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TUrk Medaniyeti Tarihinde 

KERVANSARAYLAR 

ÜRK - İSLAM Medeniyeti Tarihinde, millet ve devletimi
zin günlük ya§ayışını düzenleyen önemli· müesseselerden 
birisi de, ,kervansaraylardır. Bu müesseseler, gi:lrek ula.; 
§Ull ve gerekse askeri, siyasi ve bilhassa ticari alanlarda 
büyük ·önem ta§ırlar. Bir devleti ayakta tutan ve yücel
ten önemli . unsurlardan olan bu a.nlıı.İılarda, serbest, ra:. 
hat, illıenkli, düzenli ve güvenilir bir te§kilat ve sistem 
için, kertrıinsaraylardap. . büYük ölçüde faydala.n:ılınıŞtır. 
Türk Medeniyet Tarihi, siyasi, iktisadi, içtinial, askeri ve · 

özeliki e ticari hayattaki yüksek ve, parlak ba§arısını ve. ilerleyi§ini, 
kervansaraylara da borçludur. 

Kervansaray, önemli yollar üzerinde ve kaV§aklarda yapılmı§, mah;. 
fuz konaklama yerlerine verilen bir addır. Selçuklular zamanmda tica;. 
ret e§yası ta§ıyan «karbaniar»m ve seyahat eden yolcularm • konakla-:" 
maları ve geceyi emniyetle geÇirineleri, hanlarda, kervansaraylarda 
sağlanirdı. Bu hanlar, birbirlerinden bir· günlük mesafede yapılını§lar

lardır. Hanlar'ın büyüklerine, «Sultan fui.:iıı» veya «Kerva.ruıaraY» denir. 
Karbaniarm at .ve arai:ıalarıyle, ·eışyalarini koymaya yarayan yerleri ve; 
yolcularm istirahatıerine mai:ısus odalatı. iıalJJant ve araba tamirhane
lerini ihtiva etmektedirler. · 

Kervansarayİar, he~hangi bir baskİn, hücUni ve . türlü tecavüzden 
korunmak için, bir hisar gibi. mukavemetli. ve.· muhkem· yapılını§lardır~ 
Kalın ve yüksek duvarlarmdıi, dı§arıya açılan pencereleri yoktur. An
cak,. hava aİmak, gözetlerneyi ve savunmayi sağlamak için, :inazgal 
delikleri bulunur. Bazıları..nda etrafı gözetiemek için özel kuleler -de 
yapılını§tir. 

«Genel olarak Selçuklu kervans'arayları'nılı üç tip üzerinden yapıl
mı§ olduğunu görmekteyiz. Bunlar da, yazlık denilen avlulu, kı§lık de
nilen kapalı ve her ikisinin birle§Inesinden meydana gelen karma tip~ 

lerdir. Asıl büyük olan bu sonuncu yapılını§ olanlardır. Ama bu üç 
plandan birine uyularak yapılan kervansaraylar arasmda bile, salon ve 
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odalarm düzeninden, avlunun bir 
yanındaki ara kemerlerle biribi
rine bağlanan bölbelerinin sayısın
dan, kapalı bölümdeki farklı ayak 
sıralarmdan, mescidin ve portalin 
bulunduklan yer ve yön başkalı
ğından dolayı, ana planı bozma
yan bazı değişiklikler de göze 
Çapllf.l'». (1) · 

Büyük hanlar genellikle aviulu 
tiptedir. Bunlarda kapıdan, üstü 
açık büyük avluya girilir. Bina
nın orta kıs:inında yer alan bu 
avluyu, klilsik pla.ıılı hanlarda, 
yolcuların atıanın barındırmaya 

mahsus alıırlar, arabalan çekrneğe 
malısus sundunnalar, ot ve arpa 
depolan, eşyalan mulıafaza etme

. ye malısus merikapılı depolar ve 
yolcuların kalınalanna aynlan o
ca.klı odaiara bölünmüş salonlar 
ve odaiar kuşatır. 

Büyük kapının yanmda bekçi 
ve mulıafız odalaraı, kahve ocağı, 
rialbant ve araba tamirhanesi var
dır. Haikın namaz kılınası için, 
ekseriya, avinun ortasında bir de 
mescid bulunur. Avlunun kapıya 
karşı olan tarafında, ·içi ayaklar 
ve kemerlerle gözlere aynlınış ve 
üstü kargir kubbelerle örtüimüŞ, 
mulıafazalı büyük bir bina kısmi 

. vardır ki, burada her bölmenin 
bir ocağı olup, gelen yolcular, .eş
yaiariyle beraber bu ocaklarm ba
şına inerlerdi. 

