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SILK ROAD THE CULTURE ROAD 

Anadolu, coğrafi ve jeopolitik konumundan dolayı tarihin her döneminde uluslararası ulaşımda 
önemli bir merkez olmuştur. Asur Ticaret Kolonileri döneminde yapılan, Hititler tarafından kul-
lanılan, Lydia döneminde Kral Yolu, Roma Yolu ve Bizans Yol Ağı olarak anılan askeri ve ticari yol, 
Ortaçağ’da İpek Yolu adını almıştır. 11.-14. yüzyıllar arasında Akdeniz dünyası ve Doğu arasında 
geçişi sağlayan İpek Yolu’nun Anadolu üzerinden geçiyor olması o dönemde özellikle anıtsal ko-
naklama yapıları ve köprülerin yapımını da sağlamıştır.  

Kervansaraylar, ticaret yolları üzerinde kurulan ve kamu yararına çalışan barınma yapılarıdır. 
Çoğunlukla sultan, vezir ve diğer devlet büyükleri tarafından yaptırılan kervansaraylar, kale gibi 
sağlam, dönemin süsleme özellikleriyle bezeli; ticaret, sosyal yardım ve kültür müesseseleri konu-
munda olan anıtsal yapılardı. Kervansaraylarda yazın kapalı mekânlarda hayvanlar, açık mekânda 
ise insanlar barınıyordu. Kış mevsiminde ise, insanlarla hayvanlar kapalı mekânı birlikte paylaşırdı. 
Bazılarının içinde veya yanında hamamları bulunurdu. Mescitleri de giriş kısmında bir odada ya da 
avlu ortasında, köşk mescit gibi yer alırdı. Hanların içerisinde insan ve hayvanlarının her türlü ihti-
yacını karşılayacak yiyecek, içecek, su, mescit, hamam, kütüphane, doktor, baytar, berber, her çeşit 
tamir ustası, rehber de kervanlara hizmet etmek üzere bulunurdu. Özellikle Alaeddin Keykubad 
döneminden itibaren Uzak Doğu’yu Akdeniz’e bağlayan eski kervan yolları üzerinde yapılan han-
larla birlikte ticaret hayatı canlılık kazanmıştı. Hükümdarların inşa ettirdiği “sultan hanları” ile ve-
zirlerin ve emirlerin yaptırdığı çok sayıda kervansaray, hem devletin refahı açısından önemli işleve 
sahipti hem de özgün tasarımları, kale duvarlarına benzeyen güvenli duvarları ve görkemli taçka-
pıları (anıtsal kapı) ile birer “simge yapı” olarak dönemin gücünü ve zenginliğini temsil etmekteydi. 

Due to its geographic and geopolitical position, Anatolia has maintained its significance thro-
ughout history as a major passageway, bridging the eastern and the western worlds. A vigorous 
and bustling network of routes crossing over Anatolian territory, originally established by the 
Assyrian Trade Colonies around 2000 BC and later used by the Hittites and the Lydians, served 
both military and trade purposes. Some routes acquired various names such as the Royal Road, 
the Roman Road and Byzantine Road during different time periods and finally developed into a 
major crossing by the name Silk Road during the Middle Ages. Between the 11th and 14thcen-
turies, as the Eastern cultures encountered those of the Mediterranean over the Silk Road, a 
great number of monumental inns and bridges were constructed throughout Anatolia. 

Caravansaries were inns built on trade routes as public service facilities to meet the needs of merc-
hants and travelers. They were monumental buildings usually built by the sultan, vizier or other 
statesmen; stalwart, castle like structures decorated with the ornamentations of the period, and 
operated as trade, social aid and cultural institutions. During summertime, the animals of traveling 
caravans stayed indoors while merchants and travelers camped in the open air. In wintertime on 
the other hand, men and animal alike shared indoor spaces. Some caravansaries had a public bath 
inside or next to them. A room at the entrance of the inn or a cottage masjid in the middle of 
the courtyard would provide for religious practice. Food and drinks, running water, bath, library, 
doctor’s office, veterinary, barbershop, all sorts of repair shops and guides could be found in the 
caravansary to assist the caravans passing by. Especially from the period of Alaeddin Keykubad 
onwards, the increase of the number of inns in Anatolia also contributed to the safety of the ca-
ravan routes, as a result of which trade activities in the region gained a considerable momentum. 
The “Sultan Inns” constructed upon the sultans’ orders and the caravansaries sponsored by the 
viziers and emirs contributed to the welfare of the state and represented the power and wealth of 
the era as “symbolic buildings”, each with their staunch, castle like walls and magnificent portals.  
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İşaretler / Signatures

Akhan / Denizli
Akhan / Denizli

Çardakhan (Hanabad 
Hanı) / Denizli

Çardak Inn
(Hanabad Inn) /

Denizli

Harmandöven 
(Ejder) Hanı / Iğdır

Harmandöven Ejder 
Inn / Iğdır

Evdir Han / Antalya
Evdir Inn / Antalya

Hekim Han / Malatya
Hekim Inn / Malatya

Issız Han / Bursa
Issız Inn / Bursa

İncir Han / Burdur
İncir Inn / Burdur

Kandemir Han / Konya
Kahdemir Inn / Konya

Karatay Han / Kayseri
Karatay Inn / Kayseri

Kırkgöz Han / Antalya
Kırkgöz Inn / Antalya

Mahperi Hatun Han
/ Tokat

Mahperi Hatun Inn
/ Tokat

Obruk Han / Konya
Obruk Inn / Konya

Sarı Han / Kayseri
Sarı Inn / Kayseri

Sultan Han / Kayseri
Sultan Inn / Kayseri

Sultan Han / Kayseri
Sultan Inn / Kayseri

Sultan Han / Konya
Sultan Inn / Konya

Sussuz Han / Burdur
Susuz Inn / Burdur

Tercan Mama Hatun 
Hanı / Erzincan

Tercan Mama Hatun an 
Inn / Erzincan

Sarıhan / Kayseri
Sarıhan / Kayseri

Zazadin Han / Konya
Zazadin Inn / Konya

Hanlar / Inns

Köprüler / Bridges

Nehirler / Rivers

Kervanyolları / Caravan Roads

Anadolu topraklarında yolları kesişen kültürler, yüzyıllar boyunca bu coğ-
rafyada kalıcı izler bıraktılar. 11. Yüzyıldan başlayarak Selçuklu,Beylikler 
ve Osmanlı dönemleri boyunca Anadolu’da İpek Yolu üzerinde birçok 
anıtsal konaklama yapısı ve köprü inşa edildi. Dünün İpek Yolu üzerin-
de oluşan, kültürlerarası etkileşim sonucunda insanlığın ortak mirası 
olarak günümüze ulaşan tüm bu yapılar ÇEKÜL Vakfı’nın uzun çabalar 
sonucunda hazırladığı İpek Yolu-Kültür Yolu haritasında bir araya geldi.

Trade routes that entwined the Anatolian territory during the Midd-
le Ages provided a favorable climate for the encounter of cultures as 
well. Starting from the 11th century and onwards, during the Seljuk, 
Beylik and Ottoman rules, a large number of monumental lodging 
structures and bridges were erected on the Silk Road. Those structu-
res that have risen over the Silk Road of yesterday, laid the ground for 
intensive interactions between cultures and reached our day as unique 
examples of universal heritage of mankind, are now compiled by the 
ÇEKÜL Foundation in this “Silk Road-Culture Road Map”.   

Haritanın hazırlık sürecinde her aşamada bizlere katkı sağlayan Gök-
çe Günel ve Ali Kılcı’ya ve yayımlanması sırasında desteklerinden 
dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne içtenlikle teşekkür ederiz.
Our sincere thanks extend to Gökçe Günel and Ali Kılcı for their in-
valuable contributions that enabled this map, and to the Gaziantep 
Metropolitan Municipality for supporting its publication. 

İpek Yolu-Kültür Yolu haritası Gökçe Günel’in araştırma ve yayınları 
temelinde, Osman Eravşar, Kurt Erdmann, Muharrem Ergin, Fügen 
İlter ve Orhan Cezmi Tuncer’in konuyla ilgili yayınlarından faydala-
nılarak hazırlanmıştır.  
Silk Road-Culture Road Map is based primarily upon the research 
and publications of Gökçe Günel and Ali Kılcı, and enhanced with 
complimentary support from the works of Osman Eravşar, Kurt 
Erdman, Muharrem Ergin, Fügen İlter and Orhan Cezmi Tuncer. 
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ANADOLU’DA ORTAÇAĞ’DA KERVAN YOLLARI, KERVANSARAYLAR VE KÖPRÜLER CARAVAN ROUTES, CARAVANSARIES AND BRIDGES IN ANATOLIA IN THE MIDDLE AGES



KONYA-AKSARAY GÜZERGAHI

ERZİNCAN-SİVAS-TOKAT-AMASYA GÜZERGAHI

KONYA-ANTALYA-DENİZLİ GÜZERGAHI

KONYA-KÜTAHYA-BURSA GÜZERGAHI

KONYA-AKSARAY ROUTE

ERZİNCAN-SİVAS-TOKAT-AMASYA ROUTE

KONYA-ANTALYA-DENİZLİ ROUTE

KONYA-KÜTAHYA-BURSA ROUTE

Aksaray-Nevşehir karayolunda eski güzergâh üzerinde bulunan kervansarayın iki kitabesin-
den birincisi, I. Alaeddin Keykubad döneminde (1219-1236) inşa edilmeye başlandığını, ikinci 
kitabe ise 1242-1243 yılında Gıyaseddin Keyhüsrev devrinde bitirildiğini gösterir. Anadolu’da 
“ağız” ifadesi kapı için kullanılır. Yapıda taçkapının hiç ışık almamasından dolayı bu ismi al-
mıştır. Hafif eğimli, düzleştirilmiş bir arazi üzerine inşa edilmiş olan han, kare planlı bir avlu, 
etrafına sıralanmış odalar ve revaklar ile derinlemesine dikdörtgen planlı bir kapalı mekândan 
meydana gelmektedir. Avlunun ortasında bulunan köşk mescit, Selçuklu hanları içindeki en 
iyi örneklerden birisidir. Kare planlı mescidin içi gülbezek şeklindeki bezemeli bir kubbeyle 
örtülmüştür. Cephedeki kapalı kısmın duvarı üzerindeki kare şekilli üç kulenin yağmur olukla-
rının uçları, aslana benzer bir hayvan başını andırmaktadır. Sağ taraftaki payanda ile taçkapı 
arasında bir çeşme kalıntısı vardır. 

The inn lies on the former route of the Aksaray-Nevşehir highway.  According to one of the 
two epigraphs on the building, the construction of the caravansary was started in the period 
of Alaeddin Keykubad I (1219-1236), while the second epigraph signals its completion in the 
year 1242-1243 during the reign of Gıyaseddin Keyhüsrev. The caravansary was named Ağzı-
kara, meaning black mouth, after its portal which does not receive any light. The inn is built 
on a slightly inclined, flattened piece of land and consists of a courtyard with a square plan, 
lined with rooms and colonnades, and an enclosed rectangular space. The cottage masjid in 
the middle of the courtyard is one of the best examples of its kind. The masjid, which has a 
square plan, is covered with a dome that has rosa (rose shaped) decorations. It is reached 
by a two-way stone staircase, each illuminated through a small window. The niche of the 
apse on the south has a muqarnas (decorated ceiling) and there are three rosas similar to 
a passionflower or a daisy on the interior surface. The rain gutter ends of the three square 
towers on the wall of the indoors space resemble the head of a lion. Between the buttress 
on the right and the portal, the remains of a fountain can be observed. 

