
OSMANLI ONCESI DONEMDEN YAYINLANMAMI§ 
ÛÇ MENZÎL HANI 

Rahmi Huseyin ÛNALI*) 

KINIK HANI (Nigde-Aksaray) 

Vasifli sayilabilecek bir karayolu Bor ilçesini, Ankara-Adana 
yoluna baglamaktadir. Bor'un 10 km. kadar batismda, gùneye 
sapan bir ham yoldan Bayât Kôyù'ne ulasilmaktadir. Bu kôyùn 
yakinmda, Kmik Ôrenleri adiyla anilan yerde, Kmik Hani adim 
verdigimiz oldukça saglam bir han mevcut tur( l ) . 

Kûçûk boyutlu (yaklasik 17 m. X12 m.) ve dikdôrtgen plânli 
yapi, duvarlannin ùst kesimi kôtù bir sekilde onarilmiç olmasina 
ragmen oldukça iyi bir durumdadir (Res. 1, §ek. 1). Bu kôtù ona-
rimm izleri ôzellikle kuzey duvari ùzerinde gôrùlebilmektedir. 
Cephe, degisik boyutlarda dùzgùn kesme taslarla kaplanmistir. 
Kesme tas lann boyutlannda gôrùlen farklihk ve cepheye dagilmi? 
durumdaki silmeli bloklar, yapida bol miktarda Bizans kôkenli 
devçirme malzeme kullaniidigim gôstermektedir. Yapimn dogu ve 
bati cepheleri kabaca yontulmu§ ta§larla kaplanmistir (Res. 2). 
Kuzey duvarindaki tas, isçiligi oldukça ôzenlidir ve bu yônù ile 
cephe duvarmi hatirlatmaktadir. Bu durum, sôyle bir olasiligi ha-

(*) Prof. Dr_ Ege Ùniversitesi Edebiyat Fakùltesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
Bôlûrmi Ba§kam 

1- Boni bu hanin varligindan Saym Friedrich Hild haberdar etmigtir. Yapi 
çok sayidaki devçirme malzemesi ile aragtiricmm dikkatini çekmigtir. 
Hanm bulundugu yerin aynntili tarifi ile birlikte resimlerini de gônderen 
Sayin Hild'fi tegekktirù borç bilirim. Bu bilgiler olmaksizm hanin yerini 
bulmam mûmkûn olmayacakti_ Dûz bir arazi ùzerinde yer alan yapinm 
etrafi meyve bahçeleri ile çevrili durumdadir ve ulagim dar ve ham bir yol 
ile saglanmaktadir. 
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tira getirmektedir: duvar ustasi, elindeki devsjrme kesme tas, mal-
zemenin iyilerini on cephede, kalanmi da a rka cephede kullan-
miç, yan duvar lan da tasçi ustalarmm orada yonttuklari taçlarla 
kaplamistir. On cephe dismdaki cephelerde herhangi bir açikhga 
rastlanmamaktadir. 

On cephenin ortasma yerlestirilmi§ olan taçkapinm yan ka-
natlari yoktur ve basit bir açikhk gôrûnûmùndedir. Giris araligmi 
ôrten yuvarlak kemer, Bizans kôkenli iki devsirme sôge ûzerine 
oturmaktadir (Res. 3). Cepheyi, yatay olarak yaklasik iki e§it 
parçaya bôlen destere disli bir silme, ortada, yuvarlak kemerin 
egri hattmi izlemektedir. Bùyûk çogunlugu devsirme parçalardan 
olusan bu silme çeridi içinde, farkli silmelere sahip parçalar da 
dikkati çekmektedir. Giri§ araligi sag sôgesine bitisik, triglif i an-
dirir bir dev§irme parça gôrûlmektedir. Ûzerinde, daire içine alm-
mi§ bir haç gôrûlen bir diger devsirme parça da, giris araligmm 
soluna yerle§tirilmi§tir. On cephenin ùst kesiminde halen ùç açik-
lik gôrûlmektedir. Bu ùç açikliktan taçkapinm iki yanmda yer 
alanlar mazgal pencerelerdir. Giris araligmm yukansmda yer 
alan ùçùncùsù ise, duvarm ùst kesiminde meydana gelen bir tah-
ribat sonucu olusmu§tur. Giri§ araligmi ôrten yuvarlak kemerin 
ùst kesiminde halen gôrùlebilen silmeli yatay blok, bugùn mev-
cut olmayan kitabe levhasmm burada yer aldigim dûsùndùrmek-
tedir. 

