
DOÔU ANADOLU'DA BÎLÏNMEYEN ÛÇ SELÇUKLU HANI (*) 

Rahmi Hiiseyin Unal (**) 

Bu kisa arastirma çerçevesinde tanitmaga çahsacagim ùç handan 
ikisi hemen hemen tamamen yikilmis, iiçuncusuniin ise izleri bile kal-
mamistir. Uç ayn sahistan edindigim bilgiler sonucu bu hanlann var-
hgmdan haberdar oldum. Yapilari birkaç kez ziyaret etme firsati bul-
dum. Tanitmaga çahsacagim bu iiç han, selçuklu hanlannm mimari ya-
pisi hakkmda bildiklerimizi belki bùyiik ôlçùde degistirmeyecektir. An-
cak bilinen hanlar listesine ùç yeni ismin eklenmesi de kanimca bir ka-
zançtir. 

Kamereddin Ham 

Prof. Dr. M. K. Ôzergin, 1965 yihnda yayinlanan bir makalesinde, 
Ulukisla'mn 15 km. kadar gùneybatismda bir hanm varhgindan sozet-
mekte ve bu bilgiyi Eregli'de bir sahistan aldigim nakletmekteydi (1). 
Ulukisla'da yaptigim kisa bir sorusturma sonucu bu hanm kesin yerini 
saptayabildim. Yapi ne yazik ki çok harap durumdaydi (Res. 1, 
Çek. 1). Kùçùk bir tepenin ùzerine kurulmus, duvarlar dahil 37m50 x 
15m00 boyutlarmda, dikdôrtgen planli ve avlulu bir handi. 

Diger avlulu hanlarda oldugu gibi kapah kismm ônûne yerlestiril-
mis olan avlu oylesine kôtii bir durumda idi ki kesin bir planim çizmek 
bile miimkùn olmadi. Goçmiis iki tonozun kalmtilan halen goriilebil-
mekteydi (Res. 2,3). Kapah kismin cephe duvarmdan giineye dogru 
4m50 uzaklikta, saglam kalabilmis bir duvar parçasi mevcuttu (Bk. 
$ek. 1). Bu iki kahntidan, kapah kismm cephe duvarma bitisik iki eyva-
nm varhgi açikça belli olmaktaydi. 17m x 12m boyutlarmdaki avlunun 
giiney kesiminin ilk sekli hakkmda daha fazla bilgi edinilememekteydi. 
Kapah kisim giris kapismm iki yanmdaki B ve B' eyvanlarina bakarak 
avlunun iki yamnda ikiser eyvanm daha (C, D ve C, D') varolabilecegini 

(*) Bu araçtirmanin Fransizcasi, 1979 yihnda Mûnich'de toplanan V. Ulus-
lararasi Turk Sanatlan Kongresi'ne teblig olarak sunulmuçtur. 

(**) Prof. Dr., Ege tlniv. Edeb. Fak. Arkeoloji-Sanat Tarihi Bol. Ôgr. Oyesi. 
(1) M.K. Ôzergin, Anadolu'da Selçuklu Kervansaraylan, Tarih Dergisi, XV/ 

20 (1965), s. 141-170. 
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DOÛU ANADOLU'DA BÎLÎNMEYEN ÙÇ SELÇUKLU HANI 

diïsùnmek mûmkiin gôriinmektedir. Planda E ile gosterilen orta korido-
run ùzeri muhtemelen açikti. Avlu giris kapisi buyiik olasriikla giiney 
duvan ortasmda yer almaktaydi. 

