
HASEKi HAMAMI 

Zübde-i Vekayiat'ta hamamın, 1 z Ce
maziyelewel 111 S'te (23 Eylül 1703) vu
ku bulan Bahçekapı yangınında zarar gör
düğü kaydedilmiştir. Fakat bundan son
ra tekrar ihya edildiği anlaşılmaktadır. 
Heinrich Glück'ün 1916 -1917 yılları ara
sında yaptığı incelemede hamamın ka
dınlar kısmı harap halde olmakla bera
ber erkekler kısmı henüz çalışır durum
da idi. Ancak hamam Vakıflar İdaresi ta
rafından 1930 yılına doğru bütünüyle yık- . 
tırılmış, arsası bir süre boş durduktan 
sonra yerine bir iş hanı yaptırılmıştır. 

Bu çifte hamamın yapı tekniği, mima
ri özellikleri ve süslemesi hakkında yeter
li bilgi yoktur, yalnız planı mevcuttur. Fa
kat Glück tarafından yayımlanan ve bi
nanın yarısını belirten plan ile Haskan'ın 
kitabında Zühtü Başer'in çizdiği plan iki 
kanadın birleşmesi bakımından uyuşmaz

lık göstermektedir. Başer'in çiziminde 
sağda olan kadınlar kısmı Glück'ün pla
nında kalıntı halinde ve soldadır: 

Glück'ün verdiği ölçüye göre kare plan
lı soyunma yerleri içte 1 Z,SO m. kadar 
olup duvar kalınlığı 1 ,SO m. idi. Üstü kub
be ile örtülü olan bu mekanın girişi sokak 
cephesinin ortasında bulunuyordu. içeri
de, üç duvar önünde ağaç direkiere daya
nan ahşap sayetanlar dolaşıyordu. Kare
den kubbeye geçiş, köşelerde her biri mu
karnaslı üçer konsola oturan, iç yüzeyleri 
istiridye kabuğu gibi yivli tromplarla sağ
lanmıştı. Camekanın ortasında her bir 
kenan 0,80 m. ölçüsünde sekizgen bir 
şadırvan vardı. llıklık bölümüne geçit ve
ren kapının yanında da kahve ocağı bulu
nuyordu. Kemerlerle ayrılmış kubbeli 
dört bölüm halindeki ılıklığın solunda yer 
alan bir çıkintının içinde helalar mevcut
tu. En sağdaki bölüm ise yana taşıyordu. 
Glück'ün bildirdiğine göre, helalara kom
şu bölüm ün duvarında derin bir nişle bu
nun içinde bir tekne bulunuyordu. Bu as
lında, "yahudi çukuru" denilen ve Muse
vller'in de gittikleri hamamlarda görülen 
küçük havuz olmalıdır. İki kapıdan geçi
len sıcaklık altı eşit bölüme ayrılmış olup 
her birini örten pandantifli kubbeler, or
tadaki iki kalın sütuna bindirilmiş kemer
ler tarafından taşınıyordu. Glück yapıyı 
incelediği sırada geniş ve köşeleri pahlı 
bir şekil üzerine oturan bu sütunların alt 
ve üst uçlarında tunç bilezikler bulunu
yordu. Bu sekinin üst yüzeyi porfirden 
bir levha ile süslenmişti. Soldaki son ve 
helaların duvarına komşu sivri kemerli 
bir nişin içinde de su bağlantılı bir tekne 
vardı. 
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Sıcaklığın dip duvarındaki üstü kubbe 
ile örtülü geniş kemer bir eyvan halinde 
açılmış, iki yanında ise kubbeli halvet hüc
releri yer almıştı. Sağdaki hücre, yana çı
kıntı halinde olan diğer hücreden bir ke
merle ayrıl mıştı. Her harnarnda olduğu 
gibi dış cephede su haznesiyle külhan bu
lunuyordu. Erkekler kısmına bitişik olan 
kadınlar kısmının öteki ile aynı plana sa
hip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak eser
den hiçbir iz kalmadığından Zühtü Ba
şer'in çiziminde görülen bazı problemle
ri çözmek artık mümkün değildir. Eser
leri yaşatması gereken bir idarenin, Türk 
sanatının değerli bir yapısını yok edişine 
üzülmernek mümkün değildir. 
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HASEKİ KÜLLİYESİ 

İstanbul Haseki'de 
XVI. yüzyıla ait külliye. 

