ÜÇ SELÇUKLU ABIDESI
DOLAY HAN, KESIK KÖPRÜ KERVANSARAYI
VE HAN CAMII
TAHSIN OZGVÇ — MAHMUT AKOK
1953y~l~ ndanberi Kayseri ve civar~ ndaki Selçuklu abidelerini
tetkik etmekde olan Kültepe Hafriyat Heyeti, 1956y~l~n~n Eylül
ay~ nda da Dolay Han, Kesik Köprü yan~ ndaki kervansaray ve Kayseri
içindeki Han Camii üstünde de çal~~m~~t~r. ~imdiye kadar basit
krokileri dahi ne~ redilmemi~~olan bu an~tlar~n, bugün, kesitlerini,
cephe rölövelerini ve restitüsyonlann~~sunmak imkan~ na malik bulunuyoruz.
Til köyünde bulundu~u için ne~ riyatta, yanl~~l~ kla, Til Kervansaray' olarak adlanan, fakat yerlilerin eskidenberi Dolay Han
dedikleri bu kervansaray hakk~ndaki ilk k~sa haberler 1933 ve 1942
y~llar~n~~geçmemi~ ti'. Her iki müellif de, hakl~~olarak, kervansaray~ n
bir Selçuklu eseri oldu~undan ~üphe etmemi~ ti. Til Nev~ehir'in, a~a~~yukar~ , 30 kilometre Güney do~usundad~ r. Buraya Nev~ehir istikametinden gelindi~i takdirde, Nev~ehir-Ni~de ~osesinden Kaymakl~da (eski Ene~i) ayr~ld~ ktan sonra toprak yolu takiben (Res. 6) 13
kilometre Güney do~udaki Til'e (eski Manay~) ula~mak mümkündür. Ni~de'den gelindi~i takdirde, ~oseyi Derin Kuyt~'da b~rakt~ ktan sonra, Kuzey do~u istikametinde giden toprak yolu
takiben Til'e eri~ ilir. Han köyün d~~~ nda ve Güney do~usundad~ r
(Plan: ~~ ; Res. 1-5). Yaln~z kapal~~ k~sm~~korunmu~tur. Önündeki
baz~~ d~ var izleri bir avlunun ve ona ba~l~~ te~kilât~n varl~~~na i~aret
say~l~ rsa da, bunu kazmadan, temelleri meydana ç~karmadan önce
isbat etmek mümkün de~ildir. Ya~l~~köylülerden baz~lar~ , kapal~~k~sm~n
önünde bir avlu ve etraf~ nda da kapah oda ve revaklann bulun1 Avni Candar, Ankaradan Nev~ ehir'e yolda ve Nev~ ehir havalisinde gördükleri m, Ankara 1933, s. 15-16, Lev. i4'de istifade edilemeyen bir foto~raf ne~redilmi~tir; K. Bittel, Kleinasiatische Studien,
~ stanbul 1942, s. 42, not:44. (Kisaltili~i: Studien).
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du~unu ifade etmektedir. Cephe istikametinde suyu bol bir çe~me
vard~ r. Ar~zal~ ca görülen kayal~ k arazinin önündeki düz, müsait bir
sahaya kurulmu~ tur. Yap~~ ta~~~hemen yan~ ndaki ta~~ocaklar~ ndan
temin edilmi~ tir. Han~n cephe ve arka d~varlar~~korunmu~~ise de,
iki yan d~var~~ y~k~lm~~t~r. Bu makalede, yak~ n bir istikbalde ortadan
kalkacak olan, bu eser kurtar~ lma~a çal~~~lacakt~r.