Avanos Sarı Han, Kayseri-Aksaray yolu üzerinde, Damsa çayı 
vadisinde yer alır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan yapı, do-
ğuda açık avlulu bölüm ve batısında bitişik barınaktan oluşan 
iki bölümlü bir kervansaray olarak tasarlanmıştır. Doğudaki kı-
sımda kareye yakın dikdörtgen planlı ön kısım avlu, ev, servis 
mekânları bulunur. Batısındaki kareye yakın dikdörtgen planlı 
bölümde ise üstü kapalı barınak kısmı yer alır. Sarı Han’ın avlu 
ve barınak taçkaplarında, avluya açılan mekânların kapıların-
da, mescidin kapısı ve mihrabı ile çeşmenin bulunduğu niş 
ve eyvan kemerinde süslemeye yer verilmiştir. Yapıda günü-
müze ulaşan süsleme unsurlarının tamamını mukarnaslar ve 
geometrik bezemeler oluşturmaktadır. 

Avanos Sarı Inn is on the Kayseri-Aksaray highway, in the Damsa river valley. The inn, which lies in the 
east-west direction, was also designed as a caravansary with two sections, one open courtyard in the 
east and adjacent shelters on the west. In front of the eastern wing there is a rectangular courtyard, 
a cottage and service spaces. The closed shelters which make up the western wing were also built on 
a rectangular plan. There are ornamentations on the portals of the courtyard and the doors of the 
enclosed spaces, the masjid door, the niche arch and the iwan with a fountain which are decorated 
with muqarnases and geometrical figures. 

Abacılar Han (Ankara), Abdurrahman Paşa Köprüsü (Muş), Ağlasun Han (Burdur), Ağzıkara (Hoca 
Mesut Kervansarayı) Han (Aksaray) , Ağzıkara Han Köprüsü (Aksaray), Akbaş (Dibidelik- Kaymaz) Hanı 
(Konya), Akhan (Goncalı - Bozhan) (Denizli), Akhan (Aksaray) , Akhan (Mersin), Akköprü (Şekerpınarı) 
Köprüsü (Adana), Akköprü (Denizli), Akköprü Bayırakçaalan (Karaman), Akköprü Hatunsaray (Kon-
ya), Akköprü Yeşildere (Konya), Akköprü (Kütahya), Aksu Köprüsü (Aksaray), Akören Han (Konya), Ala 
Köprü (Dragon suyu) (Mersin), Alahan (Mersin), Alaca Han (Erzincan), Alaca Köprü (Karaman), Alaca-
han Menzilhanı Kervansarayı (Sivas), Alara Han (Antalya), Alara Han Köprüsü (Antalya), Alay (Alaiye- 
Alayn- Alayın-Pervane) Han (Aksaray) , Ali Köprüsü (Antalya), Alişan Değirmen Köprüsü (Elazığ), Altı-
göz Köprüsü (Afyon), Altın Halkalı Köprü (Erzurum), Altıkapı Han (Antalya), Altınlı Köprü (Adıyaman), 
Altıntaş Köprüsü (Kütahya), Altunapa (Altınapa -Selçuk) Han (Konya), Ambarçayı (20 Gözlü) Köprüsü 
(Diyarbakır), Anamur (Özsuyu) Köprüsü (Mersin), Ani Kervansarayı (Kars), Ani Köprüsü (Kars), Argıt 
(Altunapa - Altınapa - Arkıt) Han (Konya), Argıt Hanı (Koca) Köprüsü (Konya), Ashabı Kehf Han (Ak-
saray) , Atabey Hanı (Kastamonu), Atlas Han (Karaman), Avşar Söğütlü Köprüsü (Kahramanmaraş), 
Ayrancı Köprüsü (Karaman)

Bardakçı (Cami) Hanı (Eskişehir), Baskil Karaoğlu Hanı (Elazığ), Başdeğirmen (Kepu) Hanı (Diyar-
bakır), Başköprü (Aksaray), Bedrettin Lulu Köprüsü (Gaziantep), Behramkale Köprüsü (Çanakkale), 
Belbaşı Han (Antalya), Belbaşı Han (Konya), Beldibi Han (Antalya), Bekir Han (Batman), Bekiruşa-
ğı Han (Malatya), Bend-i Mahi Köprüsü (Van), Beş Gözlü Köprü (Konya), Bıçakcı (Göksu) Köprüsü 
(Karaman), Bıçkıcı Köprüsü (Antalya), Boğaz Köprü (Hanzar’ın) Köprüsü (Sivas), Bor Hanı (Niğde), 
Böget Hanı (Aksaray) , Burhan Hanı (Karaman), Burma Han (Antalya), Burma Han (Sivas), Buzluk 
Han (Konya)

Ceyhan (Göksu) Köprü (Kahramanmaraş), Cırgalan Han (Kayseri), Cibice (Zerun-Keşiş) Han (Erzin-
can), Cizre (Deşt-Küçük - Telkabin - Akabin) Köprüsü (Şırnak), Çağlayan (İltekin Gazi) Köprü (Amas-
ya), Çakal Köprü (Samsun), Çakallı Han (Çakal - Karamut - Çakallı köyü) (Samsun), Çakırsaz Han 
(Kütahya), Çalam Han (Konya), Çamalak Hanı (Kırşehir), Çamlıbel Kervansarayı (Tokat)

Çanlı Köprü (Uşak), Çandır Hanı (Ankara), Çar Melik Kervansarayı (Şanlıurfa), Çardak (Hanabat - 
Hanâbâd) Han (Denizli), Çarşamba Deresi (Dinek - Saray - Muahede) Köprüsü (Konya), Çaşnigir 
(Köprüköy) Köprüsü (Kırıkkale), Çat Han (Adıyaman), Çatal (Değirmen) Köprüsü (Uşak), Çatak Köp-
rüsü (Van), Çavlı (Çoğul) Han (Kahramanmaraş), Çayır Han (Ankara), Çayırşehir Hanı (Yozgat), Çeke-
reksu Hanı (Yozgat), Çekereksu Han Köprüsü (Yozgat), Çeper Han (Diyarbakır), Çerçi Hanı (Konya), 
Çermik Hanı (Diyarbakır), Çevirme Han (Kahramanmaraş), Çifteler Han (Eskişehir), Çiftlik (Artova 
- Yıldız - Temene) (Tokat), Çınçınlı (Çinçinli - Cimcimli - Çınarlı - Sarayköyü) Sultan Kervansarayı 
(Yozgat), Çingene Han (Malatya), Çobandede Köprüsü (Erzurum), Çokgöz Köprüsü (Kayseri), Çubuk 
Kervansarayı (Sivas)

Debbağhane Köprüsü (Gaziantep), Debbağlar Köprüsü (Aksaray), Dedeler Han (Konya), Deliçay 
Köprüsü (Karaman), Dellal Han (Erzurum), Denircik Köprüsü (Karaman), Derbent Han (Uşak), De-
rebucak Tol Han (Konya), Deve (Develik) Hanı (Eskişehir), Devegeçidi Köprüsü (Diyarbakır), Devrez 
Köprüsü (Çankırı), Dibli (Kara) Han Dumluca Köyü (Sivas), Dicle (On Gözlü) Köprüsü (Diyarbakır), 
Dimçayı Köprüsü (Antalya), Divle Köprüsü (Karaman), Doğala Kervansarayı (Nevşehir) , Doğanlar 
Han (Malatya), Doğruyol Köprüsü (Karaman), Dokuzun Derbent Han (Şadiye-İğdişleri) Han (Konya), 
Dolay (Til) Han (Nevşehir), Dörtgöz (Savcı) Köprüsü (Afyon), Dulgu Han (Konya), Durak Han (Kon-
ya), Durak (Durağan- Pervane Süleyman) Han (Sinop), Düden Köprüsü (Antalya)

Ebul - Kasım Ahmet (Niksar) Hanı (Tokat), Ebul Mücahit Yusuf (Çay - Taş - Yusuf bin Yakup) Han (Af-
yon), Ebülhasan (Bulhasan) Hanı (Antalya), Eğirdir (Pınarpazarı) Han (Isparta), Eğret (Anıtkaya) Hanı 
(Afyon), Eğri Köprü (Sivas), Elbistan Köprüsü Süleymanlı (Zeytun) Köyü (Kahramanmaraş), Elikesik 
Han (Konya), Emir Han (Elazığ), Emir Han (Sivas), Emir Bayındır Köprüsü (Bitlis), Erenkavak Köprüsü 
(Karaman), Erenkaya (Yıkık) Han (Konya), Erkek Köprüsü (Kayseri), Eshab-ı Kehf Han (Kahramanma-
raş), Eski Kozluk Köprüsü (Malatya), Evdir (Eski) Hanı (Antalya), Eynif Tol

Han (Antalya), Ezinepazar (Çavuş - İnepazar) Hanı (Amasya)

Faferyat Hanı (Karaman),

Gazi Alp (Gazapla) Köprüsü (Karaman), Gedik Hanı (Sivas), Gelendost Han (Isparta), Gelendi Hanı 
(Karaman), Gezin Han (Elazığ), Gelendost (Kudret - Mübarizüddin Ertokuş - Selçuk) Kervansarayı 
(Isparta), Gıravga Köprüsü (Mersin), Girvat (Gimat) Han (Konya), Gölbaşı hanı (Baş, Sığırdiken, Pürü-
nos Gezin Han) (Elazığ), Gömük Han (Niğde), Gökçeağaç Hanı (Hanönü) (Kastamonu), Gömse Köp-
rüsü (Konya), Görk Han (Malatya), Görmel Ala Köprü (Karaman), Gravga Köprü (Karaman), Gülefşen 
Köprüsü (Antalya), Gümüşkaya Köprüsü (Gümüşhane), Gümüştop Dazya (Cami) Hanı (Tokat), Gün-
doğmuş (Kemer) Köprüsü (Antalya), Gaburman (Çermik) Köprüsü (Diyarbakır)

Hacı Hasan Köprü (Mersin), Hacı Şükrüllah Han (Aksaray), Hacı Hafız (Bağrıkurt) Han (Konya), Ha-
cıbekir Kervansarayı (Erzurum), Hacıhamza Köprüsü (Kütahya), Halilviran Köprüsü (Diyarbakır), Ha-
san Kehf (Yolgeçen) Hanı (Batman), Han el Bağrur (Elbarur) Kervansarayı (Şanlıurfa) , Han İbrahim-
şah Han (Elazığ), Hanbağları (Başpınar) Kervansarayı (Erzincan), Hanköy Hanı (Diyarbakır), Hanobası 
Kubatlı (Kahramanmaraş), Hanyeri Hanı (Mersin), Hanköy Hanı (Kayseri), Harmandöven Hanı (Ejder 
Hanı) (Iğdır), Harran Köprüsü (Şanlıurfa), Hasankehf Köprüsü (Batman), Hatun Hanı (Mahperi Ha-
tun - Pazar - Ulu) (Tokat), Hatunsaray Hanı (Karaman), Hazro Köprüsü (Diyarbakır), Hekim (Hekimin 
- Taş) Hanı (Malatya), Hıdırlık Köprüsü (Amasya), Hıdırlık (Tozanlı - Yeşilırmak - Büyükkemer) Köprü 
(Tokat), Hızırhoca Han (Ankara), Hoca Cihan (Akyokuş) Hanı (Konya), Hoca Hasan Hanı (Çankırı), 
Hocantı Köprüsü (Mersin), Horozlu (Ruz - Apa - Ruzbe) Han (Konya), Hortu Köprüsü (Karaman), 
Hosta Han (Erzincan), Höyük Han (Niğde)

Issız Han (Bursa)

İbn-Rahat Hanı (Sivas), İbibsa (İbibse) Hanı (Tokat), İbrala Köprüsü (Karaman), İncir Han (Burdur), İney 
(İnay) Köyü Hanı (Uşak), İnlice Han (Konya), İspile (Espidi) Han (Kayseri), İvriz Köprüsü (Karaman)