_j 

Cami, medrese, sıbyan mektebi, çeş
me. imaret ve darüşşifadan meydana ge
len külliye, Kanuni Sultan Süleyman'ın ün
lü hasekisi Hürrem Sultan (ö. 1558) adı-

Haseki Külliyesi 'nin genel görünüşü- istanbul 

na Mimar Sinan'ın hassa başmimarı ol
duktan sonra yaptığı ilk eserdir. XIX. yüz
yıldan itibaren Haseki adıyla anılan Av
ratpazarı (geniş bilgi için bk. DİA, N, 125) 

semtinde kurulmuştur. Peçuylu İbrahim 
(Tarih, ı, 298) ve Evliya Çelebi (Seyahat
name, ı. 165), külliyenin burada yapılma
sının Kanuni'nin eşine gösterdiği bir in
celik olduğunu yazar. 

958 (1551) tarihli vakfiyesi Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bulunan (Esad Efen
di, nr. 3752/1; Bağdattı Vehbi Efendi, nr. 
200 112) külliyenin ilk yapılan birimi cami 
olup medrese ve sıbyan mektebi bir yıl, 
imaret ve darüşşifa ise on iki yıl sonra in
şa edilmiştir. Bu durum külliyenin bir bü
tün olarak planlanmadığını, binaların de
ğişik zamanlarda ayrı ayrı düşünülerek 
tasarlandığını gösterir. Cami Haseki cad
desinin bir yanında, medrese, sıbyan 
mektebi, imaret ve darüşşif3 ise diğer ya
nında yer almaktadır. 

Cami. 945 ( 1538-39) yılında tek kubbe
li şemada inşa edilen cami dışarıdan yük
sek bir yuvarlak kasnağa, içeriden istirid
ye kabuğu biçiminde tromplara oturan 
11 ,30 m. çapında bir kubbenin örtlüğü 
kare planlı harimle pandantifli beş ku b
benin örtlüğü son cemaatyerinden oluş
maktaydı. Fakat yapı cemaate dar geldi
ğinden vakfın mütevellisi Hasan Bey'in is
teğiyle 161Z'de Sedefkar Mehmed Ağa'
nın doğu duvarın ı kaldırıp iki sütuna 
oturtulmuş üç kemerli bir açıklıkla geçi
len. aynı büyüklükte kubbe ile örtülü bir 
mekan ilave etmesiyle iki misli genişletil
miş, bu arada mihrabı da çift kubbeli 



Haseki Camii 

hale gelen harimin orta eksenine kay
dırılmıştır. Son cemaat yeri, başlıkları 
baklavalı beyaz mermer sütunlara ba
san sivri tuğla kemeriere oturtulmuş 
beş kubbe ile örtülüdür ve sonradan 
eklenen kubbeli birimin önünde devam 
etmez. Üzerinde kitabenin yer aldığı 
cümle kapısı istiridye niş içerisindedir; 
yanlarında da yine istiridye nişli iki mih
rabiye bulunmaktadır. 

Harimi aydınlatan iki sıralı pencereler
den alttakiler dikdörtgen söveli, üstteki
ler sivri kemerlidir. Dıştan sekizer kemer
li payanda ile desteklenmiş yuvarlak kas
nakit ku b belere açılan yedişer pencere de 
sivri kemerlidir; iki kubbenin birleşme ye
rine rastlayan sekizinci pencereler ise sa
ğırdır. Doğu ve kuzey yönde " L" şeklinde 
uzanan ahşap bir maksureve bunun kıb
le duvarına bağlanan köşesinde hünkar 
mahfili yer alır. Dışa taşkın olmayan mih
rap alçıdan yapılmış ve bugün beyaz mer
mer görünümü verecek şekilde bayan
mıştır; nişinin kavsarası mukarnaslarla 
doldurulmuş. bordürü de kabartma ha
linde üst üste sıralanmış vazoda çiçek
lerle süslenmiştir. Minber mermerden 
yapılmıştır ve oldukç~ sadedir. Harim ta
mamen kalem işi siıslemelerle donatıl

mıştır. Kubbede lacivert, kırmızı ve yeşil 
rengin hakim olduğu şemse ve yıldız mo
tifleriyle arabeskler, duvarlarda ise kalıp
la yapılmış baskı tezyinat göze çarpar; 

hünkar mahfilinde de kıble yönünü gös
teren perde motifli kalem işi bir mihrap 
deseni dikkat çeker. 

Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan 
küfeki taşından yapılmış minarenin kalın 
gövdesi ve petek bölümü çok köşelidir; 
şerefe altında nişli çıkmalar, korkulukla
rın taş levhalarında da geometrik desen
li kabartmalar vardır. Şadırvanın ise hiç
bir mimari özelliği yoktur. 

