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Anadolu Selçuklu Dönemi’nde Anadolu’da
İpek Yolu - Kervansaraylar - Köprüler

Gökçe GÜNEL*
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!..
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

O

rta Çağ’da doğu ile batıyı birleştiren dünya ticareti iki yolla
yapılmaktaydı. Bunlardan birincisi Baharat Yolu, diğeri İpek Yolu
idi. Çin’den başlayarak bütün Asya’yı geçip Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla
Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yolu olan “İpek Yolu” adı
ilk kez 1877 yılında Alman coğrafyacı Ferdinand von Richthofen tarafından
kullanılmıştır1. Dünya ticaretinin büyük bir kısmını üzerinde taşıyan İpek
Yolu’nun geçtiği ülkeler döneminin en zengin ülkeleri idi.
İpek eski çağlardan beri birçok ulusun yaşamında çok önemli
yer tutmuştur. Önce Mısırlılar, daha sonra da Romalılar, Çinlilerden ipek
satın alırlardı. Ulaşım daha sonra İpek Yolu adı verilen güzergâhı izleyen
kervanlarla sağlanırdı. Uzak Doğu’dan gelen ipek ve baharat uluslararası
ilişkilerde önemli rol oynamaktaydı. Bu yollarla batıya gönderilen ipek,
ayrıca doğu kültürünün batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır. Doğunun
ipeği ile baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çin’den Avrupa’ya ulaşan
ticaret yollarını oluşturmuştur.
Eski çağlardan beri kullanılmakta olan bir yol şebekesinden, doğudan
batıya doğru gelişen ticarette yararlanılmıştır. İpek Yolu olarak adlandırılan
binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları, binlerce yıl yoğun bir
şekilde ipek, porselen, kâğıt, baharat ve değerli taşların taşınmasının yanı sıra,
kıtalar arasındaki kültür alışverişine de katkı sağlamıştır. İpek Yolu Asya’yı
Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, bu yol üzerinde
yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü
bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır. İpek Yolu, tarih boyunca hem
geçtiği bölgeleri iktisadi açıdan kalkındırıp halkın refah seviyesini yükseltmiş,
* Uzman Sanat Tarihçisi.
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road#cite_note-0.
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hem de doğu-batı kültür ve uygarlıkları için bir köprü olmuştur. Böylece farklı
pek çok ulusun birbiriyle tanışması, ticaret yapması ve kültürel zenginliğin
alışverişine de olanak sağlamıştır.
İpek Yolu, Orta Çağ’da, Çin’in Xian (Şian) kentinden başlayıp, bir
kolu Özbekistan’ın Kaşgâr kentine, oradan Doğu Türkistan, Moğolistan,
Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan’ı geçip Hazar Denizi’ne;
diğer kolu Karakurum Dağları’nı aşarak İran üzerinden Anadolu’ya ulaşıyordu.
Anadolu’ya girmeden bir kol Suriye’nin Lazkiye Limanı’na ulaşır, diğer bir
büyük kolu ise Anadolu topraklarına girerdi2 (Harita 1).

İpek Yolu Gezginleri

İpek Yolu’nun varlığı M.Ö. X. yüzyıldan itibaren çeşitli Çinli Budist
rahip ve askerler tarafından bilinmektedir. Batıdan Çin’e gelen ve bu yolu
kullanan, Dominiken papaz ve Moğolistan’ın Papalık elçisi Longjumeau’lu
Andrew (1245-1247, 1249-1251), Ascelinus ve San Quentin Simon (12451248), Papa İnnocent IV’ün Moğol elçisi Fransizken Papaz John Plano
Carpini (1245-1247), Fransizken misyoner William of Rubruck, (1253-1255),
Ermeni Kral Hayton I (1254-1255), Marco Polo’nun amcaları Niccolò Polo
(1260-1269) ve Maffeo Polo (1271-1295), ünlü gezgin Marco Polo (12711295), Fas-Tanca’lı gezgin İbn Battuta (1325-1354), Papalık elçisi Fransizken
rahip John Marignolli (1339-1353), Floransalı tüccar Francesco Balducci
Pegolotti (1340), İspanya Kralı III. Henry’nin Timur elçisi Ruy Gonzales de
Clavijo (1403-1406), Fransız tüccar Jean Baptiste Tavernier (1629-1675)3
gibi batılı gezgin, tüccar ve çeşitli ülkelerin elçileri bu yoldan uzak doğuya
gidip gelmişler, yazdıkları eserlerinde yolculuklarını anlatmışlardır. Bunlar
gibi daha bilmediğimiz tüccarlar, hacılar, misyonerler üç bin yıldan beri bu
yolu kullanarak Çin ve Hindistan gibi uzak doğu ülkelerinin İran ve Akdeniz
ülkeleriyle olan ticari ve kültürel bağlarını kurmuşlardır.

