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GIRI ~~
Onüçüncü yüzy~l Selçuklu Hanlar~ndan olan Alara Han üzerindeki bu çal~~ma eserin tespit ve tescilinin yan~~s~ ra mimari elemanlar~n~n kar~~la~t~rmal~~de~erlendirilmesini kapsamaktad~ r Eser 1966
A~ustos'unda incelenmi~~ve mevsim de~i~ikliklerinin an~t üzerindeki
etkilerini de incelemek üzere üç ayr~~mevsimde (Bahar 1966, Yaz
1966, K~~~1967) 178 negatifle fotografik tesbiti yap~lm~~ t~r.
Binan~n ölçüleri bütün duvarlar~~dola~an yatay bir röper çizgisine
ba~l~~ olarak kö~egenlerin meydana getirdi~i üçgenleri ölçmek suretiyle al~nm~~t~ r. Röleve ve Restitüsyon çizimleri ~~ oo ve ~~/50 ölçeklerinde 0.D.T.U. Mimarl~ k Fakültesi Restorasyon Bölümünce tespit
etti~imiz çizim standartlar~na göre yap~lm~~t~r.
Konumuza geçmeden önce kervansaray~ n orijinini ve geli~imini
gözden geçirmek, Alara Han'~ n Selçuklu kervansaray kurumu çerçeveBu makalede kullan~lan malzeme Alara Han'~n restorasyonu için haz~rlanan
tezin ara~t~rmas~n~n bir k~sm~n~~kapsamaktad~r. Tez, Roma Üniversitesi Mimarl~k
Fakültesi An~ tlar~~Onarma Ihtisas Okulununun (Scuola di Perfezionamento per
lo Studio ed il Restauro del Monumento) son gerekçesi olarak Prof. Guglielmo
De Angelis D'Ossat'~n yönetiminde haz~rlanm~~~ve Temmuz 1967'de verilmi~tir.
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sindeki yerini tespit etmemize yard~mc~~olur kan~s~nday~z : En basit
anlam~yla kervansaray kervanlara hizmet eden bir yol üstü kurulu~udur. Asl~nda bundan çok daha çe~itli gayelere hizmet eder. Elimizdeki
kaynaklardan bu kurulu~lar~n hareket halinde bulunan ordulara k~~la 2,
Anadolu'yu ziyaret eden yabanc~~ hükümdarlara misafirhane 3,
hapishane " veya s~~~nak 5, ve ikinci derecede önemli bir yol üzerinde
bulundu~u zaman veya yol önemini kaybetti~i zaman ise zaviye 6
olarak veya ba~ka dini amaçlarla kullan~ld~~~n~~ö~reniyoruz.
Bu girift fonksiyonlu bina türünün orijini hakk~nda çe~itli
görü~ler bulunmaktad~r : Müller 7, Iran kervansaraylarm~n ve Roma
kastrumlar~n~n iç avlu ve kö~e kuleleri gibi unsurlar~n benze~melerine
dayanarak, Roma kastrumunu bu tür binan~n asl~~ olarak kabul
etmekte ve kastrum'un kervansaraylar~n gereklerine uyduruldu~unu
ve de~i~ti~ini söylemektedir. Erdmann 8 ise bina türünü, Kasr-el Hair-el-Garb'daki M. S. 8 yüzy~ldan bir kervansaray~~örnek göstererek,
Sasani orijine ba~lamaktad~r. Sadece ismi kalm~~~Bizans "kseneidon"u
2 Osman Turan, "Selçuklu Kervansaraylar~", Belleten, Say~~ 1 o, T. T. K. B.
Ankara, Temmuz 1946, no. 39, s. 490.
"Nizam-ül-Mülk kervansaray in~a edilmesini, kariz yapmak, kanal açmak,
köprü yapmak, köyleri imar, ~ehir ve kaleleri in~a etmek, talebeler için medrese
vücuda getirmek gibi i~lerle birlikte Selçuklu padi~ahlann~n vazifeleri aras~nda
sayar. ..
"Yine Nizam-ül-Mülk diyor ki, padi~ah ordusu ile harekete geçti~i zaman
konak yerlerinde halka zahmet edilmemesi için bu gibi yerler padi~ah~n haslan
haline konmal~~ ve bu gibi yerlerde yap~ lan ribat (kervansaraylar) civar ordular~n konak yeri olmal~d~r".

Turan, ibid.
Memlük Sultan~~Baybars ordusu ile Anadolu'ya gelirken Karatay Han'da misafir olmu~tu.
4 Turan, ibid, "~ bn-i Bibi I. Izzettin Keykâvus'un Eyyubilerle yapt~~~~muharebesinden bahsederken esir olan Selçuk askerlerinin hanlara hapsedildi~ini... söyler".
5 Aksarayl~~ Kerimeddin Mahmud, Müsamerat-al-Ahyar, M. Nuri GençosmanF. N. Uzluk, Ankara, 1943, s. 336.
AksarayI, Mo~ol Hükümdar~~irencin Noyin'e isyan eden Ilyas adl~~ bir Türk
Beyinin Alâüddin (Aksaray Sultan Han) Kervansaray~na s~~~ncli'~' ~ndan bahseder.
Turan, op. cit. s. 491.
Karl Müller, Die Karawanserai in Vorderen Orient, Berlin, 1920, S. 64.
Kurt Erdmann, "Bericht über Den Stand Der Arbeiten Cher Das Anatolische Karavansaray" Atti del Secondo Congresso Internazionale di Arte Turca, Venezia,
26 - 29 Settembre, 1963, S. 75.
3
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da orijin olarak gösterilen binalardan biridir 9. Hattâ, kervansaray~n,
Anadolu'daki geli~mesi dolay~s~yla, bir Rum Selçuklu icad~~oldu~u
bile ileri sürülmü~tür 1°. Kendi içinde, bilhassa Anadolu'daki örneklerinde, bu kadar çe~ itlilik gösteren bir bina türünün, kan~m~zca,
birden fazla orijini olsa gerektir. Bu husus "han", "zaviye", "hankah", "ribat", "imaret" gibi kelimelerin "kervansaray" ile e~anlamda
kullan~lmas~~ile bilhassa belirmektedir.
Orijin sorununun d~~~ nda, kervansaraylar~ n geli~imini incelemek
için Maveraünnehir'deki ribatlar~n ne i~e yarad~~~n~~ara~t~rmak yerinde olur. X. yüzy~ lda, Maveraünnehir'de çok say~da bulunan "ribat"
veya "rabat"lar~~kervansaray fonksiyonunun yan~~s~ra "Türk ak~nlar~na kar~~~savunma sisteminin en kuvvetli yap~lar~ " olarak görüyoruz ".
Sistemin bölgeye yay~ lan Türkler taraf~ ndan devam ettirilmesi normal bir sonuçtur. Bu devrede ribatlar müslüman Türklerin
"cihad"a haz~ r kuvvetleri bulundurduklar~~ s~n~r k~~la ve tabyalar~~
durumunda idiler ve tahkim edilmi~~bir çevre duvar~~içinde çe~itli
yap~lar~n yan~~ s~ra ah~rlar, mutbak, hamam, ve mescit gibi binalar~~
da kaps~ yor, ve içinde askeri bir birli~i bar~nd~r~ yordu 12 . Ribatlar~n
geliri Devlet ve zenginler tarafindan yap~lan vak~flarla sa~lan~yordu
S~n~rlar geni~ leyince ribatlar askeri anlamlar~n~~kaybedip sadece
ticari gayelere hizmet ediyorlard~~13. Selçuklular, ribat ve dolay~s~yla
kervansaray gelene~ini Orta Asya'dan Ortado~u'ya getirmi~ ler ve bu
gelene~in bir devlet politikas~~ olarak geli~ mesini sa~lam~~lard~r ".
Anadolu'da, stratejik konumundan dolay~, her devirde yo~un
bir ticaret trafi~i vard~. Ancak XII. yüzy~ lda ticaretin ço~u transit
olup Konya, Sinop ve Sivas gibi ~ehirlerde toplanm~~t~~". En önemli
kervan yollar~~Küçük Ermenistan'dan geçiyordu 16 ve ticaret Ermeni
ve Rum tüccarlar~ n elinde bulunmaktayd~ . Anadolu'nun ekonomik
9 Do~an Kuban, Anadolu Türk Mimarisi'nin Kaynak ve Sorunlar~, ~stanbul Teknik
Üniversitesi, ~stanbul 1965, S. 159.
1° Erdmann, ibid. Erdmann da bu hipotezi reddetmektedir.
11 Kuban, op. cit. S. 157 - 158., "Sadece Buhara çevresinde, her köyde bunlar
~n
bulundu~unu ve say~lar~n~n '000 civar~ nda oldu~unu Barthold'dan ö~reniyoruz".
12 Fuat Köprülü, "Ribat", Vak~flar Dergisi, say~. ~~ , Ankara 1942, s. 268.
13 Turan, op. cit.
Bk. dip not 2.
19 Tamara Talbot Rice, The Seljuks in Asia Minor, London, 1956, p. 103.
16 C. ~ehabettin Tekinda~, "Alâüddin ve Halefleri zaman~nda
Selçuklu Küçük Ermenistan Hudutlan", ~stanbul Üniversitesi, Tarih Dergisi, Say~. 1, S. 30.
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stratejisinin fark~ na varan Selçuklu sultanlar~, II. K~llçarslan'dan
itibaren, politika ve fetihlerini ekonomik amaçlara yöneltmi~lerdir :
Antalya ve Alanya gibi fethedilen limanlar müslüman ahali ile iskân
edilmi~~ve bu limanlara büyük sermayeli tüccarlar~n yerle~mesi
kolayl~klar gösterilerek te~vik edilmi~~17 , tüccarlar~n mallar~n~n ziyan~~
halinde devlet sigortas~~uygulanm~~~18, kervan yollar~n~ n emniyeti
sa~lanm~~~19 ve yabanc~~devletlerle ticari anla~ malar yap~lm~~t~r 20.
K~smen bu olumlu politika ve k~smen de Suriye kervan yollar~ n~n
Haçl~~Seferleri dolay~s~ yla tehlikeli hâle gelmesi, XIII. yüzy~l~n
ba~~ nda Anadolu'yu Ortado~u'nun en önemli ticaret merkezi haline
getirmi~~ve bu durum Mo~ol istilâs~ na kadar devam etmi~tir.
Ticari geli~ menin neticesi olarak Anadolu'da çok s~k bir kervan
yollar~~ ~ebekesi kurulmu~~ve yollar~n üzerine çok say~da Han in~a
edilmi~ tir. Ilki 1204 ve sonuncusu da 1288/9 senelerine tarihli Hanlar~n ço~u 1204-1240 tarihleri aras~ nda in~a edilmi~lerdir 21 ve ~u üç
ana kervan yolu üzerinde bulunmaktad~rlar :
— Do~uyu Bat~ya ba~l~yan yollar,
2 — Kuzeyi Güneye ba~l~yan yollar
3 — Kuzey-do~uyu Istanbul'a ba~l~ yan yollar 22
Turan, op. cit. s. 473.
Turan, ibid.
Turan, ibid.
20 G~yasettin Keyhüsrev'in Antalya'n~ n fethinden sonra (1207) Venediklilerle
ticaret anla~mas~~yapt~~~n~~ (Kemal Ozergin, Anadolu Selçuklular~~Ça~~nda Anadolu
Yollar~, ~stanbul üniversitesi Tarih Bölümü Doktora tezi (bas~lmam~~), Istanbul,
1959, Ist. On. Kütüphanesi, Doktora Tez No. 2797), ve Italyanca bir kaynaktan da
Suriye ticari trafi~i üzerinde 1219 y~l~ nda yine Venedik'lilerle ba~ ka bir andla~maya
var~ld~~~n~~ ö~reniyoruz. (Giuseppe Stefani L'Assieurazione a Venezia delle origini alla
fine della serenissima, Bologna, 1956, cilt 2, s. 6).
21 Osman Turan'~n bahsetti~i II. K~l~ç Arslan taraf~ndan Aksaray civar~nda
in~a edilen ve ~imdi izi bulunmayan (O. Turan, op. cit. s. 247) Han (ki Erdmann
bu Han'~ n 598 H. 1201/2'ye tarihledi~i Alt~ napa Kervansaray'~~ oldu~unu ileri
sürmektedir.), d~~~ nda ilk tarihli Han K~z~ lören Han (1204) ve sonuncusu ise
Çay'daki Cebül Mücahit Yusuf Han'd~r (1288/9), (Ozergin, op. cit.).
*2 C~zergin, op. cit. XIII. Yüzy~lda Anadolu'yu çeviren ticaret merkezleri
~öyle da~~lm~~~bulunmaktad~r :
Do~uda Iran sahas~nda Tebriz
Güneydo~uda Irak'ta Ba~dat ve Suriye Bölgesinde Haleb,
Akdeniz sahillerinde Ayas, Aliye ve Antalya limanlar~,
Ege bölgesinde Ayaslug, Izmir ve Foça limanlar~,
Kuzeybat~~ bo~azlar bölgesinde Istanbul,
Karadeniz sahillerinde Sinop, Samsun ve Trabzon limanlar~.
19
12
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Konumuz Alara Han, kervan trafi~inin en yo~un oldu~u devrede,
Kuzey-Güney yolu üzerinde in~a edilmi~tir. Önce Karadeniz'e sonra
Akdeniz'e yönelen askeri harekat ve 122 ~~ de Alaaddin Keykubat
tarafindan fethinden sonra saray~n k~~l~k sayfiye ~ehri haline gelen
Alanya'y~~Konya'ya ba~lamas~~bu yola bilhassa önem kazand~rm~~t~r.
Dört k~sma ayr~lan yolun güzergaln ~öyle idi 23 :
Sinop - Ankara,
2 — Ankara - Konya,
3 — Konya - Antalya /Alanya,
Bey~ehir üzerinden,
Hatunhisar üzerinden,
4 — Antalya - Alanya,
I —

