
bir alanı kaplar 137,66 x 26. 35 m.l Du
varlar moloztaş, kubbe ve tonozlar tuğla 
ile örülmüş, kapı ve pencerelerde kes
me köfeki taş ı kullanılmıştır. Erkekler 
kısmında kare planlı soğukluğu örten 
pandantifli kubbe alttaki kare, diğerle
ri onikigen olan üç kasnağa oturmakta. 
üstü kiremit kaplı sekizgen piramit bi
çiminde basık bir külahla örtülü bulun
maktadır. Doğu duvarının ekseninde yer 
alan sivri kemerli kapı. çeşitli dikdört
gen çerçevelerin ve bir sivri kemerin ku
şattığ ı Bursa kemerli bir nişin içine alın
mıştır. Kapının yanlarındaki iki pencere
nin dikdörtgen açıklıkları lokmalı demir 
parmaklıklarla donatılmış, tuğla örgülü 
sivri hafifletme kemerleriyle taçlandırıl
mıştır. Ortasında yuvarlak bir basit ha
vuzun yer aldığı soğukluğun güney du
varında da aynı biçimde iki pencere, ay
rıca kare kasnağın güney, doğu ve ku
zey kenarlarında sivri kemerli ve alçı 

revzenli birer tepe penceresi bulunmak
tadır. Sağır olan kadınlar kısmına biti
şik batı duvarında mukarnaslı bir niş 

göze çarpar. llıklık kısmı. üçgenlere otu
ran kubbeyle örtülü kare planlı bir bi
rimle batı yönünde buna açılan dikdört
gen planlı bir eyvandan meydana gel
mekte, doğu yönünde de aynalı tonoz 
örtülü helalar bulunmaktadır. Sıcaklığın 
merkezinde. göbek taşını barındıran ka
re planlı birim yine üçgenlerle geçilen 
bir kubbe ile. kurnaların yer aldığ ı yan
lardaki dikdörtgen planlı ve zeminleri 
yüksek eyvanlar tekne tonozlarla örtü
lüdür. Bu mekanın güneydoğu köşesin
de bir, kuzeyinde de yanyana iki kare 
planlı ve kubbeli halvet yer alır. 

Kadınlar kısmının erkeklerinkine göre 
biraz daha küçük olan soğukluğu, şaşırt
malı yerleştirilmiş iki sekizgen kasnağa 
oturan bir kubbeyle ve kubbe de dışarı
dan basık sekizgen piramit biçiminde, 
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kiremit kaplı bir külahla örtülmüştür. 

Güneybatı köşesi mukarnaslı bir pah ile 
kesilmiş olan soğukluğun batı duvarın
da basık kemerli g iri şle yine basık ke
merli bir niş ve yuvarlak bir tepe pen
ceresi, güney duvarında sonradan deği
şikliğe uğramış kemerli bir pencere ile 
yuvarlak bir tepe penceresi, doğu duva
rında Bursa kemerli bir niş ve kuzey du
varında da ılıklığın kapısı bulunmakta
dır. Dikdörtgen planlı ve tekne tonoz ör
tülü ılıklığın batısında helalar, kuzeyin
de sıcaklık yer alır. Sıcaklık bölümü, bir
birine kemerli açıklıklarla bağlanmış ka
re planlı ve kubbeli dört adet birimin 
meydana getirdiği ters "T" biçiminde bir 
plana sahiptir. Ters "T"nin kuzeydoğu 
ve kuzeybatı köşeleri, aynı özellikleri gös
teren birer halvetle doldurulmuştur. Ha
mamın kuzeyinde. her iki kısmın da boy
dan boya gerisine rastlayacak şekilde 
su haznesi, onun da arkasında külhan ve 
odunluk uzanmaktadır. 
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Iii M. B A H A T ANMAN 

GEDiK PAŞA HAMAMI 

İstanbul'da XV. yüzyılın 
ikinci yarısında yapılan ilk büyük 

çarşı hamamlarından biri. 
_j 

istanbul Gedikpaşa ' da aynı adla anı
lan caddenin kenarında bulunmaktadır. 
Vakfiyesi tesbit edilemeyen yapı , Ekrem 
Hakkı Ayverdi'ye göre Gedik Ahmed Pa
şa tarafından Afyonkarahisar'daki kül
liyeye ibk GEDiK AHMED PAŞA KÜLLiYE

Sİ 1 gelir sağlamak üzere inşa ettirilmiş 
olmalıdır IOsmanlt Mi'marfsi IV, s. 5991 
İstanbul Vakıflan Tahrir Defteri'nden 

GEDiK PAŞA HAMAMI 

bu hamamın bir vakıf eser olduğu anla
şılmaktaysa da nerenin vakfı olduğu be
lirtilmemiştir. inşa tarihini bildiren. fa
kat günümüze ulaşmayan kitabesinin 
metni Tacizade Sadi Çelebi tarafından 
Münşeôt'ta verilmiştir ls 59) Burada 
hamamın adı, yeri ve tarihi, "tarih-i Ha
mam-ı Ahmed Paşa der şehr-i Kons
tantiniyye ... hayr be-yed-i Ahmed " iba
resiyle kaydedilmiştir. "Hayr be-yed-i 
Ahmed" ibaresinin ebcedle karşılığı olan 
879 ( 1474 -75) yılı hamamın inşa tari
hidir. 