İpek Yolu Anadolu’da

Asya ile Avrupa arasında doğal bir köprü durumunda olan Anadolu,
coğrafi ve jeopolitik konumunun doğal bir sonucu olarak, tarihin ilk
döneminden itibaren uluslararası ulaşımda önemli bir rol üstlenmiş, önemli
ticaret yollarının geçtiği bir merkez konumunda olmuştur. Birçok kültür ve
uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu, Anadolu Selçuklularından önce zaman
içinde gelişen tarihin en eski ticari yollarına sahipti. Bunlardan Hitit, Asur
ticaret kolonilerinin yolları, Pers Kral Yolu, Roma Yolu ve Bizans yol ağı olarak
bilinen askeri ve ticaret yolu4 daha sonra İpek Yolu adını almıştır. Anadolu’da
binlerce yıl boyunca uygarlıklar arasındaki ilişkileri sağlayan bağlantılar olan
bu yolları ticaret kervanları ve ordular kullanmıştır. Anadolu’daki bu yollar,
geçtiği bölgenin coğrafi koşullarının olanakları nispetinde doğal güzergâhları
2 Hakkı Acun (Ed.), Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Ankara, 2007, s. 14.
3 http://www.silk-road.com/artl/srtravelmain.shtml.
4 Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kervan Yolları, Ankara, 2007.
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ve geçitleri izlemiştir5.
İpek Yolu, Anadolu’ya
üç koldan; Güney’de Cizre Hasankeyf, ortada Doğubayazıt
- Erzurum, Erzincan, Sivas,
kuzeyde de Kars - Trabzon yoluyla
giriyordu. Anadolu Selçukluları
döneminde
kuzeyden
giden
kol Erzurum, Erzincan, Tokat,
Amasya, Sinop ve Kastamonu
yönünden Karadeniz’de limanlara; güneyden giden kol
ise Bitlis, Malatya, Kayseri,
Kırşehir, Konya, Isparta, Antalya
üzerinden Akdeniz limanlarına
ulaşmaktaydı. Güney kolun en uç
noktası ise bugün Denizli vilayeti
sınırları
içerisinde
bulunan
Akhan’dı. Akhan’dan çıkan
kervanlar 20 -30 kilometre sonra
Menderes Nehri’ne, buradan da
Ege limanlarına ulaşıyordu.
Alara Han, Antalya - Alanya, 1231, İsmet İlter,
İpek
Yolu, Anadolu
Tarihi Türk Hanları, Ankara, 1969
Sel-çuklu döneminde doğubatı,
kuzey-güney
yönünde
Anadolu’yu hiçbir ülkede olmadığı kadarıyla bir ağ gibi dolaşır, doğuda
Erzurum, Sivas, Kayseri ve Konya’da düğüm oluşturan bu yollar kuzeyde
Sinop, güneyde Antalya’ya kadar uzanırdı.
XIII. yüzyılda Anadolu kervan yolları, önemli ticaret merkezlerini
birbirine bağlarken, başkent Konya’da düğümleniyor, böylece başkentin
her yöne ilişkisini sağlıyordu. XI. yüzyıldan itibaren Anadolu’yu ziyaret eden
Nasır-ı Hüsrev (XI. yy.), Marco Polo (1271-95), William of Rubruck, (1255),
İbn Bibi (1280), Rahip Odoric (1318), Francesco Balducci Pegolotti (133040), Hamd Allah Al-Mustavfi (1340), Ruy Gonzales de Clavijo (1404) gibi
yabancı gezginlerden Anadolu’nun İpek Yolu güzergâhını öğrenmekteyiz.
Anadolu Selçuklu dönemi yollarını ilk araştıran M. Kemal
Özergin’dir6 (Harita 2). Daha sonra Kurt Erdmann Anadolu’da tespit ettiği
kervansarayların yerlerini, yol ağını çizmeden yayınlamıştır7 (Harita 3). M.
5 Tuba Ökse, “Kızılırmak ve Fırat Havzalarını Birbirine Bağlayan Eski Kervan

Yolları”, Bilig, Yaz / 2005, Sayı 34, s. 19.
6 M. Kemal Özergin, Anadolu Selçuklular Çağında Anadolu Yolları, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Doktora Tezi, İstanbul, 1959 (Ek.
Harita).
7 Kurt Erdmann, Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts, I-II, Berlin,
1961 (Ek. Harita).
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Kemal Özergin kervansarayların envanterini yaparak bir yol haritası yapmış,
ancak üzerinde han bulunmayan yolları işlememiştir8 (Harita 4). Böylece
hanları yolların üzerinde gösteren ilk harita ortaya çıkmış, ancak bilinen yol
ağının tamamı gösterilmemiştir. İsmet İlter tarafından hazırlanan haritada,
William of Rubruck, Francesco Balducci Pegolotti, Ruy Gonzales de Clavijo,
İbni Battuta gibi gezginlerin Anadolu’daki yol güzergâhları ile kendinden
önce yayınlanan İpek Yolu ve kervansarayların haritalarından yararlanılmıştır9
(Harita 5).
Oktay Aslanapa, Ara Altun ve Yıldız Demiriz tarafından yayınlanan
haritada 85 adet Anadolu Selçuklu kervansarayının 38 adedinin yerleri
belirlenmiş, ancak bir yol güzergâhı çizilmemiştir10 (Harita 6). Cengiz
Bektaş, Anadolu Selçuklu kervansarayları üzerine yaptığı yayında önemli
kervansarayların envanterini yapmıştır. Bu haritada kervansarayların yerleri
ve yol güzergâhlarını belirlemiştir11 (Harita 7). Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce
1980’li yıllarda İpek Yolu projesi kapsamında hazırlanan “Kervansaraylar
ve Hanlar Haritası”nda Selçuklu ve Osmanlı han ve kervansarayları harita
üzerinde belirlenmiş, ayrıca yol güzergâhları ayrıntılı olarak işlenmiştir
(Harita 8 ). Koray Özcan12 (Harita 9) ve Orhan Cezmi Tuncer’in13 (Harita 10)
harita çalışmaları, son dönemlerde Anadolu İpek Yolu’nun yeni güzergâhlarını
belirlemede önemli kaynaklar olmaktadır.
M. Kemal Özergin’in tezinde, Çin’den başlayıp İran’a oradan
Anadolu’ya geçen yol güzergâhları ve merkezler şunlardır14:
l ) a. Tebriz - Bargiri - Erciş - Malazgirt - Hınıs -Erzurum - Tercan Erzincan - Sivas – Şarkışla - Kayseri - Aksaray - Konya - Adana - Ayas.
b. Tebriz - Nahcivan - Iğdır - Pasinler - Erzurum - Tercan - Erzincan
- Sivas -Şarkışla - Kayseri - Aksaray - Konya - Adana - Ayas.
2) Tebriz - Erzurum - Sivas - Kayseri - Aksaray - Konya - Antalya Alanya.
3) a. Tebriz - Erzurum - Bayburt - Gümüşhane – Trabzon.
b. Tebriz - Erzurum - Erzincan - Trabzon.
4) Tebriz - Erzincan - Zara - Sivas -Tokat - Amasya - Samsun - Sinop.
5) Tebriz - Sivas - Yozgat - Yerköy - Kırşehir veya Yahşihan üzerinden
- Ankara - İstanbul.
Bağdat’tan Malatya ve Sivas’a bağlanıp sonra güneye, kuzeye ve batıya
8 M. Kemal Özergin, “Anadolu Selçuklu Kervansarayları”, İstanbul Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C. 15, S. 20, İstanbul, 1965 (Ek. Harita).