Avlusuz, yani, yaln~z kapal~~k~s~ mdan ibaret olan han~n içinde
enlili~ine ve uzunlu~una dörder s~ ra halinde tertiplenmi~~16 ta~~ayak
vard~ r. Giri~in ortas~na rasl~yan k~s~m han~ n, tonozu en yüksek olan,
orta nefini temsil etmektedir (Res. 2,4). Bunun sa~~ve solundaki
iki~ er yan nef ortadakine amut olarak tonozlanm~~t~r (Res. 3). Bu,
orta nefe nazaran, be~~tonozun sa~da, be~ inin de solda oldu~unu
gösterir. Portal kar~~s~ndaki arka d~vara ba~l~~son k~s~m müstesna,
tonozlar~n yüksekli~i birbirinin aynidir. Yan neflerdeki bu son iki
k~sm~n kemerleri di~erlerinden daha alçak olup, tonozlar~~ da daha
yüksektir. Bununla beraber, kesitte de görüldü~ü gibi, yükseklikleri
orta nefinkine eri~memi~ tir. Orta nef, bir çok Selçuklu kervansaraylar~ nda görülenlerin aksine, kubbesizdir. Ayr~ca yüksek tonozu
muntazam silmeli üzengilere basan iki takviye kemeriyle tutturulmu~ tur (Res. 3-4). Yan neflerin aralar~ ndaki alçak ve kal~n ayaklar
murabbai plânh; tonoz kesitleri ile kemerler de yar~m daire biçimlidir.
Orta nefde biri cephede ve kap~~üstünde, di~eri arakada olmak üzere,
mazgal ~eklinde iki ~~~ k menfezi vard~r. Bir yanda korunan tek menfez
bu yönlerin de mazgalh oldu~unu göstermektedir. Pencereler ~akuli
olup, yanlar~~ ~ivlidir. Tonozlar~n bas~ k kemerler üstündeki iki kesme
ta~~s~ras~ndan, yani üzengiden sonraki k~sm~~kal~ n ve kumlu bir s~va
ile örtülüdür. Bunun sebebini, as~l tonoz k~s~ mlar~n~ n moloz ta~tan
in~a edilmi~~olmas~nda aramal~d~ r. Taban sekileri sökülmü~, sonralar~,
yeniden takviye edilmi~tir. Kap~, bas~k kemerli, geni~~ve çok basit
bir giri~~halindedir (Res. ~~ve 5). Kemerde, münavebe ile de~i~ en,
k~ rm~z~~ ve aç~ k renkli ta~lar kullan~lm~~ t~r. Han cephesinde süslü
antik ta~lar, ikinci defa olarak, kullan~lm~~t~ r. Han~n hiç bir tarafinda herhangi bir kule izi yoktur. Orta nefin tonozu, d~~ar~dan, kalkan
tarz~nda girintili, yani hafif basamakl~~olarak in~a edilmi~tir (Res.
2). Han~n içi ve d~~~~kesme ta~la kapl~d~ r. Kemerleri de çok muntazam
örgülüdür. Kesme ta~~i~çili~i bu civardaki Alay Han2, Sar~~ Han3, veya
2 Belleten 81, S. 140.
Belleten 79, s. 379 v.d.
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A~z~ kara Handan 4 ziyade, söz gelimi, oresun Handaki 3 ta~~tekni~ine daha yak~nd~r. Handa in~ai bir dekor ve kitabe mevcut de~ildir.
Bu bak~mdan tarihini, kat'i olarak, tayin etmek mümkün de~ildir.
Bununla beraber, bu Selçuklu kervansaray~n~n yukar~da tarifi yap~lan
tekni~i, plan~~ve tanzimine göre, XIII. asr~n son yar~s~na veya en geç
son çeyre~ne ait oldu~unu dü~ünüyoruz. K. Bittel, han~n kuruldu~u
co~rafya bölgesi münasebetiyle, Aksaray ile Karahisar'~~birbirine
ba~l~yan bir Do~u-Bat~~yolunun mevcudiyetine, hakl~~olarak, i~aret
etmi~ti 6. Hakikaten bu han~n bulundu~u m~ntakadan Karahisar'a
( Bu günkü Ye~il Hisar ) ve oradan da XIII. asnn son safhas~na
ait güzel Selçuklu abideleriyle ~öhret bulan Develi'ye (Everek) 8
eri~mek çok kolayd~r. Bu kara yolu, bugün de i~ler bir haldedir. Bundan ba~ka Dolay Handan Beylikler devrinin güzel eserlerini koruyan
ve a~a~~-yukar~~25 kilometre uzakl~kta bulunan Ta~k~n Pa~a veya
Damsa'ya ula~mak da mümkündür. Dolay Han her iki istikamete
giden yollar~n kav~ak noktas~na in~a edilmi~tir.
