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bulunuyordu. 1296 ( 1879) tarihli Koso
va Vilô.yeti Salnô.mesi'nde bu bilgilere 
bir de telgrafhanenin mevcut olduğu ek
lenmişti. 

İlk Balkan savaşları sırasında İpek Ka
radağ ordusu tarafından işgal edildi ve 
1920'ye kadar buranın bir parçası olarak 
kaldı. Daha sonra Sırbistan'a katıldı. Bu 
tarihten itibaren giderek gelişmeye baş
ladı. 1931 'de 13.938, 1940'ta 17.000, 
1961 'de 28.000 nüfusu vardı. Bugün bu
rası birçok cami ve Halvetl, Kadiri, Rifai 
tekkesiyle yoğun bir müslüman nüfusa 
sahip kasaba olarak gelişmesini sürdür
mektedir. Öte yandan büyük ikon kolek
siyonu. minyatürlü yazmaları, gümüş eş
yalan, duvar resimleri ve ağaç oymaları 
ile Peç piskoposluğu sadece Sırbistan'ın 
en önemli kültürel abidelerinden biri de
ğil, aynı zamanda söz konusu eserlerin 
vücuda getirild i ği Osmanlı döneminin 
kültürel/ dini siyasetinin en güzel örneği 
olarak ayakta durmaktadır. 1999 baha
rında Kosova'da meydana gelen savaş sı
rasında Pec şehrinin tarihi merkezi bü
yük oranda hasar görmüş, tarihi b inalar, 
camiler ve tekkeler teşhis edilemeyecek 
duruma gelmiştir. 
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İPEK HANI 

Bursa'da 
XV. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış 

en büyük han. 
_ı 

Bursa il merkezinde, Ulucami'nin kuze
yinde ve bu yapı ile İvaz Paşa Külliyesi ara
sında bulunmaktadır. Çelebi Sultan Meh
med tarafından Yeşilcami Külliyesi'ne ge-
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lir sağlamak amacıyla inşa edilmiştir. Mi
marının kim olduğu kesin olarak bilinme
se de İpek Ham 'nın yakınında kendi adı
na bir külliye inşa eden ve Yeşilcami Kül
liyesi'nin de mimarı olan Hacı İvaz Paşa 
tarafından yapılmış olması kuwetle muh
temeldir. Şehrin Osmanlılar tarafından 
fethini müteakip başşehir olarak düzen
lenmesi sırasında İpek H anı'nın da bulun
duğu bu bölge Hacı İvaz Paşa Çarşısı veya 
Kazazhane diye anılan büyük bir ticaret 
merkezi haline gelmiştir. İpek Hanı , bu 
amaca uygun olarak kervanların konakla
ması ve yerli taeirierin iş yeri olarak kul
lanmaları için yapılmıştır. Yapının mima
ri şeklinde bu özellikler açıkça görülmek
tedir. 

İpek Ham'nın geçmişte pek çokyangın 
ve depremden zarar gördüğü ve çeşitli 
onarımlar geçirdiği bilinmektedir. Yapının 
gördüğü ilk tamir 963 (1556) yılına ait 
olup on altı odası. çatı ve saçağı onarıl
mıştır. 23 Safer 1 042 (9 Eylül 1632) tari
hinde üst katındaki otuz sekiz hücrenin 
ocakları, avluya bakan kapının kemeri ve 
merdivenler onarılmış. avlunun ortasın 

daki bir yana eğilmiş olan mescid kaldı
raçla düzeltilmiştir. 1149 (1736-37) yılın
da mescidin altındaki oda. mescidin üst 
kısmı ve şadırvan tamir edilmiş 1155'te 
( 1742) yine şadırvan , su yolları, mescid, 
merdivenler, duvar ve camları elden ge
çirilmiştir. 7 Rebiülahir 1189 (7 Haziran 
1775) tarihinde hanın mescid ve ahırın 

da tamirat yapılmıştır. Zamanla büyük 
bir kısmı yıkılan ve bir ara oto tamirha
nelerince işgal edilen yapı 1958'deki bü
yük yangında büsbütün harap olmuştur. 

Yapı uzun bir süre çok harap durumda 
kaldıktan sonra 1972-1973 yıllarında res
tore edilmiştir. Bugün içinde çok sayıda 
dükkanın bulunduğu oldukça bakımlı bir 
ticari bina durumundadır. 

Eski İpek Hanı, Yeni İpek H anı gibi isim
lerinin yanı sıra geçmişte Sultan Hanı, 
yangından önceki kullanılış şeklinden do
layı Paytoncular (Faytoncular) Hanı ve Ara
bacılar H anı gibi adlarla da anılan yapının 

Ipek Hanı ' nın 

üst kat revakından 
bir detay

Bursa 

asıl adı burada ipek ticaretinin yapıldığını 
göstermektedir. Hanın orüinal kısmı, çift 
katlı mimarisiyle batı yöndeki parçasıdır. 
Bu bölüm örnek alınmak suretiyle resto
re edilen yapı . benzeri olan diğer şehir içi 
hanlarının mimari özelliklerine uygun bir 
biçimde, yani ortasında üzeri açık bir av
lu bulunan, dört bir yanı çift katlı galerili 
plana göre yenilen miştir. Kareye yakın bir 
plan gösteren İpek Ham'nın ana kapısı 
doğu cephesinde bulunmaktadır. Koza 
Ham'nda olduğu gibi bu han kapısının da 
aslında bir taçkapı şeklinde inşa edilmiş 
olması mümkündür. Restorasyon sırasın

da yapılan şimdiki kapının hiçbir özelliği 
yoktur. Ayrıca güneydoğu kısmından bağ
lantılı diğer bir kapıyla yan sokaktan üst 
kata doğrudan geçiş sağlanmıştır. 