Yapi, cephe duvarma dik ùç sahma bôlùnmûçtûr (Res. 4). 
Yekpare sùtunlar ûzerine oturan kemerler sahmlan birbirinden 
ayirmaktadir. îçerideki onyedi sùtundan ikisi devrilmiç durum-
da, digerleri ayaktadir. iki dizi halindeki destek siralarmdan her-
birinde yediser sùtun mevcuttur. Giriçe en yakm sagh sollu iki 
destege, birer çift sùtun yerle§tirilmistir. Bu sûtunlardan birer 
adedi diger sûtunlardan incedir. Orta sahm ba§mdaki destek ke-
meri bu iki ince sùtun ûzerine oturmaktadir. Bu destek kemerinin 
kilit tasi, orta sahin tonozundan yakla§ik iki metre daha alçaktir. 
Bu sûtunlardan sag taraftaki bugùn devrilmis durumdadir. 

Sùtunlar ûzerindeki ba§hklann herbiri bir ba§ka formdadir. 
Sùtunlar gibi baçhklar da dev§irme malzemedir ve Bizans kôken-
lidir. Sùtunlarm çaplari 0m35 ile 0m50 arasmda degi§mektedir. 
Her ùç sahm da kuzey-gùney yônlù, sivri kemerli tonozlarla ôrtû-
lùdùr. Yan sahm tonozlarmin herbiri, giriçten itibaren dôrdùncù 
sùtun hizasinda, birer destek kemeri ile desteklenmi§tir. 
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Orta sahmin nihayetindeki ikiz kemer, kûçùk bir mekani simr-
lamaktadir. Bir yandan orta sahmla, iki yandan da yan sahin-
larla baglantisi olan bu mekâmn zemini muhtemelen yùkseltil-
miçti. Bûyûk boyutlu selçuklu hanlarinm ahir kismmdaki seki-
lerde oldugu gibi, bu kesimde yolculann yatip uyuduklan tahmin 
edilebilir. 

Kmik Hani'nin plâni, avlusuz selçuklu hanlar inm plan çema-
smi tekrarlamaktadir. Yapi, cephe duvanna dik tonozlarla ôrtùlù 
ûç sahma bôlûnmùstùr(2). iki destek sirasi sahmlan birbirinden 
ayirmaktadir. Sahmlar sivri kemerli tonozlarla ôrtùlûdûr(3). Bu 
smifa dahil hanlardan bazilarinda, cephe duvanna biti§ik iki 
hûcre bulunmaktadir. Ana kapidan bir geçis mekânma, buradan 

2- Bu gruba giren han ôrnekleri arasinda §unlar sayilabilir: Çiftlik Hani 

(Tokat-Sivas) (Bk. K. Erdmann, Das Anatolische Karavansaray des 13. 

Jahrhunderts Teil I, Berlin, 1961, §ek. XXV/4), Zalmanda Hani (Ankara-

Konya) (ay. es., §ek. XXV/3), Egret Ham (Kùtahya-Afyon) (ay. es., §ek. 

XXV/2), Deve Ham (Seyitgazi'de) (ay. es., §ek. XXV/1), Kuru Han (Besni-

Kayseri) (ay. es. §ek. XXVI/5), Yenicekôy Ham (Kutahya-Afyon) (ay. es., 

§ek. XXVI/4), Kalolar Ham (Malatya-Kayseri) (ay. es., §ek. XXVI/3), 

Ezinepazan Hani (Amasya-Tokat) (ay. es., §ek. XVI/1, la), Ortakôy Ham 

(Inegol yakimnda) (Bk. E.H. Ayverdi, Osmanli Mimarisinde Fatih Devri, IV, 

s. 831), Dumluca Hani (Sivas-Divrigi) (Bk. R.H. Ûnal, Osmanli ôncesi Devir-

den Yayinlanmamis Birkaç Han ûzerine bir inceleme. Edebiyat Fakiiltesi 

Arastirma Dergisi, Prof. A.L. Gabriel Ozel Sayisi, Ankara, 1978, s. 479, §ek. 

