü A~z~karahan 9, veya Sultanhan'lal° (1229) ça~da~~veya, kap~s~~
göz önünde tutulursa, onlardan biraz daha eski olabilir.
II
Coresunhan Alayhan'a 12, A~z~karahan'a 6 kilometre uzakl~kta
oldu~undan hanlar aras~ndaki, oldukça, muayyen mesafeye uymamaktad~r. Bu han da çok eskidenberi malûm olmas~na ra~men", bugüne kadar ölçülü plan~, muhtlif kesitleri ne~redilmemi~tir. Ayr~ca, âbide hakikaten ihmale u~ram~~~ve bu yüzden bugün bir harabe y~~~n" haline
gelmi~tir. K. Bi t tel han~n heye'ti umumiyesini gösteren iki foto~rafim
ne~rettikten sonra 12 , K. Erdman n, onun IIb tipine girdi~ini tayin
etmi~~ve her handa oldu~u gibi, özlü bir ~ekilde tasvirini yapm~~t~r 12 .
Biz burada han~n bugüne kadar hiçbir yerde ne~redilmemi~~olan
plâm~u ayr~~istikametlerden al~nm~~~iki kesitini, kubbe ve iç k~s~mlanna ait muhtelif resimlerini yay~nhyaca~~z. Bu, avlusuz, yani,
yaln~z kapal~~k~s~mdan ibaret olmakla, yukar~da tetkik edilen han~n
tipine giren bütün örneklerden ayr~l~r (Plan. No. 2).
Corensuhan'~n içinde enfili~ine 4, uzunlu~una 6 s~ra halinde
tanz~m edilmi~~24 tane ta~~ayak görülür. Giri~in ortas~na rasl~yan
k~s~m han~n en yüksek ve uzun tonozunu temsil eder (Res. 9-~~ ).
Bunun sa~~ve solundaki iki~er nef, orta tonoza muvazi olacak ~ekilde,
uzunlu~una tonozlanm~~lard~ r. Bu, orta nefe nazaran, yedi tonozun
sa~da, yedisinin de solda oldu~unu gösterir. Bu yedi tonozdan yaln~z
ortadaki uzun tonozla ayni yükseklikte olup, ona amuden tonozlanm~~~ve birbirlerini de salip ~eklinde kat etmi~ler ve bu tekatu~~noktalar~na da kubbe in~a edilmi~tir (Res. 12). Kap~~ve orta nefe amuden
birle~en ilk tonoz tamamen y~k~lm~~~olup (Res. 6-7), biz bunlar~~plânK. Erdmann, s. 15.
Halil Edhem, Osmanischen Lloyd, Februas 1918.
Il R. Oberhummer und H. Zimmerer, s. 253 ve ayr~ca bk. H. Rott,
8. 255.
11/ la. Std. s. 43, Res. 26-27.
13 K. Erdmann, s. 14.
1°
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da görüldü~ü ~ekilde, tamamlad~k (Plan No. 2). Ilkinde oldu~u gibi,
sonuncu tonoz da orta nefe amut olmak üzere, tonozlanm~~t~r. Uzun
tonozun bu k~s~mlardaki ~ekli, yani, alçal~~~~B-B' kesitinde gösterilmi~tir.