Kadı Köprüsü (Mersin), Kadın Ana (Ark) Köprü (Afyon), Kadın Hanı (Taşhan -Raziye Sultan Kervan-
sarayı) (Konya), Kalanlar Köprüsü (Aksaray), Kale Köprüsü (Malatya), Kalecik (Kızılırmak) Köprüsü 
(Ankara), Kalolar Hanı (Malatya), Kamereddin Hanı (Konya), Kamereddin (Derbentağzı) Hanı (Adı-
yaman), Kanlı Köprü (Kahramanmaraş), Kantarmış (Decde) Hanı (Sivas), Kara Han (Malatya), Kara 
Köprü (Diyarbakır), Kara-Sunkur Hanı (Denizli), Karaçayır Han (Sivas), Karakale Sürmari Han (Iğdır), 
Karakaya Han (Diyarbakır), Kara Köprü (Diyarbakır), Karakurt Han (Kırşehir), Karatay Han (Karadayı 
Kervansarayı) (Kayseri), Kargı Hanı (Antalya), Kasrik Köprüsü, Kaşın Han (Konya), Kaşlıoğlu Köprü-
sü (Antalya), Katır Han (Elazığ), Katrancı Han (Konya), Kavak (Başarakavak -Yolcu) Hanı (Konya), 
Kemhük (Kemek) Köprüsü (Diyarbakır), Kesik Köprü (Kırşehir), Kesikköprü Hanı (Sivas), Kesikköprü 
Kervansarayı (Cacabey) (Kırşehir), Kılıç Arslan (Kapalı- Pembe) Hanı (Aksaray), Kınık Hanı (Niğde), 
Kıreli (Kavaklı) Han (Konya), Kırkgöz (Çubuk) Hanı (Antalya), Kırkgöz (Kesik) Köprüsü (Malatya), 
Kırkgöz Köprüsü (Afyon), Kırmızı Köprü (Van), Kız Köprü (Sivas), Kızıl Han (Kayseri), Kızılhan Köp-
rüsü (Kayseri), Kızılören (Kızılviran - Yazıönü) Hanı (Konya), Kızıllar Köprüsü (Karaman), Kızıltepe 
(Dunaysır) Köprüsü (Mardin), Kızlar Hanı (Alanya) (Antalya), Kolla Han (Diyarbakır), Komsunun Han 
(Sivas), Konakpınar (Sivas), Korgan Köprüsü (Meliğin Köprüsü) (Bayburt), Kozak Han (Karaman), 
Kozluk Köprüsü (Malatya), Köle Hasan Kervansarayı (Konya), Kömür Han (Malatya), Kömürcü Hanı 
(Konya), Köprüköy (Çaşnigir Köprüsü) Hanı (Kırıkkale), Köprüköy Hanı (Erzurum), Köprüsuyu (Bel-
kıs) Hanı (Antalya), Kötünün Han (Malatya), Kötür (Alaattin Keykubat) Köprüsü (Erzincan), Kurşunlu 
Köprü (Afyon), Kurt Köprü (Kurt Ahmet Paşa Köprüsü) (Samsun), Kurttepe Han (Malatya), Kuru 
Han I (Kahramanmaraş), Kuru Han II (Kahramanmaraş), Kuruçay Kısığı Hanı (Kayseri), Kuruçeşme 
(Kandemir - Hanönü) Hanı (Konya), Kuş (Kunç - Hundi) Köprü (Amasya), Küçük Afşar Han (Konya), 
Küçük Kızılören Han (Konya), Küllü Han (Malatya)

Lala Kervansarayı (Sivas), Lamas Köprüsü (Mersin), Lâtif (Tatlıcakhan - Tatlı) Hanı (Sivas)

Malazgirt (Hatun) Köprüsü (Muş), Makıt Han (Elazığ), Malabadi (Batman Suyu) Köprüsü (Diyar-
bakır), Mama Hatun (Tercan) Kervansarayı (Erzincan), Meleç Tol Han (Mersin), Memikan Köprüsü 
(Batman), Meram Köprüsü (Konya), Meydan (Sultan - İstasyon) Köprü (Amasya), Misli Hanı (Niğde), 
Mugar Han (Erzincan), Muhlisettin Kervansarayı (Tokat), Murat Han (Ağrı), Murat (Palu) Köprüsü 
(Elazığ), Murat Köprüsü (Muş), Murçinge (Handere) Hanı (Sivas), Murçinge (Handere) Köprüsü (Si-
vas), Musaköyü Köprüsü (Karaman), Mutbeli Han (Antalya)

Nakkaş Köprüsü (Aksaray), Nallı Han (Ankara), Naras (Meraz) Köprüsü (Antalya), Nasrettin Köyü 
Köprüsü (Mersin), Nodar Han (Antalya), Nurhak Han (Kahramanmaraş)

Obruk Hanı (Konya), Okla Hanı (Oklağ - Kılıçarslan Kervansarayı) (Aksaray), Orta Han (Erzincan), 
Ortaköy Kervansarayı (Bursa), Ortapayam (Kireçli) Hanı Derebucak (Konya)

Öresin (Delik - Tepesidelik Öresun) Hanı (Aksaray)

Pamuk Han (Sivas), Pamukçu Han (Hatunsaray) (Konya), Pazar Han (Denizli), Pazar Köprüsü (Tokat), 
Pazarcık Hanı (Antalya), Pınarbaşı Hanı (Isparta), Pileken Köprüsü (Diyarbakır), Purut Han (Malatya)

Rıbat Pervane (Kayseri)

Sadak Kervansarayı (Gümüşhane), Sahip Ata (İshaklı - Sultandağı) Hanı (Afyon), Sahip Ata Han (Ilgın 
Han) (Konya), Sarhan Han (Erzincan), Sarı Hacı Han (Malatya), Sarı Han (Kayseri), Sarı Han (Saruhan) 
(Nevşehir) ,Sartavul (Sertavul) Han (Mersin), Sekili Hanı (Konya), Sekili Delicesu Hanı (Yozgat), Sekili 
Köprüsü (Yozgat), Selhan (Diyarbakır), Serçe Han (Sivas), Sevdilli Han (Kahramanmaraş), Sevserek I 
Han (Malatya), Sevserek II Han (Malatya), Seyfeddin Ferruh (Kavaklı) Hanı (Konya), Sıraçakıl Köprüsü 
(Niğde), Siğnek Köprüsü (Diyarbakır), Sividin Köprüsü (Tunceli), Sörperan Han (Erzincan), Suluhan 
(Adana), Sultan (Alaattin) Hanı (Aksaray), Sultan Alaeddin (Belkıs ) Köprüsü (Antalya), Sultan (Bac-
dar) Han (Mersin), Susuz Han (Burdur), Sünnetli Hanı I (Nevşehir), Sünnetli Hanı II (Nevşehir)

Şahna Han (Malatya), Şahruh (Kızılırmak) Köprüsü (Kayseri), Şahruk Höprüsü Hanı (Kayseri), Şarap-
sa Hanı (Antalya), Şarkikaraağaç Han (Isparta), Şerbetin Han (Diyarbakır), Şey Han (Ağrı), Şişman 
Han (Malatya)

Tacı Vezir Köprüsü (Konya), Tahtoba Hanı (Tokat), Talazan Köprüsü (Tokat), Taş Köprü (Mersin), 
Taşhan (Ahmet Bey Hanı) Mut Hanı (Mersin), Taşkale Han I (Adıyaman), Taşkale Han II (Adıyaman), 
Tatvan Hanı (Bitlis) , Tecer Hanı (Sivas), Tekgöz (Yalnızgöz) Köprüsü (Kayseri), Tepe (Sarp) Han (Si-
vas), Tepe Han (Diyarbakır), Tepehan (Malatya), Tersi Han (Sivas), Timurtaş Köprüsü (Denizli), Tol 
Hanı (Başkonak) (Antalya), Tohumoğlu Köprüsü (Gümüşhane), Turlu Han (Kervansaray) , Tuzhisar 
Sultan Hanı (Kayseri), Tuzla Hanı (Selçuk Hanı) (Sivas)

Ulu Han (Ankara)

Üçgöz Köprüsü (Afyon)

Vecdeddin Han (Sivas)

Yandere Han (Adıyaman), Yazı Han (Malatya), Yazıca (Alagisyazı ) Han (Malatya), Yeni (Yıldızeli) Han 
(Sivas), Yenice Çiftlik Han (Konya), Yeniceköy Hanı (Kütahya), Yerhan (Erzincan), Yeşilırmak Köprüsü 
(Tokat), Yıldızırmak (Yıldız) Köprüsü (Sivas), Yolcu Hanı (Konya), Yunuslar Hanı (Konya)

Zalmanda (Zulmanda- Dinek) Hanı (Konya), Zazadin (Sadettin Köpek) Hanı (Konya), Zeytun Köprüsü 
Süleymanlı (Zeytun) Köyü (Kahramanmaraş), Zıvarık Hanı (Konya), Zigana Kervansarayı (Gümüş-
hane), Zilli (Kurtpi) Han (Kahramanmaraş), Zincirli Hanı (Konya), Ziyaret Köyü Köprüsü (Mardin), 
Ziyere Köprüsü (Amasya), Zurun (Köprübaşı ) Han (Erzincan)

İpek Yolu üzerindeki önemli noktalardan biri olan Kesik Köprü Sivas-Kayseri eski yolunda Kızılırmak 
üzerinde bulunur. 19 gözü bulunan köprü, 327 metre uzunluğu ve 5 metre genişliği ile Anadolu’nun 
en uzun taş köprülerindendir. Kızılırmak Köprüsü olarak da anılan köprü üzerindeki kitabeye göre 
1292 yılında Selçuklular’ın yol ıslahı çalışmaları sırasında yapılmıştır. Eş aralıklarla ve hemen hemen 
birbirine yakın ölçülerdeki benzer gözlerden düzenlenmiş olan köprü çeşitli dönemlerde onarım ge-
çirmiş ve büyük ölçüde orijinalliğini yitirmiştir.

Kesik Bridge, which is an important stop on the Silk Road, stands on the old Sivas-Kayseri road and 
over the Kızılırmak River. One of the longest stone bridges in Anatolia, the bridge is 327 meters long 
and 5 meters wide with 19 arches. It is also known as the Kızılırmak Bridge and has been constructed 
by the Seljuks in 1292. The arches of the bridge are almost identical and placed in equal distance 
from eachother. It has been repaired several times in different periods and has lost its originality to 
a great extent. 

Kayseri-Sivas yolunda bulunmaktadır. I. Alaeddin Keykubad (1220-1237) zamanında yaptırılmıştır. Av-
lusunun ortasında köşk mescidi yer alır. Kapalı bölüm ve avludan oluşan kervansaraydan günümüze 
sadece kapalı bölümü ulaşabilmiştir. Yapıyla bağlantılı ya da yakınında mescit, hamam, tuvalet vb. 
mekân yoktur. Sultan Hanı güneyden kuzeye doğru çok az meyillenen bir araziye inşa edilmiştir. Han 
yolcu, yük ve hayvan üçlüsünün konaklaması esnasında ihtiyaçların karşılanacağı barınak ve servis 
mekânlarını kapsayan iki bölüm olarak tasarlanmıştır. Bunlardan kuzey taraftaki bölüm avlu kısmı 
olup, güney taraftaki kapalı barınak bölümünden daha büyük olarak tasarlanmıştır. Yüksek ve farklı 
biçimde payanda ve kulelerle desteklenmiş duvarlarıyla yapı küçük bir kale kimliği kazanmıştır. Kuzey-
doğu ve kuzeybatı köşedeki dört kollu yıldız geçmelerle, dairesel düğümler yapan şeritlerin oluştur-
duğu geometrik bezeme yer alır. Dış cephede duvar yüzeyinde stilize aslan başı şeklinde düzenlenen 
çörtenler(çatılarda saçak düzeyine yerleştirilen kısa oluk) bulunmaktadır. Hamama batı cephenin ku-
zey cephesine açılan kapıdan girilmektedir. Soyunma, soğukluk, sıcaklık, su deposu ve külhan bölüm-
lerinden oluşan hamamın avlusunun ortasında köşk mescit yer almaktadır. Mescit mekânına, kuzey 
cephede iki katlı olarak düzenlenen basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Mescit kapısı, iki bordürle üç 
yönden kuşatılmıştır. Dıştaki bordür yarım yıldız dizisini, içteki kalın bordür ise kırık çizgi sisteminden 
gelişen on altı kollu yıldızların yarım örneklerinden oluşan geometrik bezemeleri içerir. Güney cephe-
de iki ejder betimlenmiştir. Kemer kilittaşına, profilden birbirine bakar tarzda işlenen ejderler kulaklı, 
badem gözlü, çenesi açık ve dişleri belirgin olacak şekilde tasvir edilmişlerdir. Kervansarayın kapalı 
barınak kısmına, avlunun güney duvarından dışarı taşkın taçkapıdan girilmektedir. Taçkapının üzeri 
meandr motifi, kırık çizgi ve düzgün ongenlerin meydana getirdiği on kollu yıldızlarla süslenmiştir. 
Taçkapı sivri kemerinin yüzeyi üç kuşağa ayrılmış, birinci ve üçüncü kuşaklar yarım sekizgenlerin, geç-
meler yapmasıyla meydana gelmiş, dört kollu yıldızlarla süslenmiştir. Taçkapı yan nişlerinin kavsara 
(taçkapıda asıl giriş kapısının üstünde kalan içbükey örtü kesimi )köşeliklerinde sekizgenler, kapalı 
geometrik şekiller ve kırık çizgilerden oluşan geometrik bezeme yer almaktadır. Handa, dış cephede 
ağırlıklı olarak geometrik bezemelerle dairesel rozetler ve kemer yüzeyinde ejder figürleri bulun-
maktadır. Bolluğu, yağmurları ve dolayısıyla bereketi simgeleyen ejder figürlerinden dolayı, figürlü 
bezemenin yer aldığı ilk kervansaray olarak nitelendirilir. 

