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Anadolu'ya Türkler tarafından getirilen özgün yapı tiplerinden biri olan

hanlar', Orta Asya'da inşa edilmiş benzer örnekleri olan, kerpiç ve tuğla

malzerneli ribatlardan farklı olarak tamamen taştan, kale görünüşlü yapılar

olarak ortaya çıkmaya başlamışlardır. Barış zamanında konaklama yeri olan

hanlar, savaş zamanında kale görevi görrnüşlerdir.?

Selçuklu dönemi ile birlikte başlayan mimari gelişim Osmanlı Döneminde

de çeşitlilik kazanarak devam etmiştir.

Tarihsel gelişim süreci içerisinde, Hanları Şehirlerarası ve Şehiriçi hanları ol

mak üzere başlıca iki gruba ayırmak mümkündür.ö

Şehir içi hanların mal ve eşyanın depolanması, satılmasının yanı sıra yolcu

ların konaklaması ve çeşitli büro hizmetlerinin verilmesi gibi çeşitli işlevle

ri olduğu bilinmektedir. Bu çok işlevlilik, söz konusu yapıların inşa edildik

leri dönemin sosyoekonomik yaşamda büyük bir role sahip olduklarınınbir

göstergesidir.! Sahip olduğu coğrafi konumdan ötürü Marmara, İç Anado

lu, Ege ve Batı Karadeniz bölgeleri arasında bir geçiş noktasında yer alan

Gölpazarı önemli yolların birleştiği bir kavşakta yer almaktadır.
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Taş Han Ostten Gdriinum ( ;;'111." GOnJniim

Gölpazarı'nda ilçe Illerkezinde bulunarı Taş Han'da (Gazi Mihnl Ham); ma l

zcmc ve teknik açıdan Beylikter Dönemi yapılarının karakteristik hir özel

liği olarak g örülen almaşık duvar tekniğini n kuzey cephede kullanı ld ığı gö

r ülrnekıcdir. Yapının diğer beden duvarları kalxryonu ınoloz ıaş ilc örül 

m ü ş , taslar dört yönden bir çerceve olu ştu raca k şekilde tuğlalar ilc çevre

lenmi şur. Yapının kısmen yık ılan ve dış taşla rı söküleri lun ı duvarında. he

den duvarlarının çifı cidarh olarak yapıldığı dışta ye r aları kabayonu taş tuğ

la ôrgü nü n ortasının ıııoloz taş ve horasan harcı ile dolgulant.lırıldığı görül

rncktedir. Yapının duvarları 200 cm. kalınlığındadır. Giri ş kapısının üstün

de yer akın kiıabe nişinclc , iç mekanda bulunan IOn02 destek kemerierin

de , tonoz örg üsü nde. ocak ve pencere açıkhklannm kemerlerinde tuğla

ku llanımı sö z konusudur. neylikler Jöneminde inşa edilen diğer yapılarda

g örülen daha öze nsiz malzeme tekni k kullanım ı görülmektcdir. Yine b u do

nem yapılarında sıkca rastlanan devşirme malzeme kullanımına yapının ku 

zey ce phesinde rasılamaktayız . Yapının kuzey cephesinde Roma d önemine

tarilılcncn geometrik bczmeli iki dcvşmuc mimari plastik parça hulunmakıadrr.

Yapının içeri sinde dört pa ye ye oturan tonoz destek kemerleri ile Lo no z ör

tülü diğer mekanlarda tonozun açılmasını önlemek amacıyla ahşap gergilcr

kullanılmıştır. Oldukça yıpranmı ş g ör ülen bu gL'rgilerin orijinalolduklarını

dü sünmcktcyiz. Ayrıca ıonozun duvarlara bi ndirdiği yükten dolayı duvarla

rın açılmasını önlemek amacıyla duvar iclerinde de ahşap haulların kulla

nıldığı yapının kuzey bau bölümünde yıkılmış olan duvarda tcspiı etmek

mümkün olmuştur. Giriş kapısında bulunan 51) x H9 cm. ebadında kitabcyc

g(ıre yap ı. Gazi .\lilıalıarafından 1'::11 ') (IL. HIH) yılında yapınuna başlanmış
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Ye l ·HH ( H. Hl! ) y ıl ında tamamlannuşnr . Kıtabcnin metni ") \'1.: transkri pxiyo

ILU6 ~U şekildedir .

Transkripsiyon:

ı . Ikna Baz ihil Bina is şerif

Salubül havr dafı üd dayr

2. Adil il ümc re ıviiha! Bey

Fi senet i se ruana i şrtn ve sem anc m ic

3. Ve irmaruh u kanc ri se neti ihd a ve i ş rine ve sc munimiyc - lin

Türkçesi:

illi mübarek hinanın yapım ı hayır sahibi. sı k ın t ı la rı giden-n ve yöneticile rin

(c mir h.:rin ) en .ıdaletlı olanı Mihal Bey tarafından 818 i i. i 1415 M. yılında

başla nmış o lup, H21 TT. / 1 /ı l H M. yıl ında raıuaıulannuşur.

