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hanan ise özellikle Hindistan'da kurulan 
islam devletlerinde askeri bir makamın 
adı olmuştur. 

Osmanlı padişahları içinde ham bir hü
kümdarlık unvanı olarak ilk benimseyen 
ı. Murad'dır; Yıldırım Bayezid ilk defa bu 
unvanı tuğralarına, Çelebi Sultan Meh
med de sikkelerine koydurmuştur. Han 
unvanı Kırım girayları ile Türkistan'da ku
rulan Hive, Buhara ve Hokand devletleri
nin hükümdarları için de kullanılmış . hat
ta bu devletler "hanlık" adıyla tanınmış
tır; Karahıtay hükümdarları ise gürhan 
unvanıyla anılmıştır. 

Kağan unvanı mutlak ve evrensel bir 
niteliğe sahiptir. Nitekim Oğuz Kağan 
destanında hükümdar, "Ben Uygurlar'ın 
kağanıyım ve yeryüzünün dört köşesinin 
kağanı olsam gerektir" sözleriyle bu du
rumu ifade etmektedir. Kağanın impara
torluk içindeki yeri ve fonksiyonu bağlı 
oymak ve kabileleri bir arada tutmak, 
bunların sayısını arttırmak, birbirleriyle 
ve kendisiyle olan ilişkilerini devlet teşki
latı içinde düzene koymak. ordunun baş
kumandanı sıfatıyla savaşları yönetmek, 
halkını bolluk içinde yaşatmak şeklinde 
özetlenebilir. 

Göktürk ve Uygur hükümdarlarının res
mi unvanı olan kağan daha önce Avarlar 
tarafından da kullanılmış ve Avrupa'ya ta
şınmıştır (kaganus). Bu unvanın Türkler'
den önce Proto-Moğollar'da da bulundu
ğu ve çok defa "kaan" şeklinde söylendi
ği bilinmektedir. Göktürk hükümdarları
na kağan yerine han da deniliyordu; özel
likle Tonyukuk Kitabesi'nde bu unvana 
daha çok rastlanmaktadır. Türk devlet
lerinden Uygurlar ve Hazarlar birer ka
ğanlık olarak kurulmuş, hatta Hazar te
siriyle ilk Rus hükümdarları da kağan un
vanını benimsemişlerdir (Rasonyi, s. 60). 

Cengiz Han'ın oğulları genellikle kağan 
unvanıyla anılmışlar ve bu unvanın katip
ler tarafından resmi yazışmalarda kulla
nılması için emirler çıkarılmıştır (Spuler, 
s. 295) . ilhanlı hükümdarları sikkeleri üze
rine kağan unvanını çok defa "el-a'zam. 
el-adil" sıfatlarıyla birlikte koydurmuş
lardır; Gazan Han ise "kağanü'l-a'zam" 
yerine "es-sultanü'l-a'zam" yazdırınayı 
tercih etmiştir. 

ilk defa Arap müelliflerinin Türk, Mo
ğol ve Çin hükümdarları için kullandıkları 
hakan (hakan) unvanı kağanın Arapçalaş
mış şeklidir ve islamiyet'in Türkler'le Mo
ğollar tarafından kabul edilmesinden son
ra onlar arasında da yaygınlaşmıştır. Bu 
unvanı Fatih Sultan Mehmed'den itiba-
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ren daha çok "sultanü'l-berreyn ve haka
nü'l-bahreyn" tabiri içinde Osmanlı padi
şahları kullanmışlardır. 
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Iii AYDIN TANERi 

HANCAMii 

Kırım Gözleve'de bulunan 
Mimar Sinan yapısı cami. 

_j 

Kesin inşa tarihi bilinmemekte, 1 552 
yılında Kırım Ham ı. Devlet Giray tarafın
dan yaptınldığı kabul edilmektedir; Mi
mar Sinan'ın üç tezkeresinde de adı Ta
tar Han Camii şeklinde geçer. 

Kırım hanları tahta çıkışlarında istan
bul'dan bir ferman alırlar ve bunları Han 
Camii'nde saklanan özel bir deftere kay
dederlerdi. 1837 yılından sonra kaybolan 
bu defterdeki ilk imzanın ı. Devlet Giray'a 
ait olduğu bilinmekte ve bu sebeple ca
miyi onun yaptırdığı sonucuna varılmak
tadır. Halim Giray da Devlet Giray'ın Gözle
ve'de (Yevpatoriya) bir cami yaptırdığını 
kaydeder (Gülbün-i Hanan, s. 52, 176). 

