RUHA (URFA) HANLARI ÜZER~NE B~R DE~ERLEND~RME
AD~L ÖZME
Urfa ~ehir merkezinde, tamam~n~~ya da bir k~sm~n~~koruyup, günümüze
kadar gelebilen 11 ~ehiriçi hani bulunmaktad~r. Ayr~ca bugün mevcut olmayan hanlardan, hava foto~raflar~~ve kaynaldardan yararlamlarak 13 tanesinin
isimleri saptanm~~, yerleri lokalize edilmi~~(Harita: 1) ve 5 tanesinin de tarihleri tespit edilmi~tir.
Bu hanlardan 20 adedinin, bir avlulu olarak in~a edildi~i saptanm~~t~r.
Hanlar~n ço~unlu~unda avlu kare veya dikdörtgen planl~~iken, Aslanl~~Han
(1649'dan önce), Kumluhayat Han~~(en geç 19. yy), Mençek Han~~(18. yy.
ba~~ ), Hac~~Kamil Han~~(1823), Millet Han~~(17. yy.'~n 2. yar~s~~ile 18. yy.'~n
sonu aras~nda) ve Topçu Han~~(1903) avlular~~yamuk planl~~olarak düzenlenmi~tir (Plan: 1-10, Resim: 1-5, Tablo: 1).
Urfa hanlar~~kat say~lar~na göre tek katl~, k~smen iki katl~ , iki katl~~ve
k~smen üç katl~~olmak üzere, kendi aralar~nda dört gruba ayr~l~r (Tablo: 1).
Tek katl~~hanlardan yaln~zca Samsat Kap~s~~Han~~(1600-1649 tarihleri
aras~ ), Millet Han~~ve Kumluhayat Han~~günümüze gelebilmi~tir. Tek katl~~
olarak düzenlenmi~~~ehiriçi hanlar~ndan, 1432 tarihli Bergama Ta~~Han'~~ile
Balat'daki Mente~eo~ullar~~Dönemi'ne ait iki hani, Beylikler Dönemi örnekleri olarak verebiliriz°. Bugüne kadar yap~lan ara~t~rmalar, Osmanl~~Dönemi'nde tek katl~~ve avlulu plan tipinde in~a edilmi~~hanlardan Tire Çöplü Han
(1426-1442) 2 , Gaziantep Hi~va Han~~(16.yy.) 3, ~zmir Sulu Han (en geç 1671) 4
ve Pocitel'deki ~i~man ~brahim A~a (~brahim Kethuda) Han~'mn (16. yy. ortalar~ )5 mevcut oldu~unu göstermektedir. Oldukça az örne~i görülen tek
I A. Ba~, " Beylikler Dönemi Hanlar~nda Uygulanan Plan ~emalan", 9. Milletleraras~~Türk
Sallanan Kongresi, 23-27 Eylül 1991, Bildiriler, C. III, Ankara 1995, 5.278.
2 M. Özer, Tire'de Ticaret Yap~lar~, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat
Tarihi (Sanat Tarihi) Anabilim Dal~, Yayunlanmanu~~Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1992, s.54-59.
3 F. Öztürk, Gaziantep His~a Ham va Anadolu Ham, (A.Ü. Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi,
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Yaymlanmam~~~Lisans Tezi), Ankara 1994, 5.23-24, Resim: 122.
4 B. Ersoy, Izmir Ilanlar~ . Ankara 1991, 5.11-13.
E. H. Ayverdi, Avrupa'da Osmanl~~Mimari Eserleri, Yugoslavya, C. II, ~stanbul 1981, 5.152.

AD~ L ÖZME

132

katl~~ve avlulu hanlardan, Urfa'da bugün üç han~ n günümüze gelmi~~olmas~~
önemlidir.
Urfa'da k~smen iki katl~~ hanlardan iki örnek bulunmaktad~ r. Bu plan
tipi, bir katl~~ hanlardan iki katl~~ hanlara geçi~~tipi olarak de~erlendirilebilir.
Topçu Han~ 'n~ n bat~~ kanad~~üzerinde yan yana s~ ralanm~~, avlu cephesine
segment kemerli birer kap~~ ve pencere aç~ kl~~~~ile ba~lanan odalar, yap~ n~ n
k~smi ikinci kat~ n' olu~turur. 1900 tarihli Bican A~a Han~ 'nda ise, güney
cepheden bir kap~~ aç~kl~~~~ile k~smi ikinci kata ula~~l~ r. Kitabesinde misafirhane olarak belirtilen bu kat~ n, bugün yaln~zca duvarlar~ n~ n bir bölümü
ayakta kalabilmi~tir. Bu plan tipin örnekleri olarak ~zmir Girid Hani (18.yy)",
Gaziantep Yüzükçü Hani (1800-1801) 7 , ~zmir Arab Hani (19.yy'~ n 2.yar~s~ ) 8 ,
Birecik Sabunhane (en geç 1890)9 ve Belediye Ham (1896-1897) '" say~labilir.
~zmir Arap Hani, ~zmir Girid Ham ve Birecik Sabunhane'de ikinci kat, giri~~
cepheleri üzerinde yer al~ rken; Topçu Han~ 'nda ikinci kat, Birecik'teki Belediye Han~ 'nda oldu~u gibi bat~~kanat üzerinde yer al~ r. Gaziantep Yüzükçi~~
Han~ 'ndaki k~smi ikinci kat, güney ve bat~~kanatta olup L planl~d~ r.
Urfa hanlar~~içerisinde en büyük grubu bir avlulu ve iki katl~~ hanlar
olu~turur.
Bugün tamamen yok olan Aslanl~~ Han ile Mençek Hani, Hac~~Kamil
Hani, ~aban Hani (1703 tarihinden önce) ve ~ark ~shani (1907) bu plan tipinin örnekleridir. Tire Lütfü Pa~a Hani (16.yy) ll Gaziantep Yeni Han
(1757-1785) 12, ~z~nir Mirkelamo~lu Ham (18.yy'~ n son çeyre~i)", Manisa
Yeni Han (1860-1862) ", Gaziantep Elbeyli Ham (19.yy. sonu)" benzer
örnekler olarak verilebiliri".

6

B. E~~soy, a.g.e., 5.50-51.

7 M. Özkarc~ , "Gaziantep'te
8 B. Ersoy, a.g.e., s.47-50.

Dört Han", Vak~ flar Dergisi, C. XXVI, Ankara 1997, s.276-277.