Alanya'dan ba~l~yan yolun üzerinde 15 km. uzakl~ktaki Sarafsa
Han 24 ilk, Alara Han ikinci ve Manavgat kasabas~~da üçüncü dura~~~
te~ kil ediyordu. Manavgat'ta Konya'ya giden yol ayr~ld~ktan sonra,
Manavgat ve Antalya aras~ndaki dura~~~da Köprü Suyu Han~~ te~kil
ediyordu 23. Bu duruma göre Alara Han biri Konya'ya di~eri Antalya'ya giden yol olmak üzere iki yol üzerinde bulunmaktayd~.
Erdmann'~n da çok iyi belirtti~i gibi "çok güzel bir ~ekilde
yerle~mi~~olan Alara Kalesi'nden seyyahlar bahsetti~i halde Alara
Han pek az ilgi çekmi~tir 26." Vak~flar Genel Müdürlü~ü Ar~ivinde
Alara Hanla ilgili hiç bir kaynak bulunamam~~t~r 27. Çevreyi
anlatan en eski kaynak XVII. yüzy~ lda Evliya Çelebi'dir. Evliya
Çelebi Alara kalesinin bak~ms~ z durumunu anlatmakla beraber
Handan bahsetmemektedir 28. Erdmann, O. Van Richter'in 1816'da
Han~~ ziyaret etmi~~oldu~unu, Tschihatscheff'in Han~n bulundu~u
yerde klasik bir binaya de~indi~ini ve Herberdy - Wilhelm'in,
Lankoronski'yi kaynak vererek, çok güzel bir Selçuklu devri yap~Ozergin, ibid.
~arapsu, ~erefza, ~arafza diye de adland~r~lmaktad~r.
25 Ozergin, ibid.
26 Kurt Erdmann, Das Anatolische Karavansaray Des 13. Jahrhunderts, Berlin
1961, Band i , S. 184.
27 ~. Hakk~~ Konyal~, Alanya Tarihi, ~stanbul 1946, s. 271. Konyal~, ~stanbul
Ba~vekâlet Ar~ivinde 166 no. kay~ tl~~ bir Il Yaz~c~~Defterinden bahsetmekte ise de
bu defterde sadece Alara Kalesine ve Köyüne ait kay~ t vard~r.
28 Konyal~, ibid.
23
24
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s~ndan söz ettiklerini kaydeder 29. Sarre'nin kitab~n~n 30 ba~~ndaki
haritada "Alara" bulunmakta ise de kitapta Han'dan bahis yoktur.
Riefstahl 3° ise Alanya ve Konya aras~ndaki kervan yolunu anlat~rken görmedi~i binadan "Alara'daki önemli Selçuk Hani" diye
söz eder.
Yetkin, Özergin, Kuban ve Rice yay~nlad~klar~~ eserlerde Alara
Han'dan bahsetmi~lerdir 32. Han'dan bahseden ilk kayda de~er
yay~n Fikri Erten'in Antalya üzerindeki kitab~d~ r 33. Burada Alara
Han'~ n k~sa bir tarifi, bir plan eskizi (Sek. ~~ 8), tarihi verilmi~~ve in~a
tarz~n~n di~er Han'lara benzemedi~i kaydedilmi~tir. Antalya üzerinde
haz~rlanm~~~ bir turistik rehber 34 binan~n, herhalde görülmeden
yaz~lm~~, çok yanl~~~bir tarifini vermektedir. Konya% "Alanya"
kitab~nda Alara Han'dan k~saca bahsetmekte, kitabesini vermekte ve
binan~n "müstesna plan~na ve in~a malzemesinin iyili~ine" i~aret
etmektedir 35.
Lloyd-Rice ve Erdmann eseri daha ayr~ nt~l~~olarak i~lemi~lerdir.
Han'~n ilk mimari plan rölevesi (Sek. zo) Lloyd-Rice'nin Alanya
üzerindeki kitab~nda verilmi~, ayr~ca binan~n k~sa bir tarifi ve baz~~
foto~raflar~~ da ne~redilmi~tir 36. Erdmann'~n Han'lar katalo~unda 37
29 Erdmann, ibid.
30 F. Sarre, Reise in KleinAsien, Berlin 1895.
31 Rudolf Riefstahl, Cenubi Garbi Anadolu Türk Alimarisi, (Tercüme: Cezmi
Berktin), Istanbul, 1941, s. 50.
32 Suut Kemal Yetkin, "Selçuklu Kervansaraylann~n Özellikleri", Milletler
Aras~~r. Türk San'atlart Kongresi. Kongreye Sunulan Raporlar, T. T. K. B., Ankara 1959,

S. 401•
Suut Kemal Yetkin, Ald~n Mimarisi, Ankara, 1965, 3. Bas~m, s. 134.
Özergin, op. cit.
Kuban, op. cit. S. 159.
Özergin, "Anadolu Selçuklu Kervansaraylar~", Tarih Dergisi, Istanbul Üniversitesi, say~~ 20. S. 144 - 145.
Ancak bu kaynaklar en az~ndan Erten'in kitab~ndan sonra bas~lm~~lar ve
büyük bir ihtimalle Erten, Lloyd ve Erdmann'~~kaynak olarak kullanm~~lard~r.
33 Fikri Erten, Antalya Vildyet Tarihi, Istanbul 1940, S. 79.
34 Turistik Antalya, Bas~n ve Yay~n Genel Müdürlü~ü Ne~riyat~, S. 115.
35 Konyal~, op. cit. ss. 367 - 371.
(tercüme : Nermin Sinemo~lu).
36 Seton Lloyd - D. Storm Rice, Alanya,
Ankara, T. T. K. B., 1964, ss. 51 - 53, 74 - 75, Levha XI, a, c.
37 Erdmann, op. cit. Band ~ , ss. 184 - 187, Band II Abb. 343 - 348, Tafel
XXXII, Beilage Blatt g.

ALARA HANIN TANITILMASI

435

ise eserin oldukça tamam bir tarifi, foto~raflar~~ve plan~~verilmi~tir.
Yaln~z plan, Erten'in plan~n~n, yazar~n kendi notlar~~ve Lloyd'un
çizimlerinin yard~m~yla, düzeltilmi~~bir ~ekli oldu~u için yanl~~lar~~
bulunmaktad~r 38. (~~ek. ~~9) .
Görüldü~ü üzere Alara Han birçok kaynaklara geçmi~~olmas~na
ra~men daha tam olarak tesbit edilmemi~~ve incelenmemi~~bir amtt~r.
Eserin ~imdiye kadar yap~lan yanl~~~veya eksik planlar~~ d~~~nda, tam
bir rölevesi yap~lmam~~~ve üzerinde gerekli inceleme yap~lmad~~~ndan "Han Mimarisi" içindeki yerine oturtulmam~~t~r.
GENEL TAR~F
Konum :
Alara Han Antalya ilinin Alanya kazas~n~n s~n~rlar~~içindedir.
Alanya'dan (Antalya'ya do~ru) 30 km. mesafede denize dökülen
Alara Çay~'mn sol yakas~nda, denizden (kuzeye do~ru) ca. ~~o km.
içerdedir. Çevresinde, Alara (ca. 3 km. güneyde), Çakallar (ca. ~~km.
bat~da), ve suyun kar~~~k~y~s~nda Karakaya(ca. 2 km. do~uda) köyleri
vard~r.
Han halen hiçbir yol üzerinde bulunmamaktad~r. Okurcalar ve
Alara köylerinden geçen dar ve kötü bir yol Alanya ve Alara Han
aras~ndaki tek ba~lant~y~~Sa~lar. 1966 y~l~nda ortaya ç~kan ba~ka bir
ba~lant~~ise ba~lang~c~~tam Han~n kar~~~tarafina isabet eden sulama
kanal~~in~aat~ mn servis yoludur. Bu yol Alanya - Antalya karayolunun
45 inci kilometresindeki Çengelköy'den ba~ lar ve Han'~n kar~~s~nda
son bulur. Çay~n iki yakas~n~~birle~ tiren bir köprü yoktur, fakat yaz
aylar~nda yüksekli~i bir metreden az olan suyu yürüyerek geçmek
mümkündür 39.
Han'~n suyun kenar~nda, çam a~açlar~~aras~ndaki konumu güzel
bir görüntü meydana getirir (Res. 2). Civar~nda ba~ka tarihi binalar~n kal~nt~lar~~bulunmaktad~r. Han~n 2 km. kadar kuzeyindeki
Alara Kalesi 40 küçük, sivri bir tepeyi çevreleyen ve içinde baz~~binalar
~imdiye kadar olan ne~riyat~ n önemli yanl~~lar~ na yeri gelince dokunulacakt~r.
Kanal in~aat~n~~yapanlar taraf~ndan bize sa~lanan yatma ve vas~ta imkânlar~ndan dolay~~biz ikinci yolu kulland~ k. Bu arada Hamdi Görkey'e misafirperverli~inden ve babam A. R~za Tükel'e arazi çal~~mamdaki yard~mlar~ndan dolay~~
te~ekkür ederim.
48 Turistik Antalya, ibid.
38