Kemerler yar~m daire biçimindedir (Res. g, i). Tonozlar da
yar~m daire maktal~d~r (Res. g). Hem kemer talcsimat~ nda, hem de
hücrelerde mihvere uygunluk yoktur. Tanburu çok zay~f olan kubbe,
salipare plândaki irtifal~~ k~s~mlar~~birbirine ba~l~yan bir orta kubbe
halindedir (Res. ~~ ~ 2). Halbuki, ünlü Selçuk hanlar~ndalgi, kubbeler
hakiki birer fener kubbedir. Buradaki kubbenin dört taraf~~aç~k vaziyette, yani dört tonoz kemere bast~~~ndan alikalar~~zay~f ve düz alika
~eklindedir. Kesme ta~dan yap~lm~~~sütunlar~ n~n (Res. 8), kemer
üzengileri alt~nda, bas~k yast~k ~eklinde ba~l~klar~~ vard~ r. Corsunhan'da kemer ka~lar~, silmeleri, al~nl~~~~yoktur. Mevzun, birbirini
tutan üzengiler de görülmemektedir. Orta sah~nda birbirini tutm~yan
tonozlara, kemerlere dikkat edilirse, bu handa mimari intizam~n
bulunmad~~~~anla~~l~r. Yeri gelmi~ken iç tezyinat~n yoklu~unu biz
de belirtelim. Han~n içi ve d~~~~kesme ta~larla kapl~~olmas~na ra~men
(Res. 6-7, ~~o- ~~~~ ), ta~~i~çili~i yukar~da zikredilen ve ayni yol üstünde
s~ ralanan hanlar~n tekni~inden farkl~d~r. Onlardaki yüksek i~çilik bu
hana tatbik edilmemi~tir. Çok kumlu, kolayca ufalanan harc~~ da
Alayhan'dakinden çok zay~ft~r. ~ ki uzun cephedeki dörder kö~eli
birer kule (Res. 6-7), yar~m sütunu and~racak derecede, az ç~k~nt~ l~d~ r. Bu duvarlara iki~er, arkadakine de bir tane mazgal deli~i aç~lm~~t~r. Han~n iç kaplama ta~lar~n~ n baz~lar~nda ve ta~~direklerin bir
kaç~nda haç i~aretleri vard~r (Res. 13.) Bunlar, C~resunhan'daki
kaplama ta~lar~n ba~ka bir abideden al~nd~~~n~~ ve bu handa geli~igüzel, istenilen yerde, kullan~ld~~~n~~göstermektedir.
K. Erdmann kitabesi olm~yan han~n, yukar~da tasvirini yapt~~~m~z, plan~n~~1278 y~l~na ait olan Çayhan ile mukayese etmekde ve
neticede Oresunhan'~~ muahhar hanlar grubuna idhal ederek, 13.
yüzy~l~n sonlar~ na tarihlendirmektedir 14 . Biz de bu han~n, izah~na
çal~~t~~~m~z teknik ve plan hususiyetlerine dayanarak, teklif edilen
tarihden daha eski olam~yaca~~n~ , fakat biraz daha muahhar olmas~n~n da imkân d~~~ nda görülmemesini dü~ünüyoruz.
14

K. Erdmann, s. 14. ve 22.
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Bundan tam ~~07 sene evvel, ~~85o'de A. D. Mordtman n", Erkilet
s~rtlanndaki büyük tümülüsü taçland~ran bir Selçuklu âbidesini ke~f ve
tasvir etmi~ti. 8 Sene sonra ayni âbideyi H. Barth ile birlikte ikinci defa
ziyaret etmi~~ve ~imdi harap olan kitabesini de okumu~tu 16 . 1858'de
çizilen ölçüsüz, tashihe çok muhtaç eksik kroki", A. Gabri e l'in ve K.
K aramet e'nin k~sa notlar~" bir yana b~rak~hrsa, H. Bart h'~n güzel,
sade ve muhkem yap~s~yle daha ilk bak~~ta göze çarpt~~~n~~bildirdi~i
bu âbide 19 , 1939 y~l~na kadar bir tetkik mevzuu olmam~~t~. Nihayet
bu tarihde K. Bi ttel âbideyi ziyaret ve tasvirle dört güzel foto~rafin~~
ne~retti 20. En son olarak binay~, ~~953'de gören K. Er dm ann onun
daha ziyade manas~~ üstünde durmu~~ve oda tanzimi bak~m~ ndan da
Kayseri'deld Haydar Bey kö~k'üne ve Z. Oral tarafindan ke~fedilen
Bey~ehir gölünün bat~~sahilindeld Kubad Abdd saray~na benzetmi~,
bir de foto~raf~ n~~ yarmlam~~t~r 2'.