Yapının ba riisi Gazi Mihal'dır , Gazi Mihal Osmanl ı İmparatorlujiunun kuru

I LI~ y ı ll a rında Bursa ve İ znik Icuhlcnnde b üyük bir rolü olduğu bilin en ve

Osman Hey ile yakın arkadaşlık il işk i l eri bulunarı Köse Milıalın torunudur.

Mihal Oğullarının ilk akmcı he yle rinden olduğu bilin en Gazi xtıhalm ı. Be

yazıt döneminde Rumelinin Fethinde ünemli gö re vlerde bulunuuğu bilin

ıncktcdir." ı /e6 y ı lı nda ölen (iazi Mihal Paşanın ve Mchnıcd, Vahşi. Aziz.

H IZlf ve Yusu f adında dört oğlu va rd ı r."

~ Kirabc metni Lllnkkt Aynıınİ: Osmanlı M i nı a ri , i n i n ilk Devri, lvanbul Fetih Cenuveti i';ıy ınbn , lsunbul I l)(iı,,, n rUL'n

alnmusnr.
6 Keıbcnin ıran-knpeyonu ve Türkrc'si IL. Ccnn :\KSL-\\"; Erken Osra nh Dönemınde .-\kınn lkyk:ri ic Banihklcn. Hıuncpe

f'nil d'iıı-,i "Nallli l i nık'f Ensınsü . \anal TarihiArabilim Dalı YayınklnıııJJ11I' Yük-ek Lis.ın' TC7i.\nkJrJ 1% , s. ôıdm

ahnrmsur.
- Iiazi \blul I'-.ı.,-.ı nın Gfl/pızan'nda huluıun han harrum yı: carm dısrda bJimc·dt: dt- imar tııliyClk.'rin&.· buıunUu~'U ve hir

cami, imart1 ve harram in,...ı cttinli ı:; lXIinmı,:kwdir. ıı . \lur:ıd OOnL'fYli!'ldl: Edirnenin I\küdı.r \Jhil'l...ilk" b"Jğll HJ\'JT(17 köyü

vakicdilmıs. Fatih ' u!tan \lt"lırrıed Doocmmde Dt buna tk olarak Pırurhisan. l'r.ırn -lk1iii, (,m'ddi ve"J[\J~ köylenmn cak

fı'dikliği bilinmektedir. LH. Cı..1in \ K"'ı.-\ \: Erken Osmanlı Döncmede Akım Beyleri ve Banihklcn. Hacenepe Cnlll'f"IIl'Si

s(J,~ ' :.ı 1 Hilimk'r En ,ıilÜ su, SanatTarihi Anabilim Dalı Yavmlanrrunns Yükx'k Li SJ n~ Tezi, Ankara 199i)

8 :\r~la n; u.g.c., s.61



Iç Me/wı Iç Mekan

Vakfiyc Kayıtları yapının Milurl oğu l la rı na ait olduğunu ve bölgede bulun an

bazı c iftliklc rin hanın ku zeyind e bulunan ve yine Gazi Mihal tara fından ya

tırılan ca miye gelir getirmesi amacı ile v.ıkfcdi l d i ğ i tesp it edilmektedir. II.

Mehmed dönemine a it bir vakıf defterinde Gölpazarı ' n ın -Göl- adıy la i lar

mankaya 'ya h:ığlı bir yer olduğunu ve bu b ölge nin M iha lo ğ ulla rma önce

den ta hsis edilmiş olduğu kavıtl «h r. Bu vak ıf kaydına güre, Köse Mi haloğ

lu Gazi Ali Bey ' in II. Mc hrn ed zamanında tu tulan vakıf kaydındaki bilgi şu

şek ilded i r;

"Naluvc-i Harmankaya tabii Göl , der tasarruf-u Mehmed Hey ibn-i Ali Bey

ıbn -i Miha l. evvelde n tas a rru f idegeld ü ğ ü üzere her karar- ı sabık o larak de

yü mukayedd ür. Defte r-i kö l ıncdc yine mu kayy eddür''?

Ayrıca yine Miha l Gaz i tarafında n yaptmldığ ı s öylen e n ve Gül paza rı ilçe

Illerke zinde h a run güneydoğusunda bu lun an Miha l bey cam ine a it Vak ı flar

Ge nel Müdürlü ğü arşivinde Bursa muhasebe ka yıtlannda 474 defte riri 10.

ve lL. sayfa la rı nda caminin Miha l Bc v'c ait olduğu na dair b ir vakflye kayd ı

bulu nmaktadır ki bu va k fıyede şu hilgile re ye r verilmiştir. "esk i Kadıoğlu

Çiftliğ i o larak bilenert ü ç çiftel ik ye ri ile bir de ğ i rmen in Miha l Gazi ca mi şe

rtfine " gelir o la rak bağlandığı bc lirtilmekted ir.!''