The inn lies by the Kayseri-Sivas highway. It has been constructed in the period of Alaeddin Keykubad 
I (1220-1237). It has a cottage masjid in its courtyard. The sultan inn was constructed on a slightly 
inclined piece of land from the south to the north. It was originally designed in two sections, where 
the needs of the travelers, in terms of loads and animals could be met. The courtyard was to the 
north and it was designed as a larger space than the enclosed shelter section in the south. The bu-
ilding was similar to a small castle with its walls supported by high and different shaped buttresses 
and towers. Only the enclosed section of the caravansary remains today. The masjid, the public bath 
and the toilets are also lost. There are geometric decorations in the northeast and northwest cor-
ners with four pointed stars and lines making circular knots. There are gargoyles, shaped as stylized 
lion heads on the surface of the wall on the outside façade. The public bath was entered through 
the door on the west façade. It was made up of an undressing room, the cool room, the hot room, 
the water tank and furnace; at the center of its courtyard was a cottage masjid. The masjid was 
reached by two stone stairways on the north wall. The masjid door is surrounded by two margents 
on three sides. The margent on the outside includes a row of stars while the thicker margent inside 
depicts geometrical decorations, with halves of sixteen pointed stars, developed from broken lines. 
Two dragons are described on the south wall. The dragons drawn on the keystone of the arch are 

Kayseri’nin 50 kilometre doğusunda yer alan yapı Anadolu Selçuklu veziri Celaleddin Kara-
tay tarafından yaptırılmıştır. Hem kapalı bölümü hem avlusu olan kervansarayın camisi ve 
hamamı da bulunmaktadır. Karatay Han, dört tek odası, iki bitişik odası ve giriş kanadının 

Konya-Beyşehir yolunda, Altınapa Baraj Gölü sahası içerisindedir. Yapı adını, banisi olan dönemin 
devlet adamlarından Şemseddin Altunapa’dan almaktadır. Konya-Beyşehir-Antalya kervanyo-
lunun Selçuklu döneminde bilinen mevcut ilk durağıdır. Anadolu Selçuklularının genellikle 12. 
ve 13. yüzyıllarda inşa edilmiş avlulu ve kapalı kısmı bulunan hanlarının erken örneklerindendir. 
Yapının avlu bölümü doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir şema gösterir. Kapalı bölüm ile av-
lulu bölüm iki ayrı blok gibi olup, avlu kısmının sonradan eklendiği anlaşılmaktadır. Hanın kap alı 
kısmının taçkapısında, niş (duvar içine oyulmuş girinti) kemerinin ön yüzünde ve hem niş hem de 
kapı kemerinin oturduğu yastıkların silmeleri dışında, süslemeli unsur bulunmamaktadır. Ayrıca 
birçok kısımda da Bizans dönemine ait devşirme malzeme kullanılmıştır.

The inn is on the Konya-Beyşehir highway, within the reservation area of the Altınapa Dam. It 
is named after Şemseddin Altunapa, one of the statesmen of the period who commissioned 
its construction. It is the first known stop on the Konya-Beyşehir-Antalya caravan route of 
the Seljuk period. It is an early example of the Anatolian inns built in the 12th and 13th cen-
turies by the Seljuks, with an indoor space opening out into a courtyard. The courtyard is a 
rectangular space in the east-west direction. The closed section and the courtyard look like 
two separate blocks, suggesting that the courtyard might have been added in a later period. 
The portal leading to the inner space, as well as the front piece of the arch niche (cavity 
carved into the wall) are quite simple with no ornamentations, other than the molding of 
the pad on which both the niche and the door arch stand. A large proportion of the building 
materials used are borrowed from the nearby Byzantine structures. 

Aksaray-Konya yolu üzerinde, Kavacık’ta 
bulunmaktadır. Vezir Sadettin Köpek Bin 
Muhammed tarafından 1235-1237 tarihin-
de yaptırılmıştır. Sadettin Köpek Hanı ola-
rak da anılan yapı, barınak kısmı ile çeşitli 
büyüklükteki kapalı ve yarı açık mekânların 
çevrelediği bir avlu ve servisler kısmından 
oluşmaktadır. Zazadin Han’da fazla süsle-
meye rastlanmaz. Süsleme, ağırlıklı olarak 
taçkapıda yoğunlaşmıştır. Her iki taçkapıda 
da zencerek (zincire benzer bezeme öğe-

si) motifleri, soyut bitkisel bezemeler ve geometrik bezemeler yer alır. Onun dışında barınak 
kısmının günümüzde yıkık olan kubbe kasnağında ve avlu duvarının üzerini çepeçevre dolaştığı 
anlaşılan silmede, taçkapıdakine benzer geometrik bezemeler yer alır. Mihrap ve merdiven basa-
makları da diğer süslemeli unsurlardandır..

The inn is located in Kavacık on the Aksaray-Konya highway. It was constructed upon the ins-
tructions of Vizier Sadettin Köpek Bin Muhammed in 1235-1237. Also known as the Sadettin 
Köpek Inn, the structure consists of a shelter section, a courtyard surrounded by closed and se-
mi-closed spaces of various sizes and a service section. There is not much ornamentation in the 
Zazadin Inn, other than those on the portal. Both portals are decorated with guilloche motifs 
(chain-like decorations), abstract herbal and geometrical figures. There are also geometrical 
decorations on the dome frame, which is today ruined, and on the molding which used to sur-
round the courtyard wall.  The apse and the stairs are the other elements with ornamentations. 

Altunapa Hanı / Altunapa Inn

Ağzıkara Han (Hoca Mesut Kervansarayı) / Ağzıkara Inn (Hoca 
Mesut Caravansary)

Karatay Han / Karatay Inn

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’de Yalnızgöz Köprüsü olarak da bahsettiği yapı,  Selçuklular’ın 
Anadolu’da, Kızılırmak üzerinde inşa ettikleri ilk köprüdür. Kayseri’nin 30 kilometre kuzey-
batısında yer alır. II. İzzeddin Kılıç Arslan oğlu Rükneddin Süleyman zamanında (1202) yaptı-
rılmıştır. Büyük bir kemer ve sel taşkını olduğunda tahliye için kullanılan küçük kemer olmak 
üzere iki gözü bulunur.

The bridge which Evliya Çelebi mentions in his Seyahatname (Book of Travels) as the Yal-
nızgöz Bridge, is the first bridge the Seljuks built in Anatolia on Kızılırmak. It is 30 kilometers 
to the north-west of Kayseri. It has been constructed in the period of Rükneddin Süleyman 
(1202) who was the son of İzzeddin Kılıçarslan II. It has two arches, one large arch and one 
small, which is used for discharge during a flood. 

Tekgöz Köprüsü / Tekgöz Bridge

Zazadin Hanı / Zazadin Inn

Konya ile Aksaray arasında, Aksaray’a 
40 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. 
Selçuklu kervansaraylarının en büyük ve 
anıtsal olanlarındandır. 1229’da Alaeddin 
Keykubat’ın yaptırdığı han, 1278’de Gı-
yaseddin Keyhüsrev zamanında onarımla 
genişletilmiştir. Ana kervanyollarından 
birinin üzerinde yer alır. Ortaçağın tipik 
sultan hanları gibi kapalı mekân (barınak) 
ve açık avlulu kısmından oluşur. Avlunun 
ortasında köşk mescit yer alır. Mescide 

batı taraftan, çift yönden 12 basamaklı merdivenle çıkılır. Hanın süslemeleri taçkapılar ve mes-
citte toplanmıştır. Mukarnaslı taçkapısında sol kısımda sekiz kollu yıldızlar ve sekizgenlerden 
oluşan bir geometrik bezeme bulunur. Taçkapıya hakim olan en geniş bordürde, merkezde 
onaltı, çevresinde oniki, on, sekiz, altı kollu, sayısal olarak birbiriyle ilişkili yıldızlar göze çarpar. 
Çeşitli yıldız sistemlerinin kullanıldığı yapı, I. Alaeddin Keykubad döneminin gücünü, refahını 
ve zenginliğini yansıtmaktadır. 

The Sultan Inn is situated between Konya and Aksaray, 40 kilometers from the latter. It is one 
of the largest and most monumental of the Seljuk caravansaries. It was constructed upon the 
orders of Alaeddin Keykubad in 1229 and has been enlarged in 1278 in the period of Gıya-
seddin Keyhüsrev. It is situated on one of the main caravan routes. It consists of an enclosed 
section (shelter) and a courtyard. A cottage masjid lies in the center of the courtyard. There 
are two-way staircases with 12 steps going up to the masjid from the west side. The ornamen-
tation of the inn is concentrated on the portals and the masjid. The geometrical decorations 
consist mostly of eight pointed stars and octagons. On the prominent margent of the portal 
there is a sixteen pointed star in the center, twelve pointed stars around them, then ten, eight 
and six pointed stars surrounding all. Symbols representing celestial bodies have been used 
to reflect the power, welfare and wealth of the period of Alaeddin Keykubad I. 

Sultan Hanı / Sultan Inn  

Sarı Han / Sarı Inn 

Harmandöven (Ejder) Hanı / Harmandöven Ejder Inn

Kesik Köprü / Kesik Bridge

Tuzhisar Sultan Han / Tuzhisar Sultan Inn

Aksaray-Konya yolu üzerinde, Aksaray’ın batısında yer alan han, II. Kılıçarslan tarafından yaptırılmıştır. 
Plan olarak açık bölüm ve kapalı barınak kısmından oluşur. Günümüzde hanın sadece kapalı bölü-
münün bir kısmı mevcuttur; bu bölümün de iki yan duvarı ile güneye bakan ana cephesi ayaktadır. 
Avlunun üzerinden yol geçtiği için toprak altında kalmıştır. Avlu alanının doğu yönünde bir de ha-
mam bulunur. Hamam, plan bakımından Karatay Han’dakine benzer. Kare planlı, soyunmalık, ılıklık ve 
büyük ölçekli sıcaklık mekânı yer alır. Yapının taçkapısı dışında süslemesi yoktur. Sade sayılabilecek 
taçkapıda; iç içe üçgenlerden oluşan zikzak şekilli geometrik desenler, sekiz kollu yıldızlardan oluşan 
iç içe geçmiş süslemeler yer alır. Taçkapı kemerinin üstünde tek başlı ve çift gövdeli bir arslan figürü 
mevcuttur. Mitolojik kökeni çok eski olan arslan figürü, kapı bekçisi ve koruyucu bir simge olarak 
değerlendirilir. 

