
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

A. Gabriel, Une capitale turque Brousse: Bur
sa, Paris 1958, s. 190, rs. 129; Bursa H an ları, 

Bursa 1935, s. 4 -5; Celal Esad Arseven. Türk Sa
natı Tarih i 1-11, İstanbu l , ts., s. 475; İsmet İlter. 
Tarihi Türk H anları, Ankara 1969, s. 98; Ayver
di. Osmanlı Mi 'marfsi ll, s. 53, 119, 122-123, rs. 
192- 194; Feridun Akozan, "Türk Han ve Ker
vansarayları", Türk Sanat Tarih i Araştırma ve 
İncelemeleri/, İstanbul 1963,s. 133; Ceyhan Gü
ran. Türk Hanlarının Gelişimi ve İstanbul Han
ları Mimarisi, İ stanbu l 1976, s. 10-11; Kazım 
Baykal. Bursa Anıt/arı, Bursa 1982, s. 93-94; 
Tü rkiye'de Vakıf Abide/er ve Eski Eser/er, An
kara 1983, lll, 333; Bed ri Yalman. Bursa, İs tan
bul 1984, s. 90; Bursa Ansiklopedisi, Bursa 
1987, 1, 433; Mustafa Cezar. Typica l Commer
cia l B uild ings of the Ottoman Classica l Period 
and the Ottoman Construction System, istan
bul 1983, s. 63; a.mlf .• Tipik Yapı larıy.la Os
man l ı Şehirciliğinde Çarş ı ve Klas ik Dönem 
imar Sistemi, İstanbu l 1985, s. 94-95; Zeki Sön
mez. Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Ana
dolu Türk-İslam Mimaris inde Sanatçılar, An
kara 1989, s. 424-425, plan 98, rs. 247-248. 

!il ENiS KARAKAYA 

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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ipek üretimi daha sonra Hindistan, Kuça 
ve Tlı rfan bölgelerine yayıldı. ll. yüzyılda 
yaşayan coğrafyacı Batlamyus'un Antak
ya'dan Taş Kurgan'a {Taş Kule, Fatih Sul
tan Mehmed devri Arapça tercümesinde 
el-Burcü 'l-hacerl) kadar olan güzergah 
hakkında verdiği bilgilerin bir bölümü gi
dip gelen tüccarlardan dinledikleridir. 

Ortaçağ'da İpek yolu güzergahına bir
çok devlet sahip olmak istemiş ve yolun 
sağladığı ekonomik faydalar sebebiyle za
man zaman birbirleriyle savaşmıştır. V. 
yüzyılı n ilkyarısında Kuzey Çin'e ve İ pek 
yolunun büyük bir kısmına Tabgaç Türk
leri hakimdi. Ancak Tabgaçlar bir asır son
ra parçalandılar; bütün arazileri benimse
dikleri Budizm'in de etkisiyle Çin haneda
nma intikal etti. Bu asrın başlarında Bi
zans. sık s ık savaştığı Sasanller'Ie İran ' 
dan gelecek malların kendi tüccarlarına 
satılacağı merkezler konusunda anlaştı. 
Aynı zamanda birer gümrük kontrol ma
halli olan bu merkezler kuzeyde Artaxate 
(Artaşat ibugünErmenistan'dai), Mezo
potamya'da Nusaybin ve daha güneyde 
Callinicum (Rakka) idi. VI. yüzyılın ortala
rında Bizans'ta da başlayan ipek üretimi 
saray erkanı . din adamları ve zengin sı-

Ipek yolu 

n ıfın lüksünü karşılamaya yetmiyordu. 
Sasanl Hükümdan Enüşirvan'ın, Türkler'i 
ipek transit vergisinden mahrum bıraka

rak iktisadi açıdan zayıftatmak maksadıy
la Soğd'dan gelen tüccarların geçişine izin 
vermemesi. Bizanslılar' la Türkler arasın

da bir yakıniaşmaya ve Hazar denizinin 
kuzeyinden Kerç'e ulaşan kolun canlan
masına yol açtı . Ancak Sasanller, kısa sü
rede eski güzergahın açık ka l masının 