39
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bulunan surdan meydana gelir (~ek. ~ , Res. ). Alanya'n~n fethinden sonra al~nan Kale Hanla ayni tarihte tamir edilmi~~ve büyütülmü~tür 41. Kalenin ete~inde, suyun kenar~nda, köylüler taraf~ndan
hamam oldu~u söylenen kubbeli bir yap~~ vard~r 42. Han yönünden
gelen yolun, kalenin yerle~ti~i sarp tepenin ete~inde geçit kalmad~~~~
için, kar~~ya geçti~i yerde ah~ap Kemal Köprüsü'nün ta~~ayaklar~~
hala durmaktad~r. Daha a~a~~da, kanal~n ba~lad~~~~yerde bulunan
baz~~kesme ta~~kal~nt~larda görülen bir kemer ba~lang~c~~ bunlar~n
bir köprü y~ k~nt~s~~ oldu~unu göstermektedir. Bu köprü HerberdyWilhelm'in bahsettikleri kemerli köprü olsa gerektir 43. Alara Çay~'mn
bu kesiminde de~i~ik devirlerde çe~itli köprülerin in~a edilmi~~ve
bunlar~n suyun s~k s~ k ta~mas~~ ve yatak de~i~tirmesiyle y~k~lm~~~
olmas~~pek mümkündür.
Dikdörtgen Han binas~~ Alara Çay~~ ile do~udaki küçük tepe
aras~nda kalan dar bir arazi ~eridine in~a edilmi~tir (Res. 6). Dikdörtgen
binan~n uzun k~sm~~suya parelel olarak yerle~tirilmi~tir ve giri~~kuzeydendir. Alara Çay~~bat~~cepheden 30 m. uzakl~ktad~ r. Halen binan~n
önünde bir pamuk tarlas~, güneyinde de bir mezarl~k bulunmaktad~r.
Suyun ta~~d~~~~çamur ve mil mezarlar~~iyice gömdü~ünden mezarl~~~~
tarihlemek mümkün de~ildir, ancak, çay~n sa~~yakas~ndan bak~ld~~~~
zaman birkaç mezar tabakas~ n~n üst üste bulundu~unu görmek
mümkündür. Ayni mil tabakas~~ Han~n içini ve etraf~n~~ da, baz~~
yerlerde esas zeminden 1.5 m. yüksekli~e kadar, doldurmu~tur 44.
Binan~n D~~~ :
Han, d~~tan d~~a, (güneyde) 37.80 m. ve (bat~da) 49.80 m. boyutlar~ndad~r. Üç cephesinin muntazam s~ral~~kesme ta~la örülmesine
kar~~l~k, adeta yan~ndaki tepeye yaslanan, do~u cephesi moloz ta~la
örülmü~tür (~ek. 2).
41 Llloyd S. Rice, op. cit. s. 5. Ayr~ ca bk. ~bn-i Bibi, Anadolu Selçuklu Devleti
Tarihi, (Nuri Gençosman - F.N. Uzluk) Ankara 1941, S. 99.
42 F. Erten, ibid., F. Erten de bir hamamdan bahsetmekte fakat yerini kalenin
tepesinde olarak vermektedir ki, pek akla yak ~n de~ildir.
43 Hereberdy-Wilhelm, büyük kemerli bir köprünün ötesinde Alara Kalesinin
görüldü~ünü söylerler. Erdmann, op. cit. s. 14.
44 A~ustos 1966 ve Mart 1967 tarihlerinde çekilen foto~raflar bir mevsimde
suyun ta~~d~~~~milin 20 - 30 cm. ye yakla~t~~~n ~~göstermektedir. Köylüler Han ~n
içindeki milin bundan on küsür sene önce Antalya Vak~flar Müdürlü~ü taraf~ndan
temizlendi~ini söylemi~lerdir.
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Kuzey cephenin ortas~nda hâlen baz~~dendanlar~~ ile birlikte
orijinal yüksekli~ini muhafaza eden, 3.52 m. aç~kl~~~ ndaki bas~k
kemerli portal vard~ r (Res. 2, 7, ~ek. 4a, b). Portalin iki yan~nda,
2.80 m. eninde ve 1.90 m. derinli~inde iki dikdörtgen payanda bulunmaktad~r. Do~udaki payanda daha sa~lam durumda olup portalden
bir ta~~s~ras~~daha yüksektir. Portalin e~ik seviyesinin 5.85 m. üstünde,
biri kuzeyde biri bat~ da olmak üzere iki penceresi vard~ r. Üstü penci
kemer ~eklinde oyulmu~~bu pencereler payandan~ n içinden çat~ya
ç~k~lan merdiveni ayd~ nlatmakta ve bu özellik bu payandaya destekten
ziyade bir kule kimli~ini kazand~rmaktad~ r. Cephenin payandan~n
do~usunda kalan k~sm~~iki dar, ~eyh i pencere ile bölünmü~~masif bir
duvar karakterindedir, cephenin bat~~kanad~~ise, bat~~payandan~n
büyük bir k~sm~~dahil olmak üzere tamamen y~k~lm~~t~r 45 ve arkadaki
hacimlerin içleri görülmektedir.
Bat~~cephe (~ ek. 5a, b, Res. 3) üç üçgen payanda ile dört k~sma
bölünmü~tür. Kuzey' den ba~l~ yarak, ilk üç k~s~mda iki~er ve son
k~s~ mda da bir tek olmak üzere k~s~mlar~n tümünde yedi pencere
vard~ r. En kuzeydeki pencerenin sadece üst k~sm~~kalm~~~olup alt
k~sm~~buraya kadar varan y~k~nt~ya dahildir. Yine cephenin tümünde,
sondan bir önceki ta~~s~ras~~seviyesinde, kuzeyden itibaren, ilk payandan~ n güney yüzünde bir, ikinci k~s~ mda iki, üçüncü k~s~ mda bir ve
üçüncü payandan~ n kuzey yüzünde bir tane olmak üzere alt~~çörten
bulunmaktad~r. ~lk k~s~mda ve son iki s~ras~~y~k~lm~~~olan son k~s~mda
hiç çörten yoktur.
Güney cephe (~ ek. 6a, b, Res. 4) ayni özelliklere sahiptir, yaln~z
daha k~sa oldu~undan iki üçgen payanda ile üç k~sma bölünmü~tür.
Güney-bat~~kö~eden ba~l~yarak, ilk k~s~ mda bir, ikinci k~s~mda iki ve
üçüncü k~s~mda üç pencere deli~i; ve ikisi ikinci k~s~ mda ve biri de
üçüncü k~s~ mda olmak üzere üç çörten vard~ r. Kulelerde hiç çörten
bulunmamaktad~r.
Do~u cephe (~ek. 7a, b, Res. 5) binan~n yerle~mesindeki, yukar~da
bahsetti~imiz, özellikten dolay~~zaten cephe muamelesi görmemi~tir.
Pencere söveleri hariç tamamen moloz ta~la örülmü~tür. Be~~pencere
deli~inin üçü güney kö~eye di~er ikisi de kuzey kö~ eye yak~n olarak
45 Her iki payandan~ n da esas yüksekli~i belli de~ilse de do~u payandan~n
orijinal yüksekli~inde oldu~unu ve sadece dendanlann~n eksik oldu~unu kabul etmek mümkündür.
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yerle~tirilmi~ tir. Pencereler binay~~saran mil ve tepeden kayan toprak
ve moloz tabakas~n~n alt~nda kalm~~t~ r ve hâlen d~~ tan görünmemektedir.
Binan~n 4i :
Portal (Res. t), giri~ ten hemen sonra, yanlara do~ru aç~larak
4.14 m. geni~li~inde ve L' o m. derinli~inde bir hacim meydana
getirir. Bu aç~ kl~ k portalinki gibi fakat daha yüksekten ba~l~yan
bas~k bir kemerle s~n~rlanmaktad~r. Han~n kap~s~~46 bu aç~kl~~a oturmakta ve ah~ap bir sürgü ile sürgülenmekteydi. Yan duvarlarda
görülen sürgü delikleri .20 m. yüksekli~inde ve .22 m. eninde olup
bat~~duvar~ ndaki sürgünün uzunlu~u kadar di~eri ise ancak ucunu
tutacak derinliktedir.
Avlu :
Portalin aç~ld~~~~7.26 m. x 7.43 m. ebatlar~nda olan aç~k avlu
(Res. ~~ , 12, ~ek. 8) binan~ n esas da~~ lma alan~d~ r. Ana portalin
aks~ ndaki ikinci bir portal misafirlerin kald~~~~orta k~sma aç~l~r. Bu
portalin önünde, do~u - bat~~yönünde uzanan, kuzey koridoru, kuzeyindeki servis odalar~ na ve galerilere aç~l~r. Do~rudan do~ruya
avluya aç~ lan iki oda do~udaki çe~ me ve bat~daki 3 no.lu odad~r.
Çe~me:
Han~n en itina görmü~~ve süslü mekân~~olan çe~me avluya aç~lan
bir eyvan durumundad~r. (güneyde), 4.45 m. ve (do~uda) 3.46 m.
boyutlar~ndad~r (~ek. 8 Res. 13). Avlunun zemininden bir basamak
yüksek olan zemininin 47 büyük kesme ta~larla kapl~~oldu~u mil tabakas~~ alt~ ndan yer yer görülmektedir. Suyun haznesi do~u duvar~n~n
içindedir ve alt~ na bir yalak yerle~ tirilmi~ tir. Son senelerde define
aray~c~lar~~eyvan~ n içinde kaz~~yapm~~ lar ve bu arada yala~~~ve
etraf~ndaki dö~ emeyi harap etmi~lerdir". Eyvan~ n kuzey duvar~ nda
44 Han~n ah~ap aksam~ ndan hiç bir~ey kalmam~~t~r,
dolay~siyla kap~lar~n ne
türlü oldu~una karar vermek mümkün de~ildir.
47 Mil tabakas~n~ n alt~ndan esas yüksekli~
i okumak mümkün olmamakla
beraber, kesitten de anla~~ld~~~~gibi, basamak yüksekli~i .30 m. civar~nda ol~a
gerektir.
44 Lloyd - S. Rice, op. cit. Levha XI a'da yala~~~
tamam olarak görmek mümkündür. Kitab~ n Ingilizcesi 1958 y~l~nda bas~ld~~~ na göre hasar bu tarihten sonra
yap~lm~~t~ r.
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yedi basamakl~~ bir merdiven (Res. 14, ~ek. 8) vard~ r. Duvarda,
merdivenin bitti~i hizada, .82 m. aç~kl~~~ nda ve (en yüksek yerinde)
2.80 m. yüksekli~inde, ortada birle~en iki ta~a oyulmu~~sivri penci
kemerli bir kap~~aç~kl~~~~bat~~payandaya aç~l~ r ve dönerek devam eden
merdiven eyvan~ n tonozunun üstünde son bulur (Res. 15). Eyvamn
örtüsü y~ld~ z tonozdur (Res. 16, 17, ~ek. 15) ve avluya bakan aç~k
kenar~ , tonozun özengi seviyesinde ve duvardan 17 m. ta~an profilli
bir konsol üzerinde ba~ l~yan, ve halen mühim bir k~ sm~~ y~k~lm~~~ bir
sivri kemerle s~n~ rlanm~~t~ r. Kare olmayan plândan kare olan üst
yap~ya geçi~~için ilginç bir detay kullan~lm~~t~r (~ek. 16, Res. 14) :
Eyvan~n kuzey duvar~ nda, merdivenin son basama~~n~n seviyesinde,
.42 m. derinli~inde, stalaktitli friz denebilecek süslü bir bordür alan~n
geni~lemesini sa~lam~~~ve böylece 3.90 m. x 3.90 m. ebad~nda bir
kare elde edilmi~tir 49.
2 no.lu Oda :

Do~u kanatta kuzey d~~~duvara dayal~~ikinci odaya kuzey koridordan .90 m. enindeki kemerli bir aç~kl~ kla girilir. 4.03 m. x 2.17 m.
boyutlar~ndaki oda do~u-bat~~yönünde bir sivri be~ ik tonozla örtülmü~tür. Oday~~ ayd~nlatan ~eyh i pencere, cephede do~udan ikinci
pencereye tekabül eder.
3 no.lu Oda :
Avlunun bat~s~nda, çe~me eyvan~n~n kar~~s~ ndaki odaya kuzey duyar~na yak~n bas~k kemerli bir aç~kl~ ktan girilir. Oda 3.40 m x 3.35 m.
boyutlar~ndad~ r, ve kuzey cephedeki hasar bu odan~n bat~~kö~esini
de içine almaktad~ r. Hâlen odan~ n içi 1.20 m. yüksekli~ine kadar
çamur ve mille doludur ve bu nemli tabakan~n üzerinde a~aç bile
büyümektedir. Kuzey duvar~nda .40 m. geni~li~inde bir ni~~vard~ r;
güney duvar~ nda ise esas k~sm~~dolgu alt~ nda kalan .70 m. aç~kl~~~nda
ba~ka bir ni~in (~ek. 2, 3, Res. 20) sepet kulpu kemeri görülmektedir.
Kemerin boyutlar~~ bu ni~in odan~ n tabamndan ba~lad~~~~kan~s~n~~
uyand~rmaktad~r. Odan~n üst örtüsü do~u - bat~~yönünde sivri be~ik
tonozdur. Odada hiç pencere yoktur, ~~~k tonozun en yüksek k~sm~nda, kuzey duvara . ~~o m. yak~nl~ kta dikdörtgen bir ~~~kla temin edilmektedir.
49

m~~t~r.

