
rülmektedir. ingiliz yazar G. Jeffery de 
kaynak göstermeksizin G. Mariti'nin, bu 
hanın Muzaffer Paşa evkafından oldu
ğunu yazdığım bildirir. Güney Anadolu'
daki Alaiye (Alanya) ile Kıbrıs arasında 

yapılan ticarette tüccarlar bu handa ko
nakladıklarından buraya Alaiyeliler Hanı 
denildiği gibi o zaman Anadolu'nun gü
ney kıyıları Karaman eyaleti sayıldığı için 
Karaınanlılar Hanı da denilmiştir. 

Hanın yapım tarihini kesin olarak bil
diren bir kitabe yoktur. Bir arşiv belge
sinden (BA, Ruüs Defteri, nr. 221, s. 164), 
18 Safer 979 ( 12 Temmuz 1571) tarihin
de Muzaffer Paşa'nın Kıbrıs kalelerinin 
tamiri için istanbul'dan mimar istediği 
ve bunun için Bostan adlı bir mimarın 
gönderildiği öğrenilmektedir. Aynı mi
marın Lefkoşe'deki bu hanı da yapmış 
olması mümkündür. 

Büyük Han Kıbrıs'taki Türk idaresi bo
yunca esas görevine uygun olarak kul
lanılmıştır. Ancak adada bir süre araş
tırma yapan Jeffery'nin 1918'de bildir
diğine göre bina Kıbrıs'ın ana cezaevine 
dönüştürülmüş ve o sıralarda hala bu 
kullanışın izlerini taşımaktaydı . Bir ara 
fakir ailelere barınak olmuş, İngiliz ida
resinin sonlarına doğru tamirine başlan
mış, fakat çalışmalar uzun bir müddet 
tamamlanmadan kalmıştır. Halen tamir 
çalışmaları sürmektedir. 

Büyük Han. klasik dönem Osmanlı
Türk hanları tipinde, kesme taştan inşa 
edilmiş iki katlı bir yapıdır. Hanın esas 
girişi, dışarıya sivri bir kemerle açılan 
bir eyvan biçimindedir. Bu cephede han 
duvarına bitişik olarak tek kat üzerine 
bir sı ra halinde dükkanlar yer alır. Bun
lar sonraları çok bozulmuştur. Asıl giri
şin tam karşısında ikinci bir kapı vardır. 
Ön cephedel~i çapraz tonazla örtülü dük
kanlar, esas hanın alt katında bitişik ol
dukları hücrelerle bağlantılıdır. Alt ka
tın gözleri tekne tonozlarla örtülü olup 
avlunun dört tarafında uzanan revaklara 
açılırla r. Çapraz tonozlu bu revaklar sivri 
kemerlidir. Bunların payeleri belirli bir 
üslüba işaret etmeyen başlıklara sahiptir. 

Büyük Han'ın 
alt kat plaii ı 

(Gönül Öney'den) 

ve avlusundaki 
köşk mescid 

Avlunun iki köşesinde yukarı kata çı 

kışı sağlayan birer taş merdiven vardır. 
Üst kat odaları tüccarların barınması için 
kullanıldığından hepsi dışarıdan ışık alan 
birer menfeze sahiptir. Her oda birer 
tekne tonazla örtülü olup önlerinde do
laşan revak çapraz tonozlarla örtülmüş
tür. Revakların sivri kemerlerini taşıyan 
sütunların başlıkları da zemin katında 
olduğu gibi kaba işlenmiş ve belirli bir 
üslübu aksettirmeyen bir işçiliğe sahip
tir. Kapı ve köşelerdekiler de dahil ol
mak üzere üst katta kırk hücre vardır. 

Büyük Han'ın avlusu ortasında, namaz 
rnekanına iki taraflı merdivenle çıkılan 
sekizgen planlı bir mescid vardır. Bazı 

cephelerinde pencereleri olan ve üstü 
bir kubbe ile örtülü bulunan mescidin 
alt katı sütunlara oturan kemerler ha
lindedir. Benzerlerinde olduğu gibi bu
rada aslında bir şadırvanın bulunması 
gerekir: ancak sonraları bu şadırvanın 
akar suyu kemer aralıklarının bazıları 

kapatılarak bir çeşmeye dönüştürülmüş
tür. 