kendi lehlerine olduğunu farkettiler. Sa
sani- Bizans çekişmesi sırasında VII. yüz
yılı n başlarında Kur'an'da da bahsi ge
çen savaşlarda önce Sasanller. ardından 
B izanslılar galip geldi. Herakleios 627-
628'de Destecird hükümdar sarayına gir
diğinde pek çok ipekli elbise. kumaş ve 
işlenmemiş ipekle büyük miktarda Hin
distan kaynaklı baharat buldu (Heyd, s. 
20). Hz. Peygamber'in vefatından kısa bir 
süre sonra İran 'a ve Bizans ' ın büyük bir 
bölümüne hakim olan müslümanlar da 
Medain' i fethettiklerinde burada çok 
miktarda m isk, amber. öd ağacı stoku 
ve kafur ele geçirdiler (a.g .e., s. 20) . 

Çin sınır valilerinden Peikiou tarafından 
VII. yüzyılın başında hükümdara sunulan 
bir rapor ve 629'da Hindistan'a gitmek 

üzere Çin'in Kansu eyaletinden yola çı
kan Budist rahip H u en - Çang'ın (Hiouen
Thsang) kaleme aldığ ı hatırat, Orta Asya 
t icaret yollarının o dönemdeki durumu 
hakkında gen iş bilgi vermektedir. Pei
kiou'nun raporuna göre bu yollar üç kol
dan oluşuyor ve tali yollarla birbirine bağ
lanıyordu. Çin sınırından başlayan ve Go
bi çölünden geçen kuzey yolunun eriştiği 
ilk meskün nokta o zamanki adı lg u olan 
Hami (Komul) idi. Yol buradan kuzeye yö
nelip Bar gölüne(= Bar Kölieski adı Pu
luij) komşu dağ ları ve bugünkü Çungar
ya'yı geçiyor. Balkaş gölü civarında Thie
le (Töles) Uygurları'nın topraklarına, son
ra da Turkuya (Türk) hakanının yurduna 
ulaşıyordu ; daha sonra ise batı yönünde 
uzanarak Ta! as (Taraz) nehri üzerinden 
aynı ad ı taşıyan şehre varıyordu. Orta yol 
Turfan. Kara-Şar ve Kuça'dan sonra gü
neyde Tianjin dağları boyunca uzanıp 
Kaşgar'ın batısında Terek Boğazı ' nı ge
çiyor. Fergana ve ÜsrGşene üzerinden 
Soğd'un ticaret merkezleri olan Semer
kant ve Buhara'ya yöneliyordu; buradan 
ise güneybatıya sarkıp Merv'den sonra 
da Sasanl İmparatorluğu'na varıyordu. 
Üçüncü yol Türk hakanlığının güney kıs-
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mında ilerliyordu. Bu yolu izleyen kervan
lar, Hoten ve Yarkent'e kadar Lob gölü
nün güneybatısından geniş bir çölü hiç 
konaklamadan geçmek zorunda idiler. 
Ardından Pamir'in yüksek yaylalarını. Be
dahşan ve Toharistan'ı aşıp Bamyan ve 
Gazne boğazlarından Hindistan'a ulaşır
Iardı (a.g.e., s. 15- 17) . Genelde göçebe ha
yatı yaşayan Türkler arasında özellikle 
Suşe'de (Tokmak) ve Fergana'da ticaretle 
uğraşanlar vardı. Tarım havzası halkının 

müreffeh hayatı Huen-Çang'ın dikkatini 
çekmişti. Yorucu bir yolcuktan sonra !sık 
Göl'ün batısında Göktürkler'in başşehri 
Süyab'a (= Su-yeh) gelen Budist rahip Ka
ğan Tong Şe- hu'nun iltifatına mazhar ol
du. Anlattıklarına göre rahip zaman za
man eşkıya saldırısına uğrayan kervanla
ra da rastlamıştı. Bazı dar geçitler yol ke
senlerin işini kolaylaştırmaktaydı; bunlar 
arasında Hüncerab (kan vadisi) gibi adını 
kanlı baskınlardan alanlar da vardı. İpek 
yolu IX ve Xl. yüzyıllarda, büyük bir kıs
mını kontrolleri altında tutan Uygurlar'ın 
sayesinde düzenli bir şekilde işleyerek ge
lişti. İslam coğrafyacıları İbn Hurdazbih 
ve Makdisl, o dönemde İslam sınırına ka
dar giden bütün konakların adlarını ve 
mesafelerini verirler. Cahiz ticaretle ilgili 
risalesinde Çin, Hindistan. Orta Asya ve 
İran şehirlerinden gelen malları sıralar 
ve özellikle Çin malları arasında yer alan 
ipek, kılıç, kağıt. mürekkep, eyer, altın
gümüş kaplar vb. hakkında ayrıntılı açık-