1), Hoca Cihan Ham (Konya-Beygehir) (ay.mak., s. 483, §ek. 6), Karakaya 

Ham (Diyarbakir-Malatya) (Bk. R.H. Ûnal, Diyarbakir tli'ndeki Bazi Tttrk-

islam Anitlan Uzerine Bir inceleme, Erzurum, 1975, s, 122, §ek. 26) ve 

Tatvan Hani (Tatvan-Van) (Bk. R.H. Ûnal, Dogu Anadolu'da Bilinmeyen 

Ûç Selçuklu Hani, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, II (1983), Izmir, s. 122, 

§ek. 3) 

3- Her ikisi de Karaman-Silifke yolu iizerinde yer alan Kozak Ham ve Ser-

tavul Ham gibi iki sahmli ôrneklere de rastlanmaktadir (Bk. R.H. Ûnal, 

Deux Caravansérails Peu Connus de l'Epoque Pré-Ottomane au Sud de 

Karaman (Konya), Art and Archeology Research Papers, 3 (1973). 59-69 

veya R.H. Ûnal, Kozak ve Sertavul Hanlan, Konya (hazirlayan Feyzi Halici), 

Ankara, 1984, s. 59-64, Lev. XXXXVII-LII). 
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da iki yandaki hûcrelere ve ahira girilmektedir(4). Bu plan §ema-
sina sahip hanlarin hemen hepsinde, tonoz ùst ôrtûyû ta§iyan pa-
yeler dikdôrtgen çekillidir ve kesme ta§larla kaplanmiçtir. Paye-
leri birbirine baglayan kemerler ve destek kemerleri de kesme 
tastandir. 

Devçirme sùtunlar, orta sahmda ikiz sùtunlar ùzerine oturan 
destek kemeri, orta sahmin nihayetindeki kùçùk mekân ve bu 
mekâni ôrten bir tarafi yarim kubbe §eklinde nihayetlenen tonoz 
ôrtû, Kmik Hani'nm ilginç yônleridir. 

Nigde-Aksaray kervan yolu ûzerindeki menzillerden birini 
olusturan Kmik Hani 'nm kesin bir tarihlemesini yapma olanagi-
na sahip degiliz. Antalya- Alanya yolu ûzerindeki §arapsa Ham (5) 
hariç, Osmanli ôncesine tarihlenen avlusuz hanlardan hiçbirinin 
kitabesi yoktur. §arapsa Hani ise, tek sahmh uzun bir mekândan 
ibaret olan ahir kismi ve buna bitiçik kûçùk mescidi ile ôzel bir 
plana sahiptir. K. Erdmann, inceledigi avlusuz hanlarin çogunu 
XIII. yùzyila tarihlemektedir(6). Bu gruba dahil hanlar kùçùk bo-
yutlu yapilardir(7). XIII. yûzyil or ta lannda kôklù bir degi§iklige 
maruz kalan Anadolu'nun toplumsal ve tarihsel yapisi, bu grup 
hanlarin biraz daha geç bir dôneme, XIV. yûzyil baçlarmdan XV. 

4- Bu grup han la rdan bilinen ornekler çunlardir : Atabey H a m (Sinop-An

kara) (Bk. A. Gokoglu, Paphlagonia, Gayn Menkul Eski Eserleri ve Arkeo-
lojisi, C I , Kastamonu, 1952, s. 349, Res. 122), Gôkçeagaç Ham (Sinop-Anka-

ra) (bu makalede ilgili yere bk.),Igdir Ham (Dogubeyazit-Batim) (Bk. R.H. 

