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IGDIR KERVANSARAYI 

Doğu Anadolu'da 
XIII . yüzyıl sonu veya 

XIV. yüzyıl başında yapılmış 
Selçuklu kervansarayı. 

_j 

Iğdır-Tuzlu ca karayolunun yaklaşık 6. 
kilometresinden güneye ayrılıp Yağcı ve 
Aşağı Çarıkçı köylerinden geçerek Taşlıca 
köyü yönünde devam eden yolun 25. ki
lometresinde. günümüzde Kervansaray 
adıyla anılan köyün yakınlarında bulunan 
yapı, bilinen kervan yollarının dışında, Sa
tum- Tebriz arasında var olduğu ileri sü
rülen (H ey d. II. 94) tali yolun üzerinde in
şa edilmiştir. Vakfiyesi ve kıtabesi bulun
mayan. adına ilk defa Christianski W os
tok adlı bir Rusça dergide rastlanan (Ünal, 
STY, III 11 969-70 1, s. 7) bu yapı hakkında 
ne seyahatnamelerde. ne de kervanyolu 
ve kervansaraylar hakkında yazılmış ilmi 
eserlerde herhangi bir bilgiye rastlanmış
tır. Yerleşim alanlarının dışında kalması 

ve yapı malzemesinin sağlamlığından do
layı önemli mimari elemanlarıyla birlikte 
günümüze ulaşan yapı. planına ve taçka
pısının üzerinde bulunan geometrik-bit
kisel süslemelerin özelliklerine bakılarak, 
XIII. yüzyıl sonu veya XIV. yüzyıl başına ta
rihlendirilebilir. 

22 x 52 metrelik bir alan üzerine inşa 
edilen kervansaray, dikdörtgen planlı ve 
avlusuz bir yapıdır. Bina duvarlarının mo
loz taştan yapılmış dolgu kısımları, içten 
ve dıştan düzgün kesme taşlarla kaplan
mış olup bunlardan bazılarının yüzeyle
rinde çeşitli taşçı işaretleri görülmekte
dir. Yapının kuzeydoğu ve güneybatıya 
bakan cephelerinde bedenden fazla yük-

Iğdır Kervansarayı ve planı 

seklik göstermeyen, yarım silindirik biçim
li. beşerden on adet masif destek kulesi 
mevcuttur. Doğuya bakan ön cephesinde 
ise dışa taşkın olmayan ve yapının mono
ton cephesini hareketlendiren taçkapı bu
lunmaktadır. Kervansarayın giriş kısmı, 

kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve 
birer kapıyla birbirine açılan üç mekan
dan oluşur. Bunlardan ortada yer alan bi
rim kare planlı olup arkadaki ana mekana 
geçişi sağlayan hol konumundadır. Üzeri 
ilginç bir yıldız tonazla örtülüdür. Tono
zun üstündeki ayna kısmı haçvari düzen
de yapılmıştır ve ortasında kare bir aydın
latma penceresi bulunur. İki yanda yer 
alan 7,35 x 5,50 m. boyutlarındaki dik
dörtgen planlı mekanlar 1 m. genişliğin
de birer kapı ile ortadaki bu hole bağlan
maktadır. Bunlardan girişin sağında yer 
alan mekan. ortada bir kemerle takviye 
edilmiş beşi k tonazla örtülü olup kuzey 
ve doğu duvarlarında birer küçük n işe 
sahiptir. Diğer mekanın üzeri ise zengin 
tezyinat etkisi yaratmak amacıyla çeşitli 
şekillerde kesilmiş taşlardan örülü bir ay
nalı tonazla örtülüdür. Doğu duvarında 
küçük bir n iş yer alan bu mekanın kuzey 
ve güney duvarlarındaki kemerierin baş
langıç noktaları birer mukarnas şeridiyle 
belirtilmiştir. 

Ortadaki mekandan. taçkapı ile aynı ek
sen üzerinde bulunan sivri kemerli bir iç 
kapı vasıtasıyla kervansarayın ana rneka
nına geçilir. Kervanların konakladığı bu 
ana mekan, ortadakinin yandakilere oran
la daha yüksek ve daha geniş olduğu üç 
neften meydana gelmiştir. Nefleri örten 
beşik tonozlar. ortada birbirlerine hafif 
sivri kemerlerle bağlanmış olan sekizer
den on altı adet dikdörtgen payeye. yan
larda ise duvarlara oturur. Beşik tonaz
ların takviye kemerlerinden orta nefe ait 
olanının başlangıç noktaları birer mukar
nas şeridiyle belirlenmiştir. iç ve dış du
varlarında taşçı işaretleri (marka lar) görü
len yapının cephe ve yan duvarlarda ise 
hiçbir birleşme izine rastlanılmaması ya
pının avlusuz plana sahip olduğu fikrini 
kuwetlendirmektedir. 