Hoca'da bulunan IX. yüzyıla ait ipek üzerine yapılm ı s, Bu
da'yı vaaz ederken gösteren bir resim (Museum für ındische 

Kunst- Berlin, [Envanter nr. 6361[) 

lamalarda bulunur (et-Tebaşşur bi't-tica
re, s. 21 ). 

İpekyolunun Çin'deki başlangıç nokta
sı olan Chang'an'da her milletten ve din
den insana rastlamak mümkündü; müs
lüman tüccarlar da Em eviler döneminden 
itibaren gelip gitmeye başlamışlardı. Bu
rada bulunan ulucaminin (Q ing Zhen Si) 
kuruluş tarihi 7 42 olarak verilir ki bu, 
Çin'in İslam ordularına yenildiği Talas Sa
vaşı'ndan (75 ı) daha öncedir. Günümüz
de İpek yolu bu şehirden sonra batıya 
doğru takip edildiğinde halen Moğolis

tan'a yü n, ipek ve çay gönderen Lanzhou 
ile karşılaşılır. Lanzhou'nun 70 km . ya
kınında Binglingsi (bin Buda mağarası) 
vardır. İpek yolunda kayalara oyulmuş 
Budist manastır ve mabedierine rastla
nır. Rahipler ipek üretimi ve ticaretiyle 
çok ilgilenmiş ve faaliyetlerini buralarda 
sürdürmüşlerdir. 

Lanzhou'dan sonraki konak olan Linxia, 
Kansu'ya giden yollardan birkaçının bir
leştiği önemli bir merkez ve bir İslam şeh
ridir. Küçük Mekke de denilen şehirdeki 
yirmi kadar camiden sekizi komünist dev
r iminden sonra yıkılmıştır. Burada bulu
nan 1300 yıllık Han Zeling (Hamuzeli) Tür
besi müslümanlar tarafından ziyaret edi
lir. Qilian dağları ile Çin Seddi'nin batı kıs
mı arasında kalan, 1200 km. uzunluğun
da ve büyük kısmı 200 km. genişliğinde
ki Hexi (Gansu) koridorunda demiryolu 
boyunca Wuvei, Youngchang. Shandan. 
Zhangye, Jiuquan ve Jiayuquan adlı yer
leşim merkezleri sıralanmıştır. Geçidin 
en dar kısmı 1 S kilometredir ve Çin Sed
di burada son bulur. Hemen arkasındaki 
şehir Yumen'i izleyen Anxi, Taklamakan 
çölünün kuzey ve güneyinden geçen gü
zergahların birleşme noktasıdır. Yol, gü
neyde Kunlun dağlarının kuzey etekleriy
le Taklamakan çölünün güney kenarını ta
kip ederek Dunhuang'tan sonra araları 
bir hayli mesafeli olan Baş Kurgan, Ende
re ve Niya'dan geçerek2000 yıldır yeşi
mi, ipeği, halısı ve motiflerinin zarifliğiyle 
ünlü Hoten'e ulaşır. Hoten, milattan ön
ce ll. yüzyılda bölgede hüküm süren otuz 
altı krallıktan biriydi. Hoten'den sonra 
Kargalik (Yecheng), Yarkent, Yengisar ge
çilerek Kaşgar'a varılır. Yar kent, yakın za
manlara kadar Hindistan ve Ladak'la olan 
ticareti sebebiyle Kaşgar'dan daha büyük 
bir şehirdi. Qing hanedam döneminde bu
radan kervanlar ipek. çay, kıymetli taş
lar, altın. kürk ve işlenmiş deri taşırlardı. 
Yarkent'in batısında Karakorum dağları 
ile Pamir arasında HQncerab Geçidi'nde 
Batlamyus'un sözünü ettiği Taş Kurgan 
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ipek yolu üzerindeki gümrük noktalarından biri olan Jia
yuguan Kalesi 