The inn which is to the west of Aksaray on the Aksaray-Konya highway has been constructed with 
the instructions of Kılıçarslan II. Its plan consists of an open space and the indoor shelter section. 
Today only one part of the indoor section remains; and only the two side walls and the façade loo-
king south are standing. The courtyard was earthed up when a road has passed over it. There is also 
a public bath in the east of the courtyard. The plan of the public bath is similar to that of the Karatay 
Inn. It has a square plan, has an undressing room, cool room and a large hot room. There are no 
ornamentations anywhere other than those on the portal of the inn. The portal is rather simple; it 
is decorated with eight pointed stars and zigzag shaped figures. A lion figure with a single head and 
double bodies stands guard on the arch of the portal, as a gatekeeper. 

Alay Han / Alay Inn

Sivas-Erzincan arasında, güney yolu güzergâhında, Kangal’da bulunmaktadır. Divriği civarının en büyük 
konaklama yapısıdır. Han adını, taçkapısının ve kışlık bölüm avlu kapısının yanlarındaki burma işlemeli 
sütunlardan almıştır. Plan ve yapısal özellikler, hanın Mengücekliler zamanında yapılmış olduğunu gös-
terir. Burmahan’ın önemli iki ayrıntısı, mescit ile arkasında kalan küçük hamamdır. Kervansaray duvarı-
na bitişik olmasına karşılık bağımsız bir yapı olan hamam, iç içe iki hücrelidir ve Karatay Han’ın hamamı 
ile benzerlik gösterir. Han, bulunduğu bölgeye ait olan esmer taş ile inşa edilmiştir, yer yer özellikle 
avludaki eyvanların kemerlerinde, esmer-sarı renkli kalker de kullanılmıştır. Duvar dolguları ve kemer 
tonozlarının aralıkları moloz örgü, duvar yüzleri perdahlıdır (yüzeyi pürüzsüz hale getirilmiş biçimde).

The inn is in Kangal, on the southern route between Sivas and Erzincan. It is the largest accommo-
dation building around Divriği. The inn is named Burmahan (Spiral Inn) due to the spiral decorations 
on the columns at the sides of the portal and also on the door of the winter courtyard. Its plan and 
structural properties show that the inn was built at the time of the Mengujekids. Two important 
details of Burmahan are its masjid and the small public bath behind it. Although the public bath is ad-
jacent to the wall of the caravansary, it is an independent building with two cells and is similar to the 
public bath of the Karatay Inn. The inn has been built with local black stone mixed with some black-
yellow colored limestone used especially in the arches of the iwans. The wall noggins and the areas 
between the arch vaults have been built with stones, and the surfaces of the walls have been glazed.  

Konya’da Ermenek-Anamur yolu üzerinde, Görmeli yakınında bulunan köprü Karamanoğul-
ları tarafından yaptırılmıştır. Tek ana kemerli taş köprü, bir büyük göz ve bir de boşaltma 
gözü bulunmaktadır. Tek büyük ana gözlü Selçuklu devri Anadolu köprüleri, iki yana kuvvetli 
meyillerle inen kuruluşları ile tipik bir mimariye sahipken, burada durum farklıdır. Ana keme-
re rağmen, düz olarak kurulmuş, boşaltma gözünün kemer kilittaşı da, hemen ana kemerin 
seviyesine oturtulmuştur. Köprünün kilittaşı bitkisel, alçak kabartma bir bezekle süslenmiştir. 
Boşaltma gözü kemerinin sağ tarafındaki (membada), dikdörtgen silmelerle çevrili, küçük pa-
noda da köprüyü yapan mimarin adı –Süleyman bin Yusuf  - okunmaktadır. Yapı, 2009 yılında 
inşaatı tamamlanan Ermenek Barajı suları altında kalmıştır. 

The bridge, which is on the Ermenek-Anamur road in Konya near Görmeli, has been cons-
tructed during the Karamanid dynasty. The stone bridge with a single main arch has one 
main  and one discharge arch. Typical Seljuk period Anatolian bridges with a single large 
arch have a characteristic architecture with steep slopes on both sides. However Ala Bridge 
has been constructed flat despite having one main arch, and the keystone of the discharge 
arch has also been placed on the level of the main arch. The keystone of the bridge is deco-
rated by pargeting with herbal figures. The discharge arch is on the right (upper river side), 
surrounded by rectangular molding and on the small plaquette is written the name of the 
architect - Süleyman bin Yusuf. The bridge was submerged under the waters of the Ermenek 
Dam, which was completed in 2009.

Konya-Denizli yolu üzerinde bulunan han, Konya’ya giren sultanların karşılandığı ya da çıkan 
sultanların uğurlandığı Ruzbe Ovası’nda inşa edilmiştir. Yapının banisi Esedüddin Ruzbe, II. 
Keyhüsrev’in emiri idi. Doğu-batı doğrultusunda, kareye yakın dikdörtgen planlı olan han, 
beş bölümlü kapalı mekân ve avlu kısmından oluşmaktadır. Kubbelidir. Yapı, büyük ölçüde 
tahrip olmuştur.

Situated on the Konya-Denizli highway, the inn has been constructed on the Ruzbe plain 
where the sultans coming to Konya were greeted or seen off when leaving the city. It was 
constructed by Esedüddin Ruzbe who was the emir of Keyküsrev II. The inn has a rectangular 
plan, five closed rooms and a courtyard. The dome is to a large extent demolished. 

Konya-Akşehir yolunun 25. kilometresinde bulunur. Emir-i İğdişan Hacı İbrahim B. Ebu Bekr 
tarafından 1210’da yaptırılmıştır. Üç kısımdan oluşan bir kapalı bölümü ve aynı genişlik ve 
büyüklükte bir avlusu vardır. 19. yüzyılın sonlarında yolun genişletilmesi ve ulaşım araçlarının 
değişmesi, yapıyı olumsuz yönde etkilemiş ve han kullanım dışı kalmıştır. Bu yüzyılda han bir 
dönem karakol olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında i karakol kaldırılmış ve yapı 
tamamen terkedilmiştir. Uzun yıllar harap durumda kaldıktan sonra 1990-95 yıllarında, kazı 
ve onarım çalışmaları sonucunda yapıdaki kapalı kısım onarılarak koruma altına alınmıştır. 
Han, kısmen özgünlüğünü yitirmiştir. 

It is on the 25th kilometer of the Konya-Akşehir highway. It was constructed by Emir-i İğdişan 
Hacı İbrahim B. Ebu Bekr in 1210. It has a covered hall constituting of three sections and a 
courtyard of the same width and length. Reconstruction of the highway and a rapid increase 
in traffic at the end of the 19th century had an adverse effect on the building. It was con-
verted into a police station at the time. In the first years of the Republic the police station 
was moved and the building was abandoned. After lying in ruins for long years, the closed 
section has been taken under protection between 1990 and 1995 after some digging and 
repair work. The inn has partly lost its originality.

Konya-Akşehir yolu üzerinde yer almaktadır. 1201-02’de dönemin başkomutanı Sipehsalar 
Şemseddin Altun-Apa tarafından yaptırılan han, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen 
planlıdır. Payeler (taşıyıcı ayak) üzerine atılan kemerlerle üç bölüme ayrılmış kapalı bölüm ile 
bunun kuzeyindeki avlu bölümünden oluşmaktadır. 

The inn which was constructed by Sipehsalar Şemseddin Altun-Apa, chief commander in the 
period 1201-1202, lies on the Konya-Akşehir highway. It has a rectangular plan in the north-
south direction. It consists of a closed section divided into three parts with the arches on 
the piers and the courtyard section to the north. 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin en ünlü vezirlerinden biri olan Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından 
1249 yılında yaptırılan han, Afyon Akşehir Çay yolunda yer alır. Dikdörtgen planlı beş bölümlü 
kapalı kısım ve daha büyük boyutlu kare planlı avludan oluşmaktadır. Orta sahnın üzerinde 
kubbe yer alır. Avlunun ortasında dört paye (taşıyıcı ayak) üzerinde yükselen, çift taraflı mer-
divenlerle çıkılan kare planlı, üzeri kubbe ile örtülü köşk mescit bulunur. Kuzeybatısındaki çift 
sıra revaklı avlunun güney bölümü büyük ölçüde yıkılmıştır. Avlunun doğusunda eksende, 
dışa taşkın ve cepheden yüksek tutulmuş anıtsal taçkapısı bulunur.   

The inn which was constructed in 1249 by Sahip Ata Fahrettin Ali who was one of the most 
powerful viziers of the Anatolian Seljuks, is located on the Afyon Akşehir Çay road. It con-
sisted of a rectangular closed section with five cells and a larger square planned courtyard. 
There is a dome over the middle sahn. There is a cottage masjid covered with a dome, which 
is reached by a two-way stairway rising above four feet in the middle of the courtyard. The 
southern part of the courtyard in the northwest, which has double rows of colonnades, is 
largely demolished. There is the monumental portal to the east axis of the courtyard, wider 
than the courtyard and higher than the building. 

Han, Anadolu Selçukluları’nın batıya uzanan kervanyollarından biri olan Konya-Af-
yon güzergâhı üzerindeki Afyon’un Çay ilçesinde yer alır. Çay ilçesi Batı Anadolu’yu Orta 
Anadolu’ya bağlayan önemli bir yerleşim yeridir. 1278-79’da dönemin önemli devlet adam-
larından Ebul Mücahit Yusuf bin Yakup tarafından yaptırılan han; medrese, türbe, çeşme ve 
hamamdan oluşan bir yapı topluluğu içinde yer almaktadır. Kare planlı kapalı bölüm ve ku-
zey-güney doğrultusundaki dikdörtgen planlı yapıdan oluşan avlusu, günümüzde yok olmuş 
durumdadır. Kapalı mekân, üzerleri sivri tonoz örtülü beş bölümden oluşmaktadır. Ortadaki 
bölüm kubbelidir. Kapalı bölümün taçkapısında kapı kemeri üzerinde, madalyon içinde bir 
aslan figürü görülür. 

The inn is in the Çay district of Afyon, on the Konya-Afyon route, which used to be one of 
the major caravan routes of the Anatolian Seljuks, heading West. Çay district is an impor-
tant settlement connecting Western Anatolia to the Central Region. The inn, which was 
constructed by Ebul Mücahit Yusuf bin Yakup, a prominent statesman in 1278-79, includes 
a madrasa, a tomb, a fountain and a public bath. The square form of the closed section and 
the rectangular courtyard do not exist today. The closed space consists of five sections 
closed with pointed vaults. The part in the middle has a dome. In the portal of the closed 
section, on the door arch there is the figure of a lion inside a medallion. 

Bursa Karacabey’de yer alan yapı, 1394-1395 yılında Celalüddin Eyne Bey Bin Felek Meliküddin 
tarafından yaptırılmıştır. Yapı dikdörtgen planlıdır. Kuzey-güney doğrultusunda yer alan han, ka-
palı tek mekânlı bir Osmanlı hanıdır. Giriş eyvanı güneyde bulunmaktadır.

The inn, which is in Bursa Karacabey, has been constructed by Celalüddin Eyne Bey Bin Felek 
Meliküddin in 1394-1395. It is an Ottoman inn with a single section and a rectangular plan 
which lies in the north-south direction. The entrance iwan is in the south. 

Tokat-Pazar yolunda, Pazar’a 1 kilometre uzaklıktadır. I. Alaeddin Keykubat’ın eşi, II. Gıyaseddin 
Keyhüsrev’in annesi Mahperi Hatun tarafından yaptırılmıştır. Yapı, üç bölümlü kapalı kısmı ile bir avlu 
bölümünden oluşur. Sade bir görünüşe sahip olan cephelerin üst seviyesine, eş aralıklarla çörtenler 
(çatılarda saçak düzeyine yerleştirilen kısa oluk) yapıldığı anlaşılmaktadır. Kuzeybatı cephe, kervansa-
ray taçkapısının taşkın kütlesi ve bunun kuzeydoğu tarafına yakın konumda beden duvarına yerleşti-
rilmiş bir çeşmesinden dolayı, diğer cephelerden daha hareketli bir görünüme sahiptir. Çeşme, ejder 
başlı bir çift lülesiyle ünlüdür. Kapalı ve avlu kısımlarından meydana gelen kervansaray, büyüklüğü 
bakımından Selçuklu kervansarayları arasında orta ölçekte nitelendirilebilecek eserlerden biridir. Ha-
nın avlusunun ortasında sekizgen planlı, kısa prizmal gövdeli bir havuz bulunmaktadır. Gerek planı ve 
gerekse süslemeleri bakımından dönemin diğer kervansaraylarıyla ortak özellikler yansıtmakla bera-
ber, çeşmeye dair ejder başlıklı bir çift lülesiyle günümüzde Anadolu Selçuklu kervansarayları arasında 
ayrı bir öneme sahiptir.