9 C. Kürkçüo~lu, 1996, s.75-76 S. Gündüz, "Hanlar", Birecik, Halfeti, Surt~ç, BOZOVa
ilçeleri ile Ru~nkale'deki Ta~~nmaz Kültür Varl~klar], (Ed. A. Durukan), Ankara 1999, s.127-129.
1° S. Gündüz, a.g.m., 5.121-126.
Il M. Özer, a.g.e., 5.76-84.
12 N. Güngör, Gaziantep Elbeyli Hani ve Yeni Han, (A.Ü. Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi,
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Yaymilanmam~s Lisans Tezi), Ankara 1995, 5.25-29.
13 B. Ersoy, a.g.e., 5.30-35.
~ . Kuyulu, Kara Osmano~lu Ailesi'ne Ait Mimari Eserler, ( A. Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yay~nlanmam~s Doktora Tezi), Ankara 1988, 5.76-88.
15 N. Güngör, a.g.e., s.16-24.
16 S~n~fland~rma için bkz. B. Ersoy, "Osmanl~~ ~ehiriçi Hanlar~ , Plan Tasar~ m~~ile Cephe ve
Malzeme Özellikleri", Sanat Tarihi Dergisi, VII, ~zmir 1994, s.75-97.
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Urfa'da, bir avlulu ve k~smen üç katl~~hanlardan iki örnek bulunmaktad~r. 1563 tarihli Gümrük Han'~n, do~u cephesindeki giri~~aç~ld~~~ n~n üzerinde yer alan mescidin iki yan~ nda, asma kat olarak in~a edilen üç oda,
k~smi üçüncü kat~~olu~turur. Barutçu Han'da (17.yy sonu-18.yy ba~~) ise, bugün kuzey ve bat~daki ayakta, do~u kanatta izleri saptanabilen U ~eklinde
üçüncü kat yer al~r. Bu kat, önde bir koridor ve bu koridora aç~lan farkl~~ büyüklükteki düz ah~ap tavanl~~odalardan olu~maktad~r. Bu plan tipinin benzer
örnekleri olarak Merzifon Ta~~Han (17.yy)" ve ~stanbul Kalc~lar Hani
(18.yy)18 gösterilebilir. Merzifon Ta~~Han'da, kuzey kanat alt katta yer alan
ah~r k~sm~ndan; ~stanbul Kalc~lar Hani ise, e~imli bir arazide in~a edilmesi
nedeniyle, k~smen üç katl~~olarak düzenlenmi~tir.
Urfa hanlar~nda yolcular~n/tüccarlar~n kald~ klar~~ya da büro olarak
kulland~klar~~mekanlar~n genellikle revaklar~n gerisinde, avluyu tek s~ra halinde ku~atuklarm~~görürüz. Yaln~zca Gümrük Han'da farkl~~bir düzenleni~~
görülür. Üst katta do~u ve kuzey kanat, d~~~cephede yer alan dükkanlar nedeniyle geni~~tutulmu~tur. Bu yüzden kanatlarda yer alan mekanlar, birer
kap~~ve pencere aç~kl~~~~ile, birbirine ba~l~~iki~er oda ~eklinde düzenlenmi~tir. Benzer uygulamalara Diyarbak~r Deliller Hani (1527) ve Hasan Pa~a Han~'nda (1574-1575) da'9 rastlan~r. Deliller Han~'mn d~~tan sadece bat~~cephesinde dükkan dizilerine yer verilmi~ken, Hasan Pa~a Han~'nda tüm cephelerde dükkan dizileri yer al~r. Bu nedenle Deliller Han~'nda yaln~zca bat~~kanatta, revak gerisine birbirine birer kap~~ aç~kl~~~~ile ba~l~~iki~er oda yerle~tirilmi~ken, Hasan Pa~a Han~'nda ikinci kat revalclar~~gerisinde yer alan mekanlar, bütün katta birbirine ba~h iki oda ~eklinde düzenlenmi~tir20.
Urfa hanlarm~ n ço~unda revak gerisinde yer alan mekanlar, revaka birer kap~~ve pencere ile ba~lan~rken, istisnai durumlara da rastlan~r. Samsad
Kap~s~~Han~'nda avlu çevresinde ba~~ms~z mekanlara yer verilmemi~tir. Bu
yap~, Antalya-Korkuteli yolundaki Evdir Han'da (1210-1219)21 görülen plan~n 17. yy. da yeni bir tekrar~~niteli~indedir.
17 S.
18 C.

Erken, Türkiye'de Vak~ f Abideler ve Eski Eserler, C. 1, Ankara 1983, s.323-325.
Güran, Türk Hanlarm~n Geli~imi ve ~stanbul Hal~lar~~Mi~narisi, ~stanbul 1978, s.123-

124.
18 Bkz. M. Sözen, Diyarbak~r'da Türk Mima~isi, ~stanbul 1971, 5.193-199.
20 B. Ersoy, "Diyarbak~r Deliller Ham", Kültür ve Sanat (Diyarbak~r Özel Say~s~), Say~:28,
Ankara 1995, s.21-23; E. E. Bay, Diyarbak~r Hanlan, (A.Ü. Dil ve Tarih-Co~rafya Fahlltesi,
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Yay~nlanmam~~~Lisans Tezi), Ankara 1990, s.1-17.
21 ~. Itler, Tarihi Türk Hanlan , Ankara 1969, s.20.
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Hanlarda, mekanlar bazen de eyvan ~eklinde düzenlenmi~tir. Mencek
Hani alt kat bat~~kanad~nda; s~ral~~olarak bir eyvan bir mekan ~eklinde düzenleme yap~lm~~ken; ~aban Hani üst kat güney kanatta yer alan mekanlar
tümüyle eyvan ~eklinde düzenlenmi~tir. Ayn~~düzenlemeye Kumluhayat Han~'nda da rastlan~r. Han~n avlu kuzeybat~~kanad~, ~aban Han~'nda oldu~u
gibi eyvan dizisi ~eklinde düzenlenmi~tir. Benzer bir uygulamaya da Gaziantep Belediye Ham (1885-1886)'nda ve Kilis Andibendio~lu Ali Efendi Hani
(1905)'nda rastlan~r. Belediye Han~'nda, güney kanatta avluya aç~lan eyvanlara yer verilirken"; Andibendio~lu Ali Efendi Han~'nda ise, güneydeki kanatta çapraz tonoz örtülü hole aç~lan, bat~~yöndekiler daha dar olarak in~a
edilmi~, kar~~l~kl~~dörder eyvan bulunmaktad~r.
~aban Han~'nda dikkat çeken di~er bir durum ise, üst kat güney kanatta
yer alan revaklann önünde geni~~bir teras~n bulunmas~d~r. Alt katta bulunan
ah~nn geni~~tutulmas~ndan dolay~~üst katta böyle bir zorunluluk do~mu~tur.
Benzer bir düzenleme de 1698-1699 tarihinde in~a edilen Amasya Ta~~Han'da uygulanm~~t~r". Burada üst kat~n do~u, bat~~ve kuzey kanatlar~, d~~~cephede yer alan dükkanlardan dolay~~ geni~~tutulmu~, bu nedenle revaldann
önünde, ~aban Han~'nda oldu~u gibi geni~~teraslar olu~mu~tur. Bu teraslardan do~u ve baudakinin ortas~na birer, kuzeydekine de iki mekan yerle~tirilmi~tir 25.
Urfa hanlar~n içerisinde, plan tasar~m~~aç~s~ndan dikkati çeken bir han
da Kumluhayat Han~'d~r. Han~n avlu güneybat~~kanad~nda, ortada büyük bir
eyvan ve yanlarda iki mekan ~eklinde bir düzenleni~~görülmektedir. Anadolu
hanlannda rastlanmayan bu düzenleni~e, Suriye hanlarmda rastlamaktaym.
Halep'teki 1516 tarihinden sonra in~a edilmi~~Kurt Bey Han~'nda da benzer
bir düzenleni~~görülür. Söz konusu han~n bat~~kanad~nda Kumluhayat Han~~'nda oldu~u gibi bir eyvan ve iki mekan ~eklinde bir düzenleni~~görülmektedir 26.