Iki sira halinde diizenlenmis ùçerden alti paye ile ùç sahma bôliin-
mûs olan kapah kisim hafif sivri kemerli tonozlarla ortiiluydu. Giiney 
duvan içine açilan 2m50 genisligindeki bir kapidan (G) kapah kisima gi-
rilmekteydi (Res. 4). Orta sahm (4m30), iki yan sahmdan (3m20) biraz 
daha genisti. Ûç sahmdan sadece ortadaki kismen ayakta kalabilmisti. 
Yan sahmlar ve kapah kisimm dogu ve bati duvarlan tamamen yikilmis 
durumdaydi (Res. 5). Dikdôrtgen payeler arasina sivri kemerler insa 
edilmis, bôylece sahmlarm birinden digerine geçit saglanmisti (Res. 6). 
Her sahm, payeler hizasinda ùç destek kemeri ile desteklenmisti. 

Yapi tamamen kirma taslarla insa edilmisti. Destek kemerleri ve 
payeleri birbirine baglayan kemerler kesme tastandi. Avlunun ve kapa-
h kisimm giris kapilan da siiphesiz kesme tas kaphydi. 

Miitevazi boyutlardaki yapi Konya - Adana kervan yolu iizerinde yer 
almaktaydi (2). Bu han, bu giizergâh iizerinde yer alan selçuklu dônemi 
hanlarindan, giinûmûze ulasabilen ve varligmdan haberdar oldugumuz 
tek han olmaktadir. Osmanh kaynaklarmda adi geçen diger iki selçuklu 
dônemi ham hakkmda bir bilgimiz yoktur (3). 

Bugûn yapida hiçbir kitabe ve susleme unsuruna rastlanmamakta-
dir. Bu nedenle yapinin tarihlendirilebilmesi için elimizde mevcut tek 
dayanak plan ôzellikleri olmaktadir (4). Bilindigi gibi orta boyutlu sel-

(2) a.g.m., s. 154, No. 61. 
(3) a.g.m., s. 163, No. 117 ve s. 147, No. 22. 
(4) CI. Cahen (Osmanhlardan Once Anadolu'da Turkler, Istanbul, 1979, s. 241), 

«Alaaddin Keykubad'in Ermenek yoresini Kamerilddin. admda birine verdigi»n-
den sozetmekte, «Kamerilddin yeni kurulan bu yoreyi uzun zaman elinde tutmu? 
olmah, çùnkii bu yerlerde hâlâ onun adi anilmaktadir. Fakat kendisiyle ilgili 
fazla birsey bilinmemektedir.» demektedir. 

Ayni zat hakkmda N. Kaymaz su bilgiyi vermektedir: «îbn Bîbî'nin genellik-
lc Ermeni tîlkesi dedigi îsauria bôlgesi 1225 (622) tarihinde Buyiik Alâuddîn Key-
kubâd tarafmdan zeptedilmis ve bir vilayet halinde Selçuklu Devleti'ne katil-
mistir. Aym kaynaktan, buraya atanan ilk vâlî (serle§ker=siibasi) nm Kamerii'd-
Dîn adini tasidigim (Tipkibasim, s. 342; Houtsma, s. 141; Anonim Selçukname, 
s. 30) ve vilâyetin de ona izafeten, Kamerii'd-Bîn vilâyeti seklinde amldigmi (Tip
kibasim, s. 687; Houtsma, s. 321) ôgreniyoruz «Meliku'l-Ermen» unvani tasi-
yan Emir Kamerii'd-Dîn Hâdîm'in 1238 tarihinde hayatta bulundugunu tesbit 
ediyoruz. [bk. Kemâl-ad-Dîn (Îbnû'1-Adîm), Histoire d'AIep, nsr. E. Blochet, Pa-