Böyle bir strüktürcl detay örne~ine ba~ka Selçuklu binalar~ nda rastlanma-
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4 no.lu Oda :
3 no.lu odan~n bat~s~ ndaki bu odaya kuzey koridorun bat~~
kanad~ ndan girilmektedir. Do~u kanattaki kar~~t~~2 no.lu odaya çok
benzemektedir; yaln~z kuzey duvar~~ tamamen y~ k~lm~~t~r.
4 Portal :
~ç portal (Res. 7, 22) d~~~portalle ayni karakterdedir : 2.72 m.
enindeki aç~kl~ k .47 m. geni~li~inde bir bas~ k kemerle örülmü~tür. ~ç
ve d~~~kemer aras~ndaki k~s~ m, sürgü sistemi dahil, d~~~portalin ayn~d~r.
Bu durum iç portalin de, ikinci bir emniyet tedbiri olarak, hava karard~ktan sonra kilitlendi~ini göstermektedir.
Orta K~s~m :
~ç portal Han~n seyyahlara ayr~lan k~sm~na aç~l~r. Bu k~s~m uzun
bir koridorun her iki yan~ nda "bir oda-bir eyvan" düzeninde dizilmi~~
dört oda ve üç eyvandan meydana gelir (Res. 2 a, b, 22, ~ek. 8, 13, ~~4).
Bu oda ile ba~l~ yan ve biten dizili~, mekânlar~ n yatmak ve oturmak
için ayr~nt~land~~~n~~göstermektedir. Odalar~n kap~lar~~kendilerinden
sonra gelen eyvana yak~ nd~r, yaln~z sondaki odalar~n kap~lar~~kendilerinden önceki eyvana yak~ n bulunmaktad~r. Odalar~n boyutlar~~
3.13 m - 2.88 m. x 2.88 m. - 2.95 m. eyvanlar~ nki ise 3.15 m. - 3.23 m. x
2.94 m. - 3.04 m. dir. Koridor (do~uda) 26.48 m. (güneyde) 4.59 m.
dir ve aç~ k bir avluyu and~ rmaktad~ r. Uzun cepheleri kesme ta~,
k~sa cepheleri ise moloz ta~la örülmü~ tür. Odalara sivrili~i çok az
belirgin iki merkezli kemerli kap~~aç~kl~klar~ ndan girilir ve hepsinin
üst örtüsü sivri iki merkezli be~ik tonozdur. Tonozlar, ~imdiye kadar
yap~ lan rölevelerin aksine (~ek. 2, 13, 19, 20) örtülme yönünde
de~i~iklik göster:rler : Bat~~kanattaki bütün odalar~n tonozlar~~do~ubat~~yönündedir. Do~u kanatta ilk ve üçüncü odalar kuzey-güney
yönünde, di~erleri ise, do~u kanattaki odalar gibi, do~u-bat~~yönündedir. Eyvanlar~ n hepsi kuzey-güney yönünde tonozludur ve koridora
aç~ k yüzleri, çe~ me eyvan~n~ nkine benzer konsollar üzerinde ba~l~yan
kesme ta~~kemerlerle s~mrlanm~~ t~r. Bütün odalar~n ve eyvanlar~n
arka duvarlar~ nda ah~rlara aç~ lan, ve muhtemelen tüccarlar~n hayvan
ve e~yalar~n~ n kontrolunu ve hizmetkârlanyla temas~n~~ sa~l~yan,
birer dikdörtgen pencere vard~r. Ayr~ca her odan~n tonozunda birer
~~~kl~ k bulunmaktad~ r. Orta k~sm~~ ayd~nlatmak için ba~ka tedbirler
de al~nm~~t~ r : Koridorun her iki uzun duvar~nda e~it aral~klarla
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yerle~tirilmi~~birer kandillik konsolu vard~ r. Bunlardan bir tane de
güney duvar~nda bulundu~u fakat k~r~ld~~~~duvar içinde kalan parças~ndan anla~~lmaktad~r. Bu k~r~k kandilli~in do~usunda 6o m. uzunlu~unda, .25 m. yüksekli~inde ve ca. .~~o m. derinli~inde bir bo~luk
vard~ r. Gayri muntazam duvar örgüsü içindeki bu muntazam bo~luk
burada ya bir kitâbe, ya da süsleme maksad~yla tekrar kullan~lm~~~
dev~irme bir kesme ta~~ n bulundu~u kan~s~n~~uyand~rmaktad~r 50.
Ayr~ca her eyvan~n arka duvar~ nda da birer kandillik bulunmaktad~ r.
Avlunun, oda ve eyvanlar~ n taban seviyelerini ve dö~ emelerini
belirten hiçbir iz yoktur.
Galeriler :
Kuzey koridorun (Res. 24, ~ek. ~~2) yan~s~ra, içiçe iki galeri binay~~
di~er üç yönde sararlar. Içteki galeriler ah~rlar~~ve d~~takiler de onlara
geçiti sa~l~yan koridorlar~~meydana getirse gerektir. Kuzey-güney yönünde uzanan do~u ve bat~~koridorlar~~kuzey d~~~duvar~ndan ba~lar ve,
do~u ve bat~~d~~~duvarlar~~aras~ nda uzanan, güney koridora dayanarak
son bulurlar. Içiçe iki galeri aras~ ndaki mü~ terek duvar sekiz sivri kemerli agklikla (arkad) bölünmü~ tür. Do~u (Res. 27) ve bat~~(Res. 25)
koridorlar~nda, kuzeyden ba~l~yarak, ilk aç~kl~ k kuzey koridorun, sonraki alt~~aç~kl~k yan ah~rlara (~ek. g, 10, ~~1, I 3, 14), sekizinci aç~kl~k ise
güney ah~rma (Res. 30) geçi~i sa~lar. Güney galerilerinde ise d~~taki
ilk aç~kl~klar yandaki do~u ve bat~~koridorlar~na, içteki alt~~aç~kl~k
ise güney ah~rma 51 geçi~i Sa~lar. Bütün galeriler dar yönde sivri be~ik
tonozludur, ancak kaburga kemerlerin kullan~l~~~nda ayr~nt~~göster:rler :
Bat~~ah= tonozu birinci, üçüncü ve be~inci kemer ayaklar~ na isabet
eden üç kesmeta~~kaburga kemerle desteklenmi~ tir. Kemerler tonozun
üzengi hizas~n~n hemen alt~ ndan, profilli konsollar üzerinde ba~larlar.
5° Konyal~, op. cit., s. 371. "Han~n yap~l~~~ nda gayri islami devirlere ait eserlerin döküntülerinden de faydalan~lm~~t~ r" demekte ise de yerinde çok dikkatli
ara~t~rd~~~m~z halde tekrar kullan~lm~~~hiç bir dev~irme malzemeye rastlamad~k.
Bu bahsetti~imiz delikte kullan~lan ve ~imdi bulunmayan ta~, e~er dev~irme idiyse
binada kullan~lm~~~tek böyle malzeme idi.
51 Lloyd-Rice'nin plan~nda do~u galerisinin bütün ayaklar~~ve güney galerisinin
orta aya~~~T planl~~olarak gösterilmi~ tir. Ancak galerilerin ayaklar~n~n ço~unlu~unun halen T planl~~görünmesi, binan~ n içindeki çamur ve mil dolgunun bu ayaklar~~
kemerlerin özengi seviyesine kadar örtmü~~olmas~ndand~ r. Yatay bir röper çizgisine
göre ald~~~m~z plan ölçüleri bütün ayaklar~ n dikdörtgen kesitli oldu~unu göstermi~tir.
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Do~u ah~rm~ n (Res. 28) tonozu iki k~s~ m aras~ndaki kemer ayaklar~n~n
bir k~sm~~olarak yerden ba~l~yan be~~kaburga kemerle desteklenir. Güney ah~ rda üç kaburga kemeri vard~r; bunlar~n ilk ikisi, do~u ah~rmdaki gibi, yerden ba~ lar, üçüncü aya~a isabet eden sonuncu kemer
ise, bat~~ ah~r~ ndaki (Res. 26) benzerleri gibi, bir konsol üzerinde yükselir. Güney koridordaki dört destek kemeri birinci, üçüncü, be~inci ve
yedinci ayaklara isabet eder ve bat~~ah~r~ ndakilere benzerler, (Res. 29).
Bütün galeriler d~~~duvarlardaki ~ eyh pencerelerle ve tonozlardaki
~~~kl~klar yoluyla gün ~~~~~~ al~rlar; sun'i ~~~ kland~ rma için ise kandillikler konmu~ tur (Res. 32, ~ek. 17). Bat~~koridorunda (ikisi y~k~ lm~~)
yedi ~eyh i pencere ve alt~~~~~kl~ k, bat~~ah~ rda be~~~~~kl~k, do~u koridorda
be~~pencere ve yedi ~~~kl~k, do~u ah~rda alt~~ ~~~kl~ k, güney koridorda
be~~pencere ve yedi ~~~ kl~k ve güney ah~r~ nda da alt~~ ~~~kl~k vard~r.
Kuzey koridorunda, her iki kanatta bulunan birer kandillik d~~~ nda,
bat~~ koridorun kemer ayaklar~ nda sekiz, bat~~ ah~r~ nda ondört (birer
tanesi güney ve kuzey, dört tanesi do~u duvar~nda ve be~~tanesi kemer
ayaklar~ nda), do~u koridorunun kemer ayaklar~nda dokuz, do~u
ah~r~ nda on (güney ve kuzey duvarlar~nda birer, bat~~duvar~nda alt~~
tanedir, fakat kemer ayaklar~ nda hiç yoktur), güney koridorunun
kemer ayaklar~ nda yedi, ve güney ah~r~nda on (be~i kuzey duvar~ nda, üçü kemer ayaklar~ nda ve birer tane de do~u ve bat~~ duvarlar~nda) kandillik vard~ r.
BINANIN ELEMANLARININ TEK TEK INCELENMESI
VE DE~ERLENDIRILMESI 52
Portal :
Alara Han'~ n portali iki payanda aras~nda meydana gelen bir
girintiye yerle~ mi~tir. Portal aç~kl~~~~duvarla hemyüz .62 m. geni~li~inde bas~ k bir kemerle örtülmü~ tür (Res. 2, 7, 8, 9, ~ek. 4a, b).
Kemerin iki yandaki ilk ta~ lar~~özengi ta~lar~ na bir lâmba-z~ vana ile
kenetlenir, lamba kemerin ilk ta~~na oyulmu~ tur. Portal kemerinin
üzerinde ters U ~ eklinde, profilli ve duvardan ta~an kitâbe çerçevesi
yeral~ r. Çerçevenin alt uçlar~, ~imdi çeneleri k~r~ k, birer arslan ba~~yla
52 Bu k~s~ mda Selçuklu san'at~~üzerinde mevcut bütün ne~riyattan ve kendi
incelemelerimizden faydalan~lm~~ t~ r. Bu sebeple ancak çok özel durumlarda kar~~la~t~ rma unsurlar~~için bibliyografya verilmi~tir.
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bitmektedir, çerçevenin üst k~sm~~ise ayni profilde bir yar~m daire
kemerle kapanm~~t~r. Kemerin çap~~çerçeveninkinden küçük oldu~undan ancak çerçevenin üst kö~eleri döndükten sonra ba~lamaktad~r.
~imdi yerinde olmayan bu kemerin bir ta~~~portal kemerinin alt~nda,
milin içinde gömülü olarak bulunmu~tur (Res.
Genellikle Selçuklu portalleri binalar~ n en süslü ve zengin
unsurunu te~kil ederler. Çe~itli tiplerin bulunmas~na ra~men en beylik
tipte portal binan~n gövdesinden ta~ar ve çe~itli süslü bordürlerden
meydana gelen dikdörtgen bir çerçeve ile s~n~rlan~r. Portal d~~~yüzde
kemerle çevrili bir ni~~meydana getirir ki yine kemerli as~l giri~~kap~s~~
bu ni~in arka yüzündedir. Kemerli iki düzlem aras~ndaki geçi~i
stalaktitli bir kavsara temin eder. Birçok kervansaraylarm portalleri
bu tipte veya az de~i~mi~~ ~ ekillerdedir, çerçeveli veya çerçevesizdir.
Kayseri Sultan Han, Aksaray Sultan Han, Altmapa Han, Goncal~~
yak~n~ndaki Akhan, A~z~kara Han~n portalleri örnek olarak say~labilir. Alara Han'~ n portali ise ne ana tipe ne de onun çe~itlemelerine benzer : Ta~~nt~~yapan kenarlarm bulunmas~na ra~men bunlar
portal girintisini haz~ rlamazlar. Hernekadar Erdmann'~n plan~nda
ç~k~nt~r meydana getiren payandalar~n aras~n~n üstü örtülü görünü(~ek. 19) da asl~ nda payandalar aras~nda hiç bir ba~~nt~~
yorsa
yoktur. Do~u kulesinin portalden bir ta~~s~ras~~daha yüksek olmas~na
ra~men iki payanda aras~ nda meydana gelen girintinin örtülü oldu~unu
gösterecek hiç bir iz veya kemer ba~lang~c~~yoktur. Ayr~ca yine do~u
kulenin bu girintiye bakan bat~~penceresi (Res. 2, 16, 17) her iki
payandan~n da aras~~aç~ k olarak, yani portali haz~rlayan ç~k~nt~lar
olarak de~il de sadece kule-payanda olarak planland~~~n~~göstermektedir. Duvarla hemyüz olan bas~k kemerin hiç bir süslemesi
yoktur. Portal, sadece iki payanda aras~ndaki k~sm~n cephenin di~er
lus~mlar~ ndan daha yüksek tutulmas~~ile belirtilmi~tir.
Kitâbenin yeri ve ta~an çerçevesi de ender rastlanan bir durum
gösterir, zira genellikle kitâbe stalaktitli kavsaran~n alt~nda veya d~~~
kemerin yüzünde bir bant olarak dola~~r. Pek az olan bas~k kemerli
Han portallerine örnek olarak ~erefsa Han~ n mescit portalini ve
Eshab-~~Kehf Han'~nkini verebiliriz.