" M. ~ozkarci, a.g.m., s. 275-312.
23 A. Dündar, Kilis'teki Osmanl~~Dönemi Mimari Eserleri, Ankara 1999, 5.380-381.
24 B. Ersoy, *Osmanl~~~ehiriçi Hanlarmdan önemli Bir örnek: Amasya Tas Han", 9.
Milletleraras~~Türk Sanatlar~~Kongresi, Istanbul 23-27 Eylül 1991, Ankara 1995, 5.81-92.
25 B. Ersoy, a.g.m., s. 81-92.
26 k Raymond, Osmanl~~Dönemi Arap Kentleri, (Çev. Ali Berktay), Istanbul 1995, 5.174183, plan:19.
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Urfa hanlar~ nda dikkati çeken di~er bir uygulama Barutçu Han~, Topçu
Han~~ve Bican A~a Han~ 'nda görülmektedir. Bu hanlarda, üst katta yer alan
k~smi ikinci veya üçüncü katlara, avlu kanatlar~ nda yer alan merdivenlerin
d~~~nda, d~~~cephelerden de bir veya iki kap~~ile geçi~~sa~lanm~~t~r. Bu uygulaman~n di~er örneklerine Birecik Sabunhane'de27 ve Kilis Andibendio~lu
Ali Efendi Han~'nda" rastl~yoruz. Bu yap~larda da üst katta yer alan ikinci
katlara, d~~~cephede yer alan bir kap~~aç~kl~~~~ile ç~k~~~sa~lanm~~t~r.
Urfa hanlar~nda ah~ r/develik, avlu kanatlanna yerle~tirilmi~tir. Gümrük
Han~, Mencek Han~, Barutçu Han~, Millet Han~'nda ah~r bir veya iki kanad~~
kaplarken; Hac~~Kamil Han~'nda alt kat, kitabesi bulunmayan ve Candaro~lu
~smail taraf~ndan yapt~ r~ld~~~~belirtilen Kastamonu ~smail Bey Han~ 'nda oldu~u gibi, bütünüyle ah~r olarak düzenlenmi~tir. ~aban Han~~ d~~~ ndaki bütün hanlardaki ah~ rlar, Tire Çöplü Han ve Kutu Han'da (1429) oldu~u gibi,
revaklarla avluya aç~l~rken, ~aban Han~'ndaki ah~r, bir kap~~aç~kl~~~~ile avluya
ba~lanmaktad~r.
Anadolu ~ehiriçi hanlar~nda olu~turulan mescit; yap~lar~n alt kat~nda,
üst kat~nda veya avlu ortas~nda olmak üzere üç ~ekilde görülürken30, Urfa
hanlan içerisinde bugün yaln~ zca Gümrük Han'da mescit bulunmakta ve üst
katta giri~in üzerinde yer almaktad~ r. Gümrük Han~'nda oldu~u gibi, Diyarbak~r Deliller Han~'nda31, Tire Kutu Han'da32, Ankara Çengel Han (15221523)'da33 ve Kastamonu Yan~k Han'da (17.yy sonu-18.yy.ba~~) 34 mescidler,
giri~~eyvan~n~n üstünde yer almaktad~r. Sonradan yap~lan onar~m ve de~i~iklikler, di~er Urfa hanlar~nda mescit k~sm~n~n yerini tespit etmemize olanak
vermez.
Urfa hanlanndan sadece Barutçu Han'da tuvalet mekan~~görmekteyiz.
Burada, alt kat~n güney kanad~nda revaldann aras~ nda yer alan segment ke-

Gündüz, a.g.m., s.127-129.
Dündar, a.g.e., s. 380-381.
Z. K. Bilici, Kastamonu'da Türk Devri Mimarisi ve ~ehir Dokusunun Geli~imi (18. Yüzy~l
Sonuna Kadar), (A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yaynnlanmanus Doktora Tezi), Ankara 1990, s.
116. sek. 61.
3° B. Ersoy, a.g.m. 1994, s.84.
31 E. E. Bay, a.g.e., S.1.
32 M. 'Özer, a.g.e., s.60-67.
33 B. Ersoy, a.g.m. 1994, s.84.
34 Z. K. Bilici, a.g.e., s.271-297.
27 S.