bulunmaktadır. Daha sonra güneybatıda 
Vahan vadisinden ve Belh üzerinden gü
nümüz Türkmenistan'ındaki eski Bak
tria'nın merkezi Merv'e ulaşılır. Anxi'den 
kuzeybatıya giden ikinci yol. 11anjin dağ

larının güneyinden ve Tarım havzasından 
geçip Hami'den sonra Bar gölün güneyin
den doğruca veya daha güneydeki Lo u
lan'a uğrayarak Turfan'a ulaşır. Buradan 
da ya Urum çi, KuUa. Alma Ata (Aimatı) ve 
Talas güzergahıyla Maveraünnehir'e ve
ya Karaşehr. Korla. Kucha ve Aksu'dan 
Kaşgar'a uzanıp Terek Bağazı'nı geçerek 
Semerkant'a varır. ardından da İran ve 
Anadolu'ya ulaşırdı. 

İpekyolunun deniz bağlantıları da var
dı. En doğuda Chang'an'dan Çin denizi 
limaniarına götürülen ipek ve diğer mal
lar batıya doğru uzun bir yolculuğa çıka
cak olan gemilere yüklenirdi; bir kısmı da 
Seylan'a götürütür ve buradan aktanldığı 
başka gemilerle Basra körfezine gön
derilirdi. Basra'nın kurulduğu yere yakın 
Übülle (Apologos) bu bölgede rastlanılan 
ilk antrepo idi. Gemiler. Şattularap'tan 
içeri girerek eski İran'ın başşehri Meda
in'e ve Hire'ye ulaşır. kurulan panayırlar
dan ticaret malları her yana dağılırdı. Hin
distan'dan kalkan gemilerin bazıları Gü
ney Arabistan. Yemen ve Habeşistan'a 
yönelirdi. Habeşistan da Ad ulis Limanı'n
dan Hindistan'a buhur, hint hıyarı. züm
rüt, fildişi gibi Afrika ürünleri gönderir
di. Ayrıca Madagaskar'a kadar Mogadişu, 
Malindi, Mombasa. Kilva gibi limanlara 
ticaret gemileri uğrardı. Bizanslı tüccar
lar önce İskenderiye'ye gelir. sonra Eyle'
den denize açılarak Kızıldeniz veya kara 
yoluyla bu ticarete iştirak ederlerdi; bun
lardan Habeş gemileriyle Hindistan'a gi-
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denler de olurdu. 525 yılında Yemen Hü
kümdarı ZGnüvas·ın Bizanslı tüccarları 

öldürtmesinin ticari menfaatlerine sekte 
vuracağım düşünen Habeşler ona savaş 
açtılar. Bu gibi istisnai durumlar dışında 
Kızıldeniz yolu ve Kur'an'da "yaz ve kış 
seferleri" ( Kureyş ı 06/2) şeklinde bahsi 
geçen Aden-Suriye arası karayolu ticaret 
seferleri uzun süre düzenli bir şekilde de
vam etmiştir. ipek yolunun denizle bir di
ğer bağlantısı da kuzeyden HGncerab yo
luyla Sind ve Gucerat limaniarına gelen 
malların Basra körfezine veya Aden- Kızıl

deniz yoluyla Mısır'ın İskenderiye Lima
nı'na ve oradan Batı 'ya taşınması şeklin

deidi. 

