
ÇUKUR ÇESME HAMAM! 

soyunma yeri gaz deposu olarak kulla
nılıyor ve kubbesinin kurşun örtüsü bile 
kısmen duruyordu. Çukur Çeşme Harna
mı'nın yıktimasından endişe duyan bazı 
tarih ve sanat severler bu husustaki gö
rüşlerini açıkça bildirmişlerdi (ikdam, 24 
Ağustos 1923). Fakat yıkım önlenememiş 
ve Fatih döneminin İstanbul'daki en bü
yük çifte hamamlardan biri 1923-1936 
yılları arasında parça parça yıktınlarak 
ortadan kaldırılmıştır. 193S'te yapının 
neresine ait olduğu aniaşılamayan bazı 
duvar kalıntıları görülebiliyorsa da bu
gün artık bunlardan da bir iz yoktur. 

Çukur Çeşme Hamarnı bir çifte hamam
dır. Bunlar yan yana bitişik olup kadın
lar kısmının girişi S m. daha geride bu
lunuyordu. Erkekler kısmı, çapı 13 met
reyi bulan büyük bir kubbe ile örtülü bir 
soyunma yerine sahipti. llıklık kısmı, or
tada kubbeli bir bölümü olan bir dehliz 
halindeydi. Solda helalar ve ne olduğu 
aniaşılamayan çok dar ve küçük bir hüc
re vardı. Halvet kısmı çok değişik bir dü
zenleme gösteren yapıda göbek taşı et
rafında dört eyvanlı tipte bir mekan dü
şünülmüş, fakat giriş tarafına eyvan ya
pılmadığından üç eyvanlı olarak kalmış, 
dolayısıyla yalnız iki halvet hücresi kub
beli inşa edilmiştir. Dört hücre bulun
duğu hissini vermek için de mevcut hüc
relerin köşelerdeki girişlerinin simetriği 
olarak hücresiz taraftaki iki duvar çı

kıntısına birer niş yapılmıştır. Eyvanla
rın üzerieri küçük birer kubbe ile örtül
müştür. Böylece burada eski Türk yapı 
geleneğini devam ettiren dört eyvanlı şe
ma, iki unsuru eksiimiş olarak uygulan
mak suretiyle değişik bir çeşitierne or
taya konulmuştur. 

Erkekler kısmının sağına bitişik olan 
kadınlar kısmı daha küçüktü. Soyunma 
yeri, her bir kenan 11 ,60 m. ölçüsünde 
bir kare biçimindedir. Glück, burada baş
ka hamamlarda rastlanmayan bir özel
lik tesbit etmiştir ki bu da duvara oyul
muş bir niş içindeki bir kuyu ağzıdır. 
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Genellikle her Türk hamamında bulun
ması gerekli ılıkhk kısmı burada yoktur. 
Bunun yerini küçük bir kubbe ile örtülü 
çok küçük bir bölüm almıştır. Halvet ise 
bitişiktekinden tamamen değişiktir. Bu
rada "T" biçiminde bir mekan yapılmış, 
bunun kollarının teşkil ettiği girintilerin 
üzerieri mimari ve teknik bakımdan çok 
değişik görünen küçük çifte kubbelerle 
örtülmüştür. Bu çifte kubbecikler kemer
ler ve birer konsolla yan duvarlara bağ
lanmıştı r. Bunun benzeri bir örtü siste
mi, Zeyrek'te Mimar Sinan yapısı Çinili 
Hamam'da (Barbaros Hayreddin Paşa Ha
mamıl görülür. Ortadaki bir nişin iki ya
nındaki kapılar. yan yana olan bir çift 
halvet hücresine geçişi sağlar. Bu oda
lar da stalaktitli pandantifli kubbelerle 
örtülmüştür. Her iki bölümün arkala
rında ise üzerieri tonozlu su haznesiyle 
külhan bulunuyordu. 

Yıkılmadan önce çekilen fotoğrafları, 
Çukur Çeşme Hamarnı'nın itinalı bir iş
çilik ve muntazam bir kesme taş tekni
ğiyle kaplandığını gösteriyordu. Taş iş
çi liği bilhassa her iki soyunma yerinin 
dış mimarisinde üstün bir kalitedeydi. 
Erkekler kısmının yan cephesindeki pen
cereler. sivri boşaltma (tahfif) kemerli 
mermer çerçevelere sahipti. 

Hamam mimarisi içinde birtakım özel
liklere sahip iyi bir örnek olan bu değerli 
eserin yok edilmesi İstanbul bakımından 
bir kayıptır. Fatih devri eseri ve Fatih Sul
tan Mehmed'in kendi evkafı olarak yap
tırdığı bir yapı olduğu meydana çıktığın
da ise artık iş işten geçmişti. Böyle bir 
eserin yıkılıp yok olmasına yardımcı olan
lar. tarih ve sanat karşısında ağır birer 
suçlu olarak anılacaklardır. 
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ÇUKUR ÇEŞMELER 

İstanbul'da XVL yüzyılda 
büyük ihtimalle 

Mimar Sinan tarafından 
yapılan çeşmeler. 