_;.'4Q8-— 
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çuklu hanlarinm çogunda, paralel tonozlarla ortùlù ùç sahinli bir kapa-
li kisim mevcuttuf (5). Bu durumda Kamereddin Haiii'mn ùç sahmli 
kapah kismi tarihlemeye dayanak olabilecek bir ozellik gostermemekte-
dir. Buna kârsilik avluda mèvcut iki y an duvara yaslanan eyvanlar, ki-
yaslama için daha belirgin bir ôzellik olarak gorùnmektedir. Gerçekten 
de Anadolu selçuklu donemi hanlarinda, avlu etrafma sir a! arums hùcre, 
revak ve eyvan gibi çesitli mimari unsurlar gormekteyiz. Genellikle bu 
unsurlardan iki veya ùçù bir arada gôrùlùrler. Fakat Kizilôren Ham'nda 
(1206) (6) avlunun iki yan kenari boyunca siralanan eyvanlardan baska 
bir mimari unsur gôrùlmùyor. Çekereksuyu Hani'nin (XIII. yy. ortalan) 
(7) bugùn harap durumdaki avlusunun da benzer dùzende oldugu anla-
silmaktadir. Hekimin Hani (1219-1236) (8) avlusunun ùç kenari boyunca 
yan yana dizilmis eyvanlar siralanmiç, koselere de bagimsiz birer hùcre 
yerlestirilmiçtir. Ancak Hekimin Ham avlusunun sonraki onanmlar so-
nucu bu sekli aldigim da gozden uzak tutmamak gerekir. Kesikkopru 
Ham'nda (1268) (9) avlunun kuzey kenari boyunca dort eyvan, karsi ke-
nar ùzerine de iki hùcre yerlestirilmistir. 

ris, 1900, s. 202]; fakat, ondart sonra ne kadar zaman Ermeni Meliki olarak hiz-
met ettigini, yerine kimin geçtigini, bu bôlgede sonradan rastladigimiz Ttirk-
menlerle herhangibir iliskisi bulunup bulunmadigmi bilmiyoruz» (Pervâne 
Mu'inii'd-Dîn Suleyman, Ankara, 1970, s. 98-99, dipnot 10). 

Abdiilbaki Golpmarh ise daha kesin bir yargiya varmakta ve su bilgiyi ver-
mektedir: «I. Alâaddin Keykubad tarafmdan alman Ermenek iline Turkmen 
boylan yerlestirilmisti. Bu boylara Kamereddin Mahmud basbugluk etmekteydi; 
bu yùzden de ErmenCk'e, Kamereddin ili denmisti. Kamereddin'in torunu ve Ke-
rîmeddin Karaman'm oglu Nûreddin Sûfi, yahut meshur adiyla Nure Sûfi de 
Baba Ilyas'a mensuptu (A. Golpmarh, Yunus Emre, Istanbul, 1971, s. 9). 

Han'm bulundugu yôrenin Ermenek'e nisbeten yakin olusu (kuç uçusu yak-
lasik 150 km.), Han'a adim veren zat ile I. Alâaddin Keykubad'm Ermenek emi-
ri Kamereddin Mahmud'un ayni kisiler olabilecegini dûsiindûrmektedir. 

Bu bilgilerin derlenmesinde yardimlarmi gôrdûgiim dostum Aydogan De-
mir'e tesekkiir borçluyum. 

(5) Altmapa Ham (Konya-Beysehir) (1201-1202) (Bk. K. Erdmann, Das Anato-
lische Kervansaray des 13. Jahrhunderts, Berlin, 1961, Teil I, Taf. J/1). Argit 
Ham (Konya-Afyon) (1201-1202) (Bk. ay. es., Taf. 1/2), Kuruçesme Ham (Konya-
Beysehir) (1207-1208), (ay. es-, Taf. 1/3), Dokuzun Derbend Ham (Konya-Afyon) 
(1210) (ay. es., Taf. 1/4), Mahperi Hatun Ham (Amasya-Tokat) (1238-39) (ay. es.. 
Taf. XXI). 

(6) Bk. K. Erdmann, a.g.e., Teil I, Taf. III. 
(7) ay. es., Taf. TV/4. 
(8) ay. es., Taf. VI/2. 
(9) ay. es., Taf. VIII/2. 
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DOGU ANADOLU'DA BÎLÎNMEYEN ÛÇ SELÇUKLU HANI 

Yaptigimiz bu kisa karsilastirma, avlu diizenleri Kamereddin Ham 
avlusunun dtizenini hatirlatan hanlardan hemen hepsinin XIII. yy.m ilk 
yansnia tarihlendirildiklerini gostermektedir. Bu durumda, Kamereddin 
Ham'm da aym dôneme tarihlememiz miimkûn gôrunmektedir. 