The inn is on the Tokat-Pazar road, one kilometer from Pazar. It has been constructed with the ins-
tructions of Mahperi Hatun, the wife of Alaeddin Keykubat I and mother of Gıyaseddin Keyhüsrev II. 
The inn consists of an enclosed section with three cells and a courtyard. The northwestern wall has a 
livelier look compared to others due to the outstanding portal and the fountain on the wall near the 
northeastern side. The fountain is famous for its double curls with a dragon head. The caravansary 
is a middle size structure compared to other Seljuk caravansaries. There is a pool with an octagonal 
plan and a short prism body. The building has common features with the other caravansaries of the 
period, in regard to both its plan and its ornamentations. 

Tokat-Amasya yolunda, Yeşilırmak üzerinde bulunur. Tokat yönündeki küçük ilk göz dışında, birbirine 
yakın büyüklükte dört sivri kemerli yapıya sahiptir. Üzerindeki kitabe 1250 yılını veriyorsa da Osmanlı 
dönemine ait bir onarıma ait olduğu tahmin edilmektedir.

This bridge is over the Yeşilırmak River, on the Tokat-Amasya road. Apart from the first small arch in the 
Tokat side, it has four pointed arches of similar sizes. Although the epigraph on the bridge shows the 
year of construction as 1250, most probably it indicates the year the bridge was repaired during the 
Ottoman period. 

Sivas-Tokat yolu üzerinde bulunmaktadır. 1238-46’da Melike Mahperi Hatun tarafından yaptırılmıştır. 
Doğu-batı doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen planlı üç bölümlü kapalı mekân ile doğusunda daha 
büyük boyutlu, kare planlı avludan oluşmaktadır. Günümüzde oldukça harap olan yapının kapalı bö-
lümü tamamen, avlunun da güneyi yıkıktır. Avlunun kuzeyinde revaklar, doğusunda ise giriş eyvanının 
kuzeyinde avluya bir kapı ile açılan dikdörtgen planlı bir mekân vardır. Güneyinde ise küçük olanın 
diğerine kapı ile bağlandığı, diğerinin de bir kapı ile avluya açıldığı iki dikdörtgen mekân bulunur.

Lying on the Sivas-Tokat highway, the inn was constructed between 1238-1246 under the patronage 
of Melike Mahperi Hatun. It consists of a rectangular three-part inner section, lying in the east-west 
direction. The larger square-plan courtyard is to its east. The closed section of the inn is today lar-
gely ruined, together with the southern part of the courtyard. There are colonnades to the north of 
the courtyard. A rectangular room to the north of the entrance iwan opens to the courtyard with a 
door. And, in the south there are two more rectangular rooms, the smaller of which is connected to 
the other with a door and a second opening to the courtyard.  

Yozgat-Zile yolu üzerinde yer alan kervansaray, 1229-40’ta yaptırılmıştır. Valide Sultan Melike Mahpe-
ri Hatun tarafından yaptırılan han, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı üç bölümlü kapalı 
mekân ile kare planlı avludan oluşmaktadır. Günümüze kalan izlerden, kapalı bölüm ile avlunun güne-
yindeki revakların üzerlerinin sivri tonoz örtülü olduğu anlaşılmaktadır.

The caravansary which is on the Yozgat-Zile road, has been constructed with instructions from Sul-
tana Melike Mahperi between 1229 and 1240. The building consisted of a closed section with three 
parts which has a rectangular plan in the north-south direction while the courtyard is square in 
shape. It is estimated from the remains that the closed sections and the colonnades to the south of 
the courtyard were once covered with pointed vaults. 

Yozgat – Zile yolunda bulunan yapı, 1239-40’da Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından yaptı-
rılmıştır. Han, kareye yakın dikdörtgen planlı kapalı bölümden ve ondan daha büyük bir avludan oluş-
maktadır. Avlunun kuzey ve güneyinde kare planlı mekânlar bulunduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. 

The inn, which is on the Yozgat-Zile road, has been constructed between 1239-1240 by Sultana 
Melike Mahperi. It consisted of a rectangular enclosed section, and a larger courtyard. It is estimated 
from the remains that there were spaces with square plans to the north and south of the courtyard. 

Burma Han / Burma Inn 

Isparta Eğirdir’in Yeni Mahalle veya Kervansaray Mahallesi adıyla bilinen mevkiinde, göl kenarında yer 
almaktadır. Yapı, 1237-38 yılında II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılmıştır. Dıştan yaklaşık 
40x85 m. ölçülerinde olan yapı, açık ve kapalı bölümlerden oluşmaktadır. Doğu-batı doğrultusunda 
uzanan dikdörtgen planlıdır. Avlu, kuzey ve güney cephelerde kapalı bölümden 5 metre dışarı taşkın-
dır. Kapalı bölümde batı cephede, köşelerde ve eksenin simetriğinde birer olmak üzere dört, kuzey 
ve güney cephelerde eksene simetrik birer dikdörtgen biçiminde payanda bulunmaktadır. Ayrıca açık 
bölümde kuzey ve güney cephelerin köşeleri ile eksende ve simetriğinde olmak üzere beşer, doğu 
cephesinde ise eksene simetrik olan dikdörtgen biçiminde birer payanda bulunmaktadır. Büyük ölçü-
de yıkılmış olan kapıda süsleme olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Yapının taçkapısının bezemeli par-
çalarının hanın yıkılması sonucu Eğirdir’deki kale kapısı ile iki yanındaki sur duvarlarında kullanılmak 
üzere taşınmış olduğu tahmin edilmektedir.

The inn is located in Yeni Mahalle (Kervansaray), by the lake in the district of Eğirdir in Isparta. It 
was constructed in 1237-38 during the time of Gıyaseddin Keyhüsrev II. The outer dimensions are 
approximately 40x85 meters and the building consists of an outdoor and an indoor section. It has 
a rectangular plan lying in the east-west direction. The courtyard extends five meters further from 
the closed section of the northern and southern façades. The same design applies to the outdoor 
section, with five buttresses each in the corner of the northern and southern façades. The portal 
was largely destroyed and it is hard to say if there were any ornamentations over it. It is assumed 
that a large proportion of its decorations were used in the construction of the castle and the city 
walls after the inn was abandoned. 

Eğirdir Han / Eğirdir Inn

Ala (Görmeli) Köprü / Ala (Görmeli) Bridge   

Horozlu Han / Horozlu Inn

Dokuzun Han / Dokuzun Inn

Argıt Hanı / Argıt Inn

Sahip Ata (İshaklı) Hanı / Sahip Ata (İshaklı) Inn 

Ebul Mücahit Yusuf (Çay-Taş) Han / Çay (Ebul Mücahit Yusuf) Inn

Issız Han / Issız Inn

Antalya’nın Serik ilçesinin doğusunda, Köprüçay üzerinde yer almaktadır. I. Alaeddin Keykubad dö-
neminde yaptırılmış olan köprü Roma döneminden de izler taşır. Yedi gözlüdür ve yapısı kırık hat 
şeklindedir. 

The bridge is on the Köprüçay River, to the east of Serik district of Antalya. It was erected in the peri-
od of Alaeddin Keykubad I, but depicts Roman characteristics. It has seven arches and the structure 
of a broken line. 

Sultan Alaeddin (Aspendos ya da Belkıs) Köprüsü / Sultan Alaeddin 
(Aspendos-Belkıs) Bridge

Antalya-Burdur yolu üzerinde, Bucak yol ayrımı sonrasındaki İncir köyü yakınındadır. II. Gıyaseddin 
Keyhüsrev (1236-46) tarafından yaptırılmış olan İncir Hanı, düz bir arazi üzerinde yer almaktadır. Beş 
tonozlu kapalı alan ve bir avlu kısmından oluşur. Yapının hemen yakınında bir çeşme ve hamam yer 
alır. İncir Han’ın kapalı kısım taçkapısı üzerinde iki simetrik arslan figürü yer alır. Arslanların sırtında 
insan başlı güneş rozeti, alt kısmında ise iki küçük yıldız rozeti görülür. II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in gü-
müş paralarında da bu tip arslan rozet bileşimleri görüldüğü ve İncir Han’ın bu sultanın eseri olduğu 
için, bu yapıda da aynı figürün arma gibi kullanıldığı düşünülmektedir. İncir Han’ın içinde de, bir tonoz 
üzerinde, insan biçiminde ay veya güneş rozeti yer alır. Bu iki betimin birlikte kullanılması ile yerlerin 
hakimi (aslan betimi) ve göklerin hakimi (güneş 1992, 1993 ve 2000 yıllarında, hanın avlusunda ar-
keolojik kazı ve temizlik çalışması yapılmış, yapının toprak altında kalan kısımları ortaya çıkarılmıştır. 
Bezemeli kesme taş parçaları ve Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait sikkeler bulunmuştur.

The inn is near the İncir village, just after the Bucak turning on the Antalya-Burdur highway. Cons-
tructed in the time of Gıyaseddin Keyhüsrev II (1236-46), the inn is located on a flat area and con-
sists of a closed section with five vaults and a courtyard. Just near the inn are a fountain and a public 
bath. There are two symmetrical lion figures on the portal of the covered section. The sun rosette 
with a human head on the back of the lions and two small star rosettes at the bottom are dominant 
figures. Also seen on the silver coins of this period, lion rosettes could represent the sultan Gıyased-
din Keyhüsrev II and his hegemony. There is a moon or a sun rosette with a human figure once again 
on a vault inside İncir Inn. These two images, one the master of the land (image of a lion) and the 
other the master of the skies (the sun symbol) in unison, symbolize the power of the state. Excavati-
ons were carried out in the years 1992-93 and 2000 in the courtyard to uncover a large proportion 
of the inn. Decorated pieces of cut stone and coins belonging to the Anatolian Seljuk and Ottoman 
periods have been found.

İncir Han / İncir Inn 

Hatun Hanı (Pazar Hanı) / Hatun Inn (Pazar Inn)

Hıdırlık (Yeşilırmak) Köprüsü / Hıdırlık (Yeşilırmak) Bridge

Tahtoba Hanı / Tahtoba Inn

Çekereksu Hanı / Çekereksu Inn

Çınçınlı (Cimcimli) Sultan Hanı / Çınçınlı (Cimcimli) Sultan Inn (Sarayköyü or 
Sarayözü Khan) 

Konya-Beyşehir yolunda bulunan han, Kut-
luğ B. Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Üç 
tonozlu kapalı bir bölüm ve avlulu kısımdan 
oluşur. Avlulu bölümün kapısı ayrı bir yapı 
gibidir ve iki katlıdır. Üst kattaki üç odadan 
biri mescittir. Dıştan çeşitli kulelerle takviye 
edilmiş heybetli bir kaleyi andıran bu handa, 
dış taçkapıda yuvarlak kemerlerin üstünde iki 
renkli taşlardan örülmüş düğümlü geçmeler 
yer alır. İleri doğru taşkın şekilde olan taçka-
pı ve köşelerdeki kulelerle, cephe anıtsal bir 
görünüş sağlamaktadır. İç kısımda avlunun sa-

ğında süslü revak kemerleri, solda kapı söveleri (pencere ve kapı açıklıklarının çevresini dolanan çer-
çeve), süslü odalar ve daireler, ortada dört kemer üzerine oturan ve merdivenle çıkılan köşk mescit, 
daha ileride kapalı hol kısmının taçkapısı bulunur. Süsleme açısından zengin olan dış taçkapıya göre, 
daha sade işlenmiş olan hol taçkapısının da üst kısmı yıkılmıştır. Yapının ortasındaki aydınlık kubbesi, 
kemerleri süslemeli pandantifler üzerine mukarnaslı tromplarla (kare planlı mekanın üzerine kubbe-
nin oturtulabilmesini sağlayan geçiş öğesi)  oturmaktadır. 