Kesik Köprü Kervansaray~~(Plan: 3; Res. 7-15) :
Kmehir'in 18 kilometre Güneyinde, Kesik Köprü denilen ve
Anadolu'daki Selçuklu köprülerinin en ünlüsü olan köprünün yan~nda ve bugünkü Kesik Köprü köyünün içinde, uzun zamandanberi
malum, bir kervansaray bulunmaktad~ r 6. Hem köprünün, hem de
kervansaray~n kitabeleri, yerlerinde durmalar~na ra~men, maalesef,
bugüne kadar ne~redilmemi~, ayr~ca han~n da mimari etüdü yap~lmam~~~ve maksada uygun foto~raflar~~ ne~redilmemi~tir ". Han —1
~eklinde bir plana sahiptir. Avlu portal~~ Güneye (Res. 15), kapal~~
k~sm~ nki ise Do~uya müteveccihtir. Portal, avlunun dar cephesi
4 Y~ ll~ k Ara ~ t ~ rmalar Dergisi (Ankara Üniversitesi Ilâhiyat Fakültesi, Say~ : 5, Ankara 1957) s. 93 v.d.
5 Belleten 81, s. 141 v.d.
5 Studien s. 42, not: 14.
A. Gabriel, Monuments turcs d'Anatolie I, 1931, s. ~ oo.
Belleten 75, s. 377 v.d.
9 Bu hususta bk. Studien S. 42 ve bilhassa it. not.
I° K. Bittel'in de yazd~~~~gibi (Studien s. 42, not: 11 ve 12), hem
Avni Candar'~n (bk. not: ~~ s, ~ o, Lev. A, 1-2) hem de Cevat Hakk~~Tartm'~n (K~r~ ehir Tarihi üzerinde ara~ t ~ rmalar I, K~ r~ ehir 1938, S. 201, Lev.
8) kitab~ndaki foto~raflar ilmi bir ara~t~rmaya yard~m edebilecek durumda de~ildir.
K. Erdmann 1955 y~l~nda Kesik Köprü kervansaray~~üstünde yapt~~~~tctkiklerin
Karavansaray,
neticesini ne~retmi~ tir ( Notiezen Inneranatolischen
Kunst des Orients II, 1955 S. 9-10 ve güzel bir foto~raf~~ da Res. 5'de.
Bu etudün k~salt~l~~~ : K. Erdmann.)
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ortas~ nda ve büyük kitlesiyle d~~ar~ya do~ru ç~ k~ nt~l~d~ r (Res. 7-8).
Bas~k kemerin giri~~k~sm~n~n kemer ta~lar~ , oyma ve kabartma olarak,
girift hendesi motiflerle süslenmi~tir. Kemerin üstündeki iki ta~~
s~ ras~ n~n üstünde ve iki kenarda, bundan ba~ka kemer ta~lar~ n~n iki
kenar~ndaki ta~lar~n üstünde süslü birer gülçe vard~ r. Portal çerçevesini te~kil eden silmeler, muhtelif sat~ hlar halindedir. Çerçevenin
iki d~~~kenar~nda yuvarlak birer yar~m sütun vard~ r. ~imdi y~k~lm~~~
olan kap~~kemeri, Sivri kemer ~eklinde olup, stlaktitli kubbe biçiminde de~ildir. Al~ nl~ kda korni~li bir ta~~çerçevenin varl~~~, kap~~
kitabesinin yerini gösteriyorsa da, bu kitabe kay~ pt~r. Portal~n iki
yan~nda, sade bir ~ekilde süslenmi~, birer ni~~bulundu~u, yerinde
kalan, küçük kal~ nt~lardan anla~~lmaktad~ r. Portal~ n avluya aç~lan
geçidi uzun bir tonozla örtülü olup, içeri bakan k~sm~~çift ve sivri
kemer ~eklindedir. Geçidin Bat~~ucuna aç~lan bir kap~dan han~n
mescidine girilir. Kap~~ geçidine amut olarak tonozlanan mescid
kap~s~n~ n lentosu derin oymalarla süslüdür. Büyük ta~~mihrab~n d~~~
ve iç çerçeveleri, süslü mihrap kubbesinin üstünde ve iki müsellesi sahadaki birer gülçe, mihrab~n iki kenar~ndaki süs sütuncuklar~~
oymal~~ince hendesi motiflerle bezelidir (Res. 13). Mihrab~ n iki yan~nda lambal~k (ç~ra~hk) mahiyetinde büyükçe birer ni~~vard~ r
(Res. 14). Her ikisinin de yar~m kubbeleri ve kubbe çerçeveleri hendesi motiflerle müzeyyendir. Burada, fevkalâde, ölçülü bir ~ekilde i~lenmi~~örgü motifini görüyoruz. Mescidin Bat~~ diyar~na, ~akull ve
yanlar~~ ~ivli olmak üzere, iki ~~~ k menfezi-pencere aç~lm~~ t~ r. Bügün
bunlardan biri büyütülmü~~ve kap~~ haline getirilmi~tir. Mescit han~ n,
her haliyle, ~ekli aslisini muhafaza eden ince bir bölümünü te~kil
etmektedir. Portal~n do~usundaki hanc~~odas~~çok harap durumdad~ r.