Tatvan Ham 

Bugtin Tug adiyla amlan yeni yerlesme yeriniri yaklasik 5 km. kuzey-
batisinda yer alan eski Tatvan koyti, genellikle çorak bir gôriinùme sa-
hip Dogu Anadolu yôresinde yesil veagaçlikh goriiniimiiyle dikkat çeker. 
Tatvan Kôyù içinde eski bir hamn varhgmi eski ôgrencilerimden biri ba-
na haber vermisti (10). 1967 yazmda çiktigim arastirma gezisi sirasinda, 
Tatvan'a ugramak ve hamn son kalintilannin olçiisunu almak firsatini 
buldum. 

Handan artakalan duvar parçalan ve temellerde, yapimn iiç kôsesi 
kesinlikle belirlenebilmekteydi ($ek. 2, Res. 8). Hamn dis duvarlarinm 
izledigi çizgi siipheye yer vermeyecek sekilde saptanabiliyordu. Kalan 
duvar parçalan tizerinde hiçbir tonoz izine rastlanmiyordu. 4m20 ve 
5m 10 uzunlugunda iki duvar parçasi, hamn bati duvarinm iç kismina, 
dik açi olusturacak sekilde bitismekteydi ($ek. 2, A ve B). Yapimn dis 
duvarlan ile aym yapiya sahip olan bu iki duvar parçasi, yakin zamanda 
oruldugu belli olan duvarlarla doguya dogru devam ettirilmis yapi, iistii 
açik iiç mekâna ayrilmisti. Bu duvarlann yerinde, hamn tic sahimm bi-
ribirinden ayiran payeler yer almaktaydi. 

Yapimn kuzey duvanndaki kesme tas kaplamalarm hemen hepsi 
sokulmtis durumdaydi. Ancak yarim daire kesitli tiç payandamn izleri 
halâ gortilebilmekteydi (Res. 9, 10). Gtiney duvan tizerinde ise dordtincu 
payandamn izleri mevcuttu. 

Eski Tatvan Ham'ndan guntimuze kalabilen duvar parçalan yapimn 
planini çikarmamiza yardimci olabilecek nitelikte kiymetli verilerdir 
(Çek. 3). Hamn dis duvarlarinm izledigi çizgiyi kesinlikle saptayabildi-
gimizi yukanda belirtmistik. Halen gortilebilen yarim silindir sekilli 
dort payanda kahntisi, yapida bu payandalardan alti adet mevcut oldu-
gunu sôylememize imkân vermektedir. Bunlardan dôrdti koselerde, iki-
si de kuzey ve gtiney duvarlan tizerinde yer almaktaydi. Yapimn bati 
duvanna dik açiyla bitisen iki duvar parçasi, kammizca iki sira payeve 

(10) Istanbul t)niversitesi. Edebiyat Fakiiltesi Sanat Tarihi Bôlumii'nde ha-
zirlanmis bir mezuniyet tezinde de bu handan sôzedilmektedir (Bk. H. Ozdemir, 
Silvan-Tatvan arasindaki Hanlar, Istanbul, 1970, s. 10-12, Yayinlanmamis). 
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RAHMÎ HÛSEYÎN UNAL 

kemer dizisinin dogrultusunu isaret etmektedir. Ancak payelerin tarn 
yerlerinin saptanabilmesi için, hania içinde kiiçiik bir temelsoiidajina 
ihtiyaç vardir. Hanin giris kapisi dogu veya bati cephesi uzerinde yer al-
mahydi JKLuzey ve giiney cephelerinde meycut payandalar, kapmin.bu 
cephelerden biri uzerinde yer almasma imkân vermezdi. Kaldi ki avlu-
suz hanlar içinde, giris kapisi yan yiizlerden biri iizerine yerlestirilmis 
tek ôrnek, bildigimiz kadanyla, Bitlis-Baykan arasmdaki Duhart'dir (11). 

