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Şanlıurfa ili Harran ilçesinin 20 km. doğusunda, Göktaş Köyü’nde bulunan bu kervansaray Ba
ğdat kervan yolu
üzerindedir. Kervansaray mimari yönden Anadolu kervansaraylarının bir örneğidir. Aynı
zamanda da bir kale görünümündedir. Kervansarayın biri kuzey cephesindeki anıtsal portali,
diğeri de batıdaki duvar üzerinde iki kitabesi bulunmaktadır. Bunlardan portal üzerindeki iki
satırlık nesih yazılı kitabede;
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”El Hac Hüsameddin Ali Ebu İmad bin İsa… Han-ı Ba’rür sene Zilhicce sitte ve aşrine ve sitte
miletin Vekan’el Feragu fi şehri Cemaziyyelevvel sene sitte ve aşrine ve sitte miyetin” 

  

yazılıdır.

  

Portalın batısındaki duvar üzerindeki iki satırlık kitabede ise;

  

”Mel’un ibn-i Mel’un ibn-i Mel’un ibn-i Mel’un Men zehere alâ bani haza’l Han El Mübarek” 

  

yazılıdır.

  

Bu kitabelerden anlaşılacağı üzere, kervansarayı İsa oğlu El-Hac Hüsamettin Ali 1228 yılının
Zilhicce ayı ile aynı yılın Cemaziyelevvel arasında yaptırmıştır. Bu dönemde yöreye Eyyubilerin
egemen oldukları düşünülecek olunursa bu kervansaray da 
Eyyubiler
döneminde yaptırılmıştır. Ayrıca kervansaraya zarar veren kişi için mel’un oğlu mel’un
bedduasına da yer verilmiştir.
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          Kervansaray kesme taştan, 65.00x66.00 m. ölçüsünde kare planlıdır. Kervansarayın dışduvarları köşe ve ortalarda payanda görevini üstlenen kulelerle desteklenmiştir. Kuzeycephesindeki anıtsal bir portalden kaburga tonozlu bir giriş eyvanına, oradan da 43.30x44.80 m.ölçüsünde kareye yakın bir avluya girilmektedir. Giriş eyvanının sağında mescit, solunda dakervansarayı koruyan bekçilerin odasına yer verilmiştir. Mescidin güney duvarı arkasındakimerdivenlerle kervansarayın üzerini örten düz dama çıkılmaktadır.  Avlunun çevresinde yazlık ve kışlık mekânlar bulunmaktadır. Avlunun güneyinde ortada beşiktonozlu ve birbirlerine kemerlerle bağlanmış koridor şeklinde bir bölüme yer verilmiştir. Avlunundoğusunda ise beşik tonozlu olup, ön tarafı açık on bölüm halindedir. Burasının yaz aylarındakullanılan bölümler olduğu sanılmaktadır. Avlunun batısı ortada beşik tonozlu bir eyvan vebunun iki yanında birbirlerine simetrik kare planlı dörder mekân bulunmaktadır. Bunlardan ilk ikimekânın önleri kapalı, diğer mekânın birinin önü açık, diğerinin de önü kapalıdır. Bunlar içtaraftan birbirlerine bağlı bir salon halinde olup, kervansarayın kışlık bölümünü oluşturur.Kervansarayın dört köşesindeki kapalı mekânların hamam oldukları sanılmaktadır.  Bu kervansaray Anadolu’daki Selçuklu kervansaraylarının aksine bezemesizdir. Yalnızcamescidin mihrabı mukarnaslı ve rumi bezemelidir. Bunun yanı sıra portelin yanındaki yarısıyıkılmış olan duvarda bağdaş kurmuş bir insan figürü iki eliyle zincirlerinden yakaladığı iki aslanrölyefini tutmaktadır. Bunların dışında herhangi bir bezeme ile karşılaşılmamıştır.  Harap durumda olan bu kervansaray Şanlıurfa Valiliği çevre düzenleme ve restorasyonçalışmaları kapsamında 1993 yılında onarılmıştır.    
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