53

Erdmann, op. cit. Band II, Tafel XXXII.
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Kitabe :
Portalin üstündeki çerçeve içindeki kitabe dört mermer parçadan
meydana gelmekteydi (Res. 9); ~ imdi ancak alttaki üç parça yerinde
olup kemerli k~sm~ n içindeki parça kay~pt~r ". Kitâbe kabaca bir
Selçuk Nesihi ile yaz~lm~~t~r. Han'~~ in~a eden Sultan Alaaddin
Keykubad bin Keyhüsrev'i yüceleyen birçok s~fattan sonra 629 H.
1231-2 M. tarihi verilmektedir. Kitâbe Erten" ve Konyah" tarafindan okunmu~~ve Lloyd-Rice 57 taraf~ndan tam metni ne~redilmi~ tir; Erdmann " da bu son çeviriyi vermektedir. Kitâbenin metni
Sultan'~, Han'~ n bânisi olarak göstermektedir. Ne~riyata geçmi~~
kitâbeli bütün Hanlar aras~nda 59 ancak alt~~tanesinin kitâbesinde
Sultan bâni olarak zikredilmektedir. Bunlar: Izzettin Keykâvus
taraf~ndan yapt~r~ lan Evdir Han, Alaaddin Keykubad taraf~ndan
yapt~r~ lan Aksaray Sultan Han ve Alara Han, G~yasettin Keyhüsrev
taraf~ndan yapt~r~ lan Incir ve ~arafsa Han, ve Izzettin Keykâvus II
tarafindan yapt~r~lan K~rkgöz Han'd~r 6°. Kan~m~zca, bu durumda,
ancak bu alt~~Han tam anlam~ yla "Sultan Han" olup Sultan Han
denen di~er Hanlar bu s~fat~~ancak plan tiplerinden ve büyüklüklerinden dolay~~ ta~~maktad~rlar.
34 Bir köylü taraf~ ndan verilen bilgiye göre bu eksik parça Alara Köyünün
camisinin duvar~nda bulunmaktad~r, ancak bilginin do~ru olup olmad~~~~taraf~m~zdan kontrol edilmemi~tir.
36 Erten, op. cit. s. 79.
98 KOIlyall, op. cit. s. 371.
37 Lloyd-Rice, op. cit. S. 74.
"~~- 263 ... En büyük?, Sultanlar~n büyük Sultan~ , milletleri boyunlar~n~n
maliki, Arab ve Acem Sultanlar~n~ n Efendisi, Hak Sultan~ , cihan~n beldelerinin
fatihi, karan~n
4 — Denizin, Rum'~m, ~am'~ n, Ermeni'nin, Frenç'in sultan~,
5 — 'Ali' ud-dunya vad-din Kaykubad b. Kayhusrav b.
6 — K~l~ç Arslan, mü'minlerin, emirlerin burhan~, tarih, sene 629.
59 Erdmann, op. cit. s. 187.
39 Erdmann, 59'u plan~~çizilebilen, 8'i y~k~nt~~ halinde, 8'i bir han kal
~nt~s~~
üzerine in~a edilmi~, ve 8'i de duydu~u fakat incelemedi~i olmak üzere 83 binay~~
kataloglam~~t~r. Ayr~ca tarihi belirli olmayan ii han tesbit etmi~tir. (Erdmann,
op. cit.) C~zergin ise daha 35 han tesbit etmi~~ve duyup fakat incelemedi~i 19 yap~y~~
da kaydetmi~tir. Ayr~ca isimleri "Han" ile ilgili 32 yerle~me yerinden de bal~setmektedir. (Ozergin, "Anadolu Selçuklu Kervansaraylar~", ~stanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, say~. 20, SS. 141 - 170) Demek ki, kati olarak ~ 2o Selçuklu Hani
günümüze kadar kalm~~t~ r. Bunlar~n aras~nda ancak otuzdan daha az~~kitabelidir.
°° Erdmann, "Belicht Ober Den Stand.....", s. 76.
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Pa_yandalar :
Alara Han'~n d~~~duvarlar~nda üçgen ve dikdörtgen planl~~olmak
üzere iki tip payanda vard~r (Res. 2, 3, 4); üçgen olanlar do~u ve bat~~
duvarlar~nda, dikdörtgen olanlar ise kuzey duvar~nda kullan~lm~~t~r.
Selçuklu mimarisinde, bilhassa Han gibi az çok tahkim edilmi~~binalarda, payanda çok kullan~lm~~t~r. Genellikle bir binada türlü çe~itleri
birarada kullan~lm~~, hattâ Aksaray Sultan Han örne~inde oldu~u
gibi, binan~n süsleyici elemanlar~~haline gelmi~lerdir. Daha bol
rastlanan dikdörtgen payanda kullan~l~~~na örnek olarak Sadettin,
Durak, Karatay ve Susuz Han'lar~~verebiliriz. Üçgen payanda daha
az kullan~lan bir tip olup örneklerine, bütün Hanlar aras~nda, ancak
Ertoku~, Çardak, Avanos yak~n~ndaki Sar~, ~arafsa ve Karg~~Han'larda rastl~yoruz. Selçuklu mimarisinde bu tür payanda Hanlardan
ba~ka ancak türbelerde görülmektedir. 'üçgen payandal~~türbeleri
Konya Gömeç Hatun, K~r~ehir Emir Yavta~~ve Boyal~köy'deki Kurey~~
Baba Türbe'leri olarak s~ral~yabiliriz.
Dam:
Alara Han'~n dam~na geçi~i sa~l~yan merdiven çe~me eyvan~n~n
içinde ba~lamakta ve y~ld~z tonozun üstünde son bulmaktad~r (Res.
Tonozun üzerinde hiç bir dö~eme izi olmay~p sadece tonoz ta~lar~n~n
kabaca i~lenmi~~d~~~yüzleri oldu~u gibi görünmektedir (Res. 19, 31).
Tonozun kaplad~~~~alan, ~imdi ancak. 50 m. yüksekli~inde kalm~~~olan,
moloz bir duvarla çevrilidir. Güney duvar~nda bulunan ve muhtemelen
kap~~yeri olan bir aç~kl~ktan dam~n di~er k~sm~na geçilmektedir. Düz
olan dam toprak örtülüdür. Çe~itli yüksekliklerdeki tonozlar~n üstleri
toprakla düzlenerek ayni düzeye getirilmi~tir. Bu düzeltmenin orijinal
ve maksatl~~oldu~u tonozlardaki ~~~kl~klar~n çerçeve ta~lar~n~n düzeni
ile belli olmaktad~r : Daha alçak tonozlar~n çerçeve ta~lar~~yüksek
tutulmu~, ve yüksek tonozlar~n çerçeve ta~lar~~ ise alçak tutulup
hepsinin ayni boyu tutmas~~ sa~lanm~~t~r. Dam halen döven yeri
olarak kullan~ld~~~ndan ~~~kl~klar~n ço~u kapat~lm~~t~r.
Selçuklu Hanlar~mn pek az~n~n üst yap~s~~ zaman~m~za kadar
kald~~~ndan çat~~ve dam örtüleri hakk~nda bir genellemeye varmak
zordur. Ancak di~er Selçuklu binalar~na da bakarak ~arafsa ve Alara
Han gibi baz~lar~n~n toprak, Aksaray Sultan ve Avanos yak~n~ndaki
Sar~~Han gibi baz~lar~n~n kesme ta~~ve hattâ, Konya Karatay Mes-
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cidinde görüldü~ü gibi, baz~lar~n~n da tu~la ile örtülü oldu~una
karar vermek mümkündür.
Denda~dar :
Binay~~çevreleyen d~~~duvarlar üzerindeki moloz ta~tan in~a
edilmi~~dendanlar~n mühim bir k~sm~~hala durmaktad~r. Dendanlar~n
hepsi 1.10 m. yüksekli~inde ve .75 m. kal~nl~~~ndad~ r ve enleri .go m.~~.~~o m. aras~nda de~i~mektedir. Üzerlerindeki kal~nt~lardan hepsinin
beyaz siyah oldu~u anla~~lmaktad~r (Res. 33). Hernekadar dendanlar~~
halen mevcut Hanlar~n azl~~~~kar~~la~t~rma imkan~n~~ ortadan kald~ rmakta ise de yine di~er Selçuklu binalar~~da gözönünde tutularak
bir genellemeye gitmek mümkündür : Genellikle d~~~duvarlar~~kesme
ta~~olanlar~n dendanlar~~kesme ta~~(Obruk Han gibi), moloz ta~la
örülmü~~olanlar~n dendanlar~~ise, ~arafsa Han" gibi, moloz ta~tand~r. Ancak bunun bir kural olmamas~~gerektir. Binalar~n malzemesinin seçimi binan~n önemine ve maddi yeteneklerine dayand~~~na
göre, kesme ta~~cepheli bir binada, Alara Han'da oldu~u gibi,
dendanlar~n veya di~er baz~~elemanlar~n moloz ta~la örülmesi normaldir. Ayr~ca moloz k~s~mlar~n zaten s~vand~~~m da hesaba katmak gerektir.
Ta~ç~~ i~aretleri :
Alara Han'~n kesme ta~lar~n~n ço~unun yüzünde ta~ç~~ i~aretleri
bulunmaktad~ r (Res. 34a, b). Alara Kalesi'nde de izledi~imiz ayni
i~aretler ayni i~çi grubunun her iki in~aatta da çal~~t~~~n~~göstermektedir 62 . Selçuklu ta~~mimarisinin ço~unda görülen bu i~aretler genellikle birbirine çok benzeyen geometrik çizgiler veya ~ekillerden
ibarettir ve "ayni i~aretleri de~i~ik devirlerde ve de~i~ik bölgelerde
görmek mümkündür 63." Bu i~aretlerin in~aatla u~ra~an Ahi Dervi~lerine ait oldu~u san~lmaktad~r. Ancak bu türlü i~aretler Anadolu'da
Klasik Yunan devrinden beri kullan~lmaktad~r. O devirde bu i~aretler
ta~ç~~ustalar~~veya ta~oca~~~müteahhitleri taraf~ndan bir veya bir grup
i~çinin yapt~~~~ i~in miktar ve kalitesini tesbit etmek için kullan~nilanlar aras~nda sadece Alara, ~arafsa ve Obruk Hanlar~n dendanlar~~
bulunmaktad~r.
62 Bk. dip not. 41.
33 Kuban op. cit. S. 101.
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yordu 64. Ayni kullan~l~~~ n Anadolu'da devam etti~ine hiç ~üphe
yoktur. Yaln~z, ayni ta~ç~~i~aretlerine de~i~ik bölgelerde rastlanmas~n~~
sadece bir grup i~çinin bir ~antiyeden di~erine dola~mas~~ile izah
etmek ~art ve yeterli de~ildir. Ayni i~aretlere de~i~ik bölgelerde
rastlanmas~~65 i~aretlerin, ta~~~i~lemek için kullan~lan aletlerin yeteneklerinden dolay~, ebat ve form çe~itlili~indeki s~n~rl~l~kla da izah edilebilir 66; giderek i~aretlerin tekrarlanmas~~imkânlar~n k~s~rl~~~~ve neticelerin basitli~inden dolay~d~r. Bu yakla~~m ayni tarihlerde de~i~ik
yerlerde in~a edilen binalarda ayni ta~ç~~ i~aretlerinin tekrar edilmesini de izah etmektedir.
Malzeme Kullan~l~ p ve Yap~~ Tekni~i :
Yap~n~ n esas malzemesi çevrede çok bulunan gözenekli bir kireç
ta~~d~r. Muntazam s~ral~~kesme ta~~halinde (do~u cephe hariç) cephelerde, çe~me eyvan~nda, avlunun ve orta k~sm~ n cephelerinde, galerilerin kemerli k~s~mlar~ nda, kaburga kemerlerinde ve aç~kl~klar~n
çerçevelerinde kullan~lm~~t~r. Binan~n geri kalan k~sm~~ise tamamen
molozdur ve pek ender olarak üst yap~da kullan~lan moloz içinde
k~r~k tu~la parçalar~na rastlanmaktad~r.
Kesme ta~~sadece bir kaplama eleman~~de~il in~aat~n vazgeçilemez
bir parças~d~r. ~öyle ki : Duvar in~aat~na ba~land~~~~zaman ilk s~ran~n
ta~lar~~istenilen duvar kahnl~~~mn d~~~n~~tutacak ~ekilde yerle~tirir,
arada kalan bo~lu~a moloz doldurulur ve onun üzerine de sulu kireç
harc~~ dökülür. Bu teknik M.Ö. I. as~rda kullan~lmaya ba~l~yan ve
~imdiki beton tekni~inin ba~lang~c~n~~te~kil eden "opus caementicium"un devam~ndan ba~ka bir~ey de~ildir. Kesme ta~lar~~hâlen mevcut
olmayan yerlerdeki izlerden de görüldü~ü gibi d~~a yerle~tirilen ta~lar
kal~p vazifesi görmektedir. Duvar~ n iki veya tek yüzünün kesme veya
moloz ta~~olmas~~ tekni~i de~i~tirmez.
84 Fazla bilgi için bk. Roland Martin, "Manuele d' Architecture Greq~~e, Paris,
1965, s. 223.
85 Tekrarlanan ta~ç~~ i~aretlerini a~a~~daki eserlerde görmek mümkündür :
Albert Gabriel, Monuments Turc d'A~~atolie, Paris, 1931
- 1934. Albert Gabriel, Voyage
Archaeologique Dans La Tur quie Orientale, Paris, 1940. Kurt Erdmann, Das Anatolische...,
" Ta~ç~~ i~aretleri aras~nda ancak pek az~~ yuvarlak hatlardan meydana gelmi~tir.
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Han~n ~ imdiki durumunda temelinin türü ve durumu hakk~nda
bir fikir edinmek mümkün de~ildir. Binan~n d~~~duvarlar~~1.6o m.,
iç duvarlar~~ise .68 m., .76 m., .82 m., .93 m., 1.02 M., 1.28 m. gibi
çe~itli kal~nl~klardad~r. Çe~me eyvan~n~n kuru örülmü~~kesme ta~~
tonozu (Res. 16, 17, ~ek. 15) hariç üst yap~~tamamen molozdur.
Kemer ve tonozlar genellikle iki merkezli sivri kemer ve be~ik tonoz
profilindedirler ancak profiller çok çe~ itlilik göstermektedir. Tonozlar~n hepsi dar yönde in~a edilmi~tir, yaln~z, en ve boy boyutlar~n~n
e~ite yak~n oldu~u hacimlerde yön de~i~ikli~i görülmektedir. Portallerde (Res. 7, 22) ve mescidin kap~s~nda bas~k kemer kullan~lm~~t~r.
~eyh i pencerelerin d~~~yüzlerinde (Res. 2, 3, 4, ~ek. 4, 5, 6) ve do~u
payandadaki kap~n~ n üstünde de (Res. 15) lentoya oyulmu~~yalanc~~
kemerler kullan~lm~~t~ r.
Binan~n do~u cephesindeki baz~~dendanlarda ve galerilerin bir
k~sm~nda bulunan s~va kal~nt~lar~~bütün moloz k~s~mlar~n asl~nda
s~vanm~~~oldu~unu göstermektedir. Han~ n yap~~ve in~a özelliklerini
bütün Selçuk mimarisi için genellemek mümkündür : Kesme ta~~
binan~ n mühim ve hemen görülen k~s~ mlar~nda, türbe veya kö~k
mescit gibi önemli mekânlarda, ve mühim strüktürel k~s~mlarda
kullan~lm~~~ve ikinci derecede önemli k~s~mlar~~ise molozla örülmü~~
ve üzeri s~vanm~~t~ r. Ancak kesme ve moloz ta~~kullanma oran~,
malzemenin bulunmas~n~n yan~s~ra, binan~n önemine ve maddi
yeteneklerine göre de~i~ir.
Binan~n ~imdiki Durumu :
Orta k~sm~ n üst örtüsünün yenilenmesi d~~~nda, Alara Han hiç
bir tamir, ek veya de~i~ikli~e u~ramam~~t~r. ~imdiki durumda bile
yap~~olarak en sa~lam kalm~~~Hanlardan olan Alara Han üst yap~s~n~~
ve orijinal elemanlar~n~~korumu§ ender Selçuklu eserlerinden biridir.
Hâlen Han~n güney-do~u kö~esi ~akülden kaçm~~~ve d~~a do~ru
aç~lm~~t~r, zaten bütün yap~~ nehir yönüne do~ru hafif bir e~ilme
göstermektedir. Gözle izlenebilen bu duruma ve kuzey duvar~n y~k~lmas~ na, yer suyunun seviyesindeki bir de~i~me ve veya Alara Çay~n
ta~~d~~~~çamur ve mil tabakas~n~ n meydana getirdi~i a~~rl~ktan dolay~~
temellerin zarflamas~~ sebep olabilir. Binan~ n üzerinde büyüyen
bitkilerin verdikleri zarar aç~kça görülmektedir (Res. 2, II, 21).
Dam~ n toprak örtüsü üstünde, Han'~ n içinde ve etrafindaki mil taba-
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kas~nda, ve ta~lar~n aras~ndaki harc~n içinde ot, çal~, hattâ a~açlar dahi
büyümektedir. Bitkilerin geli~en kökleri kesme ta~lar~n aras~ndaki
derzleri açmakta veya kesme ta~la gerisindeki moloz dolgu aras~ndaki
ba~~~koparmakta ve sonuç olarak kesme ta~lar~n yerlerinden oynay~p
dii~melerine sebep olmaktad~r. Çe~me eyvan~n~n ön kemerinin y~k~lmas~n~n, cephelerdeki çatlaklar~n ve kesme ta~lar~n dökülmesinin
(Res. ~~~ ), tonozlar~n üst lus~mlarmdaki bir k~s~m çatlaklar~n nedeni bu
bitkilerdir (Res. 21). Binan~n alt lus~mlar~n~~devaml~~rutubetli tutan
mil tabakas~~alt s~ralardaki kireç ta~lar~n~n yumu~amas~na ve erimesine
sebep olmaktad~r. Yap~n~n di~er k~s~mlar~ndaki ta~larda ise ya~l~l~ktan
dolay~~hiç bir eskime veya kusur görülmemektedir. Görülebilen tek
fiziki kusur portal kemerinin özengi ta~~ ndaki ezilmedir (Res. 8).
Yap~n~n bütününde kullan~lan harç bozulmu~~ve birle~tirici özelli~ini
kaybetmi~~oldu~undan duvarlardan ve üst yap~dan içeri su s~zmaktad~r. Damdaki toprak ya~mur suyunun ve rutubetin binan~n üstünde
daha uzun zaman kalmas~na sebep olmu~~ve tonozlardan s~zan su
kireç ta~~ nda kimyevi bir reaksiyon meydana getirmi~ tir (Res. 25,
27, 29); netice olarak te~ekkül eden kalsium karbonat kabuk ~eklinde
tonozlar~n, duvarlar~n ve kemerlerin üzerinde birikmi~tir 67.
I~~kland~rma :
Bütün Selçuklu Hanlar~n~n içi genellikle az ~~~k al~r ama Alara
Han, iç içe (konsantrik) planlanmas~ndan dolay~, bilhassa karanl~kt~r. Bina, portalin önündeki avlu, d~~~duvarlardaki pencereler ve
tonozlardaki ~~~kl~klar yoluyla ayd~nlanmaktad~ r ki avlu-~eyh i pencere-~~~kl~k içeri dönük planlanm~~~bütün bütün Selçuklu eserlerinde
görülen ~~~kland~rma unsurlar~d~r.
D~~~duvarlarda, üçü y~k~lm~~, yirmi bir ~eyh i pencere (Res. 2, 29)
vard~r. Bunlar d~~tan ince uzun aç~kl~klar olup lentoya oyulmu~~birer
yalanc~~sivri kemerle bitmektedir. Pencereler d~~ta .84 m. - .94 m.
(kemerin en yüksek noktas~nda) yüksekli~inde ve .14 m. - .16 m.
enindedir. içe do~ru ~evlenerek geni~leyip, esas taban seviyesinden
2.40 m. yükseklikte, .78 m. - .84 m. boyunda ve .40 m. - .47 m. eninde
dikdörtgen bir aç~kl~ k haline gelirler. Bütün Handa say~s~~k~rkyediyi
bulan ve tonozlar~ n en yüksek yerlerinde yeralan ~~~kl~klar, planda
67 Asl~nda bu kireçli kabuk tabakas~~harc~n birle~tirici özelli~ini kaybetmesinden meydana gelen zay~flamay~~önlemi~~ve binan~n ayakta kalmas~n~~sa~lam~~t~r.
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da görüldü~ü gibi (~ek. 2, 3), düzenli bir dizili~~göstermezler. Kare
veya kareye yak~n dikdörtgen formundaki (çe~me eyvan~n~n sekizgen ~~~kl~~~~hariç) ve .25 m - .50 m aras~ndaki boyutlar~~ de~i~en bu
aç~kl~klar d~~ta, tonoz yüksekli~inin üzerine ç~kan kesme ta~larla
çerçevelenmi~tir. Bilhassa uzun ve tonozlu yap~larda görülen ~~~kl~klarm kullamli~~na örnek olarak Hanlar aras~nda Çiftlik, Çakall~~ ve
Haf~z Han'lar ve di~er binalar aras~nda da Alanya tersanesi gösterilebilir.
Tabii ~~~~~n yan~s~ra sun'i ~~~kland~rma için de tedbir al~nm~~~ve
konsol ~eklinde kandillik (Res. 32, ~ek. ~~7) veya mumluklar haz~rlanm~~t~r. Say~s~~altm~~ikiyi bulan bu kesme ta~~kandillikler .22 m.
yüksekli~inde, .23 m. enindedir ve duvardan .21 m. ta~maktad~r.
Ost yüzünde üçgen ~eklindeki bir oyu~a kandil oturtulmaktad~r.
Konsollarm ön yüzünde ise az çok insan ifadeli birer arslan ba~~~
oyulmu~tur. Selçuklu mimarisinde kandillik kullan~l~~~ na, örneklerden bildi~imiz kadar~yla tek örnek Alara Han'da bulunmaktad~r.
Buna en yak~n detay ~shakl~~Han~n mescidinde bulunmakta ise de bu
içine kandilin konabilece~i basit bir oyuktan ibarettir.
Selçuklu eserlerinde, binalar~n de~i~ik yerlerinde kullan~lan
süslemede arslan ve di~er hayvan motifleri bolca kullan~lm~~t~r. En
mimari kullan~~~çörtenlerdedir ki örnek olarak Kayseri Huand Hatun
medresesindekileri örnek olarak verebiliriz, ancak bunlar çok stilize
ve vah~i ifadeli arslanlard~r. Konyal~~" Alanya kalesinde, bir burcun
pencere kenarlar~nda Alara Hamndakilere benzeyen arslan ba~lar~n~n
bulundu~undan bahsederse de biz bunlar~n yerini tesbit edemedik.
Çe~itli yerlerde kullan~ lan bütün arslan figürleri içinde Ni~de Alâaddin Camisi'nin çörtenleri ve Siirt Çar~~~Camisi'nin avlusunda bulunan
bir çörten Alara Han'daki arslanlarla ayni ifadeyi ta~~maktad~r.