Yapmm restitùsyon plam, geç selçukiu ve ilk Osmank doneminde 
ôrneklerine rastladigimiz avlusuz hanlarm klasik plan semasmi tekrar-
lamaktadir (12). Bati duvanna bitiçik paralei iki duvar parçasinm ben-
zerlerine Babsin Ham'nda (Bitlis-Tatvan) (13) ve yukarida sôzûnu etti-
gimiz Duhan'da rastliyoruz. Yapinin kesin olarak tarihlendirilmesi için 
gerekli olan tamamlayici verilere saMp olmadigmiizdan tarihlemeyi 
XII. yy. sonlarmdan XV. yy. baçlanna kadar uzanan genis bir zaman 
dilimi içinde yapabiliyoruz. 

Çingene Ham 

1971 yilmda, Turk sanati ve tarihi ile amator bir ruhla ilgilenen Sa-
ym Celâl Yalvaç, Eski Malatya'da bugiin tamamen ortadan ialkmis bir 
hanm varhgmdan beni haberdar etmisti. Bana yazdigx 8 aralik 1971 ta-
riMi mektupta arazi sahiplerinin, sulama havuzu inça etmek için hanm 
son kahntilarmi da ortadan kaldirdiklarmdan bahsetmekteydi. Neyse ki 
Sayin Yalvaç daha once davranmis, 3 haziran 1963 de, yapmm plamm 
çizmek iizere mevcut temellerin ôlçùlerini. almisti. Bu ôlçiiler dikkatli 
bir çekilde almmis olmalanna ragmen ne yazik ki yapmm eksiksiz bir 
plamnm çizilmesine olanak vermemektedir. 

(11) Bk. R.H. tJnal, Osmanh Oncesi Devirden Yayinlanmamiç Bîrkaç Han 
Uzerîne Bir înceleme, Edebiyat Fakiiltesi Araçtirma Dergisi, Prof. A.L. Gabriel 
Ozel Sayisi, Ankara ,1978, s. 481, Çek. 4. 

Sayrn O. Timçer, Bitlis-Van Karayolu ve tJzerindeki Hanlar (Sanat Tarihi 
Yilhgi, Istanbul, IX-X (1981), s. 325) adh makalesinde, 5-9 Çubat 1979 tarihleri 
arasmda toplanan Millî Tùrkoloji Kongresi'ne sundugunu belirttigi tebliginde 
sôziï edilen bir belgeye dayanarak Duhan'm XVI. yy.a tarililenebilecegini ifade 
etmektedir. Ancak adi geçen kongrenin zabitlan heniiz yaymlanmadigmdan, Sa
yrn Tunçerin Duhan'i XVI. yiizyila tarihlemesine neden olan verilerin tartiçma-
sim yapacak durumda degiliz. 

(12) Bu tip hanlar iizerine daha ayrmtili bilgi için bk. R-H. Onal, a.gjn., s. 
453-483. 

(13) Bk. A. Gabriel, Voyages Archéologiques dans la Turquie Orientale, C. I, 
Paris, 1940, s. 239; O. Arik, Bitl.s Yapilannda Selçukiu Rônesansi, Ankara, 1971, 
s. 85-86, Sek. 39. 
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DOÛU ANADOLU'DA BILÎNMEYEN UÇ SELÇUKLU HANI 

Burada takdim ettigim plan tamamen Saym Yalvaç'm aldigi olçiïle-
re dayamlarak çizilmistir (Sek; 4 ve 5). Alanm uzmani olmàyan bir kini-
se tarafindan alinmis ôlçulere dayamlarak çizilen bir planda olabilecek 
kaçmilmaz hatalar bir yana birakihrsa, mevcut verilerin, yapmm bo-
yutlari ve çeçitli kesimlerinin durumu hakkmda kiymetli bilgiler sagla-
digi ortadadir. 