Her iki katta da aviuyu saran, kalın pa
yelerin desteklediği revaklar bulunur. Üst 
kat revakları kubbelerle örtülü olup bu
nun ardında yan yana sıralanmış. dikdört
gen planlı mekanların üzerieri tuğladan 
kubbeli t onozlarla örtülmüştür. Alt katta 
otuz dokuz. üst katta kırk iki oda birer 
kapıyla önlerindeki revaklara açılmakta
dır. Zemin katındaki yuvarlak kemerli. 
üzeri çapraz tonozlarla örtülü revaklar 
bugün tamamen kapanmış. ardındaki 
dükkaniara dahil edilmiştir. Bu mekanlar 
eskiden hanın deposu olarak kullanılıyor
du. Aynı katta bulunması gereken ahır ve 
yemlik mekanlarının yeri tam olarak bilin
mese de güney kısımda bulunduğu tah
min edilmektedir (Ayverdi, s. 123) . Yine 
günümüze ulaşmayan mescid geleneğe 
uygun biçimde avlunun ortasında yer 
alıyordu . Onikigen şemaya sahip fevkani 
mescidin alt kısmı şadırvan olarak düzen
lenmiş olup burada ayrıca dört odanın 
var olduğu bilinmektedir. 

Yapı yontma taş ve tuğladan inşa edil
miştir. Duvarlar ve payelerde taş ve tuğ
la almaşık örgülü olarak kullanılmış, ke
merlerin üst kısmındaki ince silmelerde 
ve saçakta kullanılan tuğlalar köşeli yer
leştirilerek yapıya dekoratif bir özellik ka
zandırmıştır. Ayrıca yapıda orüinal olan 



ipek Han ı· n ı n restorasyon öncesine ait kısmi plan ı 

cephenin iç yüzünde Yeşilcami'de de gö
rülen çinilerden az miktarda düzensiz ola
rak kullanılmıştır. Yapılan restorasyon so
nucunda asli işlevini kazanan İpek Hanı 
Bursa'nın Osmanlılar dönemi içindeki ti
cari aktivitesini vurgulayan, şehrin en bü
yük hanı olarak dikkat çeken özel bir ya
pıdır. 
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İPEK YOLU 

İlkçağ ve Ortaçağ'da Çin ile Ortadoğu 
ve Batı ülkeleri arasında kullamlan 

L 
ana ticaret yolu. 

_j 

Yola bu ad, Alman coğrafyacısı Perdi
nand von Richthofen tarafından Çin'le 
Ortadoğu arasında yapılan ticaretin ana 
metaını ipek teşkil ettiği için verilmiştir 
(Bonavia v.dğr. , s. 13 ). İpekyolunun bir 
kısmı denizden olmak üzere birçok gü-

zergahı vardı. Arkeolajik kazılarda bulu
nan tarihi eserler, Sibirya'nın güneyinden 
geçen ve "kürkyolu" adıyla anılan kuzey
deki güzergahın bunların en eskisi ol 
duğunu ortaya koymaktadır. Bu yol Don 
nehrinin denize döküldüğü yerden başlı

yor ve Persler'in oturduğu bölgeye var
madan kuzeye kıvrılıp Sibirya'nın güne
yinden Tarım havzasına ulaşıyordu. Hero
dotos'un milattan önce V. yüzyılda yazdık
larından Kuzey İpek yolunu Çin'in batı 
eyaleti Kansu'ya kadar takip etmek müm
kün olmaktadır (Hauss ig, s. 13). Urallar'
da yeşim Çin yüzükleri ve Shang haneda
nının (m.ö. 1450-1050) son dönemine ait 
tunç baltalar bulunmuştur; Çiniiter de 
tunç imalatında kullandıkları bakın muh
temelen bu bölgeden atıyorlardı. Eski 
Grek ve Romalı tacirler ise Kerç Bağazı 
yolundan bölgeyle ticaret yapmaktaydı
lar; Urallar'ın doğusundaki To bol kazıla
rında çıkan milattan önce V ve IV. yüzyıl

lara ait altın Grek sikkeleri bunu göster
mektedir. Güzergahın İpek yoluna dahil 
edilmesinin sebebi, Sibirya'nın güneyin
deki Pazırık kurganlarında (m.ö.V-1. yüz
yı llar) Çin'den gelen ipekli kumaşiara rast
lanmasıdır. Bulı.inan çok sayıdaki Grek, 
Göktürk, Hint ve Çin dillerinde ibareler 
taşıyan ticari eşya, sikke ve gümüş kül
çeler İpek yolunun doğudan batıya , gü
neyden kuzeye coğrafi kapsamı hakkında 
bir fikir vermektedir. 