Arabistan'ın büyük bölümü tarıma el
verişli olmadığı için ticaret çok gelişmişti. 
Yarımadanın her tarafında panayır kuru
lan şehirler vardı . Mezopotamya'dan Ha
beşistan'a, Mısır'dan Uman'a kadar tica
retle uğraşanlar tercümana gerek duy
maksızın birbirleriyle anlaşabilirlerdi. 
Mekkeliler kendilerine verilen emanlarla 
buralarda rahatça alışveriş yapabilmek
teydiler. Gençliğinde ticaretle uğraşan 
Hz. Peygamber'in Abd-i Kays elçileriyle 
sohbetinden yarımadanın doğusunda bu
lunan panayır yerlerini tanıdığı anlaşıl
maktadır (Müsned, IV, 206). Kur'an'da da
ha çok cennet tasvirlerinde rastlanan is
te b rak, sündüs, zerabl, abkarl, kafur, 
mercan, yakut, m isk gibi Farsça asıllı ke
limeler (leffery, 58-59, ı 50- ı 5 ı, 2 ı ı, 246, 
260, 264, 289). uzun zaman devam eden 
ve Hlre'den Yemen'e kadar denizden ve 
karadan uzanan ti cari ilişkiler sonucu 
Arapça'ya girmiştir. Irak, iran, Suriye, 
Azerbaycan. Anadolu'nun büyük bir bö
lümü ve Mısır'ın fethedilmesiyle ipekyo
lunun hemen hemen bütün güzergah
ları müslümanların eline geçti. Emevller 
ve Abbasller döneminde bu ticaret yolu 
işlemeye devam etti. Ayrıca deniz ticare
tine büyük önem verildi; Denizci Simbad 
hikayelerinde ve binbir gece masalların
da bunun yansımaları görülür. Abbasller 
döneminde müslüman denizciler. Bağ
dat'taki büyük tüccarların mağazalarını 
Çin ipeklileri. Hint baharat ve güzel ko
kuları ile doldurmak için daha önce iran 
ve Ha beş gemilerinin ancak erişebildik
leri Seylan adasının ötesine gidiyorlardı. 
Çinliler de özellikle Tang hanedanı döne-' 
minde Hindistan'ın Malabar sahilleri ro
tasıyla Basra körfezine giriyorlardı. Demir 
attıkları yer genellikle körfezin doğu kı
yısındaki Sir at ve Kiş idi. Burada gemile
rine Basra, U man ve diğer yerlerden ge
len malları yükler. Maskat'a kadar Ara-
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bistan sahilini takip ettikten sonra en
gine açılıp dört haftada Malabar sahilin
de Coulam'a (Quilon) . oradan da Seylan 
adasını sağ da bırakarak doğrudan Mala
ka Bağazı'na yönelip ülkelerine ulaşırlar
dı. ibn Hurdazbih, bilgili ve tecrübeli ki
şilerin yardımıyla seyyahlar için bir deniz 
yolu rehberi yazmıştır (Heyd, s. 34) . Şat

tülarap deltasında Übülle'den başlayan 
yol bugünkü Şanghay yakınlarında yer 
alan King-sse'ye (Hang-tchou-fou. Hang
zhou) kadar uzanıyordu. Mervezl'nin an
lattıklarına göre gemi limana girdiğinde 
görevli memurlar tarafından karşılanır ve 
yolcular köleler dahil kaydedilirdi. Gemi 
sahibi ve tüccarların da baba adı. yaşı, 
memleketi , kabilesi ve getirdikleri mal
lar cinslerine göre yazılır, bundan sonra 
gemiden inmelerine izin veriliP- malları 
depolanır ve mühürlenirdi (FuşQI l).avle's
Sfn ve't-Türk, s. ı ı). Burada kadıları dahi 
olan müslüman tüccarlar ibadet ve dini 
konularda herhangi bir sıkıntı ile karşı
laşmazlardı. Ancak 87S'te Çin'in kuzey
doğusunda vuku bulan büyük bir ayaklan
ma sırasında zarar gören müslüman tüc
carlar, antrepolarını harabeye dönen ül
keden Malaka yarımadasındaki Kalah'a 
taşıdılar (Heyd, s. 36). Denizyolu karayo
lundan daha fazla rağbet görüyordu. Ho
rasan halkı, Çin'e gitmek için kervan yo
lunu değil daha uzun ve dolambaçlı ol
masına rağmen Basra körfezinden baş
layan denizyolunu tercih ediyordu. 