1834'teki restorasyon sırasında giriş ka
pısına konulan kitabede caminin 1 552 yı
lında Devlet Gir ay tarafından inşa etiiril
diği yazılmıştır. Devlet Giray zamanında 
Kırım'da savaş olduğundan ve şartlar böy
le büyük bir inşaat için uygun bulunmadı
ğından Steven'e göre yapım işi Devlet 

Giray'ın veliahdı Mehmed Giray'a hava
le edilmiş ve onun tarafından bitirilerek 
1 564'te hizmete açılmıştır. V. Pyankova 
da mihrap duvarındaki nişte 979 (1571) 
tarihinin bulunduğunu söyler. Mimar Si
nan'ın Kırım'a gidip gitmediği belli değil
dir; muhtemelen kendisi gitmemiş, in
şaatları verdiği talimata göre bir kalfası 
ile yerli ustalar yürütmüştür. Çünkü onun 
1 550 -1 557 arasında yoğun biçimde is
tanbul' da Süleymaniye Camii ile meşgul 
olduğu bilinmektedir. 

Kırım'ın en gösterişli mimari eseri olan 
Han Camii'nin yapımında sarı kireç taşı 
ve mermer kullanılmıştır. iç mekanın kı b
le tarafında merkezi kubbe ile aynı çap
ta bir yarım kubbe, yan taraflarında da 
üçer kubbeli iki nef yer alır; bütün ku b be 
kemerlerinin içe gelen ayakları sekizgen 
kesitli dört payeye oturur. Kuzey cephe
sinde beş kubbeli bir son cemaat yeri bu
lunmaktadır; caminin kubbelerinin tama
mı kurşun kaplıdır. Orta mekanın yüksek
liği 22 m., genişliği 11 ,S metredir. Ana 
kubbe sekiz köşeli bir kasnağa oturur; 
kasnağın on altı penceresi orta mekanı 
çok iyi aydınlatmaktadır. Kubbenin çapı 
11 m., birer galeri barındıran yan nef
lerin genişliği 4,65 metredir. Kuzeydeki 
ana kapıdan başka batı ve doğu cephele
rinde de birer kapı mevcuttur. Batı cep
hesinde ayrıca tünel biçiminde bir mer
diven bulunmakta ve küçük, üstü kapalı 
bir balkana çıkmaktadır; oradan da kü
çük bir girişle bu taraftaki galerinin gü
neybatı köşesinde yer alan ve hünkar 
mahfıli olduğu sanılan ahşap bir bölme
ye geçilmektedir. 

Orta mekanın önündeki yarım kubbe
nin altında beş dilimli mihrap bulunmak
tadır. Mihrabın nişi mukarnaslarla dal
durulmuştur; bunun iki tarafında-yarım 
sütunçelerle başlıkları, üstünde de bir 
ayet göze çarpar. Mihrabın sağında orüi
nal olmayan bir minber vardır. Son ce
maat yerinin kemerleri tahminlere göre 
1896 restorasyon u sırasında kapatılarak 
ana kapı dışarıya kaydırılmış ve böylece 
bu girişin çift ahşap kapısı olmuştur. Asıl 
girişi teşkil eden iç kapı zengin bir oyma 
işçiliği gösterir ve kapı kemerleri mer
merden yapılmıştır; üstünde de Arapça 
yazılı bir bant vardır. Son cemaat yerini · 
galeriye bağlayan giriş kaldırılmıştır. Ana 
kapının sağında ve solunda mukarnas ve 
düğüm motifleriyle süslenmiş iki mihra
biye bulunmaktadır. Son cemaat yerinin 
doğu ve batı tarafları duvartarla kapatıl
mış olup mekanı örten beş kubbenin ke-



merleri bu duvarlarla iki paye ve iki mer
mer sütun tarafından taşınmaktadır; or
tada yer alan payelerin önünde de birer 
kör sütun vardır. 

Caminin kuzey duvarında sekizi ku b be 
kemerinin içinde, beşi aşağıda olmak üze
re toplam on üç pencere yer almaktadır. 
Yukarıdakilerin üçü daire biçiminde, beşi 
sivri kemerli, çift sıra teşkil eden aşağı
dakilerin ise üstte bulunan ikisi sivri ke
merli, alttaki üçü dörtgen sövelidir. Do
ğu ve batı duvarlarındaki kubbe kemer
lerinin içinde beşer adet yuvarlak, yan 
neflerin dış cephelerinde ise alt sırada 
üçer adet dörtgen ve üst sırada ikişer 
adet sivri kemerli pencere bulunur; son 
cemaat yerinin yan duvarlarında da aynı 
düzenleme görülmektedir. Güney cep
hesinde alttakiler dörtgen, ortadakiler 
sivri kemerli ve üsttekiler yuvarlak ol
mak üzere üç sıra pencere mevcuttur. 
Yan galerinin güney cephesinde her kat
ta birer pencere yer alır. üst pencereler 
sivri kemerli, alttakiler dörtgen biçimin
de olup alt pencerelerde demir, üstteki
lerde ağaç şebekeler vardır. Bütün bu 
pencereler camiyi görüntüye yumuşak
lık veren bol bir ışıkla doldurmaktadır. 