Gedik Paşa Hamarn ı 'n ın istanbul 'da 
meydana gelen 1588 ve 1660 yangınla
rı gibi birçok büyük yangından zarar gör
düğü bilinmektedir. 1725 yılında hamam 
civarında başlayan bir yangında Gedik 
Paşa ıvıescidi ile birlikte ciddi bir zarar 
görmüştür. Gedik Paşa Hamarnı 1752 
yılındaki Sabuncu Hanı ve 1865'teki Ho
ca Paşa yangınlarından da etkilenmiş

tir. Günümüzde de asiT görevini yapmak
ta olan hamam, erkekler kısmı diğerin
den daha büyük ölçüde planlanmış bir 
çifte hamamdır. istanbul 'un en önemli 
çarşı hamamlarından biri olan yapının . 

Neşet Köseoğlu tarafından hazırlanan 

istanbul hamamları listesinde adresi 
yanlış verilmiş, şimdi mevcut olmayan 
bir başka hamamla karıştırılmıştır. 

Hamamın her iki kısmının girişleri aynı 
yöne bakıyorsa da kadı nlar kısmının gi
riş cephesi diğerinden 1 O m. kadar ge
ride bulunmaktadır. Yapının önünden 
geçen sokağın seviyesi günümüzde yük
selmiş olduğundan erkekler kısmının 

kapısı çukurda kalmıştır. Bundan dolayı 
ön avluya taş basamaklı merdivenle ini
lir. Erkekler kısmının kare planlı came
kanının üzerini dilimli trompları olan 
14,65 m. çapında bir kubbe örter. Se
kizgen kasnakli kubbenin tepesinde bir 
aydınlık feneri yer al ır. Bu bölümün du
varl arı kubbenin basıncını karşılayabil-

Gedikpaşa Hamam ı · Gedikpaşa 1 istanbul 

547 



GEDiK PAŞA HAMAM! 

mek için oldukça kalın cidarlı yapılmış
tır. Üç adet pencereden ışık alan came
kanın ortasındaki mermer şadırvan ha
vuzdan hiçbir iz kalmamıştır. Ahşap şir
van katına çıkışı. girişe göre sağda arka 
köşede yer alan taş basama klı . ahşap 

korkuluklu bir merdiven sağlamaktadır. 
Alt katta. üç yanda alçak birer seki üze
rinde yan yana küçük soyunma hücre
leri bulunmaktadır. llıklık girişinin so
lunda yer alan küçük mekan kahve oca
ğı ve havlu kafesi olarak kullanılmakta
dır. Bunun üzerini örten dilimli kubbe
ciğe geçişler stalaktitli pandantiflerle 
sağlanmakta . etek kısmını derin oyul
muş . üzerinde diş sıraları bulunan bir 
korniş dolanmaktadır. Sağındaki kub
beli mekan sonradan kapatılarak ılıklı

ğa katılmış olup usturalık olarak kulla
nılmakta ve bir kapıyla helaya açılmak
tadır. Üç eyvanlı ılıkirğın orta safasının 
üzerini. balık pulu şeklinde stalaktitleri 
olan pandantifli bir kubbe örtmektedir. 
Kese yeri olarak kullanılan soldaki ey
vanın tam karşısında ve onunla aynı öl
çülerde olan kapalı bölme halvettir. llık
Jıkta n sıcaklığa geçiş yüksek sivri ke
merli bir kapıyla sağlanmıştır. Bu bö
lüm üç eyvanlı ve dört halvetlidi r. Sekiz
gen biçimli mermer göbek taşının bu
lunduğu orta mekanın üzerini sekizgen 
kasnaklı. üç sıra stalaktitli pandantifleri 
olan 6.45 m. çapında bir kubbe, halvetle
rin üzerini de kubbeler. eyvanların üze
rini ise yanlardan yarım çapraz tonaziar
la beslemeli kubbecikler örtmektedir. 

Kadınlar kısmının soyunmalık ve şı

caklık bölümleri erkekler kısmının aynı
dır. llı klık bölümü ise farklı olarak kub
be ile örtülmüş kare planlı bir mekan 
olup tonoz örtülü dikdörtgen planlı he
laya dar bir koridorla bağlanmaktadır. 
Her iki kısmın hazne ve külhanı hama
mın arka cephesinde enlemesine büyük. 
dikdörtgen pla nlı bir mekan halindedir. 