Kervansarayın dışa taşkın olmayan taç
kapısı. yapının ön cephesini hareketlen
diren tek mimari unsur olmasının yanı 
sıra yegane süslemeli kısmıdır. Geniş siv
ri bir kemer içinde ele alınan taçkapı dış
tan bir dik açılı köşeli, bir de sivri uçlu ol
mak üzere girintilerin dönüşümlü olarak 
tekrarlandığı tek sıra süsleme şeridiyle, 
içten de sekiz ve on iki koli u yıldızlardan 
oluşan geometrik geçmeli bir bordürle 
çevrelenmektedir. iri kaval silmelerle be
lirginleştirilen sivri kemerli kapının üst 
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kısmında ise bir alınlık vardır. Bu alınlık, 
ışınsal bir sistem oluşturacak şekilde yer
leştirilmiş bloklardan meydana gelmiştir. 
Bu blokların altta yatay bir çizgi oluştu
racak şekilde son bulması, kapının atkı 
taşıyla örtüldüğü izlenimini verir. Halbu
ki yerlerine kemer sistemiyle yerleştiril
miş olan bu blokları alt kısımda tutacak 
yatay bir bloka rastlanmamaktadır. aynı 
tarzdaki uygulama kervansarayın iç giriş 
kapısında da görülür. Alınlıktaki tezyina
tı oluşturan , içieri soyut bitkisel motifler
le süslü altı kollu yıldızlarla bunların ara
sında kalan bakiava şekilli parçalar birbir
lerinden bağımsız olarak yapılmış , daha 
sonra alınlığı meydana getiren bloklar 
üzerine harçla yerleştirilmiştir. Sağlam 
olmamasından dolayı uygulandığı kıs 

mın çabuk harap olmasına sebebiyet 
veren bu süsleme şekli Selçuklu eserle
rinde pek fazla kullanılmamıştır. Benzer 
teknikle yapılan süslemeye Ani'deki Sul
tan Sarayı'nın doğu kapısı üzerinde de 
rastlanır. 

Plan gelişimi açısından Selçuklu kervan
saray mimarisinin en son örneklerinden 
biri olan Iğdır Kervansarayı, giriş kısmın
daki mekanlarının tonoz örtü sistemi açı
sından Erzurum-Aşkale'deki Hacı Bekir 
Hanı ile Ani'de bulunan MinGçihr Camii , 
ayrıca üç nefli ana mekanı açısından da 
Amasya- Tokat arasındaki Ezinepazarı 
Hanı(onarımtarihi 1651) ve Elazığ-Esen

kent'teki İbrahim Şah Hanı ile büyük ben
zerlikler gösterir. 

Taçkapı alınlığını süsleyen bezernenin 
önemli bir kısmını yerinde görmek müm
künse de yapıda mutlaka var olması ge
reken kıtabenin akıbeti belli değildir. Ker
vansarayın ana mekanındaki orta nefinin 
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örtü sistemi günümüzde harap durum
dadır; ayrıca bu kısmın zeminini doldu
ran moloz parçaları ve toprak yığın ı yü
zünden payeler görülememektedir. 
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IHIAMUR KASRI 

İstanbul Beşiktaş'taki 
Ihlamur mesiresinde bulunan 

padişah köşkü. 
_j 

1849-1855 yılları arasında Sultan Ab
dülmecid tarafından dinlenme, biniş ve 
av kasrıolarak Mimar Nikogos Balyan'a 
yaptırılmıştır. Adını vaktiyle burada bu
lunan çok miktarda ıhlamur ağacından 
aldığı anlaşılan lhlamur mesiresinin ye
rinde daha önce Hacı Hüseyin Ağa'ya ait 
bağların olduğu bilinmektedir. XVIII. yüz
yılın başlarında idam edilen Hüseyin Ağa'
nın malları devlet tarafından müsadere 
edilmiştir. Bağların bulunduğu alan pa
dişah bahçesi olarak korunmuş ve bura
da padişahların dinlenmesi için ahşap 
bir köşkyaptırılmıştır. Hacı Hüseyin Bağı 
Köşkü de denilen ve özellikle ı. Abdülha
mid, lll. Selim, ll. Mahmud tarafından av 
partileriyle ok talimlerinde dinlenme evi 
olarak kullanılan bu ahşap köşkü Abdül
mecid de kullanrn_ış._ hatta ünlü Fransız 
şairi Lamartine'i . burada kabul etmiştir. 
Abdülmecid dahason.ra: bu binayı yıktı
rarak Nüzhetiye adını verdiği mesirede 
biri kendisi, dig'eri maiyeti için iki köşk 
yaptırmıştır. Bunlardan lhlamur Kasrı 
adıyla bilineni, padişah· adına yapıldığı 