9 İsmet İlter, Tarihi Türk Hanları, Ankara, 1969. (Ek. Harita)
10 Oktay Aslanapa, Ara Altun, Yıldız Demiriz, Selçuklu Devri Tarih ve Mimari Anıtlar

Haritaları, Yapı Kredi Bankası, İstanbul, 1971 (Ek. Harita).
11 Cengiz Bektaş, Selçuklu Kervansarayları, Korunmaları ve Kullanmaları Üzerine
Bir Öneri, İstanbul, 1999.
12 Koray Özcan, “Anadolu’da Selçuklu Kentler Sistemi ve Mekânsal Kademelenme
(1)”, METU JFA, 2006/2, 25.
13 Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kervan Yolları, Ankara, 2007 (Ek. Harita).
14 M. Kemal Özergin, a.g.tez.
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uzanan ana yol güzergâhları ve merkezler şunlardır:
6) a. Bağdat - Musul - Mardin - Amid - Ergani - Gölcük - Harput - İzoli
- Malatya Ankara.
b. Bağdat - Harput - Pertek - Çemişkezek - Eğin -Divriği - Zara veya
Buzbel dağlarını aşarak - Sivas.
7) Sinop - Kastamonu - Çankırı - Ankara - Konya - Beyşehir - Seydişehir
- Antalya –
Alanya.
8) Samsun - Havza - Merzifon - Amasya - Aksaray - Konya – Ayas Amasya - Aksaray arasında güzergâhlar:
a. Amasya - Sivas - Kayseri - Aksaray.
b. Amasya - Zile - Kırşehir - Aksaray.
9) Trabzon ve Samsun’dan - Sivas - Konya - Beyşehir veya
Gelendost’dan - Burdur
Denizli - Alaşehir - Foça - İzmir - Efes.
10) a. Trabzon - Sivas - Malatya - Bağdat.
b. Trabzon - Sivas - Malatya - Antep - Halep.
11) a. Sinop - Vezirköprü - Amasya veya
b. Sinop - Vezirköprü - Samsun - Amasya - Sivas - Malatya - Bağdat
veya Halep.
12) Halep - Gaziantep - Göynük - Elbistan - Kayseri - Hacıbektaş Kırşehir - Lalahan –
Ankara - Afyon - Kütahya - İstanbul.
13) Antalya - Burdur veya Denizli üzerinden Dinar - Afyon - İstanbul.
14) Ayas - Konya - Lâdik - Ilgın - Akşehir - Çay - Afyon - Kütahya İstanbul.

Derbent ve Menziller

Selçuklu vakayinamelerinde derbent ve menzillerin adlarına
rastlanmaktadır. Bunlardan Akça Derbent, Yunus Derbendi, Göksu Derbendi,
Zincirli Menzili, Gedük Menzili, Obruk Menzili, Kılıç Arslan Ribatı, Pervane
Ribatı, Kesikköprü Ribatı gibi kervansarayların aynı zamanda Anadolu
Selçuklularında kale, menzil, derbent gibi savunma yapıları olarak kullanıldığı
anlaşılmaktadır15. Derbent sözlüklerde “İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz,
sınırlarda bulunan küçük kale”; Menzil ise “bir günde veya seferde alınan yol”
anlamına gelmektedir16. Menzil hareket halindeki bir ordunun konakladığı,
bir kervanın durup geceyi geçirdiği, resmi evrak taşımakla görevli olan bir
memurun belirli mesafelerde at değiştirmek, dinlenmek veya geceyi geçirmek
için mola verdiği yer ya da bina için kullanılan bir tabirdir17.
15 Koray Özcan, a.g.m., s. 34.
16 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara, 2001, s. 617.
17 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. II, İstanbul,

1983, s. 479.

137

kebikeç / 29 2010

Yerine ve mevsimine göre menziller en çok 40 kilometreyi
bulmaktaydı. Menziler arasındaki mesafe bazen 20 kilometreye, Bitlis-RahvaTatvan arasında çok daha aza inmektedir18.

Orta Çağ’da Anadolu’da Ticaret

Anadolu Selçuklu Sultanları, Anadolu’nun coğrafi konumu nedeniyle,
Anadolu’yu kıtalararası bir ticaret merkezi haline getirdiler. İzledikleri
politikaları ve askeri hareketleri, iktisadi ve ticari amaçlarına yönelik olarak
oluşturdular19. Antalya’nın 1207’de ve Alanya’nın 1223’de fethedilmesi,
Kıbrıs, Suriye ve Mısır’la deniz yolu ile ticaret yapılmasına olanak vermiştir.
1214’te Sinop’un fethi ve 1226’da Kırım’a düzenlenen Suğdak Seferi,
Karadeniz üzerinden kuzey ülkeleri ile yapılan ticarete canlılık kazandırdı.
Erzurum, Sivas, Konya, Kayseri gibi kentlerde iktisadi ve ticari canlılık göze
çarpıyordu. “Yabanlu Pazarı” denilen uluslararası fuarlar da düzenleniyordu.
Yabanlu Pazarı’nın yeri kesin olmamakla beraber Kayseri-Pınarbaşı yolu
üzerinde bulunan Pazarören Kasabası’nda bu pazarın kurulduğu bilinmektedir.
Bu pazar Rusya, Çin, Afganistan, Irak, İran, Suriye, Kırım gibi İpek Yolu
üzerinde bulunan tüm ülkelerin kumaşları, atlas kumaşlarından yapılmış
elbiseler, kürkler, ipekler, tarım ve hayvancılık ürünleri, savaş aletleri, tahıl,
at, koyun, yün, tiftik, hatta cariyelerin bile satıldığı dünyanın en büyük
uluslararası panayır (fuar) dır. Panayır, mayıs ayı başlarında kurulup haziran
ortasına kadar 40 -45 gün sürerdi20.