28 A.
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merli kap~~ aç~ kl~~~~ile girilen ve bugün de tuvalet olarak kullan~lan küçük
mekan~ n, orijinalde de tuvalet olarak kullan~ld~~~~dü~üncesindeyiz.
~ad~ rvan ise, bugün yaln~zca Hac~~Kamil ve Mençek Ham'nda görülmektedir. Ancak, yap~lan onar~mlarla orijinal durumlar~n~~tamamen yitirmi~lerdir.
Urfa hanlar~nda ta~~y~c~~sistemleri duvar, ayak, sütun, konsol ve destek
kemerleri olu~turur (Tablo: 1).
Duvarlar, ta~~y~c~~duvar ise, kesme ta~~kaplamal~~moloz dolgulu duvar
olarak; perde duvar ise, kesme ta~~olarak in~a edilmi~tir. Ta~lar aras~nda ba~lay~c~~harç olarak küfeki ta~~~tozu, kireç ve su kar~~~ m~ndan elde edilen "kül
kireç" denilen harç kullan~lm~~t~r.
Sütun sadece Barutçu Han ve Mençek Han~ 'n~n ikinci kat revaklar~nda,
revak kemerlerini desteklemek amac~yla kullan~lm~~t~ r. Her iki yap~da da sütunlar e~~yükseklikte, ayn~~çapta ve monobloktur. Ba~l~ klar her iki yap~da da,
kesik koni ~eklindeki bir alt bölüm üzerinde, kö~eleri yuvarlaulm~~~kare
prizma formludur. Sütunlar Mençek Han~ 'nda do~rudan kare prizma
formlu altl~ klar üzerine otururken, Barutçu Han'da kare prizma kaide üzerine profilli bir bilezikten sonra oturmaktad~ r. ~zmir K~zlara~as~~
Ham(1744) 36, Mirkelamo~lu Hani", Diyarbak~ r Hasan Pa~a Hani ve
16.yüzy~la tarihlenen Çifte Han'da da, avlu revaklar~nda Urfa örneklerimizde
oldu~u gibi sütun kullan~lm~~t~r" (Tablo: 1).
Paye en fazla tercih edilen ta~~y~c~~elemand~r. Revak kö~elerinde daha iri
boyutlu L, kare ve dikdörtgen payeler tercih edilirken, revak cephelerinde
yer alanlar dikdörtgen formludur. Bu payeler Millet Hani, Topçu Ham, Hac~~
Kamil Hani, Gümrük Hani revak kö~elerinde ve ~aban Han~ 'mn ah~r bölümü tonozlar~n~~destekleyen iki payede oldu~u gibi, adeta fil payeler ~eklindedir (Tablo: 1).
Konsol, Gümrük Han~ 'mn do~u cephesinde, giri~in üzerinde yer alan
mescit duvar~ n~n kuzey ucunda, saçaklarda ve birinci kat~n revaklar~mn üzerinde; Barutçu Han'~n üçüncü kat merdivenlerinin alt~nda ve Bican A~a HaZ. Akkoyunlu, Geleneksel Urfa Evlerinin Mimari Özellikleri, Ankara 1989, s.121.
Ersoy, a.g.e., s.24-30.
37 B. Ersoy, a.g.e., s.30-36.
38 E. E. Bay, a.g.e., s.7,18.
36 B.
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n~ 'mn güney cephesinde ikinci kata ç~ kan giri~~aç~kl~~~= üzerindeki ç~ kmada kullan~lm~~t~r. Di~erlerinde sade bir özellik görülürken, Bican A~a
Han~'nda üç konsol dizisi, üç kademe yaparak yükselmekte ve uçlar~~bezemelerle sonlanmaktad~r. Benzer konsollara Urfa evlerinde de s~kça rastlan~r 39.
Kemer revaidarda, kap~~ve pencere aç~ kl~ klannda, ni~lerde, portal kavsaralar~nda ve tonozlar~~desteklemek amac~yla kullan~lm~~t~r. Kemer tipi olarak
yar~m daire, sivri, ka~, dilimli, segment ve sepet kulpu tercih edilmi~tir. Urfa
hanlar~ ndan sadece ~aban Har~l ah~r k~sm~~ve Hac~~Kamil Han~~alt kat kö~e
mekan tonozlar~nda destek amac~yla kullan~lm~~t~r. Revaklarda daima sivri
kemer tercih edilmi~tir. Tek istisnai örnek ~aban Han~'d~r. Burada, revaklarda ilk yap~~döneminde sivri kemer, sonraki bir dönemde yap~lan onar~mlarda ise, yar~ m daire kemer kullan~lm~~t~r. Ka~~kemer, Gümrük Han~~mescidinin do~u cephesindeki orta pencere al~nl~~~~ku~atma kemerinde, üst kat
do~u ve kuzey kanatlar~nda ard arda in~a edilen ikili mekanlar~n ara duvar
pencerelerinde kullan~lm~~t~r. Dilimli kemer, yine Gümrük Han~~mescidi
do~u cephesinde yer alan pencere al~nl~klarmda üç dilimli, Millet Har~l portal ku~atma kemerinde be~~dilimli, Millet Han~~örtü sistemine ç~k~~~~sa~layan
kap~~ve Barutçu Han~~üçüncü kat avlu cephesindeki orta pencerede çok dilimli olarak uygulanm~~t~r. Sepet kulpu kemer, yaln~zca Hac~~Kamil Han~~üst
kat bat~~revak~~gerisindeki mekanlar~ n kap~~ve pencerelerinde kar~~m~za ç~ kar (Tablo: 1).
Urfa hanlar~nda örtü sistemi olarak tonoz, ah~ap tavan ve çat~lar ile, düz
salma ta~~örtü kullan~lm~~t~r.
Tonoz olarak be~ik tonoz ve çapraz tonoz tercih edilmi~tir. Be~ik tonoz
yaln~zca Topçu Han~'n~n avluya giri~~holü üzerinde ve ~aban Han~'n~ n kuzey
ve do~u revaklar~ndaki ikinci dönem onar~mlar~nda kullan~l~ rken; di~er
hanlarda sivri be~ik tonoz tercih edilmi~tir. Sivri be~ik tonozdan sonra en
fazla tercih edilen tonoz tipi, çapraz tonozdur. Geleneksel Urfa evlerinde40
ve di~er an~ tsal yap~larda da bu tonoz tipleri s~kça kullamlm~~t~r41.

39 Z.

Akkoyunlu, a.g.e., s.161-162.
4° Z. Akkoyunlu, a.g.e.
41
M. Alper, Urfa'n~n Mekansal Yap~s~~Türk-~slam Mimarisindeki Yeri, (~.T.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yarmlanmami~~Doktora Tezi), ~stanbul 1987, s.10-56; C. Kürkçüoklu, ~anl~urfa
Camileri, Ankara 1993.
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Ah~ap tavan ve çat~lar, Barutçu Han'~ n üçüncü kat~~ve Topçu Han~ 'n~ n
ikinci kat~ ndaki mekanlar~ n tavanlar~nda içte düz örtü, d~~ta ise be~ik çat~~
~eklinde görülür. Benzer uygulamalar Birecik Çifte Han ve Belediye Han~ 42
ikinci kat mekanlar~ n~ n örtü sisteminde görülmektedir. Her iki yap~ da da üst
kat odalar~n~n üzeri ah~ap tavan ile örtülmü~tür. Ayr~ca, Çifte Han üst kat
odalar~, Topçu Han~ 'nda oldu~u gibi ah~ap direklerle ta~~ nan bir sundurmaya aç~lmaktad~ r". Ah~ap örtü kullan~ m~~ daha çok Gaziantep hanlar~ nda
yayg~nd~ r. Kentte Elbeyli Han~~hariç, di~er bütün hanlar~ n üst kat revaklar~ n~ n üzeri, alttan ah~ap kiri~lemeli düz tavan, üstten k~rma kiremit çat~~ ile örtülüdür44.
Barutçu Han~ 'n~n ikinci kat revaklar~n~ n örtüsünde ve Mençek Han~ 'n~ n
ikinci kat bat~ , güney ve kuzey revaklar~ mn örtüsünde düz salma ta~~örtü
kullan~lm~~t~ r. Erken uygulamalar~ na Erzurum Çifte Minareli Medrese (13.
yy. sonu) eyvan önü" ve Korkuteli Sinaneddin Medresesi (1319) 46 kuzey ve
güney yöndeki revaklarda rastlad~~~ m~ z bu örtü sistemi, çok tercih edilmemi~tir.
Pencereler dü~ey dikdörtgen ~eklindedir. Aslanl~~ Han, Gümrük Han ve
~aban Han~ 'nda avlu cephesindeki pencereler düz atk~~ ta~~~ile örtülürken,
Gümrük Han~ 'nda sonraki ilavelerde segment kemerli pencereler kullan~lm~~t~r. Bu yap~ lar d~~~ ndaki tüm hanlarda avlu cephelerinde, segment kemerli pencere aç~kl~klar~~tercih edilmi~ tir. Ancak, avlu cephelerinde segment
kemerli pencereler kullan~l~ rken, d~~~cephe pencerelerinde düz atk~~ta~l~~
pencereler daha çok yer almaktad~ r. Istisnai iki örnek ~ark ~~~Han~~ ve Barutçu Han'd~ r. ~ark ~~~Han~ 'nda bütün pencereler segment kemerli iken,
Barutçu Han~ 'n~ n yaln~zca giri~~cephesi ikinci ve üçüncü kat pencereleri
segment kemerlidir. Düz lentolu ve segment kemerli pencereler d~~~ nda, Barutçu Han'~ n üçüncü kat avlu cephesi ortas~ nda yer alan pencerede dilimli
kemer; Gümrük Han~ 'n~ n üst kat kuzey ve do~u kanatlardaki mekanlar~~birbirine ba~layan pencerelerde ise, ka~~kemerler kullan~lm~~t~ r. Bu pencereler
d~~~ nda, Gümrük Han'~ n alt kat avlu revaklar~~ aras~ nda örülen geç dönem
duvarlar~ nda, kap~~ ve pencerelerin üzerinde yer alan rozet pencereler