Anadolumuzun her tarafmda ve 
büyük ticaret yollan üzerinde Sel
Çuklular'dan kalma böyle pek çok 
han ve kervansaraya rastlanır. 
Bugün pek çoğu maalesef harabe 
haline gelmiş bu hanlar arasmda 
Antalya'da Evdir Ham (M. 1219), 
Konya - Aksaray yolu üzerindeki 
Sultan Ham (M. 1229); Antaiya 
yakınında Kırkgöz Ham (M. 
1236), Tokat Pazar Köyü yakı
nmda Hatun Ham (M. 1239), 
Alaiye'de Şerefza Ham (M. 1236-
1245) gibi büyüklü-küçüklü han
lar, akla ilk gelenlerdir. 

Aralanndaki uzaklık, deve yü~ 
rUyüşü ile günde dokuz saat, yani 
40 ımı. esas tutularak tesbit edil
miştir. 

Barış zamanlannda pazar yeri 
olarak iş gören kervansaraylar, 
savaş günlerinde ise, kale olarak 
da kullanılırc:İı. Nitekim, Moğol 

kumandanı Erincin'e karşı savaş 
açan İlyas adındaki Türk Beyi, 
yenilgiye uğramamak için, Konya
Aksaray yolu üzerindeki Sultan 
Ham'na sığııun:ıŞ, burada 20.000 
kişilik Moğol ordusunun bütün 

şiddetli saldırılanna tam iki ay 
dayanmış ve sonunda Erincin, 
emeline kavuşamamıştır. (1) 

Ortaçağ'da Selçuklu Türkiye
si'nde ticaret devletin himayesin
de olup, muntazam yollar üzerin
deki muazzam kervansaraylann 
dünyada eşi yoktu. Sultan Ham, 
110x5Q=5.500 m• bir aiana yapıl
mıştı. Anadolu'da Selçuklular'ın 
pu çeşitten 96 kervansaray yap
tıklarını biliyoruz (2). Bu mües
seseler, ülkenin her tarafmda ra
hat bir ·yolculuk ve ticaret imkan
larını sağlıyordu. 

Türk - İslam Sanatı Tarihinde 
öneınli bir bölüm olan sivil ve as
keri mimaride olduğu kadar, me
deniyet tarihimizde de müstesna 
bir deeğr ve önemi olan Irervan
sarayların yapımına Selçuklular, 
Çok önem vennişlerdir. Ticaretin 
bir ülke ve devlet için ne kadar 
büyük önem taşıdığını çok iyi bi-

len Selçuklular, milletlerarası ti
caret yollarını ülkelerinden geçir
mek için hertürlü çarey~ başvu
rup, gerekli tedbirleri alniışlardır. 
Bunun iÇin de, yolculuklarm en 
iyi şekilde geçmesi için gerekli 

bütün imkan ve kolaylıkları sağ
lamışlardır. Bu imkanlar arasın
da, kervansaraylarm büyük yeri 
vardır. Bunlar sayesinde Suriye, 
Doğu, Batı ve Kuzey ülkeleri ile 
ticaret işleri gayet kolaylaŞtı. 

Konya'dan, Kayseri, Sivas · üze
rinden Doğuya giden yolda, ve 
yalnız Kayseri ile Sivas arasmda 
24 han bulunuyordu. Güneyde, An
talya, yolunda dahi 6 büyük han 

. yapılmıştı (1). Billıassa II. Kılıç 

Arslan'ın son yıllanndan itibaren 
Türkiye'yi kıt'alararası bir transit 
merkezi haline getirmeye muvaf
fak olmuşlardı. Selçuklular'ın mil
letlerarası ticari münasebetlere 
girdiği bu devrede inşa edilen yol
larda her türlü asayiş tedbirleri a
lınmış, yabancı tüccarlarm canı ve 

. malı devlet tarafından garanti· e
dilmiş, ülkede mulıtemel eşkiya 
baskınlarına ve denizlerde korsan 

· hücumlarma uğrayan veya gemi
Ieri.batan taeirierin zararlan taz-

min edilmek miı.lrsadiyle bir nevi 
devlet sigortası konulmuştu. BU
yük konak yerleri ve pazar ma
halleri olan merkezlerde hanlar, 
kapalı çarşılar kurulmuştu {2): 

Ziyaretçilerini bu gün bile hay
ran bırakmakta olan kervansa
raylarımızda, her türlll ihtiyacı 
giderecek tedbirler alınmıştı. Bu 
mulıteşem abidelerde yolcular, 
hayvanlariyle birlikte, üç gün 
meccanen kalmak, yemek yemek 
imkanlarına sahip bulunuyor; has
talar tedavi olunuyor ve hatta 
fakir yolculara ayakkabı dahi ve
riliyordu. Bütün bu harcamalar 
için · kervansaraylara, Sultanlar 
ve vezirler tarafından yapılan ve 
zengin vakıflarmdan, gelirler sağ
lanıyordu. Kervansaraylarda, zen
gin-fakir, hür-köle, Müslüman ve 
Hıristiyan farkı gözetilmeden bü-