Bu da kap~~geçidine amut olarak tonozlanm~~t~ r. Kap~s~, mescidinkinin aksine, a<,luya aç~lmaktad~ r.
Han~n en harap k~sm~~avlunun Kuzey ve Do~u yönleridir. Burada,
yerinde yapt~~~m~z ara~t~ rmalar neticesinde avlunun Kuzey cephesi,
yani, portalin kar~~s~ na dü~en k~sm~n~ n 6 ta~~aya~~n üzerine basan
sivri kemerli, tonozlu, avluya aç~ k revaklar halinde oldu~unu ö~rendik
ve plân~ m~za da o ~ekilde i~ledik. Avlunun temamen y~ k~lm~~~olan
Bat~~ cephesinin Güney bat~~ kö~esinde kap~~geçidine paralel olarak
tonozlanm~~~küçük bir k~s~m korunmu~tur". Bu kal~nt~~uzun yönde
11

K. Erd~nann, Res. 5.
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de avluya aç~k revaklarm veya kapah odalar~n bulundu~una i~aret
etmektedir. Avlunun içine ve mescidin Kuzey duvanna ba~lanm~~~
durumda in~a edilmi~~olan ve dama ç~k~~~~temin eden ta~~merdivenin
duvar içindeki basan~ak izleri, bugün dahi, bellidir (Res. 9).
D~~ar~ya do~ru ç~k~nt~h ah~r kap~s~, üzengilerinde sola müteveccih iki arslan kabartmasma bast~rdnu~, ka~h kemer ~eklindedir
(Res. 9-~~o). Bu kap~da mihrabiye yoktur. Yan sövele~i, kemer ayaklar~~ ~eklinde, düz olarak in~a edilmi~tir. Giri~in bas~k kemeri silmeli
ayaklara basmaktad~r. Dört sat~rl~k mermer kitabe, bas~k kemerin
üstünde ve tetkikini çok güçle~tirecek kadar yüksektedir. Kapal~~
k~s~mda uzunlu~una 2, enlilili~ine 5 s~ra halinde tertiplemni~~~o adet
ta~~ayak vard~r. Üç neflidir. Di~erlerinden daha geni~~ve daha yüksek tonozlu olan orta nefin sa~~ve solundaki birer nef ortadakine muvazi olmak üzere, uzun bir ~ekilde, tonozlan~n~~t~r. Dört kö~eli ta~larla örülmü~~olan bu ~~o k~sa direk ve üsderindeki 12 sivri kemer
nefleri birbirinden ay~nr. Kubbesiz olan orta nef tonozu, her direk
balâsmda görülen ve muntazam silmeli üzengilere basan 5 takviye
kemeriyle tutturulmu~tur (Res. ). Yan neflerfi~~tonozlan da üzengileri olmayan iki~er takviye kemerlidir. Alunn Kuzey ve Güney
d~varlanmn yüksek lus~ndanna ~akult ve yanlar~~~ivli iki~er pencere
aç~lm~~t~r 12. Hamn her iki lusm~ndaki sivri tonozlarm yahuz üst seviyeleri, Til kervansaraymda da gördü~ümüz gibi, moloz ta~dan yap~lm~~t~r. Bunlardan bir ço~u, bugün dahi, s~valann~~muhafaza etmektedir. Kervansaym her tarafi, içi-d~~~, çok düzgün i~lenmi~~kesme ta~larla kaphd~r. (Res. ~~, 15). Esas yap~~malzemesini te~kil eden andezitin
i~lenmesi çok kolayd~r. Bunlar aras~nda gayet az miktarda da olsa, kireçta~~~ve bir kaç tane de bazalt blok görülmektedir. Harun çevre d~varlan
d~~~nda, dayanak mahiyetinde ç~k~nt~~te~kil eden dört kö~efi kuleleri vard~r (Res. ~~2). Korunan çörtenleri basit, oyuk ta~lar halindedir. Üstü,
kara dam tarz~nda, toprak örtülüdür. Kapah k~sm~n Güney d~vanndaki iki pencereden birinin üstünde, uzaktan iyice te~his edemedi~imiz
bir tak~m kabartmalar görülmektedir (Res. ~~2). A~z~kara Handa oldu~u gibi, burada da, bu tipe giren kervansaraylardakinin
aksine, kapal~~k~sm~n avlunun soluna yap~lm~~~olmas~n~n sebebini K.