Kervansaraylar

Kervansaray, kelime olarak Farsça kârban (kervan) ve saraydan
türetilmiştir. Kervansaraylar şehirlerarasında inşa edilen, kervanların ve
yolcuların konaklamaları için ana yollar üzerinde yapılan hayır kurumlarıdır21.
Ribat adı verilen ve Asya’da Türklerden kalan ilk kervansaraylar, Gazneliler
ve Karahanlılar dönemine aittir. Bunların mimarisi ve planları, daha sonra
Büyük Selçuklular döneminde yapılan kervansaraylara örnek olmuştur22.
Kervansarayların en eski örnekleri 1019-1020 yıllarında, Gazneli hükümdarı
Sultan Mahmut tarafından Tus-Serahs yolu üzerinde yaptırılmış olan ve
yaklaşık 70x72 metre boyutlarındaki Ribat-ı Mahi ile 1028 yılında Gazneli
Sultan Mahmut tarafından Tus-Herat yolları kavşağında yaptırılan Sengbest
18 Orhan Cezmi Tuncer, a.g.e.
19 Osman Turan, Selçuklular Tarihi, s. 358.
20 Faruk Sümer, Yabanlu Pazarı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul,

1985, s. 83; Osman Turan, Selçuklular Tarihi, s. 367.
21 Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, MEB. Yay., C. 2, Ankara, 1972, s. 32; Komisyon,
Türkçe Sözlük, TDK. Yay., C. 2, Ankara, 1988, s. 840; Türk Ansiklopedisi,
“Kervansaray” mad., MEB Yay., C. 21, Ankara, 1974, s. 501; Şebnem Akalın,
“Kervansaray” mad., Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV. Yay., C. 27, İstanbul, 2002,
s. 209.
22 Cengiz Bektaş, Selçuklu Kervansarayları, Yapı-Endüstri Merkezi Yay., İstanbul,
1999, s. 38; Oktay Aslanapa, a.g.e., s. 32; Şebnem Akalın, a.g.mad., s. 301.
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Sultan Hanı, Konya - Aksaray, 1229, İsmet İlter, Tarihi Türk Hanları

Ribat’ıdır23. Ayrıca Karahanlı Hükümdarı Nasr bin İbrahim (1068-1080)
zamanında iki önemli kervansaray inşa edilmiştir. Kerpiç ve tuğla kullanılarak
yapılan bu kervansarayların zengin ve çeşitli tiplerinin etkilerini, daha sonra
yapılan kervansaraylarda görmek mümkündür24.
Büyük Selçuklular Döneminde, Karahanlılar ve Gaznelilerin
geliştirdiği kervansaray mimarisini, daha geliştirerek anıtsal ölçekte ribatlar
yapmışlardır. Büyük Selçuklu sultanı Tuğrul Bey zamanında, taş ve tuğladan
inşa edilen ilk kervansaray olan Anuşirvan Kervansarayı yapılmıştır25. Sultan
Melikşah tarafından Nişabur-Sebzevar yolunda yapılan Ribat Zafrani bugün
harap durumda olup, barış zamanında yabancı hükümdarların ağırlandığı,
kervanların konakladığı, savaş zamanında da askeri üs olarak kullanılıyordu26.