Jeffery, burada 1 ,50 m. yüksekliğin
de bacalar tesbit etmiş ve bunlara da
yanarak Büyük Han'ın kuzey kanadının 
belki Türkler'den önce Ortaçağ içlerin
de yapılmış olabileceğini ileri sürmüştür. 
Ancak bu görüş hiçbir ilmi esasa dayan
mamaktadır. Lefkoşe'de Türk dönemi 
mimarisinin en belirli örneği olan Bü
yük Han. her özelliğiyle klasik Osmanlı 

Büyük Han 
Lefkoşe 1 

Kuzey 
Kıb rı s 

Türk 
Cumhuriyeti 

BÜYÜK KAPI 

han ve kervansaraylarının bir numune
sidir. Orta avlusundaki fevkani mescidiy
le, Bursa'da Yıldırım Bayezid'in XV. yüz
yıl sonunda yaptırttığı Koza Hanı'na ve 
ı. Mehmed'in XV. yüzyılda inşa ettirdiği 
İpek Ham'ndaki mescidlere benzer. Bü
yük Han, Kıbrıs'ın Osmanlı dönemi Türk 
mimari eserleri arasında en başta ge
len anıtlardandır. 
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Necip Fazı! Kısakürek'in 
(ö. 1983), 

mürşidi Abdülhakim Arvasi'yi 
anlattığı eseri. 

_j 

Necip Fazı! Büyük Doğu dergisinde 2 
Kasım 1945'ten itibaren "Halkadan Pırıl
tılar" başlığıyla bir çeşit yeni evliya men
kıbeleri tarzında kısa hayat hikayeleri, 
anekdotlar ve veeizeler yayımlamaya baş
ladı. Bu seri, ifade değişiklikleri ve bazı 
ilavelerle, aynı isim veya "Veliler Ordu
sundan 333" adı altında derginin hemen 
bütün dönemlerinde devam etti. Ayrıca 
1948'den itibaren kitap halinde de çe
şitli baskıları yapıldı. 

1965 yılında yayımlanan Büyük Kapı 
ise (2. bs . 1966) yazarın bu türe girebi
lecek yazılarının biraz daha geliştirilme
sinden doğmuştur. Kitaplarının tertibi, 
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BÜYÜK KAPI 

taşıdığı isimler ve tefrikaları arasındaki 
ilişkileri çok karışık olan Necip Fazıl 'ın 

Büyük Kapı'sı da daha sonra O ve Ben 
(İstanbul ı974, 4. bs. ı987) adıyla bazı de
ğişiklikler yapılarak yeniden yayımlan
mıştır. 

Eser üç bölümden meydana gelir. "Ta
nıyıncaya Kadar" adını taşıyan birinci bö
lümde, Necip Fazıl 'ın 1904-1934 yılları 
arasında Çemberlitaş civarındaki konak
ta başlayan çocukluk yılları , Cumhuriyet 
döneminde Avrupa'ya gönderilmesi ve 
Paris'teki hayatı anlatılmaktadır. "Tanı
dıktan Sonra" adlı ikinci bölümde, 1934-
1943 yılları arasında, Abdülhakim Arva
si ile tanışması, düştüğü bunalım ve şüp

heler, bunlara onun verdiği cevaplar bu
lunmaktadır. Büyük Kapı'da "Vefatın

dan Beri", O ve Ben'de ise "O Günden 
Beri" adını taşıyan üçüncü bölümde ise 
Abdülhakim Arvasfnin ölümünden sonra 
yazarın karşılaştığı sıkıntılar ve bu sıkın
tıları mürşidinin manevi desteğiyle nasıl 
yendiği anlatılır. 1943-1947 yılları arasın
daki dönemin ele alındığı bu bölümde 
ayrıca Necip Fazırın Büyük Doğu mace
rası , hapishane hayatı ve nefsini istedi
ği gibi terbiye edemeyişinden duyduğu 
ıstırap etkili bir şekilde dile getirilir. 

Büyük Kapı'dan sonra yayımlanan 

Büyük Kapı-Ek ise (İstanbul ı 966). Bü
yük Doğu'nun 1954 ve 1959 yıllarında 
yayımlanan sayılarında çıkan "Altın Hal
ka" başlıklı yazılardan teşekkül etmiş

tir. Bu sonuncu kitap, Nakşibendi tari
katının Hz. Ebü Bekir'den başlayıp Ebü'I
Hasan Harakani, Ebü Ali ei-Farmedi ile 
Mevlana Halid ei-Bağdadfye ulaşan ko
lundaki velilerin menkıbevi biyografıle
rini ihtiva eder. Büyük Kapı-Ek'te Sey
yid Fehim Arvasi'ye kadar otuz iki, Baş
buğ Velilerden 33'te aynı kadroya Ab
dülhakim Arvasi de dahil edilerek otuz üç 
veli zikredilmiştir. Her iki kitapta birinci 
halka olarak Hz. Peygamber yer almak
tadır. 
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Büyük 
Kapı'nın 

Ilk baskısının 
kapağı 
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BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

(bk. TÜRKİYE BÜYÜK MillET MECLiSi). 
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BÜYÜK OSMAN BEY 

(bk. OSMAN BEY, Büyük). 