Erdmann'~n da, hakl~~olarak, i~aret etti~i gibi 18, arazinin vaziyetinde
PlAnumzda Güney clwarmdaki iki menfez gösterilmemi~tir.
K. Erdmann, s. ~ o.
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aramahd~r. Bina, heyeti umumiyesiyle, 1-1.50 metreye kadar topra~a
gömülüdür. Iki bölümün birbirine, yani, avlunun kapal~~ k~sma
bagland~g~~noktalara iyice dikkat edilirse avlulu ön kis= kapal~~
ah~r k~sm~ na sonradan eklendi~i, di~er bir tabirle, önce kapal~~k~sm~n,
sonra di~erinin in~a edildi~i anla~~l~r. Bu iki k~sm~n in~as~~aras~nda,
rakamla ifade edilememekle beraber, çok az bir zaman~n geçmi~~olaca~~~dü~ünülebilir.
Kervansaraym ve köprünün kitabelerini Vak~flar Umum Müdürlü~ü Ar~iv ve Ne~riyat Müdürü say~ n M. Zeki Oral foto~raflar~na ve yerinde ald~~~ m~ z kopyalama dayanarak ve köprü
kitabesinin k~r~ k yerlerini de Kad~~Izzettin'in elde etti~i vakfiyesindeki elkab~~ile tamamlayarak okumu~~ve a~a~~daki metinleri
tesbit etmi~tir. Çal~~malar~ m~z~~çok kolayla~t~ran meslekda~~m~z~n bu
k~ymetli yard~mlar~na müte~ekkiriz. Han dört sat~rl~k ~u kitabeye
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göre, Anadolu Selçukilerinden IV. K~l~ç Arslan o~lu III. Keyhusrev
zamamnda K~r~ ehir emini ve Selçuk vezirlerinin nufuzlular~ndan
olan Bahaeddin Cacabey o~lu Nureddin Cebrail bey taraf~ndan
667 y~l~n~ n Muharrem ay~ nda yap~lm~~t~ r. Avlulu k~sm~ n da ayni
vali taraf~ndan yapt~r~lm~~~olmas~ , hakikata en yak~n bir ihtimaldir 14 .
Bu yeni kitabe ile K~r~ ehir valisi Nureddin Cebrail ibni Caca taraf~ndan bina edilmi~~çok mühim bir Selçuklu abidesini de tan~m~~~
bulunuyoruz.
14 Bilindi~i gibi, Kesik Köprü kervansaray~n~~yapt~ran valinin K~rsehir'de de
bir ~nedresesi ve türbesi vard~r (Ali Saim Ülgen, K~ rsehirde Türk Eserleri,
Vak~ flar Dergisi II, 1942 s. 254-256; W. Ruben, Belleten 44, s.
6o6 ve Ayd~n Sajnh, Belleten 44, s. 673).
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Kervansaraya 300 metre mesafedeki köprü, Anadolu'daki Selçuklu köprülerinin en monümentallerinden biridir". 13 Sivri kemerlidir (Res. 16). Ayaklar~~ sa~lam buzk~ ranlarla mahmuzlarla
takviyelidir. Uç sat~rl~ k büyük mermer kitabesi, köprü üstünde
hususi surette haz~rlanm~~~ ta~~kaideye basan bir mermer çerçeve
içine yerle~tirilmi~se de, sonradan nehire dü~mü~tür (Res. 17-18).