C. Kürkçüo~lu, Birecik, Ankara 1996, s.73-75.
Kürkçüo~lu,1996: s.73-75
44 M. C~zkarc~, a.g.m., s.301.
45 O. Aslanapa, Türk Sanat~ , ~stanbul 1984: s.117-119, plan: 87.
46 S. Erken, a.g.e., s.622-626.
42

43 C.
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(havaland~rma takalan) hem hava sirkülasyonunu hem de ~~~kland~rmay~~
sa~layan ögelerdir. Madalyon ~eklinde olan bu pencerelerin benzerleri Urfa
evlerinde de çok s~k kullan~lm~~ur47.
Kap~lar ana giri~~kap~lan ve mekan kap~lar~~olmak üzere iki grupta incelenebilir. Gümrük Hani, Hac~~Kamil Hani ve ~aban Han~>nda biri daha küçük olmak üzere iki giri~~kap~s~~bulunmaktad~r. Bu kap~lar, be~ik tonozlu
kavsaralara sahip segment kemerli aç~ld~klar ~eklindedir. Di~er yap~lardan
farkl~~olarak, yaln~zca Millet Han~'mn portal ku~atma kemeri be~~dilimli olarak tasarlanm~~ur.
Giri~~aç~kl~klar~ndaki kap~~kanatlan, kal~n ah~ap tahtalarm yan yana getirilip, arkadan iki ya da üç ku~a~a büyük çivilerin yard~m~yla tutturularak
olu~turulur. Bunlar~n üzeri kimi örneklerde sac ile kaplanm~~ur. Mekanlan
avluya ya da revaldara ba~layan kap~lar, küçük boyutlu olarak tasarlanm~~ur.
Yakla~~k olarak 90x185 cm. boyudar~ndaki bu kaplar~n üzerinde Gümrük
Han, Aslanl~~Han ve ~aban Ham'nda oldu~u gibi, düz lento ya da di~er örnelderde oldu~u gibi segment kemer tercih edilmi~tir.
Gümrük Ham d~~~ndaki tüm örneklerde,saçaidar bir veya iki profilli d~~a
hafif ta~k~n, enli saçaldard~r. Yaln~zca Gümrük Hani d~~~cephe saçaklan küçük konsol dizisi üzerine oturmaktad~r. Benzer saçaldar, Behram Pa~a taraf~ndan Gümrük Han ile beraber 1563 tarihinde Urfa'da yapt~r~lan Dabakhane Camii48 ve Diyarbak~r Deliller Han~'nda da görülür.
Günümüzde yaln~zca üç handa korkuluk kullan~ld~~~~tespit edilmi~tir.
Aslanl~~Han, Hac~~Kamil Hani ve Gümrük Han'~n revaldann~n ta~~malzemeden, zikzakl~~forma sahip korkuluklarla çevrildi~i anla~~lmaktad~r (~eki1:1).
Bu tip korkuluklara Urfa'da sivil mimarl~k örneklerinde de rasdamr50.
Bugün yaln~zca dört yap~da çörten görülür. Samsat Kap~s~~Han~'mn avlu
cephelerinde yer alan çörtenler k~sa, küçük oluklar ~eklinde iken; Aslanl~~
Han, Gümrük Han ve Hac~~Kamil Hanida daha uzun olup adeta stilize edilmi~~aslan ba~~~formu verilmi~tir. Bu tipte çörtenlere Suriye'deld hanlarda da
rastlanmaktad~r 51.
47 Z. Akkoyunlu, a.g.e., 5.145.
48 C. Rfirkçfio~lu, a.g.e., 1993, 5.38.
49 E. E.Bay, a.g.e., 5.1-6, Resim: 1-2.
50 Z. Akkoyurdu, a.g.e., 5. 88, 89, 159.
51 E. Herzfeld, "Damascus", Ars Islamica , IX, 1942, 5.48, fig.36.
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Urfa hanlar~nda merdiven say~s~~ bir ile dört aras~ nda de~i~mektedir.
Hac~~Kamil Hani ve Bican A~a Ham'mn güney cephesindeki üst kata ç~ k~~~~
sa~layan merdivenler "T", ~ark ~~han~~ve Barutçu Han'~n do~u cephesindeki
merdivenler "U", Gümrük Han'~n avlu do~u kanat merdivenleri ile mescit
merdivenleri "L" ,di~er örnekler ise düz merdivenler ~eklindedir. Altlarmdaki mekanlara giri~i engellememek için baz~~merdivenler kemerler üzerine
oturmu~tur. Urfa hanlar~ nda dikkati çeken bir durum ise, Samsat Kap~s~~
Hani, Millet Hani, Kumluhayat Hani, Topçu Hani ve Bican A~a Ham'nda
oldu~u gibi, yap~lar~ n örtü sistemlerine ç~ k~~~~sa~layan bir veya iki merdivenin yer almas~ d~ r. Benzer bir örne~ine Suriye'de ~am yak~ nlar~ ndaki
1664/1665 tarihli Nebük Kervansarap'nda 52, Kilis Andibendio~lu Ali Efendi
Harn53 ve Bilecik Sabunhane54'de rastlad~~~m~z bu merdivenler, Güneydo~u
Anadolu Bölgesi'nde bugün de kar~~la~t~~~m~z, yaz aylar~ nda damlarda yatrna
gelene~inin hanlarda da uyguland~~~ n~~ve 19. yüzy~l sonu ve 20. yüzy~l ba~lar~nda in~a edilen hanlarda, üst katlar~n d~~ar~dan sa~lanan giri~lerle hanlardan ba~~ms~z birimler haline dönü~meye ba~lad~~~n~~ dü~ündür~nektedir.
Ni~ler dü~ey dikdörtgenler ~eklinde olup baz~ lar~~kemerlidir. Bir k~sm~~
taban seviyesinde olup, içlerinde yer alan bacalarla ocak i~levi gördü~ü anla~~lmaktad~r. En fazla örnek Gümrük Han'da yer almaktad~r. Bugün bir k~sm~~
pencere haline dönü~türülmü~, bir k~sm~~ise tamamen doldurulmu~tur.
Urfa hanlar~ nda kullan~lan ta~lar, Urfa'n~ n 5 km. bat~s~ ndaki ta~~ocaklar~ ndan al~nm~~ t~ r. Diyarbak~ r bölgesindeki bazalta kar~~l~ k, Urfa yöresinde
aç~ k renkli sar~ms~~kalker ta~~~mimariye hakimdir".
Ta~, düzgün kesmeta~, moloz ve kabayonu ta~~olarak kullan~ lm~~ t~ r.
Düzgün kesmeta~; yap~lar~n duvarlar~ nda, ayaklarda, kemerlerde ve Mençek
Han~~ ve Barutçu Han~ 'mn revak örtülerinde kullaml~ rken, kabayonu ve
moloz ta~; yap~lar~ n örtü sisteminde örgü malzemesi ve dolgu malzemesi olarak kullan~ lm~~t~ r. Urfa hanlar~nda iki renkli ta~~kullan~m~~ yaln~zca Gümrük
Han~'nda görülür. Han~ n do~u ve kuzey cephelerinde, üst kat do~u revak~ -