Serz~isler :
Bir Han~n seyyahlara temin etti~i servisler Han~n büyüklü~üne
ve önemine, üzerinde bulundu~u kervan yoluna ve vak~flarm~n zenginli~ine ba~l~~olsa gerektir. Zaman~m~za kadar kalan Vakfiyelerden
büyük Hanlarda ~s~tma ve mutfak masraflar~~için para ayr~ld~~~n~~
88

Konyal~, op. cit., s. 370.
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ö~reniyoruz 69. Ancak bu Hanlarda bile mutfa~~ n yerini (genellikle
portalin iki yan~ndaki odalar~n idare ve servis k~s~mlar~n~~kapsad~~~~
kabul edildi~i halde) nadiren bulabiliyoruz. Bu durum di~er servisler için de ayn~d~ r : Pek az Han'da W.C. ve çe~ me için ayr~lm~~~
ba~l~~ ba~~na bir hacim vard~ r. Aksaray Sultan, Kayseri Sultan ve
A~z~ kara Hanlarda bunlar avluyu çevreliyen hacimler aras~nda yer
al~r, Ertoku~~Handa ise bu servislerin kö~ k mescidin alt~nda oldu~u
söylenmektedir ". Genellikle ise bu türlü servisler Han~n yak~n~nda
ayr~~bir binada toplanmakta idi. Zaman~m~za kadar bu binalar~n
pek az~~kalm~~t~r ki K~z~lören Han'~n servis binas~~bunlardan biridir 71 .
Alara Kalesi'nin ete~inde bulunan ve "Hamam" denen binan~n hem
Kaleye hem Han'a hizmet eden bu tür bir servis binas~~olmas~~pek
mümkündür.
Çe~me:
Alara Han'da çe~ me (Res. ii, 13, 14, ~~5, ~~6, Sek. 2, I 5) ba~l~ba~~na
bir mek"an~~kaplar. Çe~me eyvan~n~n do~u duvar~ndaki dö~emeden
1.63 m. yükseklikteki su haznesi 1.63 m. boyunda, .35 m. yüksekli~inde
ve .42 m. derinli~indedir. Ortas~ nda .50 m. boyunda, .40 m. yüksekli~inde ve hazne eninde üzeri kavsarah bir aç~kl~ k vard~r. Kavsaran~n içi,
alttaki merkezden yanlara ve yukar~~ do~ru aç~lan yivleri olan, bir
istridye kabu~u ~eklindedir. Haznenin üst kö~elerinde ve (. ~~o m. altta,)
alt kö~elerinde . ~~o m. çap~nda birer kabara kal~nt~s~~ vard~r. Yerde,
tam haznenin önüne ise yekpare ta~tan oyulmu~~bir yalak yerle~tirilmi~tir. Yalak, d~~tan d~~ a, 1.75 m. boyunda, .go m. eninde ve .30 m.
kalml~~~ndad~ r. Kenarlar~~k~r~k oldu~undan yüksekli~ini tesbit etmek
mümkün de~ildir. Haznenin suyu çaydan veya Han'~n do~usundaki
tepede bulunan bir kaynaktan temin ediliyor olabilir. Duvar~n etme
in~a edilmi~~su haznesi bir akarsu kayna~~n~n mevcut oldu~una i~aret
etmektedir, aksi takdirde haznenin ta~~ma suyla doldurulmas~~gerekir
ki bu ~~k pek akla yak~ n görülmemektedir. Bundan on küsür sene önce
89

Bk. Osman Turan, "Semsettin Altunapa Vakfiyesi ve Hayat~", T. T. K.

Belleten, say~ , 42, 1947, ss. 197 - 236. Osman Turan, "Mübarizeddin Ertoku~~ve
Vakfiyesi", T. T. K. Belleten, say~. 43, 1947, S.S. 415 - 430. Osman Turan, "Celâlettin Karatay, Vak~flan ve Vakfiyeleri", T. T. K. Belleten, say~. 45, Ankara 1948,

ss.

- ~~7o.
70 Erdmann, op. cit. s. 51.
71 Erdmann, op. cit. s. 48.
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Antalya Vak~ flar Müdürlü~ü Han~ n içindeki mil tabakas~n~~temizletti~i zaman bu i~te çal~~ an bir köylü bize çe~me eyvan~ndan ba~l~yan
toprak bir borunun, orta k~s~mdaki odalar~n alt~ ndan geçerek binan~n
güney-bat~~kö~esinde d~~ar~~ ç~kt~~~n~~söylemi~tir. Bu ~~kk~~üçüncü bir
su kayna~~~ihtimali olarak dü~ ünmek mümkünse de herhalde çaydan,
meyil ne kadar yumu~ak olursa olsun, suyu Han yönünde ak~tmak
mümkün de~ildir. Dolay~s~yla, bu borular~n çe~ menin pis suyunu
ta~~yor olmas~~gerektir. Ancak çe~me eyvan~n~ n zeminde ve do~udaki
tepede yap~ lacak sondajlar su kayna~~n~n ne oldu~unu tespit edebilir.
Bütün Selçuklu Han'lar~mn su ihtiyac~~ kuyu, kaynak, veya
akarsu yak~n~ nda in~a edilmek suretiyle muhakkak temin edilmi~ti.
Alt~napa Han~ n suyu bir kaynaktan, Dokuzun Derbent Han~n bir
kuyudan, Çekereksu Han~ n da Hana 30 m. mesafedeki Çekereksu'dan
temin ediliyordu. Alara Han'~ n ise, büyük bir ihtimalle, kaynak ve
akarsu olmak üzere, iki imkan~~birden vard~ . Baz~~Hanlarda di~er
servislerin yan~s~ ra, veya Alara Han'da oldu~u gibi, di~er servisler d~~arda ve yaln~z çe~ me içeride bulunur. Yaln~z çe~mesi olan Hanlardan
Avanos Sar~~Han'da çe~ me avluya bakan bir eyvan ~eklindedir; K~z~lören Han'da ise cephede, büyük bir ihtimalle, portalin solundaki
mescidin alt~ndad~r 72.
Y~ld~ z Tonoz :

Çe~me eyvan~n~ n tonozu "y~ld~ z tonoz" denen türün bir çe~ididir
ki bu haç tonozun ayr~nt~lanm~~~bir ~eklidir (Res. 18, ~~g, ~ek. 2, 15).
Tonoz tam kare bir alan üzerine in~a edilmi~~olup sekizgen bir kilit
ta~~yla son bulmaktad~r. Sekizgenin kö~ eleri karenin kö~ eleri ve
kenarlar~ n orta noktalar~~ile çak~~ maktad~ r. Karenin kö~ egenleri, üç
çizgi ve iki içe k~ vr~k düzleme ayr~larak ve ortaya do~ru geni~liyerek
sekizgenin kö~ elerine kavu~urlar. Tek ta~tan yap~lm~~~kilit ta~~~üçgenlerle süslüdür ve ortas~nda yine sekizgen bir ~~~kl~k vard~r.
Süslü tonozlar Selçuklu mimarisinde çok kullan~lm~~~unsurlard~r,
hatt ~~ bazan, Divri~i Ulu Camisi'nde oldu~u gibi, çe~ itli türleri
bir arada kullan~lm~~t~r. Y~ld~z tonozun Alara Han'da bulunan
~ eklini ise iki Handa daha görmekteyiz : Karatay Han'da türbenin
ve Kayseri Sultan Han'da portal önündeki mekan~ n üstünde. Hanlar~n
yan~s~ra ba~ka yap~ larda ise, Sivas Gök Medrese'nin giri~~eyvan~nda,
72 ibid.