Biz ki tabeyi nehirin hemen kenar~ nda bulduk. Bu kitabeye
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göre köprü, II. Keyhusrev o~lu II. Kcykâvus'un birinci defa saltanat~~
(644-647) zaman~nda Sahibi olan Kad~~Izzettin Mehmet taraf~ndan 646 y~l~nda yapt~ r~lm~~ t~ r. Buna göre, kervansaraydan daha eskidir ". K. Bittel, hakl~~ olarak, Kesik Köprü ve kervansaray~ n~ n
Aksaray'dan K~ r~chir'c giden yol üstünde bulundu~unu yazmakda,
fakat Aksaray istikametinde ikinci bir kervansaray~n bilinmedi~ini de
sözlerine ilâve etmektedir 17. Biz ileride Kesik Köprü-Aksaray aras~n~,
ayr~ca, tetkik edece~iz.
Han Camii (Plân: 3 ; Res. ~~9-23) :
A. Gabriel eserinin Kayseri âbidelerini içine alan ilk cildinde
khan djamii dedi~i 33 numaral~~ âbideyi ne~retmek imkan~ n~~ buci nota bak~n~z.
" Say~n M. Zeki Oral bize Kad~~ ~zzettin Mehmed'e ait bundan ba~ka bir
kitabeyc raslanmad~~~n~, yaln~z Konya'da camii, türbesi ve camic ait vakfiyesi
bulundu~unu, ve Kad~~ izzettin'in ilhanilerden Bayçu ile Konya-Aksaray aras~ndaki Alaeddin kervansaray' mevkiinde yap~lan harpte ~ehit dü~tü~ünü, lütfen,
bildirdi.
17 Studien S. 42.
11 1.

Beltet~n C. XXII, 14
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lamam~~t~~18. Esas~nda tipik bir Selçuklu hani olan bu âbidenin
bugün bir k~sm~~yün deposu, bir k~sm~~yol, geri kalan~~da cami olarak
kullan~lmaktad~r. Uzun zamandanberi üstünde durdu~umuz bu
âbideyi, kapal~~ k~sm~na giremedi~imizden ve dört taraf~n~n da kesif
bir ~ekilde evlerle kapl~~olmas~ndan dolay~, tetkik edemedik. 1957
Yaz~nda ~ehirden hava meydan~na ve Talas'a giden ana caddenin
geni~letilmesi ve imar hareketleri sebebiyle bir çok evlerin y~kd~r~lmas~~ayni caddenin sa~~nda bulunan han~n ve çevresinin aç~lmas~ n~,
temizlenmesini sa~lam~~t~r (Res. 19). Han, henüz, bir yol ve içine
girilmesine mani te~kil eden bir depo olmaktan kurtar~lamam~~ t~r.
Buna ra~men, biz eseri istenildi~i ~ekilde incelemi~~bulunuyoruz.
Bu tetkikat~m~z esnas~nda han~n yaln~z cami k~sm~ n~ n içi ve d~~~~
tamir edilmekde idi. Hani Anadolu Selçuklu kervansaraylar~n~,
sistemli ~ekilde, tetkik etmekte olan K. Erdmannda görmü~, k~saca,
tasvir etmi~~ve iki güzel foto~rafin~~ yay~nlam~~t~r 19 . Han, yaln~z,
kapal~~ k~s~mdan ibarettir. Portal~n bulundu~u cephede dört aya~a
basan ve birbirinden kemerlerle ayr~lan, üstleri tonozlu, öne aç~k
revaklar ~eklinde, be~~gözlü bir k~s~m vard~r (Res. 21-22). Bunlardan
kap~~ kar~~s~na raslayan orta tonoz, di~erlerinden daha yüksektir.