52 Z. Nay~r, Osmanh Mimarl~~~nda Sultan Ahmet Külliyesi ve Sonras~~(1609-1690) , ~stanbul
1975, s.224-226.
53 A. Dündar, a.g.e., s.380-381.
54 S. Gündüz, a.g.m., s.127-129.
55A. Altun, Mardin'de Türk Devri Mimarisi, ~stanbul 1971, s. 15; N. Sönmez, "Osmanl~~
Mimarl~~~ nda Yap~~ ve Malzeme Terminolojisi Üstüne Bir Deneme", Aslanapa Arma~an~ ,
~stanbul 1996, s.213.
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n~ n gerisindeki duvarlarda, bir s~ ra bazalt ve bir s~ra küfeki ta~~n~ n yatay ~eritler halinde uzamas~ , cephelere renkli bir görünüm kazand~r~ r. Benzer uygulamalar Gaziantep Merkez Hi~va Han~, Elbeyli Han~ , Yeni Han 57, Diyarbak~ r
Deliller Han~~ve Diyaitak~r Hasan Pa~a Han~'nda58, ~am Süleyman Pa~a Ham
(1732) 59, Esat Pa~a Har~l (1753)60 ve Çakmak Han'da (18.yy.)61, Halep Vezir
Han'da (1682) 62 da görülür. Bu tip iki renkli ta~~uygulamas~ na, Güneydo~u
Anadolu Bölgesi'ndeki bütün yap~~tiplerinde rastlanmas~ na kar~~l~ k, di~er
bölgelerde yer alan hanlarda nadiren kar~~la~~lmas~, bu uygulaman~ n bölgede popüler olarak kullan~ld~~~n~~gösterir'''. Mermer, yaln~ zca Gümrük Han~ 'n~ n giri~~eyvan~ n~ n iki yan duvar~ nda k~smi -sar~mtrak renkli- kaplama
malzemesi olarak kullan~lm~~t~r (Tablo: 1).
Ah~ap malzeme, Topçu Han~~ikinci kat, Barutçu Han~~üçüncü kat örtü
sisteminde, ~aban Han~'n~n ikinci dönem onar~mlar~ nda in~a edilen revaldar~n tonoz deste~inde ve hanlar~n giri~~kap~~kanatlar~ nda, pencere ve kap~~kasalar~nda kullan~lm~~t~r.
Demir malzeme ise, yap~lar~n giri~~kap~~kanatlar~nda kaplama malzemesi
olarak, çivi, tokmak gibi elemanlarda ve pencerelerin ~ebekelerinde kullan~lm~~t~r.
Urfa hanlar~nda süsleme unsurlar~ na fazlaca rastlanmaz. Yaln~zca Gümrük Han~, Aslanl~~Han, Bican A~a Han~, Topçu Han~~ve ~ark ~~~Han~'nda süsleme unsurlar~na rastlan~ r. Yap~lar~ n giri~~cepheleri, kap~~ve pencere al~ nl~ klar~, süslemelerin yer ald~~~~k~s~mlard~r ki, bunlar~~geometrik, bitkisel, yaz~~ ve
figürlü süsleme olmak üzere dört ana grupta inceleyebiliriz (Tablo: 1).
Geometrik süsleme, yo~un olarak Gümrük Han~ 'nda kar~~m~za ç~kar.
Yap~ n~ n giri~~eyvan~~yan duvarlar~nda, mihrabiyelerin üzerinde kesi~ en alt~ genlerin aralarda alt~~kollu y~ld~zlar olu~turdu~u bordür; giri~in üzerinde yer
alan mescitin sol pencere lentosunda yatay ve dikey olarak kesi~en iki ~eridi
örgüler ve bunlar~n aralarda olu~turdu~u sekiz kollu y~ld~zlardan meydana