X. yüzyılda Merv ve Cürcan'da çok ka
liteli ipek üretimi yapılmaktaydı. Sasanl 
ipek tüccarlarının müşterileri islam fü
tuhatından sonra daha da artmıştı. Ha
zar' dan gemiyle veya güneyinden kara yo
luyla batıya yönelen tüccarlar Kafkaslar 
ve Doğu Anadolu'daki merkezlerde tica
reti canlı tutarlardı. 1 048-1 049'da Sel
çuklular'ın eline geçen Doğu Anadolu'daki 
Erzurum, ipek yolu üzerinde önemli bir 
ticaret merkeziydi. Buradan ve Kafkas-

ipek yolu üzerinde, Orta Moğolistan'da bulunmuş 11. yüz
yıla ait bronz kemer tokası (Xiwengou Zhai Koleksiyonu) 

ya'dan Trabzon Limanı'na gönderilen 
mallar istanbul'a ve Batı ülkelerine ula
şırdı. Mes'üdl Trabzon'un müslüman, 
Rum ve Ermeni taeirierin ziyaret ettiği. 
çok sayıda pazar yeri bulunan bir şehir 
olduğunu söyler (Mürucü'?·?eheb, 1, 198-
1 99). Bu bölgede müslümanlarla hıristi
yanlar arasında Emevller döneminde baş
layan ve İskandinav ülkelerine kadar yayı
lan ticari ilişkilerden söz edilebilir. İsveç. 
Norveç. Finlandiya ve Baltık ülkelerinde 
en eskisi Vll. en yenisi XI. yüzyıllara ait çok 
sayıda islami gümüş sikke bulunmuştur 
(Heyd, s. 65-66). 

XII. yüzyılda Çin'den çıkarıldıktan sonra 
Türkistan'a gelerek siyasi hakimiyeti el
lerine geçiren ve bölgede istikrarı sağla
yan Karahıtaylar doğu ile olan ticari mü
nasebetleri daha da güçlendirdiler. Bu 
dönemde iran'da Çin elbiseleri giyrnek 
moda haline gelmişti. XIII ve XIV. yüzyıl
lardaki Moğol hakimiyeti döneminde de 
ipek yolu önemini korudu. Timur'un se
ferlerine dair zafernamelerde Doğu Tür
kistan'da İpekyolu üzerinde bulunan şe
hirlerin Semerkant'a mesafelerinin ker
vanla ne kadar sürdüğünün bildirilmesi 
yolun işlerliğini göstermektedir. XVI. yüz
yılda ise tarihin bu en büyük ticaret yolu. 
!sık Göl çevresiyle Doğu Türkistan'da bu
lunan Moğol toplulukları arasındaki sonu 
gelmez savaşlar sebebiyle güvenliğini yi
tirmiş, bu yüzden kervanlar artık gidip 
gelmez olurken denizyolu önem kazan
mıştır. Kara ve deniz ipek yolu tarih bo
yunca farklı ırk ve dinlerden pek çok in
sanı ve kültürlerini kaynaştırmış. özellik
le müslüman tüccarların islamiyet'i Çin, 
Hindistan, Doğu Hint adaları ve Filipin
ler'e kadar yaymalarına vasıta olmuştur. 
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İPEKTEN, Haluk 
(1926-1992) 

Divan edebiyatı araştırmacısı, 
edebiyat tarihçisi. 

_j 

Aslen lspartalı olan ve hakimlikyapan 
babasının görevi dolayısıyla bulunduğu 
Kırklareli ' nin Saray ilçesinde doğdu. İs
tanbul'da Karagümrük Ortaokulu'nu, Ve
fa Lisesi'ni bitirdi ( 1949). istanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede
biyatı Bölümü'nden mezun oldu ( 1954 ). 
Kayseri Pazarören İlköğretmen Okulu'n-

da Türkçe öğretmenliği ( 1954- ı 955) ve 
istanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırma
ları Enstitüsü'nde (Türkiyat Enstitüsü) kü
tüphane memurluğu (ı 95 5- ı 959) yaptık
tan sonra Erzurum Atatürk Üniversite
si'ne eski Türk edebiyatı asistanı olarak 
girdi (I 959). 1962'de doktorasını tamam
ladı. Alanıyla ilgili araştırmalar yapmak 
üzere gittiği Paris'te iki yıl kaldı (ı 963-
ı 965). 1969'da doçent, 1988'de profe
sör oldu. 29 Eylül1992'de öldü. Kabri Er
zurum Asrl Mezarlığı'ndadır. 