Soyunmalık ve ılıkhk orta safası döşe
mesindeki yeşil- kırmızı porfir ve mer-
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mer parçalarından yapılmış bordürler. 
göbek taşında iç içe geçmiş gri ve kır
mızı dikdörtgen bordürlerle kurnaların 
bir kısmındaki zarif taş süslemeler de
koratif özellik arzetmektedir. Glück, es
ki yapılardan devşirilerek eyvaniardan 
birinde kullanılan. a!Çak kabartmalı iş

lenmiş Bizans işi bitkisel motifli bir kor
nişten bahsetmekteyse de IProb leme des 

Wö lbungsbaues !, s. 102, şekil 601 bu par
ça yok olmuştur. 

Yapı düzgün kesme taş, moloz taş ve 
harçla inşa edilmiş, soğukluk kubbeleri
nin üzeri kiremitle örtülmüştür. Diğer 

bölümlerin kubbeleri ise taştı r. 
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~ ENiS KARAKAYA 

GEDİKLİ 

Osmanlı saray, merkez, askeri, esnaf 
ve maliye teşkilatlarında 

kullanılan bir terim. 
_j 

Osmanlılar'da genel olarak kadro sa
hibi görevlileri veya herhangi bir mevki 
ve görevi uzun süre i şgal eden kişileri 

belirtmek amacıyla kullanılmıştır . Bu an
lamı ile kelime zamanla bir terim hali
ne gelerek yaygınlaşmıştır. Sadece dev, 
!et memurları için değil aynı zamanda 
enderunda, sarayda ve haremde çeşitli 
vesilelerle görev ve sorumluluk hiyerar
şisi içinde sıkça kullanılmış ve genellikle 
de eski. kıdemli kimseleri belirten bir 
anlam kazanmıştır. Mesela haremde kı
demli cariyelere "gedikli cariye" denil
miştir. Çeşitli yerlerden getirtilen cari-

yeler için bir eğitim kurumu niteliği ta ~ 

şıyan harerne ilk alınan cariyeler "ace
mi " olarak anılır. bunlar zamanla yük
selerek şakird . kalfa. usta ve kadınefen
di olur. kalfa ve ustalar ise genellikle ge
dikli şeklinde adlandırılırdı . Gedikli cari
yeler mutlaka bir hizmetle mükellef olup 
yaptıkları hizmete göre "hazinedar kal
fa. çaşnigTr usta. çamaşırcı usta" vb. un
vanlara sahiptiler. Gedikli cariyeler etek
leri çok uzun elbise giyer. bellerine altın 
işlemeli veya mücevher tokalı kemerler 
takarlardı. 

Enderun teşkilatında her koğuş veya 
odanın sayıları belli gedikiiieri vardı. Bun
lar. aralarından en kıdemliyi kendilerine 
ait işleri yürütmek için vekil seçerlerdi. 
Bunlara "gedikliler muhtarı " denirdi (Ab
durrahman Vefik, 1, 2091. Yine saray hiz
metinde olup "müteferrika'' unvanıyla 

anılan hizmetiHer maaşlı ve gedikli ol 
mak üzere iki kısma ayrılırlardı. IV. Meh
med zamanında bunların sayısı 200 ki
şiydi (Abdu rrahman Abd i Paşa , MTM, 1/3, 
s. 5431. Aynı şekHde padişah muhafızlığı 

görevinde bulunan solaklar da gedikli 
statüsünde olup sayıları değişmezdi IBA. 
fVID, nr. 7. s. 500) . Osmanlı merkez teşki 

latında Divan - ı Hümayun çavuşlarının kı
demlilerine "gedikli divan çavuşu" adı 

verilirdi. Bunların başlıca görevleri di
van toplantıları sırasında teşrifat hizme
tinde bulunmak. padişah fermanını taş
radaki vezir veya valilere. padişah mek
tubunu yabancı devlet hükümdarlarına 
götürmek ve yüksek rütbeli suçluların 

ölüm veya sürgün cezalarını infaz etmek 
şeklinde özetlenebilir. Gedikli Divan-ı Hü
mayun çavuşları. XVI. yüzyılın ikinci ya
rısından itibaren İstanbul'da bulUnan 
yabancı sefarethiinelerde yeniçerilerle 
birlikte muhafızlık yapmışlarsa da bu 
hizmetleri uzun şürmemiş, bu görev da
ha sonra tamamen yeniçerilere bırakıl
mıştır. XVII. yüzyıl ortalarında gedikli ça
vuşların sayısı 200 kadardı (Abdurrah
man Abdi Paşa , a.e., s. 5431. Merkez teş
kilatında iç hazineye ait defterleri tutan 
görevlilere de "gedikli efendi " denirdi. 
Genellikle sayı ları dört olan bu görevli
lerin en kıdemlisi başefendi. diğerleri 

ikinci. üçüncü ve dördüncü efendi un
vanlarıyla anılırlardı ! Abd urral:ıman Vefik, 
ı. 2091. Gedikli defter-i hakanT katipleri
nin sayısı XVII. yüzyılda on altıya, şiikird
lerinin sayısı da yirmi altıya çıkmıştır . 

Hacegan-ı Divan-ı Hümayun denilen 
divan katipierine "gedikli katibi" denir
di. Bunlardan biri ölünce tasarruf ettiği 
zeamet. eğer katiplik yapabilecek nite-