F. Öztürk, a.g.e., s.24, resim: 7, s.16, resim :1-12.
N. Güngör, a.g.e., s.26, resim: 44-45.
58 E. E. Bay, a.g.e., 5.1-8, resim: 1-2, 22-23.
59 A. Raymond, a.g.e., s.152.
60 A. Raymond, a.g.e., s181-182.
61 R. Hillenbrand, Islamic Architecture, New York 1994, s.338-356.
62 W. Ball, Syria A Historical and Architectural Guide, London 1997, 5.131.
63 B. Ersoy, a.g.m., 1995, s.23.
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gelen kabartma bir kompozisyon yer almaktad~ r. Sa~daki pencere lentosunda ise, dü~ey eksene dik ve çapraz k~ r~ k çizgilerin e~ it uzunlukta 1 20 derecelik aç~ larla kesi~mesinden olu~an alt~~kollu y~ld~zlar ve alugen bo~luklar~ n meydana getirdi~i kabartma süslemeler yer al~ r64 (~ekil:2-4). Geometrik
süslemenin görüldü~ü di~er bir yap~~ ise, Bican A~a Han~ 'd~r. Yap~n~ n güney
cephesinde yer alan portal al~ nl~~~ nda ve konsollar~n alt~ nda, zigzaglar ile
yanyana s~ ralanan damla motifleri, yap~ daki geometrik süsleme unsurlar~ n~~
olu~turur(~ekil: 5). Geometrik bezemenin yer ald~~~~di~er bir yap~~ ~ark ~~ han~ 'd~r. Portal al~ nl~~~ ndaki kitabenin üzerinde, ay ve y~ld~z motifi i~lenmi~tir (~ekil: 6). Benzer uygulamaya Urfa'da sivil mimarl~ k örneklerinde de
s~kça rastlan~r.
Bitkisel süsleme Urfa hanlar~ndan Bican A~a Han~, Topçu Han~~ve ~ark
~~han~ 'nda görülür. Bican A~a Han~ 'mn güney cephesindeki ikinci kata ç~ k~~~~sa~layan kap~ n~ n üzerinde yükselen konsollar~~destekleyen sütuncelerin,
kaide ve ba~l~ klar~ nda, pencere sövelerinde; üzüm sallumlar~ , asma dallar~~ ile
palmetlerin meydana getirdi~i grift yüksek kabartma bitkisel kompozisyon
yer al~ r. Ayn~~ kompozisyon, bugün y~ k~lm~~~olan han~n ikinci kaun~ n pencere
sövelerinde de kar~~ m~za ç~ kar (~ekil: 7-9). Bitkisel bezemenin görüldü~ü bir
di~er yap~~ise, Topçu Han~ 'd~ r. Burada Bican A~a Han~~kadar yo~un süslemeye rastlanmasa da, yap~ n~n giri~~kap~s~ n~n kenar~ ndaki sütuncelerin ba~l~ klar~ nda, rumi ve palmetler yer al~ r. Han~n ana giri~~kap~s~~kemerinin kilit ta~~~
ile, üst kata ç~k~~~~sa~layan kap~lar~ n kilit ta~lar~ nda akantus yapraklar~~yüksek
kabartma tekni~inde i~lenmi~tir. ~ark ~~han~ 'n~n portal al~ nl~~~ nda yer alan
kitabenin üzerinde, ters palmet motifiyle taçland~ r~lm~~~"S" luvr~mlar ve kitabenin iki yan~ nda yer alan 1 2 yaprakl~~çiçek rozetleri, yap~ daki bitkisel süslemeleri olu~turur.
Urfa hanlar~ nda kitabeler d~~~ nda süsleme amac~yla yap~lm~~~yaz~lara
yaln~zca Gümrük Han~ 'nda rastland~ r. Yap~ n~ n giri~~eyvan~~yan duvarlar~ nda,
mihrabiyelerin üzerinde geometrik bordürlerin aras~ nda, Kur'an'dan al~nan
ayedere yer verilmi~tir.
Figürlü süslemeye, Urfa hanlar~ ndan yaln~zca bugün y~ k~lm~~~olan Aslanl~~Han ve ~ark ~~han~'nda rastlamaktay~ z. Aslanl~~ Har~ 'dan getirilip Urfa
64 C. Kürkçüo~lu, ~anl~ urfa ~slam Mimarisinde Ta~~Süsleme, ( S.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dal~ , Sanat Tarihi Bilim Dal~ , Yarnlanmam~s
Doktora Tezi), Konya 1998, s.71.
65 Z. Akkoyunlu, a.g.e., s.130, resim:135.

RUHA (URFA) HANLARI

143

Müzesi'nde muhafaza edilen iki aslan kabartmas~~dikkat çekicidir. Olas~l~kla
han~n giri~~cephesinde yer alan kabartmalardan dolay~, han bu isimle an~lm~~~olmal~d~ r. Profilden, ba~lar geriye dönük olarak resmedilen aslanlar, birer zincir ile ba~l~d~r. Stilize edilmi~~yüz hatlar~~bulunan aslanlarm vücut tüyleri, kabaca i~lenmi~tir (~ekil: 10-11). Aslan f~gürlerinin yer ald~~~~di~er bir
han ise, Sivas Ta~~Har~'d~ r. Burada giri~~cephesinin üzerinde kar~~l~kl~~yerle~tirilmi~~iki aslan figürü bulunmaktad~r. Bu figürler, arka ayaklar~~üzerinde
oturur biçimde tasvir edilmi~tir. Figürlü bezemenin yer ald~~~~di~er bir han,
Kilis Barmade Har~l (16.yy)'d~r. Han~n avlu güney kanad~nda yer alan mekan~n kemer kö~eliklerinde kabartma iki pars figürü (?) i~lenmi~tir. Sa~a
do~ru profilden yürür vaziyette, ba~~cepheden resmedilmi~~olan parslar~n
yüzü, stilize edilmi~tir.
Ara~urmalar~m~z, Osmanl~~yönetimine geçti~i 1517 tarihinde iki kervansaray bulunan kentte, han say~s~n~n 1649 tarihinde alt~ya, 1867 tarihinde yediye, 1883 tarihinde dokuza, 1891 tarihinden önce ll'e ve 1894 y~l~nda ise
32'ye ula~t~~~~anla~~lmaktad~ r. 1927 y~l~ nda kentteki han say~s~ n~ n 20'ye inmesi, 19. yüzy~l sonunda yo~un bir ticaret potansiyeline sahip olan kentin ticari hayat~nda da gerileme oldu~unu gösterir.
19. yüzy~la kadar kentin ticari hayat~n~n çekirde~ini, kent merkezinde
yer alan Gümrük Ham ve bedesten etraf~nda geli~en ticaret bölgesi olu~tururken; bu yüzy~ldan sonra kentin kuzeyinde çok say~da han in~a edilmesi,
ticari hayat~n ~ehrin kuzeyine, sur d~~~na do~ru geli~me gösterdi~i anla~~lmaktad~r.
Plan tiplerini belirleyebildi~imiz hanlar~n tamam~~bir avlulu olarak in~a
edilmi~tir. in~a edildi~i arazinin kadastral durumuna göre ~ekillenen hanlar,
çoklukla asimetrik plana sahiptir.
Hanlar, kat durumlar~na göre tek katl~, k~smen iki katl~, iki katl~~ve k~smen üç katl~~olmak üzere dört alt gruba aynlmaktad~r. Bu güne de~in yap~ lan ara~t~rmalar, tek katl~~ve avlulu ~ehir içi han örneklerinin oldukça az görüldü~ünü göstermi~tir. Bu nedenle Urfa'da tek katl~~ve avlulu han tipinden
üç örnek bulunmas~~önemlidir. K~smen iki katl~~ hanlar ve k~smen üç katl~~
hanlar da tek katl~~hanlar gibi ~ehir içi hanlan aras~nda az görülen bir plan