ALARA HANIN TANITILMASI

453

Erzurum Çifte Minareli Medrese'nin do~u ve bat~~eyvanlar~nda ve
Divri~i Ulu Camisinin üst yap~s~ nda da iki ayr~~y~ld~z tonoz kullan~lm~~t~r 73. Bütün bu örneklerde, Alara Han'da oldu~u gibi, tonoz çok
muntazam örülmü~~ve önemli bir mekân~~örtmek için kullan~lm~~t~r.
Bu örnekler aras~nda yaln~zca Alara Handaki y~ld~ z tonozun ortas~nda
~~~kl~k vard~ r ki bu da fonksiyonuna uygun dü~mektedir.
Merdiven :
Alara Han'daki tek merdiven çe~me eyvan~ndan dama ç~k~~~~
sa~lamaktad~ r (Res. 15). Yedi basamakl~~ilk k~s~m .82 m. geni~li~indedir, ve sadece .35 m. lik bir k~sm~~ta~~nt~~yapmakta olup geri kalan
k~sm~~duvar~n etine in~a edilmi~tir. Basamaklar~n yüksekli~i .34 m. ve
eni de .32 m. dir. Basamaklar~n d~~~yüzü, kabar~k bir kö~egen ve
basamak yüksekli~i ve eni boyunca devam eden bir bordürle çerçevelenmek suretiyle süslenmi~ tir. Merdivenin ikinci k~sm~~do~u kulenin
içinde dönerek devam eder.
Selçuklu Hanlar~ nda merdivenler genellikle ya çat~ ya ç~kmak,
ya da mescit ilk katta (portalin üstünde, ya da kö~k mescit) oldu~u
zaman kullan~l~r. A~z~ kara, Kayseri Sultan ve ~shakl~~Hanlar~n kö~k
mescitlerinin merdivenleri çok plastik bir anlay~~tad~r. Çat~ya ç~kan
merdivenler ise, Karatay ve Avanos Sar~~Hanlarda oldu~u gibi, daha
sade elemanlard~ r. Alara Han'~n çat~~merdiveni ise binan~n en süslü
mekân~nda bulunmas~~ dolay~s~yla ilk tip örneklerde gördü~ümüz
ifadeye daha yak~ nd~r.
Mescit:
Alara Han'~ n mescidi ana portalin bat~s~ ndaki 3 no.lu odad~r.
Bu odada bulunan ve yukar~da bahsetti~imiz ni~~Handaki k~ble yönündeki tek ni~ tir, bu da bu hacmin mescit oldu~unu belirtir (~ek. 23).
Herhalde bu ni~in fark~na varm~yan Lloyd-Rice "Kulelerden birinin
üst kat~ nda mescit olarak kullan~ lan bir oda vard~r, bu odaya ta~~
merdivenle ç~k~lmaktad~r" demektedirler 74. Kitaptaki plâna bakarak
bu ihtimali kabul etmek mümkündür çünkü çe~me eyvan~ndan çat~ya
73 Y~ld~ z tonozun daha ileri tarihlerde kullan~l~~lar~~ için Mardin ~sa Bey
Medresesi, Mardin Kas~miye Medresesi, Mardin Ulu Camii avlusunun kuzey k ~sm~nda kalan mekânlar, Mardin Bab-as-sör Camisi, Malatya Silâhtar Mustafa
Pa~a Hani örnek olarak verilebilir.
74 Lloyd-Rice, op. cit. S. 51.
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ç~ kan merdiven duvar~ n kal~nl~~~~içinde görülmektedir (~ek. 2o).
Halbuki merdivenin dönen parças~~k~smen duvar kal~nl~~~~k~smen de
payanda kal~nl~~~na in~a edilmi~tir (~ek. 2, Res. 3 ~~). Dolay~s~yla sadece
ufak bir sahanl~ k için yer kalmakta ve buraya mescit s~~mas~ na imkân
bulunmamaktad~ r. Merdivenin aç~ ld~~~~y~ld~ z tonozun üzerindeki hacimde ise tam mihrab~n bulunmas~~gereken yerde bulunan kap~~yeri,
buran~ n da mescit olma ihtimalini ortadan kald~rmaktad~ r.
Her Selçuklu Han~ nda ibadete ayr~ lan özel bir mekân olmad~~~~
gibi, böyle bir mekan~n bulundu~u durumlarda da planda ayr~lm~~~
belirli yerleri yoktur. Baz~~büyük Hanlar~ n avlular~ nda ayr~~yap~lar
halinde kö~ k mescitler vard~ r. Dört kemer üzerinde yükselen bu küçük
yap~ lar heykele yak~ n bir ifade ta~~ rlar. Aksaray Sultan, Kayseri
Sultan, ~shakh ve A~z~ kara Hanlar~ n mescitleri bu türdendir. Baz~~
örneklerde kö~ k mescide benzer bir yap~~ana binaya yap~~t~r~ lm~~t~r.
örne~in K~z~ lören Handa kemerli ayaklar üzerinde yükselen mescit
d~~a portalin sa~~ na yerle~tirilmi~tir ve giri~i avludand~r. Birkaç
örnekte ise, Sadettin ve Alt~napa Hanlarda oldu~u gibi (ki Alt~napa
Han~ n mescidine giri~~d~~ar~da, portalin solundad~r), mescit ana
portalin üzerindedir. Alara Han'~n da girdi~i bir grupta ise mescit
ana portalin iki yan~ ndaki hacimlerden biridir. Örne~in Ertoku~~
Han'da mescit ana portalin sa~mda, ilk iki odadan sonraki kubbeli
hacimdir. Ba~ ka bir grupta ise, Goncal~~yak~n~ ndaki Ak Han ve Durak
Han'da oldu~u gibi, mescit iç portalin solunda yeral~r. ~arafsa Han
ise, Hana biti~ ik ve ayr~~portali olan mescidi ile kendi ba~~na bir
grup meydana getirmektedir. Baz~~ örneklerde ise, Eshab-~~Kehf
Han'da oldu~u gibi, Han~n yan~nda ayr~~bir cami bulunmaktad~r. Bu
çe~ itli örnekler mescidin hanlarda belirli bir yeri olmad~~~n~~ ve her
binan~n plan~na göre yerle~tirildi~ini göstermektedir. Ancak mescidin
bulunmas~~planlama ve in~aat safhas~ nda özel bir fonksiyon için özel
bir mekân gerekti~inin gözönünde bulundurulmas~~dolay~s~yla mekanlar~n fonksiyonlar bak~m~ndan ayr~nt~~göstermesi bak~m~ ndan ilginçtir.
Orta K~sm~~Koridoru :
Bu koridor eseri ~ imdiye kadar inceliyenler tarafindan aç~k olarak
kabul edilmi~ tir. Lloyd-Rice "üstü aç~ k koridor"dan " bahsetmekte,
75 I bid.
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Erdmann 76 ise binan~ n tarifinde "avlu" sözcü~ünü kullanmakta ve
kapal~~ oldu~undan söz etmemektedir. Yap~ da hâlen bu koridorun
kapal~~oldu~unu aç~kça gösteren kal~nt~lar vard~r 77. Hattâ koridor iki ayr~~devrede iki ayr~~üst örtüyle kapat~lm~~t~ r : ilk orijinal
üst yap~~do~u-bat~~yönünde örülmü~~bir be~ik tonozdur ki kal~nt~lar~ n~~
koridorun, iç portalin üzerine rastl~yan, kuzey duvar~nda görmek
mümkündür (Res. 22). Bu üst yap~n~n orijinalli~i ayni duvar~n
avlunun güney cephesini te~ kil eden arka yüzündeki kesme ta~lar~n
tonozun al~nl~k k~sm~ na isabet eden alanda yükselerek arkadaki tonozu
örtmesi ile de iyice anla~~lm~~t~r (Res. 2). Koridorun güney duvar~ nda
da özengi noktas~n~~ve tonozun dönü~ ünü belirten baz~~izler kalm~~t~r
(Res. 2Ia, b). ikinci üst yap~n~ n kal~nt~lar~n~~ise koridorun her iki
uzun duvar~n~n üst k~sm~ nda görmek mümkündür (Res. 21a, b).
Bilhassa do~u duvar~n portale yak~n k~sm~ nda yanyana ufak tonozlar~~
ta~~yan al~nl~k kal~nt~lar~~ aç~ kça seçilmektedir (Res. 23, ~ek. 8). Bu
ikinci üst örtü son kesme ta~~s~ras~~üzerinden düzenli olarak ba~lamamaktad~r; baz~~yerlerde düzensiz bir ~ekilde sondan bir önceki
s~ ramn üstünden yükselmektedir. Demek ki ikinci üst yap~n~n, kesme
ta~~s~ralar~n~n da hasara u~ramas~na sebep olan ilk üst yap~n~n y~k~lmas~ndan sonra, bozulan kesme ta~~s~ralar~n~~düzenlemek için hiç
bir çaba gösterilmeden in~a edilmi~tir. ikinci üst yap~n~n, kal~nt~lara
bakarak, ya dar yöne (kuzey-güney do~rultusunda) s~ralanm~~~ufak
be~ik tonozlardan ya da do~u-bat~~do~rultusunda uzanan ve uzun
yönde küçük al~nl~klarla bölünmü~~tek bir be~ik tonozdan meydana
gelmi~~olmas~~mümkündür. Küçük tonozlar~~desteklemesi gereken
kemerlerden hiç bir iz bulunmad~~~ na göre 78, ikinci ihtimal daha
akla yak~ n gelmektedir. Bu ikinci örtünün devrine karar vermek
güçtür, çünkü moloz örgü karakteri binan~n di~er k~s~mlar~yla ayn~d~r; ancak Selçuklu mimarisinde yan k~s~mlar~~ al~nl~kl~~tonozlara
rastlanmamas~~daha geç bir devre i~aret etse gerektir.

78 Erdmann, op. cit. s. 185.
" Sun'i ~s~kland~rma için kullan~ lan kandilliklerin bol miktarda bulunmas~~
ve koridorun zemininde çok miktarda bulunan moloz y~~~nt~s~~da bu izleri desteklemektedir.
78 Koridor duvarlar~n~ n üstündeki a~açlar temizlendi~i zaman birtak~m izler
belirebilir.
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Plân Tipi :
Anadolu Selçuklu kervansaraylar~n~n ilk s~n~fland~r~lmas~~ ve
katalo~u Erdmann tarafindan yap~ lm~~t~r, ayr~ca Ozergin de bir
Han katalo~u haz~rlam~~t~r 79. S~n~fland~ rma "hol" ün bulunmas~ na,
üst örtünün yönüne, bir avlunun bulunmas~na ve avlunun holle
münasebet ve oran~ na göre yap~lm~~t~ r. Alara Han "C" grubuna, yani
"Holü Olm~ yan Hanlar" grubuna girmektedir, ki bu grupta Evdir,
Karg~, K~ rkgöz ve Eshab-1 Kehf Hanlar bulunmaktad~r. Alara Han,
Eshab-~~Kehf Han 80 (~ek. 2 I a, b) ve Erdmann'~ n katalo~unda bulunmayan Tercan'daki Mama Hatun Kervansaray1 81 (~ek. 22) ile
birlikte kendi içinde plan yönünden ayr~~bir grup meydana getirmektedir. Bu üç Han~n baz~~özellikleri aras~nda yap~lacak bir kar~~la~t~ rma
Alara Han'~ n durumunu daha iyi belirtir kan~s~nday~z :
Bulundu~u Yer : Tercan'daki Mama Hatun Kervansaray~~ do~ubat~, Alara Han kuzey-güney kervan yollar~~üzerinde bulunmaktayd~ ;
Eshab-~~ Kehf Han ise hiç bir kervan yolu üzerinde de~ildi, yani
ticari amaçlara hizmet etmemekteydi. Bir cami ve ribatla birarada
bulunan Han camideki kutsal ma~aray~~ziyarete gelenleri bar~ nchrmaktayd~. Dolay~s~ yla bu plan tipinin bölgesel ve ticari etkenlerle
tekrarlanmad~~~n~~söyliyebiliriz.
in~a Tarihi : Üç Han aras~ nda, kitâbesine dayanarak (1231/2
y~l~ na) kat'l tarihlenebilen Han Alara Han'd~r. Tercan Mama Hatun
Kervansaray~'n~n kar~~s~ ndaki Mama Hatun Türbesi ~~2. yüzy~l~n sonuna veya 13. yüzy~l~n ba~~na tarihlenmi~tir 82. Eshab-~~Kehf'teki külliye
79 Erdmann, op. cit. ss. 2 1 - 22; Özergin, ibid.
80 Fazla bilgi için Bk. Erdmann, op. cit. ~ , ss. 187 - ~ 88, Band II, Tafel XXXII.
Mükrimin Halil Y~ nanç, "Elbistan" maddesi, ~sldm Ansiklopedisi, cilt 4, 1957, ss.
223 - 230. Tahsin özgüç - Mahmut Akok, "Af~in Yak~n~ndaki Eshab-~~Kehf Külliyesi", rt~hk Ara~t~rmalar Dergisi, II, 1957, ss. 77 - 93. Özergin, op. cit. 149. Rice,
op. cit. s. 206.
81 Fazla bilgi için Bk. özergin, op. cit. S. 137. Rice, op. cit. s. ~~o ~~
, fig. 7. Özergin, tez. Pegolotti, La Practica deha Mercatura, A. Evans, Massachusetts, 1936, S. 39.
Evliya Çelebi, Seyahatname, II - IX, ~st. 134 - 1935. Abdurrahim. ~. Beygu, Erzurum, 1939, s. 261. W. Taeschner, Das Anatolische Wegenetz nach Osmaanishen Quellen,