Kültepe'yi (eski Kani~'i) Ali~ar ve Bo~azköy'e ba~l~yan eski ve en
k~sa tabii yolu, klasik kaynaklar~n ~~~~~nda, tetkik etmekte olan Kültepe
Hafriyat Heyeti, bu m~ntakadaki çal~~malar~na devam ederken H~z~rilyas denilen ve 200.000'lik Türkiye Hartas~nda da ayni adla isaretlenen bu âbideyi inceleme~i ihmal etmedi. ~imdi bu tetkilderin
neticesi, âbidenin plan~~(plan No. 3), iki kesiti, cephenin eski
haline irca edilmi~~ ~ekli, tümülüsün üstündeki umumi görünü~ü,
kap~~ve bilhassa ve iç aksam~na ait foto~raflar~~ne~redilecektir (Res.
14-23).

15 A. D. Mordtmann, Anatolien, Skizzen, und Reisebriefe a~ts Kleinasien, s.
138 ve 491.
15 H. Barth, Reise von Trapezw~t nach Skutari, Petermanns Mitttilungen 186o,
s. 55.
17 H. Barth s. 55.
15 A. Gabriel, Monuments Turcs d'Anatolie 1, Kayseri-Ni~de, s. 90 ve K.
Karame t e, Er cies -K ay seri 1934, s. 95. Burada, gözcti yeri denilen
Abidenin cephe resmi de yaylmlanm~st~r.
19 H. Barth, s. 55.
1° K. Bittel, Beobachtungen in Kappadokien (Archdologischer Anzeiger 1939, s.
559-562 ve Res. 1-4).
51 K. Erdmann, B~obachtungen auf einer Reise in Zentralanatoli~n im juli 1953
(Archdologischer Anzeiger 1954 3. I 7 I - I 72).
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Abide, tepesi mahsus surette tesviye edilmi~~olan tümülüsün
Kayseri'ye bakan güney cephesinin kenar~na kurulmu~tur 22 .
2Ibidenin yap~~malzemesi ve tekni~i:
Bina, Kayseri ve çevresindeki âbidelerin en mühim yap~~ malzemesini te~kil eden koyu k~z~l renkli ve kolayl~kla i~lenebilen
andezitten yap~lm~~t~r. Kaplama ta~lar~~ dü~mü~~k~s~ mlarda Selçuklu
harc~~içinde dondurulmu~~ve ço~unlu~u te~kil eden andezit molozlar
aras~nda yerli bazalttan olanlar~~da vard~r. Binan~n baz~~lus~mlar~nda
görülen münferit bazalt bloklar, tamir dolay~siyle, sonradan yerle~tirilmi~~olabilirler. Yaln~z portal çerçivesi d~~ar~dan getirilen beyaz
mermer bloklarla kaplanm~~t~r. Binan~n hiçbir yerinde tu~la kullan~lmad~~~~gibi, içerde ah~ap aksama ait herhangi bir iz de mevcut
de~ildir. Abidenin içi ve d~~~~ ölçülü bir ~ekilde i~lenmi~~kesme ta~larla kapl~d~r.