Anadolu’daki Kervansaraylar

Özünü yardımlaşma ve insanlık duygusundan alan, vakıf sistemi
sayesinde günümüze kadar oluşan kervansaraylar, yollar üzerinde kurulan
ve kamu yararına çalışan ticaret yapılarıdır. Kervansaraylar genellikle yaya
yürüyüşü ile 8-10 saatlik (35–40 kilometrelik) uzaklıklarda kurulurlardı.
Kervansaraylar maddi büyüklükleri oranında evler, dükkânlar,
fırınlar, hanlar, hamamlar, bağ-bahçe ve tarlalar, araziler, çiftlikler ve köyler
gibi akarlara (gelir kaynakları ve mülkler) sahiptirler. Kervansaray yapımına
ilk defa II. Kılıç Arslan (İzzettin) (1113-1192) döneminde başlanmış ve bir
asır içinde Anadolu ticaret yollarının tamamı kervansaraylarla örülmüştür.
Yapılan son araştırmalara göre XI. yüzyıldan sonra Anadolu Selçuklu Dönemi
ve Beylikler döneminde, Anadolu’da iki yüz yetmiş civarında kervansaray
23 Oktay Aslanapa, a.g.e., s. 32; Akalın, a.g.mad., s. 301.
24 Oktay Aslanapa, a.g.e., s. 33.
25 Oktay Aslanapa, a.g.e., s. 94.
26 Şebnem Akalın, a.g.mad., s. 301.
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yapıldığı ortaya çıkmıştır. Yolların Anadolu’da bu kadar yayılmasının nedeni,
yolların güvenliği, merkezi otoritenin kuvvetliliği ve zamanın sultanlarını da
misafir edebilecek hizmeti veren kervansaraylarının bulunmasıydı.
Sultan, vezir ve büyük devlet adamları tarafından yaptırılan
kervansaraylar, kale gibi sağlam, anıtsal, kesme taştan yapılmış, döneminin
süsleme özellikleriyle bezeli, kitabeli veya kitabesiz ticaret, sosyal yardım ve
bir kültür müesseseleri idi. Kervansarayların duvarları kalın olup, duvarların
her iki yüzü yonu taşı ile kaplıdır. Kapalı mekânların üzeri genellikle tonozla
örtülü olup, sanatkârane olarak yapılan taş işçiliği taç kapılarda en üst
düzeydedir. Kervansaraylar içerisinde veya yanında insan ve hayvanlarının
her türlü ihtiyacını karşılayacak, yiyecek içecek, bol su, mescit, hamam, her
çeşit tamir ustası, rehber gibi donanım bulunmaktaydı. Kervansaraylarda yazın
kapalı mekânlarda hayvanlar, açık mekânlar da insanlar ve arabalar kalırdı.
Yapının büyüklüğü ve planı ile ilgili olarak içinde veya yanında
hamamları, bir odada veya avlu ortasında köşk mescitleri yer alıyordu. Bu
yapılarda süsleme döneminin özelliğini gösteren giriş veya kapalı mekân taç
kapılarında karşımıza çıkar.
Kervansaraylar, plan özellikleri bakımından; yalnız kapalı kısmı,
yalnız açık kısmı, hem açık kısmı hem kapalı kısmı olan klasik planlı ve iç
avlulu planlı kervansaraylar, eş odaklı (mekânlar iç içe halkalar şeklinde)
kervansaraylar ile ortasında köşk mescidi olan türler olarak gruplandırılır.
Yalnızca kapalı develik kısmı olanlar (Amasya Ezine Pazar Han, Alanya
Şarapsa Han), yalnızca açık ve yarı açık bölümü olanlar (Evdir Han), kapalı
develik ve açık avlulu olanlar (Aksaray Sultan Han, Kayseri Sultan Han),
eşodaklı (Alara Han, Eshab-ı Kehf Han, Mama Hatun Kervansarayı) gibi.
Kervansaraylara gelen kervanlar hava kararmadan içeri girmek,
aydınlanmadan da dışarı çıkmak zorundaydı. Dışarı çıkmadan önce ortaya
çıkan tellal, kervanların eksik ve yitik bir şeylerinin olup olmadığı sorar,
eğer bir eksiklik veya yitik varsa, kapılar bu eksiklik giderilmeden veya yitik
bulunmadan açılmazdı. Kervansaraylarda her tür milletten insan kalabilirdi.
Kervansarayın büyüklüğüne göre yolculardan ve kervanlardan üç ile yedi gün
hiç para alınmazdı. Bunun yanında yolculardan para alınan kervansaraylar
da vardı. Büyük programlı bu yapılarda sultan, vezir veya özel misafirlerin
kalacağı özel odalar da bulunurdu. Kervansaraylar barış zamanında ticaret
yapısı, savaş zamanında da askeri amaçlar için kullanılan derbent ve posta
teşkilatlarına hizmet veren yapılardı.
Yeni yol güzergâhlarının ortaya çıkması üzerine Osmanlılar da,
kervansaray yapımına devam ettiler. İstanbul’u, Suriye üzerinden Mekke ve
Medine’ye bağlayan yol üzerinde hacıların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kervansaraylar kurdular. Kervansaraylarda yatakhane ve yemekhaneler,
erzak ambarları, ticari eşya depoları, ahırlar, samanlıklar, mescitler,
kütüphaneler, hamamlar, şadırvanlar, hastane ve eczaneler, yatak ve yemek
takımları, ayakkabılarının tamiri ve fakir yolculara yenisinin yapılması için
ayakkabıcılar, hayvanları nallamak için nalbantlar, bu teşkilât ve tesisleri idare
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edecek, gelir ve gider hesaplarını yapacak divan ve memurları bulunmaktaydı.