The inn, constructed by Kutluğ B. Mehmed is on the Konya-Beyşehir highway. It has an enclosed 
section with three vaults and a courtyard. The door of the courtyard is like a separate building and 
has two floors. One of the three rooms upstairs is a masjid. The inn resembles a castle, supported by 
towers from outside. The front of its portal over the round arches is decorated with knots carved 
out of two-colored stones. The façade has a monumental look with the towers in the corners. Inside 
the building, there are ornamented colonnade arches on the courtyard’s right. The door frames to 
the left, rooms, the cottage masjid at the center sitting on four arches reached by stairs, and the 
portal of the enclosed hall are richly decorated. The portal of the hall is simpler compared to the 
ornamentations on the outer portal and the upper part of which has been ruined. The dome at the 
center of the building sits on pendentives with arches that have been decorated with squinches with 
muqarnas.  

Kızılören Han / Kızılören Inn Antalya’nın 18 kilometre kuzey batısında, Antalya-Burdur yolu 
üzerinde bulunan yapı, I. İzzettin Keykavus tarafından (1210-
1219) yaptırılmıştır. Hanın kurulduğu alanda antik bir kent 
bulunmaktadır. Yapının bazı bölümleri bu kalıntılar üzerine ku-
rulmuş ve antik kentten kalan yapı malzemeleri hanın inşasında 
devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Ortada geniş bir avlu 
ve dört eyvanı ile kendine has bir plana sahip olan hanın en 
görkemli kısmı taçkapısıdır. Kemer nişinin (duvar içine oyulmuş 
girinti) içi, merkezde birleşen ve yüzeyleri istiridye kabuğu şek-
linde bezenmiş mukarnasla doldurulmuştur. Taçkapı da hafifçe 
kavisli bordürlerle şekillendirilmiştir. Merkezdeki bordür 12 

kollu yıldızlara bağlanan geometrik çerçeve oluşturur. Taçkapının iç yüzeyinde, üstleri iki sıra kavsaralı 
(taçkapıda asıl giriş kapısının üstünde kalan içbükey örtü kesimi) birer küçük mihrabiye yer alır. Avlu, 
dört taraftan iki sıra revak ile çevrilmiştir. Revaklar tonozlarla avluya doğru yönelmektedir.  

Evdir Inn is on the Antalya-Burdur highway, 18 kilometers to the northwest of Antalya. It was cons-
tructed during the reign of İzzettin Keykavus I (1210-1219). It was built on the remains of an ancient 
city nearby, the rubble from which has been used as building materials during the construction. The 
inn has an original plan, with a large courtyard in the middle, four iwans and a magnificent portal. 
The niche of the arch was filled with muqarnas decorations in the form of an oyster shell, uniting at 
the center. The portal has been decorated with slightly curved margents. The margent in the center 
constitutes a geometric frame connecting to 12 pointed stars. On the inner surface of the portal 
there is one small apse with two rows of arches. The courtyard is surrounded with two rows of co-
lonnades on four sides. The colonnades are directed towards the courtyard with vaults.

Evdir Han / Evdir Inn

Denizli-Eğirdir yolu üzerinde bulunan yapı 1230 yılında, 
o dönemde emir olan Esededdin Ayaz bin Abdullah eş-
Şehabi tarafından yaptırılmıştır. Bir kapalı bölüm ve av-
ludan oluşan kervansarayda küçük kapalı bölüm avlu-
dan daha küçüktür. Kapalı bölümün taçkapısında, giriş 
kapısının üzerindeki kitabenin iki yanında, mukarnaslı 
konsollar üzerinde birer aslan figürü bulunmaktadır. 
Ayrıca, orta bölümün kuzeyindeki payelerin (taşıyıcı 
ayak) başlıkları üzerinde boğa, balık ve koyun figürleri 
vardır.

The inn which is on the Denizli-Eğirdir highway has been built in 1230 by then Emir Esededdin Ayaz 
bin Abdullah eş-Şehabi. In the caravansary consisting of an indoor section and a courtyard, the clo-
sed section is smaller than the courtyard. On the portal of the closed section at both sides of the 
inscription over the entrance door, there is one lion figure on cantilevers with muqarnas. Again, on 
the caps of the columns to the north of the center part there are figures of bulls, fish and sheep. 

Çardak Han (Hanabad Hanı) /  Çardak Inn (Hanabad Inn) 

doğusunda yer alan bir L mekân ve ona açılan odadan oluşur. Selçuklu ve yabancı devlet başkanları 
ve erkânı için misafir odası olarak kullanılmıştır. Antlaşmaların burada yapılması ile de devlet dairesi 
görevi görmüştür. Karatay Han genel olarak iki bölümden meydana gelir. Kuzeyde beş bölümlü kısım 
ve kapalı barınak mekânı ile kapalı bölümün güneyindeki avlu ve servis mekânları. Giriş eyvanının 
doğu kanadında mescit, hamam ve mescidin güneyinde muhtemelen görevli odası olduğu düşünülen 
bir mekân yer alır. Hamamın giriş kapısının güneyinde yer alan mekânın bimarhane (akıl hastalıkları-
nın tedavi edilmesi için yapılmış özel yapı) olduğu tahmin edilmektedir. Bu mekânın giriş eyvanında 
birbirine dolanmış olarak iki adet ejder figürü simetrik olarak işlenmiştir. Ejderler sivri dişli ve küçük 
kulaklı olarak betimlenmişlerdir. Bu motif Anadolu Selçuklu sanatına ait en büyük ejder figürü olması 
bakımından önemlidir. Kapalı kısma taçkapı ile girilir. Taçkapı üzerinde zencerek motifi (zincire ben-
zer bezeme öğesi), altı kollu yıldız, on kollu yıldız, dairesel düğümler, sekiz kollu yıldızlı rozet, on iki 
yapraklı çiçekli rozet yer alır. Dış taçkapının iç yüzünde, simetrik olarak yerleştirilmiş Harbi ve kutsal 
ağaç kabartmaları yer alır. Harbi figürü sonsuz ışık, ölümden sonra yaşam veya Cennet kavramlarını 
simgelemektedir. Göksel-cennetsel çağrışımları olan Harbi ve sfenks figürleri Anadolu Selçuklu döne-
minde birçok yapıda kullanılmıştır.

50 kilometers to the east of Kayseri, the inn was constructed upon the orders of Celaleddin Karatay, 
an Anatolian Seljuk vizier. The caravansary which is composed of a closed section and a courtyard 
also has a mosque and a public bath. Karatay Inn consists of four single rooms, two adjacent rooms 
and an L shaped space to the east of the entrance and one room opening to this space. This lat-
ter has been used as a guest room for the Seljuk statesmen as well as visiting heads of state from 
neighboring countries. The place was also used as a public office for formal meetings and treaty 
conclusions. Karatay Inn consists of two sections, the first with five cells lying in the north while the 
courtyard and the service areas are to the south. There is the masjid to the east of the entrance 
iwan, and a space to the south of the public bath and the masjid, which was probably assigned to the 
clerk. The space to the south of the entrance of the public bath is estimated to be a “bimarhane” (a 
rehabilitation facility for mental patients). There are two symmetrical dragon figures surrounding 
one another at the entrance iwan of this space. The dragons have pointed teeth and small ears. The 
motif is known to be the largest dragon figure in Anatolian Seljuk art. The portal of the enclosed sec-
tion is decorated with guilloche motifs (chainlike decorations), six pointed stars, ten pointed stars, 
circular knots, eight pointed rosettes and rosettes with a twelve-leaf flower. On the interior wall of 
the portal, there are the symmetrically placed ramrod and sacred tree reliefs. The figure symbolizes 
endless light, life after death and heaven. The ramrod and sphinx figures, which have divine-heavenly 
connotations, have been used in many buildings in the Anatolian Seljuk period. 

Iğdır merkezde yer alan kervansaray, 13. 
yüzyıl sonlarında Sürmeli (Surmari) Emiri 
Şerafettin Ejder (Ezdera) tarafından yaptı-
rılmıştır. Hazar Denizi’nin kuzeyinden güne-
ye yönelerek Demirkapı’dan geçen ve Iğdır/
Erzurum yoluyla batıya bağlanan güzergah 
üzerinde bulunan yapı, Iğdır yakınlarında 
olması nedeniyle bazı kaynaklarda Iğdır Ker-
vansarayı, banisinin adından dolayı da Şera-
fettin Ejder Kervansarayı olarak tanınmak-
tadır. Yapıda işaretleri tespit edilen 16 taşçı 

ustasının rol aldığı anlaşılmaktadır. Dikdörtgen planlı ve üç bölümlü mekânda oluşan yapının duvarları 
dış cephede payandalarla desteklenmiştir. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir alana oturtulmuş 
olan yapıya giriş, doğu cephe ortasından sağlanmaktadır. Cephenin iki köşesi yuvarlak takviye kulesi 
ile tahkim edilmiştir. Bu kuleler, güney ve kuzeye bakan uzun cephe ortalarında üçer, kuzeybatı ve 
güneybatı köşelerinde de birer olmak üzere toplam 10’u bulmaktadır.

The caravansary, which is at the center of Iğdır has been constructed upon instructions from Sur-
mari Emir Şerafettin Ejder (Ezdera) at the end of the 13th century. The caravansary lies on the 
route coming from the Caspian Sea up north and heading south, which passes through Demirkapı 
and connects with the Iğdır/Erzurum road on the west. From the inscriptions found on the stone 
blocks, it is assumed that 16 stonemasons have contributed to the construction. The structure has 
a rectangular plan, with three sections supported from the outside by buttresses. The caravansary is 
constructed on a rectangular area lying in the east-west direction and the entrance is on the eastern 
façade. The two corners of this façade have been strengthened with round towers. There are 10 
of these towers in total, three on each of the walls facing south and north, and one on each of the 
northwestern and southwestern corners.

Eski Antalya-Alanya yolu üzerinde Alara Kalesi’nin yakınında bulunan han, I. Alaeddin Keykubad tara-
fından yaptırılmıştır. Alara Hanı, eski Alanya-Konya yolunun başlangıcında yer alan ilk konaklama yeri 
olması bakımından önemliydi. Yapı, Keykubad’ın kışları geçirmek için geldiği Alanya’da, sultanı özel 
olarak misafir etmek için inşa edilmiştir. Han uzaktan bakıldığında dendanları ve kuleleriyle kaleyi 
andıran bir görünüme sahiptir. Avlulu bölüm ile burayı, üç yandan saran kapalı bölümü (ahırları) 
vardır. Sultan hanı olmasına rağmen bu yapılarda görülen plan yapısına uymaz. Sultan hanlarının plan 
şemasında daima açık avlu ve kapalı hol bölümleri bulunduğu halde, bu hanın mekânları dikdörtgen 
şeklindeki bir plan içinde, kapalı bölüm ile açık avlu fonksiyonları tek merkez etrafında iç içe olmak 
üzere tasarlanmıştır. Selçuklu hanlarında yaşam mekânı niteliğindeki oda sayısı genellikle azdır. Bu 
anlamda en fazla mekân bu handa bulunur: Kapalı avluya açılan sekiz odası vardır. 

The inn is near the Alara Castle on the old Antalya-Alanya road and it has been constructed in the 
period of Alaeddin Keykubad I. On the Alanya-Konya route, Alara Inn was the first stop to offer ac-
commodation. The building was constructed especially to welcome Keykubad who came to Alanya 
to spend winters. The inn looks like a castle from a distance with towers and dentils. The courtyard 
is surrounded with stables for horses from three sides. Although this is a sultan inn, it does not have 
the typical plan of similar inns. The covered and open spaces of Alara Inn are adjacent to one another 
on a rectangular plan. Although a typical Seljuk inn has a small number of rooms for accommodati-
on, Alara Inn excels with its eight rooms opening to the closed courtyard. 