Yapi, avlu ve kapali kisim olmali- uzere iki ana bôliimden olusmakr 
taydi. Avluya, giiney duvari iizerine yerie§tirilmiç bir kapidan girilmek-
teydi. Doguda, birkaç bagimsiz mekanmevcuttu. Dogu duvarina bitiçik, 
ince, uzun, dikdôrtgen planli iki hiicre vardi; Bu hiicreler muhtemelen 
avluya açiliyordu ve aralarindàbaglanti rnevcut degildi. Saym Yalvaç'm 
ifadesine gore, avlunun kuzeydogu kosesinde yer alan hiicrenin tonozlu 
bir .bodrum kati vardi (14). Bu hiicre ile yanindaki diger hiicre, avlunun 
kuzey kenarma bitisik.bir dizi hiicrenin mevcudiyetini dusiindurmekte-
dir.- Biitiin bu hacimlerin muhtemelen avluya açilan birer kapilari var
di. Taslak iizerinde, giineyde, hemen hemen kare kesitli bir paye isaret-
lenmisti. Bu paye, avlunun bu kenari boyunca uzanan ve benzer dort 
payenin ta^idigi bir revaki dùsùndurmektedir. Sayin Yalvaç'm krokisin-
de taçkapi, giiney duvàri ûzerine, dogudân itibaren ikinci ve ùçuncii pa-
yandalar arasma i§aretlenmi§tir. Fakat almanolçùler yakindan incelen-
diginde, birinci payandanm genisliginin lm70, ikincisinin lm80, iiciincii 
siiniin ise lm oldugu gôriilmektedir. Dôrdùncii payandanm genisligi lmlO, 
sohuncu payandanm ise yine lm dir. Goriiluyor ki ilk iki payanda, diger 
iiç payandadan çok daha genistir. Boylece taçkapinm, Saym Yalvaç'm 
belirttigi gibi ikinci ve iiciincii payandalar arasmda degil, ilk iki payan
da arasinda yer almasi çok daha mantikh gôriinmektedir. 

Saym Yalvaç'm krokisi, kapali kismm konumu hakkmda hemen hie 
bilgi vermemektedir. Kapali kismm kuzeydogu ve giiheydogu koselerin-
de goriilen- paralel noktah dogrularm neye isaret ettikleri açikça anlasi-
lamiyor (Bk. Sek. 4). Kisacasi, hanm kapali kismmin iç taksimati hak
kmda' açik bir fikir edinmemiz mtimkiin olmuyor. Yapmm fazla genis 
olmayisi ve diger selçuklu hanlarmdan bildigimiz kapali kisim ôrnekle-
ri, burada da kapali kisimm, iki sira halinde diizenlenmis payeler. iizeri
ne oturan dogu-bati eksenli tonozlarla ortiilii iiç sahma sahip oldugunu 
dusundiirrnektedir. Gizdigim restitiisyon plamnda goriilen payelerin ye 
destek kemerlerinin yerleri ve sayilan tabiatiylà tahminlerime dayan-
maktadir (Bk; Sek. 5). 

(14) Bu bodrum kati, medreselerde ôrnekjerine rastladigirmz turbe mekân-
lârimn mumyahgmi hatira getirnïektedir. Yeterli bilgiye sahip olmadigimiz için 
buradaki bodrum kati hakkmda herhangi bir fikir one sûreeek dùrumda degiliz. 
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Sek. 4 - Saym Celâl Yalvaç'm 3 Haziran 1963'de, Çingene Hani'nin son kalmtilari 
ortadan kalkmadan once çizdigi kroki ve ûzerine içaretledigi ôlçûler. 
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RAHMÎ HÛSEYÎN .UNAL 