. tün yolcularm eşit muameleye ta
bi tutulacağma dair vakfiye şart
lan vardır. Bu mulıteşem mües
seseler, geniş bir memur ve müs
ta.hdem kadrosu ile idare edilmek
te idi (3). Selçuklular'dan önce 
de kervansaraylar varsa da (4), 

buıılara en faydalı şekli veren ve 
donatan, değerlendiren, kullanan 
ve yönetenler, Selçuklular ve bil
hassa ·Anadolu Selçuklu Türkleri 
olmuşlardır. «Selçuklu kervansa
raylan için en büyük Batı otori
teleri şunu söylemektedirler : 
'Güzellikle; kullanışlığı böyle bağ
daştıran bir mimari eser yok
tur'» {5). 

Kervanlar, tehlike olmayan za
manlarda ·içeri girmezlerdi. Avlu 
ve odaiar bu kadar insan, araba 
ve eı;ıyayı alamazdı. Tam terti
batlı olanlar ancak yiiz atlı ala
bilirdi. Kervan gelince· zengin ve_. 
ya fairir; herkes kendi odasını se
çerdi. Geceleyin kervansaray ka
pıcısı, cümle lrapısını kapatırdı. 

Herşeyden mes'fıl olan oydu. Ker
vansaraym etrafında dainıa bek
çiler bulunurdu· (1). Böylece ker
vansaray içten ve dıştan çok em
niyetli bir şekilde koruıımuş olur
du. 

Kervansaraylara, Osmanlı Türk
leri de büyük önem vermişlerdir. 
İmpart9rluk, ·şehirleri ve ülkeleri 
birbirine bağlayan yollar üzerine 
pekçok han yaptırnııştır. Osman
lılar devrinde yapılıınş bu hanlar, 
büyükleri bir yana bırakılırsa, 
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Selçuklu hanlan kar§ısında, gerek 
plan ve gerekse ·yapı ve süs ba
kınılarından pek büyük bir fark~ 
lılık göstermezler (2). Osmanlı 

hükümdarlan, kervansaraylara 
büyük bir ehemmiyet verirlerdi. 
Kanuni'nin «Kanun-name» sinde, 
kervansaraylar hakkİnda mühlm 
hükümler vardır- (3). Evliya Çe
lebi, İstanbul'un tam. ortasında 1~, 
Üskadar'da ll kervansaray bu
lunduğunu yazmaktadır ( 4). 1638 
yılında Dördüncü Murad'ın yap
tırdığ'l. bina tahririnde İstanbul'da 
979 kervansaray vardır (5). 

Türk ülkesini bir baıştan bir 
ba§a noktalayan bütün bu ker
vansarayların büyük bir kısmı 
malesef harap bir vaziyettedir. 
Bazılan · zariı.an zaman onarılmı§
sa da, aradan. geçen uzun. yıllar 
sonunda gerek tabiatın ve gerek
se bilgisizliğin tesirleriyle özellik
lerinden çok §ey kaybetriı.i§ler

dir (6). Bütün bu tahribata rağ;~ 
men, ayakta kalabilenleri, bu gün
ltü halleriyle bile, Türk Medeni
yet Tari!rl'nin önemli bir unsuru 
olan bu müesseselerin, tarihler 
boyıınca oynadıkl~ rolleri, gör
dükleri hizmetleri ve atalarımı

zın yüksek seeiye ve ahlaklarını, 
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ticari, ilitisadi, sosyal, askeri ve 
siyasi alanlardaki üstün ba§arıla
rmı bu gün de bütün dünyaya ilan 
ve iSbat etmektedirler. Bize dü§en 
göre, ecdad yadigan bu müesse
seler, bu abideler üzerine de hi
maye kanatııirınuzı, il~ ve· al!i
kalanmızı gererek, onlan bu hal-: 
leriyle de olsa ve imkanlar elver
diğ;i ölçüde gerektikçe onararak, 
bizden sonraki nesle ve yanmn 
bütün insanlık alemine saldamak
tır. Yannld ara§tırmalar, medeni 
alanlardaki incelemeler, sanat tet
kikleri, bu müesseleremiziden de 
yeni, parlak ve bambaışka görÜ§ 
ve dü§ünceler kazanacak ve Türk 
Mileti'inin muhte§em medeniyet 
tarihi önünde bir kerre daha dize 
gelip, saygı ve takdirleriiii suna
rak, atalanmızı hürmetıe anacak
tır. 
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Tebrik 
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