
rafında sıralanan ahşap dükkanlar 19SO'li 
yıllarda yandıktan sonra da bugün gö
rülen beton kitapçı dükkaniarı yapılmış
tır. Zelzeleden sonra üstü açılan Çadır
cılar, yakın tarihlere kadar hurdacılar 

ve kısmen bakırcılar çarşısı iken son bir
kaç yıl içinde antika, turistik eşya vb. çar
şısına dönüşmüştür. Kalpakçılar ise da
ha çok yeni ziynet takılan ile altın eşya
nın satışı yapılan dükkaniarta doldurul
muştur. Büyük Çarşı'nın içindeki sokak
ların hemen hepsi eski özelliklerini kay
bederek yeni ve fazla kaliteli olmayan 
malların satışı yapılan yerler halini almış
tır. Eski çarşı esnafı adabmm bugün ha
la muhafaza edildiği de artık söylenemez. 
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BÜYÜK ÇORAPÇI HANI 

İstanbul'da muhtemelen 
XVI. yüzyılda inşa edilmiş olan 

bir ticaret hanı. 
_j 

Şehrin içinde Mahmutpaşa caddesi 
ile Fincancılar Yokuşu kavşağı köşesin
de bulunur. Hangi tarihte ve kim tara
fından yaptınldığı bilinmemektedir. Bir 
söylentiye göre XVI. yüzyılda Kaptanı

deıya Piyale PaŞa (ö 9851 1578) tara
fından hayratına gelir sağlamak üzere 
vakıf olarak inşa ettirilmiştir. Mimari
si bakımından XVI. yüzyıl üslübu ve tek
niğine uygun görünmekle beraber bu 
görüşü destekleyecek başka bilgi yok
tur. Piyale Paşa vakıflarının araştırılma
sı ile bu hususta kesin bir sonuca van
labilir. 

İki tarafından sokaklarta sınırianan 
han. arazinin meyilli oluşu ve şehir do
kusu yüzünden muntazam bir şekle sa
hip değildir. Benzeri bütün hanlarda ol
duğu gibi ortasında yine intizamsız ve 
yamuk biçimde bir açık avlusu vardır. 

Oldukça itinalı işçilikle taş ve tuğladan 
karma olarak yapılan Büyük Çorapçı Ha
nı'nın iç bölümlerinde moloz taş kullanıl
mıştır. Revak kemerlerinrtaşıyan paye
lerin bugün çok bozulmuş olduğu görül
düğü gibi kapı ve pencereler de asli bi
çimlerini kaybetmiştir. 

İki katlı olan hanın alt katı malların 
depolanması için düşünülmüş, üst kat 
odalarda ise tüccarlar barınıyar olmalıy
dı . Alt katta pencere bulunmayışı. üst 
katta ise her hücrenin bir pencere ile 

Büyük Doğu ' nun bazı say ı la rının kapakları 

BÜYÜK DOGU 

dışarıdan hava ve ışık alması bu görüşü 
desteklemektedir. Büyük Çorapçı Ham'
nın girişi kemerli bir açıklık halinde Mah
mutpaşa caddesi üzerindedir. Buradan 
beşik tonozlu bir dehliz iç avluya açılır. 

Dehlizin iki yanındaki merdivenler yuka
rı kata çıkışı sağlar. Yapılan çeşitli mü
dahalelerle han bugün çok değişmiş ol
duğundan mimari özelliklerini görmek 
imkanı kalmamış gibidir. 
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Eylül 1943'ten başlayarak 
çeşitli aralıklarla 

Mayıs 1978'e kadar yayımlanan 
fikri, edebi, siyasi ve dini 

L 
muhtevalı dergi. 

_j 

Necip Fazı! Kısakürek daha önce yayım
ladığı Ağaç dergisinden sonra ll. Dünya 
Savaşı· nın en buhranlı zamanında daha 
çok siyasi ağırlığı olan yeni bir dergi çı
karır. İstanbul'da ilk sayısı 1 Eylül 1943'
te çıkan Büyük Doğu, otuz beş yıl sü
reyle zaman zaman kapatılarak ve her 
defasında birinci sayıdan başlamak üze
re Türk basın hayatının sürekli ve önem
li bir yayın organı olmuştur. Haftalık. ay
lık ve günlük olarak toplam 512 sayı çı
kan derginin dönemleri, çıkış tarihleri, 
sayıları, başlıca yazı serilerinin ilk çıkış
ları ve diğer özellikleri şöyledir: 
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