Ûnal, Igdir Yakmlarmda Bir Selçuklu Kervansarayi ve Dogubeyazit-Batura 

Kervan Yolu Hakkmda Notlar. Sanat Tarihi Yilhgi I I I (1969-70), s. 12, 

§ek. 1), Ba§degirmen Ham (Diyarbakir-Bltlls) (Bk. R.H. Ûnal, Diyarbakir 

ili 'ndeki..., s. 126, §ek. 27), Han-i Gevran (Diyarbakir-Malatya) (ay. es., s. 

109-118), Kantarmis Ham (Harput-Divrigi) (Bk. R.H. Unal, Osmanli Ôn-

cesi Devlrden..., s. 480, §ek. 3), Issiz Han (Bursa-Bandirma) (Bk. E.H. Ay-

verdi, Osmanh Mimarisinln ilk Devri, I, Is tanbul, 1966, s. 527). 

5- Bk. K. Erdmann, a.g.e., Res. 317-323, Lev. XVIII/1 

6- XIII . yûzyilm ilk çeyregine tar ihlenen Ezinepazari Ham (Tokat-Amasya), 

(K. Erdmann, a.g.e., I, s. 160), 604/1207-8 yilma tar ihlenen Deve Ham 

(Seyitgazi) (ay. es., s, 152), XII I . yûzyilm ilk on yilma tar ihlenen Egret Ham 

(Afyon-Kûtahya) (ay. es., s. 154) gibi. , 

7- Nitekim daha ônceki bir çahsma vesilesi ile inceledigimiz yirmi h a n d a n onye-

disinin alani 400 m2 den azdir. Bu konuda daha aynnt i l i bir kar§ila§tirma 

için bk. R.H. Ûnal, Osmanh Ôncesi Devirden..., s. 468. 
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yùzyil sonlarma kadar uzanan bir zaman dilimi içine tarihlendi-
rilmelerinin daha uygun olacagim dù§ùndùrmektedir(8). 

GÔKÇEAGAÇ HANI (SlNOP-KASTAMONU) 

Gôkçeagaç, Kastamonu-Sinop yolu ùzerinde, Kastamonu'nun 
yaklaçik 80 km. Kuzeybatismda kûçûk bir kasabadir. Kasabanm 
içinden geçen Sinop yolunun sagmda, di§tan hiçbir ôzelligi olma-
yan harap bir yapi gôrûlmektedir (Res. 5, §ek. 2). Kuzey-Gûney 
yônûnde uzanan dikdôrtgen yapmm cephesi bûyùk ôlçûde yikil-
mi§, bu kesimde yakla§ik ùç metrelik bir duvar parçasi ayakta ka-
labilmistir. Yapmm geri kalan kesimi gibi moloz taçlarla inça 
edilmiç olan cephe duvari ùzerinde, herbiri ûçer sira tugladan olu-
§an iki hatil gôrûlmektedir. Bu hatillar, muhtemelen yapmm çev-
resini dolanmaktaydi. 

Cephede bugûn mevcut olmayan taçkapidan bir giris, mekâm-
na geçilmekteydi. Bu mekânm duvarlarmm ônemli bir kesimi ile 
ûst ôrtûsû tamamen yikilmis. durumdadir (Res. 6). Giris, mekâni-
mn dogu kesiminde, duvarlar belirli yûkseklige kadar ayakta ka-
labilmiçtir. Bu kesimde, Gùney duvari ùzerinde bir mihrab gôrûl
mektedir. Giris. mekânmm kuzeydogu, kuzeybati ve gùneydogu 
kôçelerinde hâlâ gôrûlebilen tonoz izleri, bu mekânm ùç adet çap
raz tonozla ôrtùlû oldugunu kanitlamaktadir. Bu çapraz tonozlan 
biribirinden ayiran destek kemerlerinden birinin kalmtisi, az once 
sôzùnû ettigim mihrabm sagmda gôrùlebilmektedir. Mihrab ni§i, 
kireç taçmdan yontulmuç, iki parçali, be§ dilimli bir kavsara ile ôrtù-
lûdùr (Res.7). Kavsara hizasmda, duvar içinde gôrùlen yatay 
dikdôrtgen oyuk, çûrùmû§ bir ahçap hatil yuvasi olmalidirO). 