Binan~n plân~~ve iç te~kilat~~ (plan. No. 3):
Kap~~ rr~ihveri üzerinde kap~ya amuden tonozlanm~~~uzun holün
(Res. 21-22) sa~~ve solunda mana ve ~ekilleri de~i~ik muhtelif odalar
görülmektedir. Soldakilerin ilki eni 3.25, uzunlu~u 5 m. olan bir
sofad~r (Res. 20). Buras~~bu yöndeki di~er iki odada da oldu~u gibi,
hole amut bir ~ekilde tonozlanm~~~ve önü aç~k oldu~undan hole iki
tarafl~~mutakatt~~~tonoz ~eklinde ba~lanm~~t~r. I~~k, bat~dan mazgal
tarz~ndaki pencerecikten girmektedir. Üst örtüsünün büyük bir k~sm~~
y~k~lm~~~(Res. 20), d~~~bat~~ duvar~~ da temeline kadar çatlam~~~ve
yukandaki ta~lardan, en az, on tanesi dü~mü~tür 23. Ikinci, üçüncü
odalar kapahd~r (Res. 22). Bunlar 3. 75 X2. 25 m. ölçüsünde olup,
zay~f ç~lunt~lar te~ kil eden süpürkelikleri vard~r. 3. Odan~ n ~~~~~~ bu
yöndeki ikinci pencereden girmektedir. Oda kap~lan sade ve düz
lentoludur. Holün sa~-'~ndaki ilk oda mesçittir 24 (Res. 23). Uz. 4.50,
gen. 3.85 m. olan mesçidin boyu, ziyaretçisi bol olan, söz gelimi,
monümental Sanhan 25 ve A~z~karahan" mesçitlerininkine çok yakla~maktad~r. Bu üstünde durulmas~~gereken mühim bir mevzudur. Kap~s~~
K. Bittel, AA 1939, S. 556.
K. Bittel, AA 1939,.s. 560, Res. 3.
24 K. Erdmann, AA 1954, S. 171.
23 T. Ozgüç ve M. Akok, Sanhan (Belleten 79) Plan. 3.
28 T. öz güç ve M. Akok, A~z~karahan (~llihiyat Fakültesi rill~~:) 'nda ne~redilmekte olan makalede.
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sade ve di~erlerinin aksine, bas~ k kemerlidir. Binan~n içten ve d~~tan
en çok tahribe u~ram~~~ k~sm~~ buras~d~r (Res. 16). Mesçit, di~er
odalar~n aksine, hole muvazi bir ~ekilde tonozlanm~~t~ r. Tabana nazaran seviyesi biraz daha yüksek olan ve ah~aptan bir imam sahanli~nun bulunmu~~olaca~~~tahmin edilen mihrab~ n, ancak, küçük bir
k~sm~n~n korunmu~~olmas~~ mesut bir tesadüftür. Çünkü, bu kal~nt~~
binan~n mesçidi bulundu~unu ispata yaram~~t~r. Yukar~da ve mihrap hizas~nda güneye naz~ r bir pençere vard~ r. Mihrapta korunmu~~
olan süs sütuncu~unun yar~s~~filgözü, çerçevenin de zikzak motifleriyle
süslendi~i anla~~lmaktad~r. Bütün di~er odalarda ve holde görüldü~ü gibi, mesçit taban~n~ n da üst sat~hlar~~ çok muntazam ve iri ta~larla dö~eli oldu~u anla~~lmaktad~r 27 . Bugün bütün bu düzenli
taban ta~lar~, maalesef, sökülmü~~ve ba~ka yap~larda kullan~lm~~t~r.
Mesçidin arkas~nda ve plân~m~zda ocakba~~~ olarak i~aretlenen k~s~m,
oldukça, büyük bir mutfakt~r ". Hole aç~k olan bu k~s~m da ona mutakatt~~~tonoz ~eklinde birle~mi~tir. Mustatil biçimli ocak çok muhkem ve iyi korunmu~~bir sivri kemerin alt~ ndan idare edilmektedir
(Res. 21). Ocak gibi, duman deli~i de mustatilidir (Res. 17). Dama
ç~kan serbest merdiven ~eklindeki merdivenin alt k~sm~~ oca~~n içinde
kalm~~t~r. Mutfak ~~~~~~baca deli~inden ba~ka, binan~n Do~u duvar~na aç~lan bir pencereden de almaktad~r.
Bu izahattan anla~~laca~~~üzere, bütün binada tonoz örtü vard~r.
Hiçbir yerinde kubbe yoktur. Tonozlar da sivri kemer tonoz ~eklindedir. Mesçit ve oda kap~lar~n~ n her üçünde de kap~~kanat yerlerinin
varl~~~, bunlar~n esas~nda kapal~~oldu~unu göstermektedir.
