
Sovyet idaresinde Yeni Çarcüy önemli 
bir idari ve 1924'ten itibaren de sanayi 
merkezi hüviyeti kazanmaya başladı. 21 
Kasım 1939'dan sonra ise aynı adı taşı
yan "oblast"ın merkezi olarak sürekli ge
lişen Yeni Çarcüy kısa sürede planlı, mo
dern ve kalabalık bir şehir görüntüsü 
kazandı. 1955 'te Türkmenistan· ın ikin
ci büyük şehri haline geldi. Yeni Çarcüy, 
Krasnovodsk- Taşkent ve Çarcüy-Kongrat 
demiryolu, Çarcüy- HTve karayolu ve Tir
miz-Aral gölü arasında Amuderya ile 
sağlanan nehir yolu sayesinde önemli 
bir ticaret ve ulaşım merkezi oldu. 

Tren istasyonu. nehir limanı. ipek ve 
pamuk tasfiye fabrikaları, gemi ve de
miryolu tamirhaneleri, inşaat tesisleri, 
elektrik istasyonu. matbaaları, et ve do
kuma fabrikaları ile tanınan Çarcüy. ay
rıca "Türkistan'ın Çukurovası" hükmün
de olup yemiş ve hububatın ülkenin di
ğer bölgelerine nazaran daha önce ol
gunlaştığı, en meşhur kavunların yetiş 

tirildiği yerdir. 

Çarcüy bugün Türkmenistan'ın önemli 
bir sanayi ve ticaret şehri olup nüfusu 
161.000'dir (1 989) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Babür, Vekayi' !Arat), 1, 61; Baymirza Hayit, 
Türkistan: Rusya ile Çin Arasmda I tre. Abdül 
kad ir Sad akl, istanbul 1975, s. 171 , 264, 269 ; 
Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-is· 
lam Meden iyeti, istanbul 1980, s. 332; A. Zeki 
Velidi Togaıı, Bugünkü Türkili Türlcistan ve Ya· 
kın Tarihi, istanbul 1981, s. 20, 81, 256, 342, 
425, 581; Barthold. Türkistan, s. 105, 253; 
a.mlf. - Mirza Bala, "Çarcfıy" , iA. lll , 359·360; 
Bally Yazkuliyev. Turlcmenia, Moscow 1987, s. 
39; Mehmet Saray. The Turkmens in the Age 
of lmperialism: A Study of the Turkmen Peop· 
le and Their lncorpora tion into the Russian 
Empire, Ankara 1989, s. 87; Streck, "Amül", 
iA, 1, 428 ; A. Bennigsen. "Amu!", E/ 2 l ing.l, 1, 
459·460. 

~ MusTAFA BuDAK 

L 

ÇARDAKHAN 

Denizli sınırları içinde bulunan 
XIII. yüzyıla ait kervansaray. 

_j 

Halk arasında Hanabad adıyla da anı
lır. Denizli- Eğridir kervan yolu üzerin
de, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin 
Keykubad'ın mTrahuru ve Honaz vilaye
ti hakimi Esedüddin Ayaz b. Abdullah 
eş-ŞehabT tarafından 627 ( 1230) yılında 
yaptırılmıştır. Acıgöl'ün batı ucundaki 
Çardak kasabasının çıkışında, karayo
lundan yaklaşık 500 m. içeride yer alır. 
Dikdörtgen kapalı mekanı ve kare av
lusu ile Selçuklu sultan hanları tipinin 
basit ve sade bir örneğidir. Taçkapısı 

ve kenarlarında bulunması gereken ey
vanları tamamen yıkılmış olan avlunun 
giriş açıklığı , doğu yönündeki duvar ka
lıntıları arasında kendini belli etmek
tedir. 

22,50 X 27.00 m. boyutlarındaki beş 
nefli kapalı kısım. dört sıra kesme taş 
payeye oturan sivri tonozlarla örtülüdür. 
Kapının açıldığı orta nef diğerlerinden 
daha geniş olup tonozu da daha yüksek
tir. Her sırada beşer tane bulunan paye
ler birbirlerine nef boyunca alttan seki
lerle. üstten de yine kesme taştan örüi
müş hafif sivri alçak kemerlerle bağlan
mıştır. Basık ve karanlık olan mekan. to
nozlardaki ayak araları hizasına rastla
yan deliklerden ışık ve hava almaktadır. 
Orta nefin paye başlıklarının ilkinde bir 
boğa başı, üçüncüsünde karşılıklı sıçra
mış iki balık ve dördüncüsünde de iri ku
laklı , sivri sakallı bir insan başı kabart
ması dikkat çekmektedir. Dış yüzleri de 
kesme taş kaplama olan bina. giriş cep
hesindeki yarım daire. doğu cephesin
deki üçgen ve güney cephesindeki yarım 
sekizgen kesitti ikişer kule- payanda ile 
bir kale görünümü vermektedir. 