İpekyolunun ana güzergahı Çin'i Orta 
Asya ve İran üzerinden Mezopotamya'ya, 
oradan da Akdeniz kıyısındaki Antakya ve 
Sur limaniarına bağlayan kara yoludur. 
Bu güzergaha dair en eski kayıt, milattan 
önce VII. yüzyıla ait çivi yazı lı bir tabJet 
üzerinde olup yolun Mezopotamya'dan 
Hemedan'a (Ekbatan) kadar uzanan kıs

mıyla ilgilidir (a.g.e., s. 22). Vol buradan 
Ahamenller zamanında Soğd bölgesinin 
önemli merkezlerinden Kireşeta'ya (Ku
ruşkat) uzanıyordu. Hindistan'dan fildişi , 

pamuk, Orta Asya'dan gümüş, bakır, tur
kuaz, lacivert taşı (!ap is - lazuli) ve Kuzey
doğu Hindistan'dan keten kumaş, çift 
hörgüçlü Asya develerinden oluşturulan 
kervanlarla batıya taşınırdı. Mezopotam
ya ve Mısır'da paralı askerlikyapan İskit
ler'in hem bu ticaretin başlamasında, 
hem de kurgan geleneği gibi karşılıklı dini 
ve kültürel etkilerin gelişmesinde önem
li rolleri olduğu sanılmaktadır ( a.g.e., 51-
53). 

Milattan önce 221'de Çin'de ekonomik 
bütünlüğün sağlanabilmesi için sikke aya
rına gidildi ve ayrıca devlete ödenen ver
gilerde para gibi kullanılan ipeğinkalite 
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ve top ağırlıkianna da standart getirildi. 
Böylece kaliteli ipek üretiminde ve bunun 
korunmasında devlet kontrolü büyük 
önem taşımaya başladı; kumaşların imal 
yeri, boyutları, ağırlık ve fiyatları hakkın

da bilgi verilmesi mecburi tutuldu. Artık 
dışarıdan gelen tüccar üreticiden doğru

dan.mal alamıyor, ihraç malı ipekliler için 
devlete ait veya devlet kontrolündeki 
merkeziere başvuruyordu. İpek yolunun 
belirli yerlerinde gümrük ve kalite deneti
mi yapan görevliler vardı. İlk kontrol baş
şehir Ch'an-gan'dan (Xi'an) hemen son
raydı; son kontroller ise Çin Seddi'nin 
Kansu eyaJetini koruyan kısmındaki batı
ya açılan Tung- Huang kapısında yapılı
yordu. Son dönemlerde ele geçen tarihi 
belgeler, seddin asker yerleştirilmiş gö
zetleme kulelerindeki bazı odalarının 
büro ve arşiv olarak kullanıldığını göster
mektedir. İpek yolu güzergahlarında za
man zaman rastlanan surtarla çevrili te
sisler de kervanların konaklama emniye
tini sağlamak içindir. Akşam olunca kule
lerinden davut çalmarak kapıların kapan
ma saatinin geldiği ilan edilen müstah
kem Selçuklu kervansarayları da aynı 
amaçla yapılmıştır. 

İpek yolunun büyük bir bölümü milat
tan önce ll. yüzyılın ilk çeyreğinde Hun
lar'ın eline geçti. Yerleşim merkezlerin
den N oyun Ula'da (U lan Bator yakı n l arın

da ) çok sayıda ip ekli dokuma parçaları 
bulunmuştur. Milattan önce 140'da Çin'
de imparator olan Vu di (Wu-t i), H un haki
miyetini yıkmak için büyük bir ordu kur
mak istiyordu. Bu amaçla ve yeni pazar
lar bulabiieceği ümidiyle İpekyolunun ilk 
seyyahı kabul edilen kumandan Zhang 
Qian'ı (Chang Ch'ien) araştırma yapmak 
üzere görevlendirdi. 1 00 kişilik bir ker
vanla yola çıkan Zhang Qian, uzun ve ma
ceralı bir yolculuktan sonra geri döndü
ğünde hükümdara gördüğü yerlerin zen
ginlikleri ve siyasi yapısı, özellikle Ferga
na atları ve Orta Asya'daki otuz altı şehir 
devleti hakkında bilgiler veren bir rapor 
sundu. Raporu değerlendiren Vu di, Hun
lar'ı Gobi taraflarına çekilmek zorunda 
bıraktı. Öldüğü zaman Tarım havzası da
hil Pamir sınırına kadar Orta Asya'yı ve 
İpek yolunun bu kesimini kontrolü altına 
almıştı. 

Miladın ilk yıllarında Çin'de ipek üreti
minin en üst seviyesine ulaşmasına rağ
men fiyatlarda büyük bir düşüş oldu. Üre
ticiyi zor durumda bırakan bu düşüşün 
sebebi ihracatta karşılaşılan sıkıntıl ardı. 

üstelik Çin dışında H aten'de de başlayan 
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