Binan~n d~~~ :
a — list:t-dam~ : Holün sa~~kuzey kö~esindeki düz lentolu kap~,
bir merdiven ba~~~geçididir (Res. 21). Bunda kap~~kanat yeri olmad~~~ndan, aç~k durdu~u anla~lmaktad~r.t2 Basama~~~olan bu merdivenle, do~rudan do~ruya, tarasaya, dama ç~k~ hr (Res. 17). Basamaklar~n r~h irtifalar~~fazla ve ayr~ca birbirlerine de müsavi de~ildir. Bunun
sebebini basamaklar~n d~~~kaplamaya paralel olarak yap~lmas~nda aramal~d~r. Merdivenin sa~~kenar~ndaki mustatili aç~kl~k, baca deli~idir
(Res. 17). K. Erdmann üst tarasada tonozlar~ n her tarafta hakiki
27 Haydar Bey Kö~ktfnun dö~eme ta~lar~~ için bk. K. Erdmann, AA 1954
s. 171.
28 H. Barth, s. 55 ve K. Bittel, AA 1939, S. 560.
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örtüden 40 cm. ye kadar yükseldi~ini, isabetle, mü~ahede etmi~tir 23.
Biz üst taras~~çeviren dendânelerden, yani, korkulu~u te~kil eden
ta~lardan iki tanesini dü~tükleri yerde tetkik etmek i~nkân~n~~ bulduk.
Bunlar yonu ta~~~halindedir, ve birbirlerine al~~~k olarak yap~lm~~lard~r. Aralar~nda bo~luk olmad~~~, ta~~ken arlan tetkik edilince görülmektedir. Bu bak~mdan, taras~n kenar duvarlar~~mahiyetinde olan
bu ta~lar, plân levham~z~n cephe resminde de görüldü~ü gibi, s~k
dendâne sistemine göre tertiplenrni~lerdir 30. A-.bideyi bizden daha
önce görmü~~olan müdekkikler, üstte ikinci bir kat~n bulunmad~~mda ittifak etmi~lerdir 31 . Hakikaten, ah~ap bir üst kat~n da bulun~n~yaca~~~konusunda, K. Erdmann hakl~d~r 32.
b — Beden duvarlar~ :
Bina, kuleleri dahil, her tarafta bir kaide te~ kil eden ve duvar
hatt~ndan d~~ar~ya do~ru 15 cm. lik dar bir ç~k~nt~~arzeden ve kaplama
tekni~inde muntazam bir ~ekilde i~lenmi~~bir Sockel üstüne oturmaktad~r (Res. 14-16). Sockel'~n üstüne bast~~~~iri temel ta~lar~~ topra~~n
alt~nda kald~~-~ndan, üsttekileri gibi, muntazam olarak i~lenmemi~tir
(Res. 14). Binan~n bat~, do~u ve bilhassa cephesindeki topra~~n
zamanla a~a~~ya do~ru kaymas~~ve ayr~ca mahsus surette ta~~nmas~,
önce buradaki temel ta~lar~n~ n aç~~a ç~kar~lmas~na, sonra da sökülmelerine sebep olmu~tur. Bunun tabii neticesi olarak da bugün bu
muhte~em âbidenin güney-bat~~ yar~s~~ ve hattâ portal~~ öne do~ru
kaynu~~ve y~k~lmak, uçmak tehlikesiyle kar~~kar~~ya b~rak~ lm~~t~r 33.
Esasen cephenin do~u yar~s~~ ve buradaki mescidin üst örtüsü ile kö~e
kulesi 1939y~l~ndan çok daha önce y~lulm~~t~~ 34 (Res. 16). Binan~n
arka taraf~~ esas seviyesini muhafaza etmekte olup, ufkidir (Res. 15).
Yaln~z bu cephede pencere yoktur. Beden duvarlar~~her dört yönde
de kal~n ve çok muhkemdir. Yedi kuleden yaln~z bir tanesi y~k~lm~~t~r.