Bugünkü minareler 1977 yılında baş
layan restorasyon çalışmalarında yapıl
mıştır. O tarihe kadar sadece temelleri 
duran minarelerin ne zaman ve neden 
yıkıldığı bilinmemektedir. Mevcut resim 
ve gezi notlarından birkaç defa yapılıp 
tekrar yıkıldıkları anlaşılan minarelerin 
temellerinden, orijinal hallerinin Mimar 
Sinan'ın bilinen klasik ince Osmanlı mi
nare formunda olduğu anlaşılmaktadır. 
Son cemaat yerinin önünde XVII ve XIX. 
yüzyıllara ait birkaç mezar bulunmakta 
ve eski tarihliferin başka bir yerden bu-

Han camii 
ve içinden 
bir görünüş -
Gözleve 1 

Kırım 

raya nakledilmiş olduğu sanılmaktadır; 
yeniler Kırım Savaşı'nda ölen Osmanlı su
baylarına aittir. Ayrıca burada lll. İslam 
Gir ay tarafından yaptırılan 1 061 ( 1651) 
tarihli bir çeşme mevcuttur. 

Cami zaman içinde büyük tamirler ge
çirmiştir. Bunların en önemlileri, son ce
maat yerinin sütun araları örülerek ka
palı mekan haline getirildiği 1834 tami
ratı ile buranın eski haline çevrildiği , mi
narelerin yapıldığı ve camiye tekrar oriji
nal görünümünün kazandınidığı 1977'
de başlayan büyük restorasyondur. Bu ça
lışmadan sonra yapı 1980'li yıllarda ar
keoloji müzesi olarak kullanılmışsa da 
1990 yılından itibaren geri dönen Kırım 
Tatarları'nın baskısı ile tekrar ibadete 
açılmıştır. 
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HAN-ı CiHAN LODI 

HAN-ı ciHAN tüoi 
( ı.s~,.ı ..:ı~ .,:ıl> ) 
(ö. 1040/1631) 

Babürlü kumandanı 
ve devlet adamı. 

..J 

Asıl adı Pir Han olup 1 S87'de doğduğu 
t ahmin edilmektedir (Cihanglr. s. 42). 
Gurlu akınları sırasında Hindistan'a yer
leşen Afgan menşefi LGöı sülalesine men
suptur. LGdiler, 1451-1 526 yılları arasın
da Hindistan'da hüküm sürmüş ve Ba
bür'ün 1S26'da Panipat Meydan Savaşı'
nı takiben Agra'yı almasına kadar Delhi 
Sultanlığı'nı idare etmişlerdi. 1 SSS'ten 
sonra Afgan ve dolayısıyla LGdi nüfuzu iyi
ce kırıldı ve hanların çoğu Hümayun'un 
himayesine girdi. Pir Han'ın babası Dev
let Han LGöı de Ekber Şah'ın kumandanla
rındandı. Pir Han önce Raca Mansingh'in. 
daha sonra Şehzade Danyal'ın hizmetin
de bulundu. Devlet Han LGdl'nin ölümü 
üzerine Cihangir, ona karşı taşıdığı iyi ni
yetin bir nişanesi olarak oğlunu yanına 
getirtti ve kendisine "salabet han" unva
nı ile 3000 hizmetli ve 1 SOO süvarilik bir 
mansap verdi. Kaynakların belirttiğine 

göre hükümdarın "ferzend" (oğul) diye 
hitap ettiği Pir Han'a sarayda özel bir iti
bar gösterilmiştir. 

1607 yılında hfın-ı cihanlığa terfi ettiri
len Pir Han, Cihangir tarafından Melik 
Anber'i te'dib ve Marata meselesini hal
letmekle görevlendirilerek Dekken'e gön
derildi. Daha önce Nizamşahiler'den ll. 
Nizamşah, M elikAnber gibi akıllı ve güç
lü bir kumandan sayesinde Babürlüler'e 
karşı Maratalar'ı kullanmayı düşünmüş 

ve onları maddi menfaatler karşılığında 
kendi tarafına çekmişti. Bunun ardından 
Babürlüler'e karşı yıpratma savaşları ya
pılmış ve merkezden yollanan kuwetler 
de pek varlık gösterememişlerdi. Cihan
gir'in son olarak gönderdiği Han-ı Hanan 
Abdurrahman da durumu kontrol altına 
alamadı. Bunun üzerine Han-ı Cihfın LG
di Evrengabfıd'a (Khirki) geldi ve burada 
karargah kurdu. Kumandanlar arasındaki 
fikir ayrılıkları Babürlü ordusunda tam bir 
bütünlük sağlamayı önlüyordu. Melik An
ber ve Maratalar'ın arazinin sarp oluşun
dan faydalanarak giriştikleri vurkaç sa
vaşları çoketkili oluyordu; nitekim 1608'
de Ahmednagar'ı ele geçirdiler ve Babür
lüler'le ağır şartlar ihtiva eden bir ant
laşma yaptılar. Han-ı Cihfın LGöı, bu ba
şarısızlığın sebeplerini yazdığı bir mek
tupla Cihangir'e açıkladı ve Dekken'de 
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