Çeşme. Haseki caddesinin kuzey tara
fında külliyeye girişi sağlayan üç kapı bu
lunmaktadır; bunlardan doğudaki med
reseye, ortadaki sıbyan mektebine, batı

daki imarete aittir. imaret ve sıbyan mek
tebi kapılarının arasında XVI. yüzyıl yapı
sı kesme taştan bir çeşme yer alır; üze
rindeki mermer kitabeden 1180 (1766) 
yılında ananldığı anlaşılmaktadır. Klasik 
tarzdaki dikdörtgen çerçeve içinde sivri 
kemer nişli çeşmenin ayna taşına, iki sü
tun tarafından taşınan yuvarlak kemerli 
bir kabartma işlenmiştir. Teknesi kısmen 
yol seviyesinin altında kalan çeşmenin su
yu halen akmamaktadır. 

Medrese. Caminin karşısında bulunan 
medrese 946 (1539-40) yılında inşa edil
miş klasik tipte bir yapıdır ve sokak cep
hesinin merkezindeki kapıdan girilen re
vakit bir avlunun üç yanını çevreleyen ka
palı mekanlardan meydana gelmektedir. 
Dershane kapının karşısındaki revakın or
tasında yer alır; 6,80 m. çapındaki kub
besiyle medresenin kitlesinden dışarı taş
mıştır. Dershanenin iki yanına üçerden 
altı. avlunun iki yanına beşerden on oda 
yerleştirilmiştir; bunların hepsi kubbe
lidir ve içlerinde birer ocak bulunur. Yan
lardaki oda dizileri arasında karşılıklı iki
dar mekan vardır. Beşik tonazla örtülü 
bu mekanlardan doğudaki dar ve karan
lık bir hücre. batıdaki ise sıbyan rnekte
bine ve diğer yapılara geçit veren bir deh-
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lizdir. Revak kemerleri kırmızı ve beyaz 
taştan almaşık tarzda örülmüş, sütunlar 
beyaz mermer ve somakiden yapılmıştır; 
bunların dört tanesi nilüfer çiçeği biçimi, 
diğerleri baklavali başlıklara sahiptir. Zam
bak motifli alınlıkla taçlandırılmış ana ka
pı ile dershane kapısının üzerinde bulu
nan renkli sır tekniğinde yapılmış 946 
(1539-40) tarihli iki çini pano. medrese
nin çok harap olduğu yıllarda koruma 
amacıyla yerlerinden çıkarılarak Çinili 
Köşk'e götürülmüştür; pencere alınlık
larındaki çinilerden ise bugün hiçbir iz 
yoktur. 

Mübahat Kütükoğlu'nun neşrettiği ru
mi 20 Ağustos 1330 (2 Eylül 1914) tarihli 
istanbul medreselerinin durumları hak
kındaki ayrıntılı rapordan (bk. bibl.) med
resenin o yıllarda tamire muhtaç bir hal
de olduğu ve kadro dışı bırakıldığı anla
şılmaktadır. 

Sıbyan Mektebi. Medresenin doğusun
da yer alan kare planlı yanyana iki birim
den meydana gelen mektebin iki yönlü 
dörder basarnakit merdivenle çıkılan bi
rinci birimi iki cephesi sütunlu açık ders
hane, ikinci birimi ise kapalı dershanedir. 
Açık dershanenin caddeye bakan cephe
si kapalı olup altlı üstlü ikişer penceresi 
mevcuttur. Her iki birim de düz tavanlı 
ve dört yüzeyli oturtma çatı ile örtülüdür. 
Açık bölümleri yağmurdan korumak ama
cıyla ahşap çatının sütunlu cepheler üs
tünde dışarıya taşınlması ve enli saçağın 
Haseki caddesi üzerinde yazlık dershane 
ile medrese arasında bulunan dış kapının 
tepesinde döndürülerek duvara sapla
nan sundurmaya dönüşmesi önemli bir 
ayırıntıdır. Binanın önündeki havuzlu alan 
muhtemelen oyun bahçesi olarak düzen
lenmiştir. Kitabe yeri boş duran rnekte
bin yapılış tarihi bilinmemekle birlikte 
medresede kullanılan nilüfer çiçeği mo
tifli başlıkların burada da kullanılması iki 
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Haseki Camii'nin kubbe içinden bir görünüş 

yapının birlikte ele alındığına işaret et
mektedir. Kapalı dershanenin hemen ya
nında küçük ve oldukça bakımlı bir hazlre 
vardır. Mezar taşlarından çoğunun müte
vellilere, külliyede hizmet eden kişilere ve 
onların aile fertlerine ait olduğu görülür. 