Ali Nihad Tarlan ' ın doktora öğrencisi 
olan HalCık İpekten, istanbul Darülfünu
nu'nda Ferit Kam'la başlayan "şerh-i mü
tOn" geleneğini takip ederek divan şiiri
nin açıklanmasında şiirin şekli yapısından, 

mantığından, belagatından ve ortak kül
türünden uzaklaşmadan sağlam bilgiye 
dayanan, serbest yorumlara iltifat etme
yen bir metodu tercih etmiştir. Bu tarz 
metin şerhlerini akademik çevrelerde en 
çok yazıya geçirip yayımlayanlardandır. 

Haluk İpekten , üniversitelerdeki Türk dili 
ve edebiyatı programlarında şuara tez
kireteri üzerinde de en fazla duran ve yap
tırdığı doktora tezleriyle bunların önem
lilerinin gün ışığına çıkmasını sağlayan 
bir ilim adamıdır. Sultan Veled'den Os
man Nevres'e kadar otuz iki şairin divan
larını tarayarak bunlarda hangi aruz ka
lıplarının kullanıldığını gösteren Eski 
Türk Edebiyatı: Aruz Ölçüsü adlı eseri 
orüinal çalışmalarındandır. 

ilmi makaleleri Türkiyat Mecmuası, 
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ve Tarih 
Dergisi'nde, ansiklopedi maddeleri İs
lam Ansiklopedisi, Türk Dili ve Ede
biyatı Ansiklopedisi ile Türkiye Diya
net Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde ya
yımlanan Haluk İpekten'in ölümünden 
sonra çıkan kitapları ders notlarından 
derlenerek hazırlanmıştır. 

Eserleri. Naili-i Kadim Divanı ( dokto

ra tezi , istanbul 1970); Naili-i Kadim, Ha-

Hal ük 
Ipekten 
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yatı ve Edebi Kişiliği (Ankara 1973); Fu
zı1Ii : Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve 
Bazı Şiirlerinin Açıklamalan (Ankara 

1973. ilaveli yeni basım, Ankara 1991); Ka
ramanlı Nizami, Hayatı, Edebi Kişili
ği ve Divanı (Ankara I 974); İsmeti Di
vanı (Ankara I 974); Eski Türk Edebiya
tı: Nazım Şekilleri (Ankara 1985); Naili, 
Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçme
ler (Ankara 1986); Naili, Hayatı, Edebi 
Kişiliği ve Bazı Şiirlerinin Açıklanma
sı (Erzurum I 987); Baki, Hayatı, Edebi 
Kişiliği ve Bazı Şiirlerinin Açıklama

lan (Erzurum 1988; Anka ra I 993); Tezki
relere Göre Divan Edebiyatı İsimler 
Sözlüğü (Mustafa i sen. Recep Topari ı. 
Naci Okçu ve Turgut Karabey ile birlikte, 
Ankara I 988); Türk Edebiyatının Kay
naklanndan Türkçe Şuara Tezkireleri 
(Erzurum 1988, 1991); Enderunlu Vasıf 
(Ankara 1989); Eski Türk Edebiyatı: 
Aruz Ölçüsü (Erzurum I 989); Şeyh Ga
lib, Hayatı, Sanatı, Eserleri (Ankara 

1993, 1996); Nef'i, Hayatı, Sanatı, Eser
leri (Ankara 1996); Divan Edebiyatında 
Edebi Muhitler ( doçentlik tezi, istanbul 
1996); Basılı Divanlar Kataloğu (Musta
fa isen' le birlikte, Ankara I 997) . Eski Türk 
Edebiyatı: Nazım Şekilleri ile Eski Türk 
Edebiyatı: Aruz Ölçüsü adlı eserleri, da
ha sonra birleştirilerek Eski Türk Ede
biyatı Nazım Şekilleri ve Aruz adıyla 
tek kitap halinde tekrar yayımlanmıştır 
(istanbul 1994) 
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Konya'da 

L 
Selçuklu dönemine a it cami. 

Alaeddin tepesinin doğusundaki Kürk
çü mahallesinde yer alan ve Ebülfazl M es
cidi adıyla da bilinen İplikçi Camii'nin ilk 
inşa tarihi XIII. yüzyıl başlarına kadar in
mektedir. Bu döneme ait mihrap kalintı
sının yerinde bulunması, bir vakfiye kaydı 
ve Ortaçağ kaynaklarında adının geçme
si yapıyı ayrıca önemli kılar. Yapı önceleri 
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