Anadolu Selçuklu Dönemi’nden Günümüze Kalan Birkaç
Kervansaray Örneği

Kahramanmaraş Afşin yakınlarındaki I. Alâeddin Keykubad’ın Maraş
Valisi Nusreteddin Hasan Bey (ölümü 1234/35) tarafından yaptırılan Eshab-ı
Kehf Külliyesi’ndeki kervansaray, 27x34 metre boyutlarında dikdörtgen
planlı, kâgir bir yapıdır. Kervansaray, ortadaki dikdörtgen planlı açık bir
avlunun dört yanında peş peşe sıralanmış odalar ve eyvanların yanında ahırı
batı tarafında yer alan ünik bir yapıdır.
Konya-Afyonkarahisar yolunda, Sultandağı (İshaklı) ilçesinde
bulunan Sultandağı (İshaklı) - Sahip Ata Kervansarayı, Alaattin Keykubat
zamanında, Sahip Ata Fahrettin Ali bin Hüseyin tarafından, 1249/50–1267/68
yılları arasında yaptırılmış olup, hem açık kısmı hem kapalı kısmı olan klasik
planlı kâgir bir yapıdır. Bütünüyle dikdörtgen planlı yapının ortasında köşk
mescidi, 36x34 metre açık avlulu kısmı ve 23.55x25.15 metre ölçülerinde
kışlık bölümü ile kareye yakın bir plana sahiptir. İshaklı Kervansarayı’nın
kapalı kışlık kısmına avludan kendine özgü bir taç kapı ile girilmektedir.
Aksaray-Konya yolu üzerinde, Aksaray’ın 42 kilometre batısında,
Sultanhanı beldesinde yer alan Sultan Hanı I. Alâeddin Keykubad tarafından
1229 yılında yaptırılmıştır. 1278’de Vali Sıraceddin Ahmet bin el-Hasan
tarafından genişletilen kervansarayın mimarı Muhammet bin Havlan el
Dımışki’dir. Kervansaray avlu kısmı 49x62 metre ölçüsünde, kapalı kısmı
32.50x 55 metre olan klasik planlı kâgir bir yapıdır. Selçuklu kervansaraylarının
en büyüğü, en anıtsalı olan kervansarayın ortasında köşk mescidi bulunmakta,
avlusuna geometrik bezemeli mermer taç kapı ile girilmektedir.
Antalya-Alanya yolunda, Çakallar beldesinde Alara çayı kenarında
bulunan Alara Han, I. Alaeddin Keykubad tarafından 1231-32 yılında
yaptırılmıştır. Bir yamaca yaslanan kervansaray, dikdörtgen planlı,
38.50x49.50 metre ölçüsünde dışa kapalı bir yapıdır.
Antalya-Burdur yolunda, Bucak ilçesi yakınlarında, Susuz köyünde
yer alan Susuz Han, Selçuklu Sultanı II. Giyaseddin Keyhüsrev döneminde
(1244-46), Bağdatlı Sadık Ağa tarafından yaptırılmıştır. Bugün 28.50x29.50
metre ölçülerinde dikdörtgen planlı kapalı kısmı olan kervansaray, aslında
hem açık kısmı hem kapalı kısmı olan kâgir bir yapıdır.
Eğirdir-Denizli yolunda, Akhan köyünde, Denizli’nin yaklaşık 7
km kuzeyinde karayolu kenarında bulunan Akhan (Goncalı - Bozhan), II.
İzzeddin Keykavus döneminde, Emir Seyfeddin Karasungur bin Abdullah
tarafından 1253-54 yılında yaptırılmıştır. Kervansaray dikdörtgen planlı açık
ve kapalı bölümlerden oluşmaktadır. Kervansarayın avlu portali geometrik ve
plastik süslemeleri ile oldukça görkemlidir.
Erzincan ili, Tercan ilçesi merkezinde bulunan ve zamanında
Erzurum-Sivas kervan yolu üzerinde yer alan Mama Hatun Kervansarayı,
Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Kılıç Arslan döneminde 1191-1201 tarihleri
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arasında Melike Mama Hatun tarafından Mimar Ahlatlı Ebül Nema bin
Mufaddal’a yaptırılmıştır. Kervansaray mescit, hamam ve türbeden oluşan
külliye içersinde bulunmaktadır.
Iğdır ili, Merkez, Harmandöven köyünde bulunan Ejder
(Harmandöven) Kervansarayı, Tebriz-Sivas kervan yolu üzerinde yer
almaktaydı. XII. yüzyılda Sürmari Emiri Şerafeddin Ejder tarafından yaptırılan
kervansarayın duvarları yonu taşı kaplı olup, açık avlulu ve kapalı kısımdan
oluşmaktadır. Taş işçiliği ile dikkati çekmektedir.
Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Tuzhisar beldesi, Sultanhanı köyünde
bulunan Sultan Hanı, Kayseri-Sivas kervan yolu üzerinde yer almaktaydı.
Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubâd tarafından 1232-1236 yılları arasında
yaptırılmıştır. Kervansaray ortasında köşk mescit yer alan açık avlulu ve beş
sahınlı kapalı kısımdan oluşmaktadır.
Konya-Afyon karayolu üzerinde, Konya ili, Kadınhanı ilçesi
merkezinde bulunan Raziye Sultan Kervansarayı, I. Alaeddin Keykubad
döneminde, kitabesine göre Râziye (Rukiye ?) Hatun binti Mahmud tarafından
1223 yılında yaptırılmıştır. Yapı açık avlulu ve kapalı kısımdan oluşmakta
iken, avlusu yıkılmıştır. Kapalı kısım kareye yakın dikdörtgen planlıdır.
Duvarlar yonu taşı kaplıdır.
Malatya-Sivas kervan yolu üzerinde, Malatya ili, Hekimhan ilçe
merkezinde bulunan Taşhan, I. İzzeddin Keykavus ve I. Alaeddin Keykubad
döneminde dört (2 adet Arapça, l adet Ermenice, l adet Süryanice) kitabesine
göre, Ebu Salim b. Ebi’l-Hasan el-Şammâs el-Hekim el-Malâti tarafından 1218
yılında yaptırılmıştır. Osmanlılar döneminde Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa
tarafından 1661 yılında Mimar Hasan Ağa’ya tamir ettirmiştir. Taşhan açık
avlulu ve üç sahına ayrılmış kapalı kısımdan oluşmaktadır.
Aksaray-Kayseri kervan yolu üzerinde yer alan, Nevşehir ili, Ürgüp ilçesi,
Çökek köyünde, Damsa Çayı vadisinde bulunan Sarı Han (Saruhan), Selçuklu
Sultanı II. Alaattin Keykubat zamanında 1238 tarihinde yapımına başlanılmış,
Sultan II. İzzettin Keykavus tarafından 1249 tarihinde tamamlatılmıştır.
Kervansaray revaklı açık avlulu ve beş sahınlı kapalı kısımdan oluşmaktadır.
Giriş portalı üzerinde kare planlı mescit yer almaktadır.
Samsun-Kastamonu kara yolu üzerinde yer alan, Sinop ili, Durağan
ilçesinde Gök Irmak kenarında bulunan Durak (Pervane Süleyman) Han, III.
Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, inşa kitabesine göre Pervane Emineddin
[Muineddin] Süleyman bin Ali tarafından Eylül 1266 tarihinde Mimar
Gevherbaş bin Abdullâh’a yaptırmıştır. Kervansaray revaklı, açık avlulu ve
tonoz örtülü kapalı kısımdan oluşmaktadır.
Tokat ili, Pazar ilçe merkezinde bulunan Mahperi Hatun
Kervansarayı (Ulu-Hatun Hanı), II. Giyaseddin Keyhüsrev döneminde, I.
Alaeddin Keykubat’ın eşi, II. Gıyaseddin Keyhusrev’in annesi Vâlide Sultân
Melike Mâhperi (Huant) Hâtûn tarafından 1238/1239 yılında yaptırılmıştır.
Kervansaray üç sahınlı kapalı ve açık avlulu kısımlardan oluşmaktadır. Kapılı
kısım orta sahnın diğerlerinden daha geniş tutulmuş ve ortasında külahlı kubbe
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yer almaktadır.