Giriç mekânmm dogu duvari ùzerinde, yarmi daire profilli 
bir ni§in izleri hâlâ gôrùlebilmektedir. Duvarm tam bu kesiminde 
meydana gelen geni§çe bir gedik, bu niçin mahiyetinin tam ola-
rak anlaçilmasma imkàn vermemektedir. Ancak kalan izlere ba-
kilarak burada bir ocagm varhgi dû§ûnùlebilmektedir. 

8- Osmanli oncesi devirde inça edildikleri du§ûnùlen hanlarin tarihlendiril-
melerine iliçkin daha ayrmtili bilgi için bk.ay. mak„ s. 465-470. 

9- Ara mekânmm Kuzey duvari ùzerinde de benzer bir oyuk gôrûlmektedir. 
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Sivri kemerli bir kapidan ahira girilmektedir. Ahirm tonozla-
n m kare kesitli dort paye taçimaktadir. Ahiri ôrten çapraz to-
nozlar gibi, payeleri biribirine baglayan kemerler de tugladandir 
(Res. 8). Payeler dûzgùn kesme taçlarla kaplanmi§tir. Orta sahmi 
ôrten ùç çapraz tonozun ortalannda, birer aydmlatma ve hava-
landirma deligi bulunmaktadir. Dogu ve Bâti duvarlarmm ortala
n n d a birer mazgal pencere vardir. 

Kùçûk boyutlu bir han olan Gôkçeagaç Hani'nin. tonozlan il-
ginçtir. Selçuklu han lannm ahirlari, sivri kemerli tonozlarla ôrtù-
lûdùr. Bir grup hanin ahinnda, orta sahm ùzerinde bir kubbeye 
de rastlanir. Ahirda, çapraz tonoz ôrtùye hiç rastlanmaz. Gôkçe
agaç Hani ile benzer plana sahip hanlarda da, ûst ôrtùsù cephe 
duvarma dik ùç sivri kemerli tonozdan oluçan ùç sahmli bir plan 
çemasi gôrùlmektedir. Kaldi ki, çapraz tonoz ôrtùnùn yaygm bir 
çekilde kullanimi, Beylikler Devri'nde ba§lamaktadir. Nitekim 
Manisa Ulu Carnii (1366-67), Aksaray Ulu Camii (XV. yy.) ve Van 
Ulu Camii'nin, birer kubbe ile ôrtûlù mihrabônù mekânlan di§mda 
kalan kesimlerinin çapraz tonozlarla ôrtùlû oldugu gôrùlmektedir. 

Hani'm plani, Osmanli ôncesi dôneme tarihlenen avlusuz han-
lardan pekçogunun plan sjemasim tekrarlamaktadir. Giri§te iki 
hùcresi olan bir grup avlusuz handa, hùcrelere bir ara mekandan 
geçilerek girilebilmektedir. Burada ise, hùcrelerle ara mekan bir-
ieçtirilerek tek bir mekan haline getirilmiçtir. Giri§ mekani içinde 
yer aldiklarmi sôyledigim mihrap ile ocak, diger ôrneklerde rastla-
madigimiz ôzelliklerdir. 

Yapmin kitabesi yoktur. Yaymlanmiç kaynaklarda da adi geç-
memektedir. Gôkoglu, yapinm kisa bir tasvirini yapmakta ve hani 
XIX. yùzyilm ilk yarisi içinde ziyaret etmi§ olan Batili gezginlerin 
yapi hakkindaki sôzlerini nakletmekte, ancak bir tarin ônerme-
mektedir (10). Osmanli ôncesi dônemde inça edilmis avlusuz han
lann, XlV.yy. ba§lanndan XV.yy. sonlarma kadar uzanan bir za-
man dilimi içine tarihlendikleri bilinmektedir (yukanda, Kmik 
Hani bahsine bk.). Ana hatlari ile avlusuz han lann plan çemasim 
tekrarlayan Gôkçeagaç Hani da, ayni dôneme tarihlenmelidir. Ni
tekim bu yôrenin, XIII.yy.in son yillarmdan itibaren Candarogul-
l an Beyligi'nin hakimiyeti altma girdigi ve ancak 1460 yillarmda 
Osmanh egemenligine geçtigi bilinmektedir (11). Mihrap ve daha 