Güney cephesindeki kö~e kuleleri yuvarlakt~r (Res. 14). Bunlar~n
K. Erdmann, AA 1954, s. 172.
Bunlar için bk. A. Gabriel I, Res. 24-25 ve 30.
81 A. D. Mordtmann, s. 137; H. Barth, s. 55 ve K. Erdmann, AA 1954
s. 172.
32 K. Erdmann, AA 1954, s..I 72.
33 K. Bittel, AA 19354 s. 560.
34 Bu kulenin daha 1135o'de y~k~lm~~~oldu~unu ö~reniyoruz (A. D. Mordtmann, S. 137).
23

3°

IK~~KERVANSARAY, B~R KÖ~K

1 47

ortas~nda kap~~ bulundu~undan üçüncü bir kule yoktur. Kuzey
yönündeki kö~e kuleleri yedi kö~elidir (Res. 15). Dört kö~e kulesi ara
s~ nda, yani, kuzey, do~u, ve bat~~cephelerinde be~er kö~eli birer kule
daha mevcuttur. Binan~n etraf~~ ta~~rampal~~olmal~d~r.
c — Portal :
Giri~in ve bedenden ileri ç~ k~nt~l~~çerçevenin yukar~~ k~s~mlar~~
y~k~lm~~t~r (Res. 14). Biz bu k~sm~, plân~n cephe resminde görüldü~ü
~ekilde, tamamlama~~~teklif ediyoruz. Cümle kap~s~n~n kap~~ e~i~ini ve
düz ön sahanl~~~n~, en fazla, 3 veya 4 basamak takip etmi~~olmal~d~r;
bugün bunlardan hiçbir iz kalmam~~t~r. Stlaktitli kubbe ile 35, yan
ni~lerin sat~hlar~~ aras~nda bir silme vard~r(Res. 18). Üst kubbenin
stlaktitli oldu~unu, yan sövelerin geni~~ve ni~li hali de teyit etmektedir. ~imdi parçalanm~~~olan kitabe bunun üstüne yerle~tirilmi~ti.
Kap~~giri~inin sivri kemer üzengisi yerindedir. Bunun içindeki bas~k
kemerin izini de takip etmek mümkündür. Sâde ni~lerin stlaktitli
kubbeleri üstündeki müsellesi sat~hlar birer gülçe ile, onlar~n yukar~s~ndaki ta~lar da hendesi motiflerle bezelidir (Res. 18). Portal cephesinin d~~~geni~~sath~~birbirine girift örgülerle ba~l~~ y~ld~z motifi",
korni~~hatt~~ da bir nevi stilize palmetlerle süslüdür (Res. ~ g). ~ç ve
d~~~sath~n birle~ti~i kö~elerdeki yar~ m sütunlar ~neander motifiyle süslü
olup, stlaktitli kubbenin d~~~cephesini tutmaktad~ r. Mermer bloklar,
yanlarda, koyu renkli andezite di~li bir ~ekilde ba~lanm~~t~r.
Binan~n Tarihi:
A. D. Mor dtma n'~ n 1858'de binan~n iki sat~rl~k kitabesinin
yaln~z tarih k~sm~n~~okumu~~olmas~~da mes'ut bir tesadüftür37. Bundan
âbidenin H 639—M 124~ 'de in~a edildi~i anla~~lm~~t~. Bundan sonra
kitabe kaybolmu~tu. Yaln~z 1953y~l~ nda Eski Eserler ve Müzeler
Umum Müdürlü~ü Ar~iv ~efi Muhterem Zeki Oral yaz~lar~~ kaz~nm~~~olan kitabenin iki parças~ ndan birini Erkilet'de -cami avlusundadi~erini Kayseri Müzesindeki ta~~e~ya kolleksiyonlar~~ aras~nda -En.