- 2 Leipzig, 1924 - 26.
82 Yetkin, "The Mausoleum of Mama Hatun", Burlington Magazine, XCIX,
s. 147. Ayni makale Turkçe ve ~ngilizce olarak r~ll~k Ara~t~rmalar Dergisi I, Ankara,
1957, ss. 75- 79'da ne~redilmi~tir.
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1234'te öldürülen Mara§ valisi Nusrat al-Din Hasan bin Ibrahim
taraf~ndan in~a edilmi~tir. Han~n yan~ndaki cami 612 H (M. 1215)
tarihlidir. Han da ayni tarihlerde ve ~ 234'ten önce in~a edilse gerektir.
Mama Hatun Kervansaray~n~ n türbe ile ayni tarihlerde veya, daha
yak~n bir ihtimalle, daha geç in~a edildi~ini kabul edersek yine de
Alara Han en geç in~a edilmi~~olan gibi görünmektedir.
Ebat : Mama Hatun Kervansaray~~en büyük olup ca. 50 x 50 m.,
ve s~ras~yla Alara Han ca. 50 x 39 m., ve Eshab-~~ Kehf Han
ca. 28 x 20 m. boyutlar~ndad~ r. Hanlar~n boyutlar~~dolayl~~ olarak
üzerinde bulunduklar~~kervan yolu ve bu yolun i~lekli~i ile orant~l~~
olabilir. Eshab-~~Kehf Han özel fonksiyonu ve kervan trafi~i üzerinde
bulunmay~~~~dolay~s~yla en küçük Hand~ r. Mama Hatun Kervansaray~~
ise üçünün aras~ nda, en önemli ticaret yolu üzerinde bulundu~u
için hem daha büyüktür hem de bir k~sm~~çift katl~d~r.
Plân : Her üç Han'da bir orta k~s~m etraf~nda iç içe, yani odalar
içte ve galeriler d~~ ta olmak üzere, planlanm~~t~ r. Alara Han'da
orta k~s~ m üç yandan, Mama Hatun Kervansaray~ nda iki yandan, ve
Eshab-~~Kehf Han'da ise sadece bir yandan galerilerle çevrilidir.
Mama Hatun'da orta k~sm~n üç taraf~ nda odalar olup eyvanlar bat~~
kenara yak~n yerle~tirilmi~ lerdir. Burada orta k~s~m, boyutlardan da
görülece~i gibi, aç~k bir avludur, bu durum Eshab-~~Kehf Han'da da
ayn~d~ r. Böylece Alara Handaki orta k~sm~ n kapal~~koridoru onu
di~erlerinden ay~rmaktad~r.
Oda ve Ah~rlar~n ~li~kisi : Eshab-~~Kehf Han'da ah~rlarla odalar~n
ili~kisi iki eyvandan ah~ra aç~lan kap~larla temin edilmi~tir. Mama
Hatun Kervansaray~'nda zemin katta bu ba~lant~~yoktur, yaln~z
ilk kattaki odalarla zemin kattaki ah~ r aras~nda dikey bir ba~lant~~
vard~r 83. Alara Han'da ise her oda ve eyvandan birer pencere yan
ah~rlara aç~lmaktad~ r. Demek ki en yak~n ah~r-oda ili~kisi Alara
Han'da kurulmu~tur. Oda ve ah~ rlar aras~ndaki bu ba~lant~~odalar~~
~s~tmak için de kullan~lm~~~olabilir. Bu, Anadoluda, köy evlerinde
~s~nmak için kullan~lan ve as~rlard~ r devam eden, ah~rlar~ n evin
alt~na yerle~tirilmesi düzenini hat~ rlatabilir.

83

Vak~flar Genel Müdürlü~ü'nden Y. Mimar Y~lmaz on~e'den sözlü bilgi.
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Anadolu D~~~ ndaki Örnekler :
Alara Han'~n dahil oldu~u plan tipine Anadolu d~~~ ndaki kervansaraylarda da pek az rastlanmaktad~r. Ne~riyata geçmi~~bütün kervansaraylar aras~nda yapt~~~m~z bir ara~t~ rma neticesinde, Anadolu
örnekleri d~~~ nda, bu tipe benzer ancak iki Han daha tespit edilebilmi~tir. Bunlardan ilki, Iran'da, Ka~ gar ve "Narynskoje" yolu üzerindeki "Ta~rabat" t~r ". (~ek. 23). Bu ta~~binan~n avlusu Anadolu Dani~mendli medreselerini hat~rlatan ta~~bir kubbe ile örtülmü~ tür. Diez,
binan~n bir Nestoryen manast~r~~olabilece~ini ve plânlanmas~nda
Budist etkilerin bulunabilece~ini ileri sürmektedir 85. Asl~nda Ta~rabat
ve Alara Han'~n planlar~~ aras~ndaki tek benzerlik bu binan~n bir
k~sm~n~ n iç içe planlanm~~~olmas~d~r.
Ikinci örnek yine Iran'da, "Dschurdscân" (Kürd~en) ve Me~hed
yolu üzerinde "Senchas"~n (Senças) 8 km. kuzeyindeki bir ribatt~r 86
(~ek. 24). Bu binan~n plan~~büyük bir avlu etraf~na yerle~mi~~odalar~,
iki yandaki ah~rlar~ , ve portal k~sm~n~n çift katl~~olmas~~bak~m~ndan
bilhassa Tercan Mama Hatun Kervansaray~'na benzemektedir. Ancak
Senças'taki ribat, portali hariç, moloz ta~la in~a edilmi~tir. Bu binalar~ n ikisinin de tarihi belli de~ildir, dolay~s~yla bunlar~n Anadolu'daki
örneklerin öncüsü olup olmad~klar~na karar vermek mümkün olmamaktad~r. Türklerin aç~k bulundu~u Budist, Nestoryen gibi etkileri
de bu bina türünün, giri~~k~sm~nda bahsetti~imiz, çapra~~k as~l ve
görev sorular~ na eklersek, sorunun ne denli güç oldu~u ortaya ç~kar.
Fakat Anadolu örneklerinin do~u etkisi alt~nda kald~~~n~~kabul etmek
Erdmann'~n 87 dedi~i gibi "bu plan tipinin Anadolu avlulu Hanlar~n
çok ufalt~lm~~~avlu ile ba~ka bir ifade ~ekli" yani, iklimsel etkenlerden
dolay~~oldu~unu kabul etmekten daha do~rudur kan~s~nday~z.
Anadolu içindeki ve d~~~ ndaki örneklerin hepsinde bir ortak
özellik göze çarpmaktad~ r; o da, tek odalar~~verilen ve oturma ve yat84 Fazla Bilgi için Bk. Ernst Diez, Die Kunst Der Islamische Völker, Berlin 1915,
ss. 99 -150 Ernst Diez, Die Globus, 1904. Joseph Styzgowski, Die Baukunst Der Armenien und Europe, Band I, Wien, ss. 650 - 651. Kuban, op. cit. s. 159.
85 Diez, Die Kunst ... , s. 99, Diez ayn~~zamanda Ta~rabat'~n Iran ve M~s~r
medreselerinin orijini oldu~unu, Kahirede ki Hasan Medrese ile kar~~la~t~rarak,
söylemektedir.
86 Fazla bilgi için Bk. Müller, op. cit. s. 30. Ernst Diez, Churasanische Baudenkmaler, Band I, 1918, Berlin, s. 85.
87 Erdmann, op. cit. s. 187.
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ma mekânlar~~aras~nda ayr~nt~~yapmaya kadar varan önemdir. Bu özel
durum odalar~n binan~n en önemli unsuru oldu~unu ve giderek s~radan bir seyyah~n kalaca~~ndan daha uzun müddet kullan~ld~~~n~~dü~ündürmektedir. Ticari amaçlara hizmet etmiyen Eshab-~~Kehf Han'da
durum böyledir. Zaten Eshab-~~ Kehf Han ve Ta~rabat kendilerini
inceliyen Özgüç-Akok 88 ve Diez 89 taraf~ndan medreseye benzetilmi~lerdir. Kuban 90 ise bu tür Han~n zaviyelerin öncüsü olabilece~ini
söylemektedir. Hanlar~n girift fonksiyonlar~~ve Selçuklu sosyal hayat~~
üzerindeki bilgimizin k~tl~~~ndan bu plân tipini bir tek yarat~c~~faktörü
ba~lamaktan sakmmaktay~z. Yaln~z, kar~~la~t~rmalara dayanarak,
Alara Han'~n kendi türü içinde özel bir yeri bulundu~unu ve çe~itli
mekânlar aras~nda fonksiyonlara ba~l~~ayr~nt~lardan dolay~~hem kendi
grubunda hem de bütün Hanlar aras~nda en geli~mi~~örnek oldu~u
muhakkakt~ r. Kendi grubunda tipik olan aç~k avlu yerine kapal~~ koridoru da Alara Han~~ di~erlerinden ay~ rmakta ve belirgin bir özellik
sa~lamaktad~ r.

88

Ozgüç Akok, op. cit. s. 84.

Bk. dip not 85.
° Kuban, ibid.

89
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A. Tükel

~~— Alara Kalesi - Han yönünden görünü~~— Alara Castle seen from the Han direction
( Tükel ar~ivi neg. no. 601875)
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.1. Tiikel

~~ o — Kital e çerc;~: csi~~ i~~~ ke~ t~ crli k~sm~ n~ n bir parças~~
Part of the arched section of the inscription panel.
( Tükel ar~ivi neg. no. 601862)

I — Avlunun kuzey - do~u kö~esi
The north-east corner of the court.
( Tükel ar~ivi, neg. no. 601930)
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18 — Çe~me eyvan~n y~ld~z tonozu
The starvault of the fountain eyvan
( Tükel ar~ivi neg. ro. 351269)

19 — Y~ld~ z tonozun üstten görünü~ü
The top of the star vault
( Tükel ar~ivi neg. no. 351196)

A. Tükel

20 - Mihrap nisinin milin üstünde kalan kemer k ~sm~~
The part of the mihrap niche seen over the loam bed.
(Tükel ar~ivi neg. no. 601877)

Orta k~sm~n koridorunun kuzey yan~~
The north side of the core corridor
(Tükel ar~ivi ~~eg. no. 351177)
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Tiikel

23 — Orta kis= koridort~~ kun kuzey - do~u üst kö~esi
The north - east upper corner of the core-corridoi( Tükel ar~iri neg. no. 601859)

24 — Kuzey koridoru — North corridor
( Tükel ar~ivi neg. no. 351222)

A. Tükel

25 — Bat~~koridoru
West corridor
( Tükel ar~ivi neg. no. 351209)

26 — Bat~~ ah~r~~
\ Vest stables
( Tükel ar~ivi neg. no. 351212)

•

A. Tükel

27 — Do~u koridoru
East Corridor
( Tükel ar~ivi neg. no. 351221)

28 — Do~u ah~r~~
East stables
( Tükel ar~ivi neg. no. 351220)

A. Tükel

Güney koridoru
South Corridor
( Tükel ar~ivi neg. no. 351215)
29 -

30 — Güney ah~r~~
South stables
( Tükel ar~ivi neg. no. 351214)
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plan - actual
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3 — Plan restitüsyon (orjinal hali)
Plan - reconstruction drawing

A. Tükel

A. Tükel

A. Tükel

C _2

<

E
C_ 1

.1. Tikel

r-

C

L
T

E
~

L
T

A. Tükel

Section C-C'
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16 — Çe~me eyvan~n tonoza haz~ rl~k detay~~
The passage detail to the star vault.
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— Arslan ba~~~kandilliklerinin üst görünü~, kesit, yan ve ön görünü~ü.
The top view section, Side and front elevations the candle brackets.
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Alara Han plan röleyesi (S. Lloyd - D. S. Rice
Alara Han plan (S. Lloyd - D. S. Rice)
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21 — a) Eshab-~~ Kehf Han - plân rölevesi (T. Özguç - M. Akok)
Eshab-~~ Kehf Han - plan (T. C~zgüç - M. Akok)

b) Eshab-~~ Kehf Han - kesit (T. Özguç - M. Akok)
Eshab-~~ Kehf Han - section (T. Özgi~ç - M. Akok)

A. Tükel

2 2 -Tercan

Mama Hatun Kervansaray' - plan rölevesi
(Vak~ flar Genel Müdürlü~ü)
Tercan Mama Hatun Caravanserai - plan

1. Tükel

23 — Ta~rabat - plan (Stryzgorwski)
Ta~ rabat - plan (Stryzgorwskil

A. Tükel

24 — Sechas'ta Ribat (K. Muller)
The Ribat in Senchas (K. Muller)