K. Erdmann, hakl~~olarak, bu tertibin yollar üzerindeki kervansaraylarda görülmedi~ini ifade etmi~tir 2). Han~n bas~k kemerli, mimari dekoru olmayan kap~s~~orta göze aç~lm~~t~r (Res. 22). Camiin
mihrab~, halen, kapat~lmakda olan bu kap~ya yerle~tirilmektedir. Revakl~~k~sm~n, bir tanesi kap~~ ~eklinde kullan~lmakda olan dört penceresi sonradan aç~lm~~t~r. ~çinde enlili~ine 4, uzunlu~una 6 s~ ra halinde
tertiplenmi~~24 adet ta~~ayak vard~r. Kap~~mihveri üzerindeki uzun
tonozlu orta nefin sa~~ve solundaki iki~er nef, ilkine amut olmak
üzere, tonozlanm~~lard~r. Bunlar iki cephede yedi~er hücrelidir;
ve birbirlerinden murabbai direkler ve kemerlerle ayr~lm~~lard~r
(Res. 23). Kademeli tonozlarla örtülen orta nef, di~erlerinden daha
yüksektir (Res. 20). Orta nefin bu yüksek tonozlu k~s~mlar~~giri~~
kap~s~n~n üstünde ve bugün camii di~er k~s~mdan ay~ran d~var~n
arkas~na, yani, ortaya isabet etmektedir. Orta nefin, plânlar~m~zda
Gabriel I, 1934 s. 17, Res. 2.
Beobachtungen auf einer Reise in Zentralanatolien im Juli
1953 (Archaologischer Anzeiger 69, 1954 S. 169, Res. 8-9).
2° K. Erdmann, Beobachtungen, s. 609.
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ÜÇ SELÇUKLU ABIDESI
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gösterildi~i ~ ekilde, kademeli tonozlarla örtülü olmas~, han camiinin
hususiyetidir. Orta tonoz kubbesiz, fakat 6 pencerelidir. Bu da han~n
mühim bir hususiyetini te~ kil eder. Han~ n cami olarak kullan~ lan
k~sm~ ndaki pencereler ve ortas~ ndan geçen yolun iki a~z~ndaki yan
kap~lar sonradan aç~lm~~t~r. Binan~n içi ve d~~~~iyi yontulmu~ , çok
iri kesme ta~larla kapl~d~ r (Res. 20, 23). Üstü toprak örtülüdür. Esas
malzeme yumu~ ak andezittir; bazalta çok ender raslanmaktad~r.
Tonozlar~n yüksek k~s~mlar~, burada da adi ta~tan yap~lm~~~olup,
üstleri s~vanm~~t~ r. Cami olarak kullan~lma~a ba~land~ ktan sonra,
içinden geçen bugünkü yolun bir kenar~na minare, binan~n içine
de merdiven in~a olunmu~ tur. Han~n Bat~~ d~van Kuzeye-~ehre do~ru
3.5 m. kadar uzam~~~ve her hangi bir binaya ba~lanmaks~z~ n kesilmi~tir. Bu ç~k~ nt~~ve minarenin kuzeyindeki beden d~var~~ k~sm~~mustatili iki büyük kule ile takviye edilmi~tir.
Han, kitabesiz olmas~na ra~men, yukar~ da izah etti~imiz bütün
hususiyetleriyle tipik bir Selçuklu eseridir. Onu, K. Erdmann'~n da
i~aret etti~i gibi 21, teknik, plan ve üslup bak~m~ndan, 13. Yüz y~l~n
avlusuz Selçuklu kervansaraylar~ndan ay~ rmak mümkün de~ildir.
Selçuklu ~ehrinin hemen d~~~na in~a edilmi~~olan bu han ~ehir kap~lar~~
kapand~ ktan sonra gelen kervanlar~ n bar~nmas~ na mahsustur. Han
camii, bu manas~~bak~m~ ndan da, üstünde dikkatla durulma~a de~er
bir eserdir 22.

K. Erdmann, Beobachtungen, s. 69.
Bu makale bask~ da iken, Doçent Dr. A. Temir'in Nur el-Din Caca'n~n
1272 tarihli Arapça-Mo~olca vakfiyelerini ne~ re haz~rlad~~~n~~ ö~rendik. Müellif
bize, vakfiyelerde Kesik Köprü ad~n~n geçmedi~ini, yaln~z Ki (K~r~ehir) nüsha(Tu-t~kl~~ Köprü)nün Kesik Köprü ile ilgili olmas~n~n 35. sat~r~ndaki
sininin kuvvetle muhtemel görüldü~ünü, lütfen, bildirdi.
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