Köprüler

Kervan yollarının yayıldığı yolların üzerinde ve kervansarayların
yakınında bulunan köprüler, göl, ırmak, dere, vadi gibi engelleri aşmak için
yaptırılmış stratejik amaçlı yapılardır. Köprüler bunların yanı sıra kervanlara
ulaşımda kolaylık ve sürati sağlamak, ticareti canlı ve güvenli bir ortamda
sürdürmek amacıyla da asırlar boyunca kullanılmışlardır. Köprüler arazinin
yapısına, yapan ustalara ve su seviyesinin yüksekliklerine göre uzunlukları,
kemer açıklıkları, genişliklerine göre değişmektedir. Dar ve dik vadilerden
geçmek için yüksek kemerli ve geniş açıklıklı köprüler, Yeşilırmak, Kızılırmak
ırmaklarının aktığı düz yerlerden uzun ve çok gözlü (kemerli) yapılmıştır. XII
ve XIII. yüzyılda Anadolu’da ticari hayat güven altına alınınca canlanmış,
İpek Yolu Anadolu içerisinde bir ağ gibi yayılmış, buna bağlı olarak da
Anadolu’da daha çok köprü ve kervansaray yapılmıştır. Bugün Anadolu’da
Roma, Bizans, Osmanlı köprülerinin yanı sıra Selçuklu, Artuklu ve Anadolu
Beylikleri döneminden günümüze ulaşan birçok tarihi köprü bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları: Dicle üzerinde günümüzde yalnızca kemer
ayakları mevcut olan Orta Çağ’ın Anadolu’daki en önemli köprülerinden biri
olan Hasankeyf Köprüsü, 40 metre açıklıktaki orta gözü, Anadolu’nun en
büyük açıklığını tanımlayan kemeriyle döneminde iddialı bir yapıdır. Yazıtının
olmamasından dolayı Artukoğulları döneminde yapıldığı sanılmaktadır.
Antalya ili Serik-Manavgat yolunda Köprüçay Suyu üzerinde
bulunan ve 1219-1236 yılları arasında Selçuklu Sultanı Alaadin Keykubat
tarafından yaptırılan Aspendos (Belkıs Köprüsü), 220 metre uzunluğunda
ve 7 açıklıklı olan Aspendos Köprüsü, Roma-Selçuklu-Aspendos döneminden
izler taşımaktadır.
Kızılırmak üzerinde Ankara-Kırşehir yolunun nehri geçmek için en
uygun konumunda inşa edilmiş olan Çeşnigir Köprüsü, büyük göz açıklığı 20
metredir. Diğer gözler asimetrik düzenlenmiştir ve taşkın boşaltma gözleridir.
Ayaklar nehir yatağındaki kayalar üzerinde konumlanmıştır.
Selçuklu dönemi köprülerimizden Diyarbakır-Batman yolunda
ve Batmansu Çayı üzerindeki Malabadi Köprüsü, 40.80 metrelik kemer
açıklığıyla günümüze ulaşan dünyanın en büyük kemer açıklıklı köprüsüdür.
Batman Suyu üzerinde inşa edilmiş yüksek bir köprüdür. Orta kesimde 38.60
metrelik açıklığı olan üç bölümlü köprü mevcut kitabesine göre 1147 yılında
yapılmıştır.
Kayseri ili, Kızılırmak nehri üzerinde bulunan Tekgöz Köprüsü,
doğu cephesinde bulunan yazıtına göre 1202 yılında yapıldığı ileri sürülmekle
birlikte kitabenin özgün yerinde olduğu kuşkuludur. 32.27 metre açıklık
18 metre yükseklikteki ana gözünün bir yanında 11.5 metrelik taşkın gözü
bulunmaktadır.
Diyarbakır ili, Devegeçidi Suyu üzerinde bulunan HalilviranArtuklu Köprüsü, yedi gözlü bir köprü olup, üzerinde bulunan üç yazıttan
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biri 1218 tarihinde yapıldığını
göstermektedir. Sel yaranların
kemer ayaklarıyla birlikte
bir bütün olarak tasarlanmış
oluşlarından
kaynaklanan
plastik etkisi dikkat çekicidir.
Tokat ili, Yeşilırmak
üzerinde beş açıklıklı oldukça
yalın bir köprü olan HıdırlıkTokat Köprüsü, üzerinde
bulunan kitabeliğin içinde
gömülü olan yazıtlara göre
1250 yılına tarihlenmekle
birlikte, bu yazıtların bir Osmanlı onarımı sonucunda
buraya yerleştirildikleri düşünülmektedir.
Erzurum - Kars yolu
üzerinde ve Aras Nehri üzerindeki
Selçuklu
Dönemi
eserlerinden tarihi Çobandede
Köprüsü, 6 gözlü olup, uzunluğu 220 metredir.
Sultan Hanı, Kayseri - Sivas, 1236, İsmet İlter,
Tarihi Türk Hanları
Aspendos yakınlarında
Köprü-çay üzerinde bulunan
Belkıs (Köprü Çayı) Köprüsü yerinde Roma döneminde büyük ve yüksek
bir köprü bulunduğu yazılı kaynaklardan bilinmekte olup, Bizans döneminde
de kullanılan köprü Selçuklu döneminde I. Alaeddin Keykubat tarafından
yenilenmiştir.
Kırşehir-Ortaköy yolunda ve Kızılırmak nehri üzerinde bulunan
Kesikköprü, 1251 yılında Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından
inşa ettirilmiş olup, 220 metre uzunluğunda 13 göze sahiptir. Muş-Varto
yolunda, Murat Nehri üzerinde yer alan Murat Köprüsü, 188.15 metre
uzunluğunda ve 12 gözlüdür. Kızılırmak üzerindeki Sivas Eğri Köprü ile
Kayseri Çokgöz Köprüsü’nün Osmanlı öncesi döneme aidiyetleri yapım
özelliklerinden dolayı ileri sürülmüştür.