10- A. Gôkoglu, a.g.e., s. 356. 
11- Bk. Î.H. Uzunçarçih, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devlct-

leri, Ankara, 1969, s. 136-137; Y. Yûcel, Çoban-Ogullan, Candar-Ogullan 
Beylikleri, Ankara, 1980, s. 117. 
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çok Osmanli hanlarmda gôrûlen ocak gibi unsurlara dayanarak 
bu ham nisbeten geç bir tarihe, ôrnegin XV.yûzyihn ilk yarisi içine 
tarihlemek mùmkùn gôrùnmektedir. 

YAYKIL HANI (Sinop-Kastamonu) 

Kastamonu'dan ba§layip, Boyabat ùzerinden Sinop'a ulaçan ta-
rihi kervan yolunun, yakla§ik olarak bugùnkù yol giizergahim iz-
ledigi anlasrlmaktadir. 

Gerze Kasabasi yakmlarmdaki Yaykil Kôyù'nde, ônemli bir 
kesimi ayakta kalabilmiç bir ban mevcuttur (12). Uzun dikdôrtgen 
çekilli yapi, Guneye dogru hafif egimli bir arazi uzerine kurul-
mu§tur (Res. 9, §ek. 3). Duvarlarm di§ yùzeyi dùzgûn siralar olu§-
turan kaba yonu taçlarla ôrùlmû§tùr. Ta§ siralan arasma tugla 
hatillar konmuçtur. Duvarlarm di§ yùzeylerinde, ôzellikle Dogu 
duvannda bùyùk tahribat gorulmektedir. Kuzey duvan uzerinde, 
mazgal pencerenin alt kesiminde olu§an bûyûk bir gedik bu kesimi 
tendit etmektedir. Tag kapinin uzerinde yer aldigi guney cephesi 
daha ôzenli bir i§cilige sahiptir (Res. 10). Bu duvar uzerinde, dort 
sira tugladan olu§an bir hatil halen gôrûlebilmektedir. Giri§ arah-
gimn hemen ùstûnde gôrûlen kareye yakm çekilli gedik, yerinden 
dùçmûs. bir kitabe lehvasmi dû§ûndùrmektedir. Yùklû hayvanla-
n n rahatça geçebilecekleri geniçlikte insa edilmis. olan giri§ arahgi, 
kesme taçtan basik bir kemerle ôrtûlûdûr. Ûstte, tugladan ikinci 
bir kemer, tas. kemeri izlemektedir. 

Giri§ arahgi içte, daha basik ikinci bir kemerle ôrtûlûdûr 
(Res.11). Kapidan, Kuzey-Gûney yônlù sivri kemerli bir tonozla 
ôrtûlù genis bir mekana girilmektedir. Mekanm tonozu, kûçûk bo-
yutlu kesme taçlarla in§a edilmiçtir. Tonoz kavsinin basladigi hiza-
da, yaklaçik onbe§ sirahk bir tugla duvar ôrgùsû dikkat çekmekte-
dir. Bu a ra mekanm Gùney duvan ùzerinde, giriç kapisinin solunda 
.mihrap oldugunu tahmin ettigim bir niçin kalmtilari gôrûlebil
mektedir. Nitekim, bu nisi ôrten mukarnash kavsaramn mukarnas 