BÜYÜK VALiDE HANI 

İstanbul'da 
XVII. yüzyılda yapılan 

şehrin en büyük ticaret ham. 

ı 

~ 

ı 

~ 

Ana cephesi Sultanhamam'dan Beya
zıt' a çıkan Çakmakçılar Yokuşu boyun
ca lll. Sultan Mustafa Camii hizasından 
başlayıp yokuşun üst tarafına kadar de
vam ederek arka taraftan da Uzunçar
şı'da ibrahim Paşa Camii yanına kadar 
geniş bir alanı kaplar. Haliç'e hakim bir 
sırt üzerinde bulunmaktadır. Ölçüleri 
bakımından istanbul'un en büyük tica
ret hanı olan Büyük Valide Hanı, Sultan 
IV. Murad'ın (1632- ı 640) saltanat yılları 
içinde padişahın annesi Valide Kösem 
Sultan tarafından başta Üsküdar'daki 
Çinili Cami olmak üzere çeşitli yerlerde
ki hayratına gelir sağlamak gayesiyle 
yaptırılmıştır. Evliya Çelebi'nin yazdığı
na göre hanın yerinde ewelce Cerrah 
Mehmed Paşa'nın sarayı bulunuyordu. 
Yıkılmış veya yanmış olan bu sarayın ye
rinde inşa edilen bu "şeddadi" hanın bir 
tarafında da dört köşe bir cihannüma 
kule yükseliyordu. Naima'nın ifadesine 
göre Kösem Sultan'ın yirmi sandık florin 
altını olan şahsi serveti bu kulede sak
lanıyordu. Sultanın ölümünden sonra bu 
muazzam hazine devlete kalmıştır. 

Büyük Valide Ham'nın bir köşesinde 
gerçekten kare planlı bir kule bulunmak
tadır. Schneider'in görüşüne göre bu ku
le Bizans çağından kalmıştır. impara
torun saray muhafızının (Drungarios tes 
Biglas) makamı olan Vigla'nın da (Bigla) 
bu çevrede olması muhtemeldir. Bir ih
timale göre kule bu Vigla'ya aittir. An-

laşıldığına göre kule Büyük Valide Ham'
nın inşasından önce de vardı. Nitekim 
1544-1555 yılları arasında istanbul'da 
topografya ve arkeoloji incelemeleri ya
pan Fransız, Albi'li Pierre Gilles bu kuleyi 
Eirene Kulesi olarak adlandırır. 1 553-
1 555 yıllarında istanbul'da bulunan ve 
Galata sırtlarından şehrin büyük bir pa
norama manzarasını çizen Alman, Flens
burglu Melchior Lorichs de (Lorck) bu bü
yük resimde Uzunçarşı'daki ibrahim Pa
şa Camii'nin az berisinde bu kuleyi bü
tün heybetiyle göstermiştir. O sıralarda 
hayli yüksek olan kule sonraları alçalmış
tır. XIX. yüzyıl sonlarına doğru Sebah
Joaillier fotoğrafhanesi tarafından Ga
lata Kulesi'nden çekilen resimlerde ku
le kare şeklindeki kitlesiyle belli olmak
tadır. Bugün ise artık çevredeki yük
sek yapılaşma yüzünden daha az belir
gindir. 

Büyük Valide Ham'ndaki odalarda ge
nellikle bekarlar yaşıyordu. Bunlardan 
bazıları sonradan Osmanlı tarihinin ta
nınmış kişileri olmuşlardır (Ul.ri Mehmed 
Efendi, Yeğen Mehmed Paşa gibi). Fakat 
handa büyük ölçüde iranlılar ve Şii Azeri
ler barınıyordu. Bunların arasında bazı 
Ermeni tüccarların da varlığı bilinmekte
dir. J. de Thevenot'dan öğrenildiğine gö
re istanbul'a gelen bazı yabancılar da 
XVII. yüzyılda bu handa kalıyorlardı. 1652 
yılında, yani Valide Ham'nın inşasından 
pek az sonra istanbul'a gelen Fransız sey
yahı, padişahın annesi tarafından yaptı
rılan bu hanın şehirdekilerin en güzeli 
olduğunu belirterek yabancı tüccarların 
burada daima barınacak ucuz bir oda ile 
mallarını koyacak bir ardiye bulduklarını 
yazar. Burada o yıllarda her yolcuya bir 
yatak, örtüler, halı ve yastıldar verilmek
teydi. Ancak iranlı Şiiler Büyük Valide 
Ham' nı bir merkez yapmışlar ve muhar
rem ayini bu hanın birinci avlusundaki 
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