66

A. Dündar, a.g.e., s.366-371.
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tipidir. K~smen üç katl~~hanlardan Gümrük Han, bu plan tipinin bugüne
de~in bilinen en erken tarihli örne~ini yans~tmas~~aç~s~ndan önemlidir.
Urfa hanlar~nda örtü sisteminde genellikle sivri be~ik tonoz ve çapraz
tonoz tercih edilmi~tir. Barutçu Han ve Mençek Han~'n~n revak örtüsünde
düz salma ta~~kullan~lmas~~ise, bu hanlara ait bir özelliktir. Yap~larda, ah~rlar~n hep avlu kanatlar~nda yer ald~~~~görülmektedir. Urfa hanlar~n~n bazdannda, örtü sistemine ve k~smi ikinci katlara ç~k~~~~sa~layan bir yada iki merdiven bulunmas~, Güneydo~u Anadolu Bölgesi hanlan d~~~nda, di~er bölgelerde rastlanmayan bir özelliktir. Bu merdivenlerden dolay~~hanlann üzerinin, (bölgede sivil mimarl~k örneklerinde s~kça kar~~la~~lan) yazlar~~uyumak
için kullan~ld~~~n~~dü~ünmemize neden olmaktad~r. Avlu etraf~nda yer alan
mekanlar~n, baz~~hanlarda eyvan ~eklinde avluya aç~lmas~, Güneydo~u Anadolu Bölgesi hanlan d~~~nda, di~er bölgelerdeki hanlarda rastlan~lmaz. Kumluhayat Han~'nda avlu cephesinde görülen, bir eyvan ve iki yanda eyvan ile
ba~lant~l~~iki küçük mekan ~eklindeki düzenleme, Suriye Bölgesi hanlar~nda
kar~~m~za ç~kan bir özelliktir.
Hanlarda ta~~y~c~~sistemlerde düzgün kesmeta~~kaplamal~~moloz ta~~
dolgu, örtü sistemlerinde ise moloz ta~~ve kabayonu ta~~malzeme kullan~lm~~t~r. Az olsa da ah~ap tavan ve çat~lara da yer verilmi~tir.
Hanlarda süsleme unsurlanna az rastlanmaktad~r. Var olan süslemeler
portal ve portalin yer ald~~~~cephelerde yo~unla~m~~t~r. Urfa'da sivil mimarl~k örnelderindeki yo~un süslemeye kar~~l~k, an~tsal yap~larda süslemeye ender rastlanmas~~ilgi çekicidir.
Urfa hanlar~, genel plan ~emalan aç~s~ndan Osmanl~~hanlann~n özelliklerini yans~t~rken; mimari detaylar, malzeme, süsleme ve yap~~elemanlar~~ile
de bölgesel özellikleri ön plana ç~kar~r. ~ki renkli ta~~malzemenin kullan~m~,
tercih edilen örtü sistemleri, dilimli ve ka~~kemerler, süslemenin sade özellikleri bölgesel etkileri yans~t~r.
Tespit etti~imiz 32 handan 11 tanesinin günümüze gelmi~~olmas~, kültür
varl~klar~m~z~n ne kadar h~zl~~bir ~ekilde yok oldu~unu göstermektedir. Bu
hanlar~n büyük bir ço~unlu~unun yak~n zamanlarda yok edildi~ini dü~ünürsek, bu tahribat~n gün geçtikçe daha da yo~unla~t~~~~görülmektedir.
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Res. 1 - Gümrük 1-lam genel görünüm.

Res. 2 - Gümrük Ham, avlu kuzey revaklar~ .

Adil Özme

Res. 3 - ~aban Flani avlu.

Res. 4 - Topçu Hani avlu.
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Res. 5 - Barutçu Hani ikinci kat revaklan.
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IGEÇ DÖNEM EKLER!

Plan 1 - Gümrük Ham alt kat rölöve plan~ .
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Plan 2 - Samsat Kap~s~~Ham, rölöve plan~.
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Plan 3 - Millet Hani rölöve plan~.
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RÖLÖVE : Adi ÖZNIE-Lokman ÖZBEK
Plan 4 - Millet Hani rölöve plan~.

10m

Adil Özme

EZ3GE(; DÖNEM EKLER1

RÖLÖVE : Adil ÖZME-Lokman ÖZBEK

O I 2 3 4 510m

Plan 5 - Mençek Ham alt kat rölöve plan~.
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Plan 6 - Barutçu Hani alt kat rölöve plan~.
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Plan 7 - Hac~~Kamil Ham alt kat rölöve plan~.
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Plan 8 - Kumluhayat Hani rölöve plan~ .
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Plan 9 -Topçu Hani rölöve plan~.
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Plan 10 - ~ark ~~~Hani rölöve plan~ .
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~ekil 2 - Gümrük Hani, mescit penceresinin lentosunclaki süsleme (Kiirkçiio~lu'nclan).

4r:L
~ekil 3 - Gümrük Ham, mescit penceresinin lentosunclaki süsleme (Kürkçilo~lu'ndan).

Adil Öz~n e
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~ekil .1- (;rillirrik IJzt~ , giri~~CyValll dl~ varlarinclaki sr~ sle~ lle

~ekil 5 - Bican A~a Hani, güney cephedeki portal al~ nli~~~süslemeleri.

Adil Özme

~ekil 6 - Bican A~a Ham, güney cephedeki portal sütunce ba~l~~~~(Kürkçüo~lu'ndan).

~ekil 7 - Bican A~a Hani, güney cephedeki portalde yer alan palmet dizisi (Kürkçüoglu'ndan).

~ekil 8 - Bican A~a Hani, güney cephedeki portalde yer alan asma dallar~~ve üzüm salkunlar~~
(Kiirkçüo~lu'ndan).

Adil Özme

~ekil 9 - Urfa Müzesi'ndeki Aslanl~~ Han kabartmas~~ (Kürkçüo~lu'ndan).

~ekil 10 - Urfa Müzesi'ncleki Aslanl~~Han kabartmas~~ (Kiirkçüo~lu'ndan).

Adil Özme

AYAKTA OLANLAR
I) GÜMRÜK HANI
HACI KAMIL HANI
MENCEK HANI
KUMLUHAYAT HANI
BARUTÇU HANI
~ARK I~~HAM
SAMSAT KAPISI HANI
YEMEN ASKERI
MUSTAFA A~A (BICAN A~A)
HANI
MILLET HANI
TOPÇU HANI
il)~ABAN HANI
AYAKTA OLMAYANLAR
ASLANLI HAN
BEY KAPISI HANI
SEBIL HANI
HACI AL~~A~A HANI
ZENCIRL1 HAN
ALI BARGUT HANI
CESUR HAN
ASKER1YE HANI
YENI GAZHANE HANI
ESKI GAZHANE HANI
BADILLI SAIT BEY HANI
SEKTEL'1N HANI

Harita: 1/ 5000 ölçekli harita üzerinde hanlar~ n konumu.
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