Saym Yalvaç yapmin, diizgiin siralar olusturan yonu taçlanyla in§a 
edildigini sôylemektedir. Dis duvarlar dikdôrtgen ve beçgen payandalar-
la desteklenmisti. Krokide, kapah kismin giiney duvan iïzerinde payan
da isaretlenmemistir. Fakat kuzey duvannda isaretlenmi? dort payanda, 
giiney duvannda da aym sayida payandanin varolmasi gerektigini soy-
lememize imkân vermektedir. Bâti duvan iizerinde bir tek payanda isa-
retlenmistir. Kuzeye dogru bir payandanm daha mevcudiyeti diisiinu-
lebilir. 

Hanm bulundugu yerden yaklaçik 30m. mesafede, Edir ve Bedir 
Tiirbesi adiyla anilan tûrbede, 0m30 x lm20 boyutlarmda, kireçtaçi iize
rine kazmmiç bir kitabe mevcuttur (Res. 11). Saym Yalvaç'm hana ait 
oldugunu belirttigi bu tarihsiz kitabenin metni sôyledir: 

Tùrkçesi : Tann'mn rahmeti Mansur bin Yakub ve ona rahmet di-
leyenlerin iizerine olsun. 

Malatya'da, Alibey veya Saray Camii adiyla anilan caminin dis du-
varlan ùzerine yerlestirilmis ve muhtemelen Malatya Ulu Camii'ne ait 
olan bir baska kitabede de Mansur bin Yakub'un adi geçmektedir (15). 
Bu kitabe Muharrem 621/Ocak-Subat 1224 tarihini tasimaktadir (Res. 
12). Çingene Ham'na ait oldugu one siiriilen kitabeyi de aym tarihlere, 
yani XIII. yy.m ilk yarisma tarihlemek mûmkiin goriinmektedir. Fakat 
kitabe yazismm basitligi, ifade tarzmm aym doneme tarihlenen diger 
kitabelerden farkh olusu ve kitabe levhasmm ait kenarmda gôriilen mu-
karnas seridi daha geç bir donemi dusùndiirmektedir. Bu kitabenin, 
one siiriildiigu sekilde Çingene Ham'na ait oldugunu kabul etsek bile, 
Osmanh dôneminde yeniden kaleme almmis olabilecegini ihtimal ola-
rak dusiinmek gerekecektir. 

Hanm plani, dikdôrtgen kapali kismi, kiiçiik hùcreler ve revaklarla 
çevrili avlusu ile avlulu selçuklu hanlarmm planmi tekrarlamaktadir. 
Aksaray Sultan Hani'nm (Konya-Aksaray) (1229) (16), Kayseri Sultan 
Ham'nin (Kayseri-Sivas) (1232-36) (17), Agzikara Ham'nm (Kayseri-Ak-

(15) Bk. O. Ank, Malatya Ulu Camii'mn Asli Plani ve Tarihi Hakkmda, Va-
kiflar Dergisi, Vin (1969), s. 144. 

(16) Bk. K. Erdmann, a.g-e., Teil I, Taf. IX. 
(17) ay. es., Taf. XII. 
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saray) (1231-37) (18), Karatay Ham'nm (Malatya-Kayseri) (1240-41) (19) 
vb. planlan île Çingéne hanimn plani arasinda bûyiik benzerlikler mev-
cuttur. Bu nedenle, Çingéne Haril'm da, benzer ôrheklerinden birkaçmi 
siralamâya çâlistigimiz. buïhârilâr gibt XIII. yyàh bïririci'yansma: tarihle-
mek miimkiin gôriinmektedir. 

(18) ay. es., Taf. XIII. ve J. Sourdel-Thomine, Les Dates de Construction de 
I'Agzi Kara Han d'après ses inscriptions, Forschungen zur Kunst Asiens; Istan
bul, 1969, s. 74-78. 

(19) ay. es., Taf. XVII. 
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