için daha gösterişli olan· ve sonraları Me
rasim Köşkü de denilen binadır. 
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Halen 24.727 mz yüzölçümündeki bir 
alanda üç havuzu. bir su terazisi, bir ku
yusu ve aydınlatma elemanları ile değer
li ağaçlar arasında yer alan yapılar, İstan
bul'daki kasırların en küçük örneklerin
den olup küfeki taşı ve mermerden, XIX. 
yüzyıl mimarisinin özelliği gereği barak 
ağırlıklı eklektik (karma) üslupta inşa edil
miştir. Yapılar ikişer kattan oluşmakta 
ve dikdörtgen planları bir salon etrafına 
diziimiş odalarıyla benzer şemayı vermek
tedir. Dönemin yaygın mimari anlayışı 
planda yenilikten çok cephe düzenini 
önemli gördüğünden özellikle ön cephe
ler fazlasıyla işlenmiş , bununla da yetinil
meyerek girişler gösterişli çift kollu mer
divenlerle daha göz alıcı bir hale getiril
miştir. Bilhassa Merasim Köşkü'nde bü
yük boyutlu giyotin pencereler, iki yan
daki alt kat girişleri üzerinde yer alan ve 
üst kat pencerelerinden çıkılan dörder 
sütun üzerine oturtutmuş balkanlar, yük
sek saçaklarta gizlenen çatı lar. dışa taşan 
ve yükseltil er le belirginleştirilen orta bö
lümler dikkat çekicidir. Cepheler pencere, 
sütun ve payelerle boyuna, kat arasını do
laşan basit kornişlerle enine çizgilere sa
hip kılınmıştır. İki binanın cephelerinde 
özen li bir işçilikle yapılmış çiçek, yaprak, 
rozet, istiridye kabuğu kabartmalar, niş
lerde yer alan içi çiçek ve meyve dolu va
zolar. girlan d lı sütun çe ve payeler. rozet
li kartuşlar, ajurlu -rozetli panolar ve kü
çük konsollarla kıvrık dal, palmet, " C " 
ve " S" kıvrımlarının oluşturduğu beze
meler bulunmaktadır. Özellikle dış cephe
ler itibariyle Merasim Köşkü'nün diğerine 
göre süsleme açısından çok daha iddialı 
olduğu görülmektedir. Merasim Köşkü'

nün içinde yer yer, Maiyet Köşkü 'nde ise 
üst kat duvarları yapımı zor ve pahalı 
olan Avusturya stükosu ile kaplıdır. En 
ufak boşluk bırakmaksızın bezenen ka
lem işli. altın varaklı tavanlar, büyük bo
yutlu oda kapıları ve pencereler son de
rece göz alıcıdır. Mimarileri ve dekoras-

lhlamur 
Kasrı

Beşi ktaş 1 
Istanbul 

yonları ile inceden ineeye tasarımlanarak 
inşa edilen yapıların eşyaları da özel ola
rak imal edilmiştir. Döşemelik ve perde
likler Hereke, halılar Hereke ve Feshane, 
seecadeler Gördes, Çal ve Kula işi olup ta
mamı el dokumasıdır. 

Abdülmecid'in içinde vefat ettiği lhla
mur Kasrı Abdülaziz. ll. Abdülhamid ve 
Mehmed Reşad tarafından da kullanıl
mış. 3 Mart 1924'te 431 sayılı kanunla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne bağlan
mıştır. Meclis idaresi yapıları 1951 'de is
tanbul Belediyesi'ne devretmiş . belediye 
de restore ettikten sonra Merasim Köş
kü'nü Köşk Tarihi Müzesi, Maiyet Köşkü'

nü Tanzimat Müzesi adlarıyla 1952'de 
halka açmıştır. Ancak 1966 yılına kadar 
açık kalan m üzeler fazla ilgi görmediğin
den kapatılarak köşkler yine Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'ne bağlanmıştır. 1978-
1985 yılları arasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nca 

sürdürülen restorasyon ve bahçe düzen
lemesi çalışmalarından sonra binalar yine 
devrinin eşyası ile dekare edilip bu defa 
özellikle çocukların sanat gösterileri yap
tığı birer mekan olarak halka açılmıştır. 
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