No. 2061- bulup okuma~a muvaffak olmu~~ve burada ne~retmemize müsaade buyurmu~tur. Meslekda~~nuz~ n bu yard~m~na,
bilhassa, müte~ ekkiriz. Z. Oral kitabenin üç parçaya bölünmü~~
olaca~~n~~tahmin etmektedir. Birinci parçadaki ~u kitabenin ba~~
95 Kap~~kubbesine ait stlaktit parçalar~ndan bir tanesini Erkilet içinde gördük.
" K. Bittel, AA 1939, s. 561.
99 A. D. Mordtmann, s. 491 ve H. Barth, s. 55.
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k~sm~~ ve nihayeti kayboldu~undan binan~n manas~, yani ne i~e yarad~~~~
tâyin edilememektedir. Ikinci parça da tam de~ildir. Bunda arkada~~m~z yaln~z tarihin,
(:)%ati
(639'un) kald~~~n~~tesbit etmekle A. Mordt man n'~~da do~rulam~~~bulunmaktad~r. Hala kayboldu~u anla~~lan üçüncü parçada II Sultan Keyhusrev isminin yaz~lm~~~olmas~~kuvvetle muhtemeldir.
Binan~n ~ndnas~~:
Bugün halk aras~nda -H~zzrilyas-tepesi- olarak an~lan bu âbideyi
A. D. Mordtman n, bir kö~k, yaz saray~~olarak ve harp zamanlar~nda da, muhtemelen küçük bir kale vazifesini gördü~ünü", H. Bart h'da bir kö~k oldu~unu kabul etmi~tir".
A. Gabrie 1, abidernizi görmemekle beraber, onu Haydar Bey Kö~kü
ile ilk defa mukayese eden müdekkiktir". K. Bi ttel buran~n bir kö~k
veya Kayseri ovas~m, yollar~n~~kontrol eden askeri bir yap~41, odalar~n küçüldü~ünü göz önünde tutan K. Erdmann da askeri bir manas~~ oldu~unu kabul etmekltedir". Türk Sanat Tarihi Ö~retim
Görevlisi Yüksek Mimar Ali Saim ülgen, abiderlin bir kö~k oldu~unu
dü~ünmektedir. Muhte~em mermer kap~s~, r~lihrab~~ süslü büyük
mescidi, fevkalade i~çili~i ve nihayet halk a~z~nda bugün de Kö~k
olarak ya~amas~, abidenin bir kö~k oldu~unu göstermektedir. Kanaat~m~zca, yaln~z askeri manas~~olan bir binan~n, H~z~rilyas Kö~kü
kadar güzel, muntazam ve dolay~siyle. pahal~~ bir bina olmas~~icap
etmez. Ayr~ca, K. Erdman n'~n oda tanzimi bak~m~ndan i~aret etti~i
paralelleri de görü~ ümüzü teyit eder mahiyettedir. Mamafih, en
mühim bir yola ve ortas~nda en büyük bir ticaret, kültür ve askerlik
merkezinin bulundu~u ovaya, tam manas~yle, hakim bir noktaya
kurulan bu kadar muhkem bir binan~n, icab~nda, askeri bir vazife
ifa edece~inden de ~üphemiz yoktur ".
A. D. Mordtmann, s. 137.
° H. Barth, s. 55.
40 A. Gabriel I, s. go, not: 1.
43 K. Bittel, AA 1939, s. 562.
82 K. Erdmann, AA 1954, S. 172.
4' Biz, say~lar~~pek az ve harap durumda olan Selçuklu kö~kleri üstünde,
yak~nda ne~redece~imiz Ta~k~npa~a saray~~mih~ sebetiyle,yenidendurabilece~imizi
umuyoruz. Makale bask~da iken K. Karamet &nin Er kile t, 1942 K a yseri adl~~ bro~ ürünü gördük. Burada abide tasvir edilmi~, ldtabelerin bulundu~u yerler yaz~lm~~, manas~n~~izaha yarayacak rivayetler nakledilmi~tir.
38
3