Alara Han / Alara Inn

Şarapsa Han /  Şarapsa Inn

Alanya’nın batısında, bugünkü Antalya yolunun biraz içerisinde bulunmaktadır. II. Gıyaseddin Keyhüs-
rev tarafından yaptırılmıştır. Tek tonozlu ince uzun iç alana sahiptir. Bir ucunda mescit bulunmaktadır. 
Yapı, dikdörtgen planlı tek bir mekân halinde tasarlanmış, kapalı barınak bölümü ile buna doğu ke-
narından bitişen ve kuzey-güney yönünde uzanan sivri beşik tonozla örtülü mescitten oluşan tek bir 
kütle halinde inşa edilmiştir. Hanın kuzey cephesinin ortasında, beden duvarını da aşarak kesme taş 
örgülü prizmal bir kütle halinde cepheden dışarı çıkıntı yapan bir taçkapı yer alır. Binanın doğu kana-
dında yüksek duvarlarla çevrilm iş olan mescit bulunur. Hanın batısında, birkaç kilometre uzağında yer 
alan bir yapı kalıntısı vardır. Bu binanın geçmişte denizden gelecek tehditlere karşı “gözetleme kulesi” 
işlevi gören bir yapı olduğu düşünülmektedir. 

The inn is to the west of Alanya, a short distance inland from the current Antalya highway. It has 
been constructed during the reign of Gıyaseddin Keyhüsrev II. It has a slim and long interior section 
with a single vault. There is a masjid on one end.  It was designed as a single rectangular room and 
constructed as a single mass, consisting of the closed shelter section and a masjid adjacent to it on 
the east side, covered with a pointed tunnel vault. On the northern façade of the inn, there is a prot-
ruding portal of stone, cut in the form of a prism. A masjid surrounded by high walls is on the east 
wing. Ruins of a structure that lie a few kilometers to the west is estimated to be an “observation 
tower” for watching possible threats that could come from the sea. 

Eğridir-Konya karayolu üzerinde, Eğirdir Gölü kenarında bulunan han I. Alaeddin Keykubat döneminin 
ünlü devlet adamı Mübarizeddin Ertokuş tarafından 1223-24’de yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlıdır. 
Üç tonozdan oluşan kapalı alanı ve avlulu bir bölümü vardır. Yapıda avlunun ortasında sekizgen bir 
havuz bulunur. Kervansarayın en önemli öğelerinden biri, altı adet olan payanda kuleleridir. Payanda-
ların, duvarı güçlendirmenin ve yapıya kale görünümü vermenin yanı sıra simgesel nitelikleri de bu-
lunmaktadır. Payandalar arasındaki pencerelerde birer çörten (çatılarda saçak düzeyine yerleştirilen 
kısa oluk) bulunur. Çörtenler hiçbir süsleme içermeyen dikdörtgen biçimli yekpare taştan yapılmıştır.

Situated on the Eğridir-Konya road by the Eğirdir Lake, the inn was constructed in 1223-1224 under 
the patronage of Mübarizeddin Ertokuş, a well-known statesman of the Alaeddin Keykubat I period. 
The rectangular structure consists of a courtyard and a covered section with three vaults. There 
is an octagonal pool at the center of the courtyard. The six buttress towers are among the most 
significant features of the caravansary. The buttresses support the wall and give the structure a 
castle-like appearance, and also a symbolic meaning. There is one gargoyle on each of the window 
openings between the buttresses. The gargoyles have been made from a single piece of stone with a 
rectangular shape that does not have any ornamentations.

Gelendost (Mübarizüddin Ertokuş ) Han / Gelendost (Mübarizüddin 
Ertokuş) Inn

AKSARAY-KAYSERİ-SİVAS-IĞDIR GÜZERGAHI
AKSARAY-KAYSERİ-SİVAS-IĞDIR ROUTE

Amasya-Tokat yolu üzerinde Ezinepazar Köyü’nün doğu ucunda yer almaktadır. Valide Sultan Meli-
ke Mahperi Hatun tarafından yaptırılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Ortadaki 
daha geniş olmak üzere, üç sahnı vardır.  Yapıda düzenli aralıklarla, içlerinde ocağı bulunan nişli (duvar 
içine oyulmuş girinti) 1.50 m yüksekliklerinde setler bulunur. Bu kısımlar yolcuların dinlenmeleri ve 
uyumaları için yapılmıştır. 

The inn is on the Amasya-Tokat highway at the east end of the Ezinepazar village. It has been cons-
tructed by Sultana Melike Mahperi. The rectangular plan extends in the east-west direction with 
three sahns (courtyard), the middle one being the largest. There are walls of one and a half meter 
high, with niches in the building with a furnace inside at regular intervals. These cells were built for 
the travelers to rest and sleep. 

Ezinepazar Hanı / Ezinepazar Inn A
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Antalya-Burdur yolunda Çubukbeli girişinin ön-
cesinde, 1 kilometre kadar içeride yer almaktadır. 
II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1236-1246) tarafından 
yaptırılmıştır. Dışarı taşkın anıtsal taçkapısı dahil, 
hiçbir süslemesi olmayan han, tonozla örtülü 
uzun ve yatay bir hol, önünde revaklı büyük bir 
avlu ile değişik bir plana sahiptir. Dikdörtgen planlı 
olan hanın beden duvarlarında moloz taş kullanıl-
mış ve köşeler payandalar ile takviye edilmiştir. 

It lies on the Antalya-Burdur road, before the Çubukbeli turning, 1 kilometer along the road. It has 
been constructed upon the orders of Gıyaseddin Keyhüsrev II (1236-1246). The inn which does not 
have any ornamentation, neither on its portal, has a different plan with a long and horizontal, vaulted 
hall, and a large courtyard with a colonnade in the front. Rubble stones have been used in the walls 
of the inn based on a rectangular form, strengthened on the corners with buttresses. 

Kırkgöz Han / Kırkgöz Inn

Bugünkü Antalya-Burdur yolunun üzerindeki Susuz Kö-
yü’ndedir. II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan 
bir han olduğu (1246) tahmin edilmektedir. Beş tonozlu 
kapalı alan ve günümüzde yok olmuş olan avlulu bir bö-
lümden oluşmaktaydı. Kapalı bölüm hemen hemen kare 
biçimindedir. Tam orta kısımda bir kubbe bulunmaktadır. 
Yapıya bağlı ya da yakınında mescit, hamam, tuvalet v.b. 
mekânlar mevcut değildir. Süslemelerin hepsi mermer-
den yapılmış ana giriş kapısı olan taçkapı üzerinde yer 
almaktadır. Taçkapı nişinin (duvar içine oyulmuş girinti) 
sağ ve solunda yer alan mihrabiyeler (taçkapı nişinin yan 
duvarlarında yer alan süslü küçük nişler) üzerinde ejder 
motifi bulunmaktadır. Buradaki ejderler yeraltı güçleri, 

karanlık ve Ay sembolü, başlar ise aydınlık ve güneşin sembolüdür. Taçkapı yüzeyinden ana mekâna 
geçişten önceki nişli bölümün her iki yanında, gövdesi geometrik bezeli ve akantus başlıklı sütünceler 
ile yüzeyinde bitkisel ve figürlü bezemelerin yer aldığı mihrabiyeler bulunmaktadır. Mihrabiyelerin 
üst kısımlarında yüzeyi tahrip olmuş kabartma melek figürleri ve kemer bordürlerinde ejder figürleri 
yer almaktadır. Ejder başlarının arasında güneş formu ya da insan başı olarak nitelendirilebilecek bir 
arma yer alır. Susuz Han’da taçkapı yan nişlerinin kavrama kemerlerinde, iki çift ejder figürünün açık 
ağızlarının arasında, her birinde birer adet olarak insan başı vardır. 

It is in the Susuz village, which lies on the Antalya-Burdur highway. The inn is estimated to be built 
during the reign of Gıyaseddin Keyhüsrev II (1246). It consisted of a covered section with five vaults 
and a courtyard which does not exist today. The covered section is nearly a square in form with a 
dome in the center. All ornamentations are on the main portal, made of marble. There are dragon 
figures on the apses of the small niches on the side walls.. The dragon symbolizes underground po-
wers, darkness and the moon, and the heads are the symbol of light and sun. Before the entrance to 
the main section, on both sides of the niches there are apses decorated with herbal figures; there is 
also a small column, the body of which is decorated with geometric figures and an acanthus head. 
On the upper part of the apses there are angel figurines in relief, which have been ruined, together 
with dragon figures on the margents of the arches. Among the dragon heads there is a coat of arms, 
which can be interpreted as a sun or a human head. On the arches of the side niches of the portal, 
there is a human head on each, depicted inside the open mouths of the two double dragon figures. 

Susuz Han / Susuz Inn

Denizli-Afyon-Ankara karayolu üzerinde, Denizli’ye 7 kilometre mesafede, Çürüksu Çayı üzerindeki 
köprünün yakınında yer alan yapı, yirmi yıl Denizli valiliği yapmış olan Abdullah oğlu Emir Seyfeddin 
Karasungur bin Abdullah tarafından yaptırılmıştır. Han, 19. yüzyıl seyyah ve sanat tarihçisi Friedrich 
Sarre’ye göre, yakınındaki Laodicaea kalıntılarından getirilen mermer kesme taşlarla inşa edilmiştir. 
Taçkapının iki köşesinde kuleli cephesi ile anıtsal bir girişe sahiptir. Bir kapalı ve bir açık bölümden 
oluşan hanın avlu kısmında hamam, mescit, eyvan ve birkaç kapalı mekânla zengin bir yapı grubu ha-

Akhan / Akhan (Goncalı Inn-Boz Inn) 

almond eyed with ears and an open mouth with sharp teeth. The enclosed shelter of the caravansary 
is entered through the portal, which is wider than the south wall of the courtyard. It is decorated 
with different figures, broken lines and ten pointed stars consisting of decagons. The surface of the 
pointed arch of the portal is divided into three zones; the first and the third zones are decorated 
with four pointed stars constituting of half octagons. On the corners of the portal side niches, there 
are decorations of closed geometrical shapes and broken lines. In the inn there are geometrical 
decorations and circular rosettes on the outer surface and dragon figures on the arch surface. It is 
considered as the first caravansary where decorations with figures exist, due to its dragon figures 
symbolizing wealth and rain, therefore prosperity. 

linde yapılmıştır. Avlunun, çeşitli geometrik 
şekiller, hayvan figürleri ve bitkisel motifler-
le süslenmiş taçkapısı, Anadolu Selçuklu taş 
süsleme sanatının en güzel örneklerindendir. 
Kapıyı çevreleyen bordürlerde; kare boşluk-
lara yerleştirilmiş kuş, karaca, yabani keçi ve 
aslan gibi yabani hayvanlar ile stilize çiçekler, 
çift başlı kartal ve ejder motifleri yanı sıra 
sfenks vb. çeşitli hayali yaratıklar ve figürler 
bulunmaktadır. 

7 km from Denizli, on the Denizli-Afyon-An-
kara highway, the inn is situated near the bridge on the Çürüksu River. It was built by Emir 
Seyfeddin Karasungur bin Abdullah, son of Abdullah who served as governor of Denizli for 
twenty years. According to Friedrich Sarre, a 19th century traveller and art historian, the inn 
was built with cut marble stones brought from the Laodicaea ruins. It has a monumental 
entrance on its front façade, with towers at both corners of the portal. The inn consists of a 
closed and an open section and it is has been constructed as a rich group of buildings with a 
public bath, masjid, iwan (three sided hall) and several closed rooms in the courtyard section. 
The portal of the courtyard, decorated with various geometric figures, animal figures and 
plant motifs, is one of the finest examples of Anatolian Seljuk stone dressing art. On the mar-
gent surrounding the door, there are figures of wild animals such as birds, deer, chevrotains 
and lions, stylized flowers, and various imaginary creatures and figures such as double headed 
eagle and dragon motifs and sphinxes. 