Doğu cephesinde eksen üzerine yerleş
tirilmiş olan taçkapı, iki yanındaki yuvar
lak kulelerle aynı hizaya gelecek kadar 
dışarı doğru çıkıntı yapmıştır. İçinde ba
sık kemerli girişin yer aldığı taçkapı ni
şini kesme taşlardan örülmüş, nef to
nozlarıyla aynı biçimde sade bir kemer 
çevrelemekte ve giriş kemeri üzerine yer
leştirilen. kapı nişinin küçük bir modeli 
şeklindeki yedi satırlı kitabenin yanla
rında da göğüsten itibaren yapılmış iki 
Selçuklu aslan heykeli bulunmaktadır. 

Niş kemerinden yukarısı yıkılmış olan 
taçkapının dikdörtgen çerçevesini, geo
metrik ve bitkisel motiflerle süslenmiş 
bordür ile onu kuşatan silme oluştur
maktadır. 

Binanın bazı devşirme malzerneye de 
rastlanan duvarlarında çeşitli taşçı işa-

Çardak Han Kervansaravı - Denizli 

ÇARDAKLI HAMAM 

retleri varsa da çoğu. yakın tarihlerde 
yapılan kireç badananın altında güçlük
le farkedilir durumdadır. Badana yapı
lı rken tabanı da şaplanmış olan kervan
saray, restore edilmesi halinde yine asır
larca ayakta kalabilecek sağlamlıktadır. 
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İstanbul' da 
XVI. yüzyılın ilk yıllarında 

yapılmış hamam. 
_j 

Kadırga semtinde Küçükayasofya Ca
mii yakınında bulunmaktadır. Kapısı üs
tündeki Arapça üç satırlık kitabe ile İs
tanbul Vakıflan Tahrir Defteri'nden an
laşıldığına göre Sultan ll. Bayezid dev
rinde yaşayan Kapıağası Hüseyin Ağa 
(kitabede Bey) tarafından yaptırılmıştır. 
Kitabedeki tarihe göre 909'da ( 1503-
1504) inşa edilmiştir. Aydın Yüksel bu 
tarihi 907 ( 1501 -1502) olarak okumuş
tur. Tahrir defterindeki kayıtta. vakfi
yesinin 913 Cemaziyelahir (Ekim 1507) 
tarihli olduğu ve 42.500 akçe tutarın
daki yıllık gelirinin hamama komşu ca
miye ayrıldığı belirtilmiştir. "Hamam-ı 

çifte der nezd-i cami-i mezbür" ifadesi 
de yapının Küçükayasofya Camii evka
fından olduğunu açık şekilde gösterir. 
Bu hamamı. ayrıca Amasya'da Kapı Ağa
s ı Medresesi ve bedesten. Amasya'nın 
kuzeydoğusunda Sonisa'da (Sunasa, ş i m

diki adı Uluköy) cami ile medrese, istan
bul 'da kiliseden çevrilme Küçükayasaf
ya Camii ile türbe ve zaviye, Çarşıkapı'
da mescid, Edirne'de hanlar yaptırmış 
olan Kapıağası Hüseyin Ağa'nın son de
recede zengin olduğu anlaşılmaktadır. 

Çardaklı Hamam'ın 979 (157 1-72) ve 
983 (1575 -76) yıllarında Mimar Ömer b. 
VeiT tarafından tamiri yapılmış, 1 009' 
daki ( 1600-1601) tamiri ise Mehmed b. 
Üveys'e havale edilmiştir. 

R. Ekrem Koçu'nun, Mustafa Galib 
Bey'in Rehnüma-yı Zabıta (istanbul ı 336) 
adlı eserinden tesbit ettiğine göre Çar
dakil Hamam kitabın yayımlandığı 1917-
1918 yıllarında henüz faaldi. Nitekim 
1917'de hamarnı inceleyen Heinrich Glück 
burayı bakırnil bir halde görmüştür. Bu 
vakıf eserin ne zaman özel mülkiyete ge-
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