İpek Yolu’nun Sonu

Anadolu’da ticaretin eski önemini kaybetmesi sonucu Selçuklular
zamanındaki kervan yolları da zamanla ıssızlaştı. Önceleri Beylikler
Dönemi’nde bu yollar üzerinde daha küçük hanlar yapıldı. Sonra bu hanlar da
terk edildi. Dün “Ulu Yol” olarak adlandırılan İpek Yolu başka yollara kayınca
bu yollar üzerinde bulunan muhteşem kervansaraylar da kendi haline terk edilip,
kullanılmaz oldu. Bugün ıssız dağ başlarında, koyaklarda temel kalıntılarını
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gördüğümüz kervansaray kalıntıları bile o günün heybetiyle vakur bir şekilde
yıkık viran kalmıştır. Bugünün yolları da artık bu yolların yakınlarından
geçmez olmuş, insanlar da uğramaz olmuştur. Binlerce kilometre uzaklıktan
aylarca süren yolculuk sonucunda kapısına gelen kervanlar da gelmez olmuştur.
Onları ayakta tutan vakıfların da akarları gelmez olunca ayakta kalmaları
iyice imkânsızlaşmıştır. Bu büyüklükte kervansarayları onarmak, tekrar eski
günlerine döndürmekte artık çok zordu. Onun için yüzyıllarca kullanılmayan
bu kervansaraylar zamana yenik düştü. 1980’li yıllarda “İpek Yolu Projesi”
kapsamında İpek Yolu yeniden canlandırılmak istenmiş, bunun için öncelikle
kullanılabilecek durumda, kent merkezlerine yakın ve merkezlerin içinde
bulunan kervansaraylar onarılmış ve işlev verilmiştir.
Özet: İpeğin çağlar boyu insanlığın yaşamında önemli yeri olmuştur. İpek Yolu da
özellikle Orta Çağ’da doğuyu batıya kavuşturan, siyasal, kültürel ve ticari bir yol
olmuştur. İpek Yolu Çin’in Şian kentinden başlayıp bütün Orta Asya’yı boydan
boya kat ederek Anadolu sınırlarına kadar gelmiş, Anadolu içinde iki kola ayrılarak
oradan bir ağ gibi Anadolu’yu sararak Akdeniz’e ve Avrupa’ya ulaşmaktaydı. 1877
yılında Alman coğrafyacı Ferdinand von Richthofen kervanların taşıdıkları en
önemli meta olan ipekten dolayı bu yola “İpek Yolu” adını vermiştir. Marco polo,
İbni Batuta, Pegolotti, Clavijo gibi Orta Çağ’ın ünlü gezginleri eserlerinde İpek
Yolu’nu tanıtmışlardır. Anadolu Selçuklu Dönemi’nde özellikle Aleddin Keykubat
zamanında ağırlıklı olmak üzere bu yol üzerinde birçok kervansaray yapılmıştır.
Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemlerinden günümüze iki yüz yetmiş civarında
kervansaray kalmıştır. Bunlardan Afyon Sultandağı (İshaklı) -Sahip Ata Kervansarayı,
Kahramanmaraş Afşin- Eshab-ı Kehf Külliyesi Kervansarayı, Aksaray-Sultan Hanı,
Antalya -Alara Han, Burdur–Bucak-Susuz Han, Denizli- Akhan (Goncalı- Bozhan),
Erzincan-Tercan-Mama Hatun Kervansarayı, Iğdır-Merkez-Ejder (Harmandöven)
Kervansarayı, Kayseri-Bünyan-Sultan Hanı, Konya-Kadınhanı-Raziye Sultan Kervansarayı, Malatya -Hekimhan- Taşhan, Nevşehir-Ürgüp Sarı Han (Saruhan), Sinop –
Durağan-Durak (Pervane Süleyman) Han, Tokat-Pazar-Mahperi Hatun Kervansarayı
(Ulu-Hatun Hanı) gibi hanlar onarılmıştır. Günümüzde artık eski İpek Yolu’nun terk
edilmiş olması ve yeni yolların açılması nedeniyle bu yol üzerinde bulunan birçok
kervansaray harap durumdadır.
Anahtar sözcükler: İpek Yolu, kervansaray, köprü, Anadolu Selçuklular, menzil.
The Silk Road in Anatolia in the Anatolian Seljuq Perio
- Caravansarays and Bridges
Abstract: Silk has quite importance in man’s life through the ages. Silk Road has
become a political, cultural and commercial passage uniting east to west especially
in Middle Ages. Silk Road, starting from the Xian city of China and covering the
distance of Central Asia from one end to the other, has reached to the borders of
Anatolia, and then has been dividing in two branches in Anatolia and surrounding
it as a network, it has reached to Mediterrenean and Europe. In 1877, German
geographer Ferdinand von Richthofen called the road as “Silk Road” because of the
silk, which was the most important good carried by the caravan. Among the most
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famous excursionists Marco polo, İbni Batuta, Pegolotti, Clavijo introduced Silk
Road in their work of arts. In the period of Anatolian Seljuqs especially at the time of
Aleddin Keykubat so many caravansarays was built on that Road. From the period of
Anatolian Seljuqs and Beylikler approximately 270 caravansarays has been reached
to our age. Among them, so many caravansarays such as Afyon Sultandağı (İshaklı)
-Sahip Ata Caravansaray, Kahramanmaraş Afşin- Eshab-ı Kehf Caravansaray in
the Complex, Aksaray-Sultan Caravansaray, Antalya -Alara Caravansaray, Burdur–
Bucak-Susuz Han, Denizli- Akhan (Goncalı- Bozhan), Erzincan-Tercan-Mama Hatun
Caravansaray, Iğdır-Merkez-Ejder ( Harmandöven ) Caravansaray, Kayseri-BünyanSultan Caravansaray, Konya-Kadınhanı-Raziye Sultan Caravansaray, Malatya
-Hekimhan- Taşhan, Nevşehir-Ürgüp Sarı Caravansaray (Saruhan), Sinop –DurağanDurak (Pervane Süleyman) Caravansaray, Tokat-Pazar-Mahperi Hatun Caravansaray
(Ulu-Hatun) have been restorated. Nowadays, since the Silk Road was abandoned
and new roads were opened, most of the caravansarays on the Silk Road, were in bad
conditions.
Key Words: Silk Road, caravansaray, bridge, Anatolian Seljuqs, overnight stopping
place
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