İmaret. Haseki caddesi üzerinde külli
yeye girişi sağlayan üçüncü kapı imarete 
aittir. Buradaki kitabede imaretin 957 
( 1550) yılında Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından yaptınldığı belirtilmekte, fa
kat mimarının adına yer verilmemekte
dir. Ancak tezkirelerde de hakkında her
hangi bir bilgiye rastlanmayışına rağmen 
yapının Mimar Sinan veya onun kontrolü 
altında kalfalanndan biri tarafından ya
pıldığı kabul edilmektedir. İmaret kuzey
de üç, doğu ve batı yönlerinde beş ke
merli bir revakla çevrilmiş ve revaklar 
bakiava başlıklı sütunlara oturtulan pan
dantifli kubbelerle örtülmüştür. Avlunun 
kuzeyinde bulunan mutfak, iki büyük 
kubbeli mekanla bunların arkasında yer 
alan dört küçük kubbeli ve ocaklı aşevi 
bölümlerinden oluşmaktadır. Vanlarda 
dikdörtgen planlı ve çift kubbe örtülü 
ikişer adet salon bulunmakta ve aralarına 
konulan beşik tonozlu dehlizlerden batı

daki sokağa, doğudaki darüşşifa aralığı
na açılmaktadır. 

Darüşşifa. Külliyenin en özgün ve Os
manlı mimari tarihinde eşine rastlanma
yan yapısı darüşşifactır ve özellikle fazla 
büyük olmayan bir külliyede başlı başı

na bir birim olarak yer alması açısından 

önem taşımaktadır. Kapısındaki kitabe
nin son mısraı Ayvansarayi'ye göre "Da
rü'ş-şifa nafi'-i nas-ı cihan"dır (Hadlka

tü '1-cevami', ı. ı o ı) ve ebced hesabı ile 
957 (1550) tarihini vermektedir; ayrıca 
biri 1892, diğeri 1911 tarihli iki de ona
rım kitabesi vardır. Bina, sekizgen avlu
nun beş kenan etrafındaki kubbeli oda
lar ve kuzeydeki giriş yeriyle değişik bir 
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plan gösterir. Kuzey cephesi sokağa uya
cak şekilde düzenlenmiştir. Sekizgen av
lunun doğu, batı ve güney yönlerinde iki 
sıra halinde yer alan mekanlar çift kub
belidir. Güneydoğu ve güneybatı köşele
rinde ise üzerieri birer büyük kubbe ile 
örtülü olan ve geniş kemerlerle eyvan gi
bi avluya açılan birimler yer alır. Avlu et
rafındaki rnekanlara geçişi sağlayan bu 
eyvanlar, bugün demir dağramalı came
kanlarla kapatıldığı için yapının mekan 
etkisi günümüzde tam olarak kavrana
mamaktadır. Arkadaki yapıya eklenen ve 
imaretle darüşşifa arasında kalan, yol
dan girilen bölümdeki iki bağımsız oda
nın ilaç hazırlamak için kullanıldığı düşü
nülmektedir (DBist.A, ıv. 5). Darüşşifa 
avlusundan geçilen kuzeydeki küçük av
luda helalar yer alır. 1881 yılına kadar tek 
başına, bu tarihten son restorasyonun 
başladığı 1963 yılına kadar da yeni has
tahanenin gelişmesine paralel olarak po
liklinik, tımarhane, kadınlar kısmı gibi de
ğişik fonksiyonlarla hizmet veren darüş
şifa tarihi boyunca Haseki Sultan Darüş
şifası, Haseki Mecanin Müşahedehanesi, 
Darülcünun Bimarhanesi, Haseki Mah
pesi, Haseki Zindanı. Haseki Sultan Ka
dın Darüşşifası, Haseki Şifahanesi, Ace
zehane. Haseki Bimarhanesi ve Haseki 
Nisa Hastahanesi, Haseki Sultan Nisa 
Hastahanesi, Hamidiye Nisa Hastahane
si ve Haseki Kadınlar Hastahanesi gibi 
isimler almıştır. 

Çeşitli yangın ve depremlerde zarar gö
ren külliye her seferinde onarılmış , son 
olarak da 1963-197 4 yıllarında Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ve Club Mediterraneen 
arasında yapılan bir anlaşma ile cami dı-

Haseki Külliyesi'nin planı 

şındaki binaları turistik amaçlarla kulla
nılmak üzere restore edilmiş, fakat özel
likle semt sakinlerinin itirazları üzerine 
bundan vazgeçilerek hizmet içi eğitim 
merkezi yapılması için Diyanet İşleri Baş
kanlığı'na verilmiştir. 20 Ocak 1976 tari
hinden bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı 
İstanbul Haseki Eğitim Merkezi adıyla fa
aliyet gösterilen külliye binalarında müf
tü ve vaizlerin mesleki eğitimleri yapıl
makta, bunun yanında kıraat ilmi öğre
tilmektedir. Halen külliyenin medresesi 
yatakhane, kapalı dershanesi mescid, 
imareti yemekhane, sıbyan mektebi top
lantı salonu, darüşşifası eğitim ve idare 
binası olarak kullanılmaktadır. 
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