1959 yılında doğu ve güneybatı ile kuzeydoğu dış cephcleri onarım gür

müştü r. 1973 - 1975 yıllarında Va k ıfla r ta ra fında n başlatılan onarım çal ışma

la rı tamamlanmamış t ır.!' Sağlam duru mda olan yapı ; bugün Gölpazarı Be

led iyesine a it malzeme deposu o lara k ku llamlmaktad ır .

Kuzey g üney dogru husu nda u zunlamasına d ikdü ngen planlı o lan yapı

menzil hanlannda n . tek kat lı . tc k sahanl ı ve ö n mekanı b ulunan hanlar gu

rubuna ginncktcd ir.t-

9Ar~bn; ;1. g e. ~ . 6}64

11) Arslan. a. g. c,. s, 65·(iı

II Türkive Eki Eserler ve .\lılzdı:r (;ı:nd Müdiirliiğii Tescil Fişi - l%-ı

I~ .\Ii IlA~; ' Ik'yliklt'r Dönemt Hanlan" Türkler CB. .\nkıjJ·2IXl~. ~_ 39-iO
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Ooğu c-e phede sonraki yıllarda yapılan tamiratlur 'sırasında aç r lnuş olan "c

ölçüle ri birbirinden farklı üç pencere aç ı klı~b bulunmaktadır. Dış kenarla rı

çime nto lu harçla dolgulandmlnuş olan pencereler kuzeyden güneye doğru

dıştan 50x80. 60x1 00 ve lOOxlOü cm. ölçülerindedi r. Doğu cephe üst sevi

yede düz bir silme ile sonlandınlnuşur.

G üney ce p hede yine onamular s ırasirıda a,' ı lmış ola n 95xlR4 \ 'C 95x 19ô cm .

ölçü len nde beto nanne lernolu iki kapı açı k lığı bulunmaktad ır. Tek kanatlı

ahşap kapılar içten demir parmaklıklar ile kupaul ınışur.

Yapın ın hali cephesinde herhang i bir açıkhğu yer verilmemiştir. Cephe gü

nümüzde yapıta rla çevrelerım iş olup duvar taslarnun büyük kısmının sö kü l

ınüş olduğu görülmekted ir.

Yapının tck girişi kuzey ce phesinde ye r al maktadır. Eksenele b ulunan giri~

kapısı d üzgü n kesme ta~ örgü lü ve bas ık kemerlidir. Kapının üstün de sivri

ke nterl i al ınlığ ın içinde 51) x H9 cm. ö lçülerinde inşa kirabesi bul u nmakta

d ır . Kirabc düz bir sllmc ile çevrele rim işt i r.

tki böl ümden oluşan )'~ıpının girişte bulunan kareye yakın dikd örtgen kıs

mına kuzey cephenin ekseninde bulunan basık kc rnerli. çift kanatlı ahşap

kapıdan girilmektedir. Giriş b ölümü sivri kenterli bir düzenlemeye sahiptir.

Bölüm ün doğu duvarında ze minden 95 cm. yükseklikte 1 LLL . gen işliğinde

yuvarlak kenterli iki ocak nişinc yer verilm i şt ir.

Bat ı d uvar doğu d uvar ile aynı düzenlem eye sahiptir. Bu rada bulunan ocak
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ttişleri doğu duvarda bulunan ocaklara tam karşılık gelecek şekilde simet

rik bir düzenleme gösterir. Kuzey duvarının ekseninde derin bir niş şeklin

de yapılmış yuvarlak kerncrli açıklık güneyde bulunan bölüme girişi sağ

lamaktadır. Kuzeyde bulunan bu bölümürı zemini düzgün kesme taş

döşclidir, Giriş bölümünün ekseninde bulunan yuvarlak kemerli açıklıktan

girilen ikinci bölüm uzunlamasınadikdörtgen bir plana sahiptir. Bu bölüm

doğu ve batı duvarlardan çıkıntı yapan dört payeye oturan sivri kcmerli iki

takviye kemeri ilc üç bölüme ayrılmıştır.

Doğu duvarda sonradan açılan üç pencere açıklığı içten yuvarlak kemcrli

olarak düzenlenmiştir. Batı duvar sağır olup, herhangi bir açılığa yer veril

memiştir. Yapının içerisinde payderin arasında ve duvarlarda dokuz adet

ahşap gergi kullanılmıştır. Bu bölümürı zemini taş döşcmeli olup, giriş

bölümünün zemininden 15 cm. daha yüksektir.

Yapıda, kesme taş (Giriş cephesinde), Moloz taş (Duvar örgüsünde), Tuğla

(Duvar örgüsünde, kemer ve tonozda), Beton sıva (Tonozun üst kap

larnasında), Ahşap (Kapı, pencere ve kemer aralarındaki gergilerde), Dev

şirme malzeme (Giriş cephesinde, duvar örgüsünde) kullanımı söz

konusudur. Oldukça sade olan yapıda herhangi bir süslerne unsuruna yer

verilmemiştir.
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