12- Sinop'un 30 km. kadar giineyinde yer alan Gerze, buglinku Sinop-Samsun 
yol guzergahi uzerindedir. Han'a admi veren Yaykil Kôyii ise Gerze'nln 
yaklaçik 7-8 km. kuzeydogusundadir. Sinop-Samsun arasindaki modern 
yol yakin zamanda inga edilmigtir. Bu nedenle bu Iki kent arasmda eskl 
bir kervanyolunun varligmdan sôz etmek mûmkûn degildir. Karadeniz 
sahilinin bu kesiminde yer alan sarp daglar nedeniyle kervan yolu Bo
yabat istikametine-yani batiya-yônelmeden once muhtemelen doguya 
dogru bir kavis çizmekteydi. 
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diçlerinden birkaçi halen seçilebilmektedir. Ara mekamn Dogu 
duvari ùzerinde, kabaca onanlmi§ bùyùkçe bir gedigin yer aldigi 
kesimde, bir ocagin bulundugu kalan baca izinden anlasilabilmek-
tedir. Ara mekamn kuzey duvari ortasinda, ahir kismma geçisi 
saglayan bir ka.pi bulunmaktaydi. Ara mekam ahirdan ayiran bu 
duvarin bâti yansi bugùn tamamen yikilmiç durumdadir. Fakat 
ahir giri§ kapismm sag sôgesi açikça seçilebilmektedir. 

Dikdôrtgen planli ahir mekam, ara mekam gibi Kuzey-Gùney 
yônlù tek bir tonozla ôrtùlùdùr (Res.12). Bu mekamn Dogu ve Bâti 
duvarlan, tonoz baslangicma kadar moloz taslarla, tonozu ise kûçûk 
boyutlu dùzgûn kesme taçlarla in§a edilmiçtir. Dogu duvari û-
zerinde bir mazgal pencere bulunmaktadir. Pencere araligimn ûs-
iiï, nisbeten ince bir atki ta§: ile ôrtùlmûs, atkitaçimn ûzerine de 
bir hafifletme kemeri insa edilmistir. 

Yapi basit ve sade plam ve kûçûk boyutlari ile dikkat çekmek-
tedir (duvarlar dahil 20m.xllm.). Ara mekam, mihrabi ve ocagi ile 
Gôkçeagaç Ham'ndaki ara mekamm yakmdan hatirlatmaktadir 
(yukari kisma bakmiz). Tek sahmh ahirlara geç dônem hanlarm-
dan birkaçmda rastlamaktayiz. Bu gruba dahil edebilecegimiz ôr-
neklerin hemen hemen tamami Kastamonu yôresinde yer almak-
tadir. Bu yôre diçmda kalan tek, ôrnek Biiecik yakmlarmda Gôl-
pazari 'ndaki Mihal Bey Hani'dir ve 818-821/1415-1418 yillarma ta-
rihlenmektedir(13). Kastamonu'da Ismail Bey Kûlliyesi'ne dahil Deve 
Hani'nm 865/1460-61 tarihli bir vakfiyesi vardir(14). Sinop kenti 
içindeki Kôftecioglu Hani 'nm in§a kitabesi yoktur. Gôkoglu(15) 
bu yapiyi, Hacihamza Ham'na(16) benzerligi nedeniyle XVI. yûz-
yihn hemen baçlarma tarihlemektedir. Gôkoglu(17), Sarinin Hani 
adi ile anilan yapiyi ise 922/1516 yilma tarihlemekte, ancak ken-
disinde bu kaniyi uyandiran nedenleri açiklamamaktadir. Bu benzer 
yapilann tarihlerine bakilarak Yaykil Ham'ni da XV. yûzyila veya 
XVI. yùzyil baslarma tarihlemek mûmkùn gôrùnmektedir. 

13- Bk. E.H. Ayverdi, Osmanh Mimarisinde Çelebi ve II . Sultan Murad Devri, 

Istanbul, 1972, s. 170. 
14- A. Gôkoglu, a.g.e., s. 350. 

15- ay. es., s. 358. 

16- Haci Hamza Hani da yakimndaki caminin 912/1506 tarihli kitabesine 
gôre tarihlendirilmektedir. Bk. M. Sôzen, Haci Hamza'daki Turk Eserleri, 
Anadolu Sanat i Aragtirmalan, II, Istanbul, 1970, s. 120-122; Î.A. Yliksel 
Osmanh Mimarisinde II Bâyezid, Yavuz Selim Devri, Istanbul, 1983, s. 
144-145. 

17- A. Gokoglu, a.g.e., s. 135. 
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