_j 

Birinci çukur çeşme, Sultanahmet Mey
danı kenarında Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi'nin hizasında bulunmaktadır. üze
rinde kitabesi olmadığından hakkında 

yeterli bilgi edinHemediği gibi bu sebep
le yapıya gereken önem de verilmemiş
tir. Su yolları hakkındaki çeşitli kaynak
lardan bu çeşmenin, Kanüni Sultan Sü
leyman tarafından Mimar Sinan'a yap
tırılan Kırkçeşme su tesislerinin bir par
çası olduğu öğrenilmektedir. Eski adıy
la Atmeydanı kenarında, önce sadece bir 
namazgah iken sonra mescide dönüştü
rüten Üçler Mescidi'nin hemen alt tara
fında inşa edilmiştir. Kırkçeşme su yo
lundan bir masura tahsisi olan bu çeş
me 1930 yılında akar durumda idi. Kırk

çeşme ve Kağıthane suyunun 976 ( 1568-
69) yılına ait İstanbul dağıtım defterin
de " Çeşme-i atik der Meydan-ı Esb" şek
linde kaydedilen çeşme bu olmalıdır. O 
tarihte buraya iki lüle su tahsis edilmişti. 

Çeşmenin üst tarafındaki Üçler Mes
cidi hiçbir iz kalmayacak şekilde orta
dan kalkmış, sadece haziresindeki me
zarlardan mermer iki lahit yol kenarın
da kalmıştır. Çukur çeşme yol ve çevre 
arazi seviyesinden çok aşağıda inşa edil
diğinden önüne, yandaki Terzihane so
kağından arnavut kaldırımı döşenmiş 

geniş bir rampadan inilmektedir. Bir set 
duvarına bitişik olarak başka bir örneği 
görülmeyen bir biçimde yan yana · dört 
çeşme halinde yapılan bu su tesisi. Türk 
klasik dönem mimarisinin sade fakat 
ahenkli çizgilerine sahiptir. Temiz bir iş
çilikle işlenmiş taşlardan örülen cepheyi 
dört sivri Türk kemeri hareketlendirir. 
Bu kemerierin üstünde boydan boya az 
bir çıkıntı teşkil eden bir silme uzanır. 
Kemerierin altındaki nişlerin dip duvar
larında bugün ayna taşı olmadığı gibi 
çeşmelerin önlerinde bulunması gere
ken yataklar da yoktur. Esasen çeşme
ler toprağa gömülmüş durumdadır. Her
halde önünde ewelce taş döşeli bir düz
lük bulunuyordu. 

Alışılmamış bir biçimde yan yana sıra 
çeşmeler halinde olan çukur çeşmenin 
sakalar tarafından çevredeki evlere su 
taşınması için yapıldığı muhakkak olmak
la beraber bunun Atmeydanı ' nda yapı

lan ve günlerce süren şenliklere gelen 



seyircilerin ihtiyacını karşılamak üzere 
bu şekilde inşa edildiği de düşünülebilir. 
istanbul'un her döneme ait tarihi eser
lerin yoğun biçimde toplandığı en mer
kezi yerinde bulunan çukur çeşmenin 
çöplük olmaktan kurtarılması ve or[jinal 
mimarisini belli edecek şekilde temizte
nerek tamir edilmesi gerekmektedir. 

istanbul'un büyük ölçüde ikinci bir çu
kur çeşmesi de Uileli semtinde bulun
maktadır. Bu çeşmeye, çevredeki toprak 
katundan oldukça aşağıda olduğundan 
S m. kadar genişliğinde yirmi iki basa
mak merdivenle iniliyordu. Çeşme Sul
tanahmet'teki gibi muntazam işlenmiş 
kesme taşlardan yapılmıştı. Yalnız bu
rada çeşmeler beş tane olup ikisi yan 
duvarlarda biri ise merdivenin karşısın

da idi. Klasik üslüpta sivri kemeriere sa
hip olan bu çeşmeler daha 1947'de pis
lik ve balçık içine gömülmüştü. Diğer çu
kur çeşme gibi bunun da Kanünl Sultan 
Süleyman devrinde Mimar Sinan tara
fından kurulan Kırkçeşme su tesislerinin 
bir parçası olduğu anlaşılmaktadır. Kırk
çeşme'den beslenen çeşmelerin vakıf 

defterindeki listesinde adı geçen sekiz 
masura tahsisli çeşmenin burası olması 
mümkündür. 1992 yılında yapılan araş
tırmada , bir semte adını veren çukur çeş
meyi hatırlayan çıkmadığı gibi çeşmenin 
üzerine bir iş hanının yapıldığı ve çeşme
nin çöp ve motozia doldurulduğu görül
müştür. 

Bunlardan başka çevre zemininden 
aşağıda olan ve dolayısıyla halkın çukur 
çeşme adını verdiği bazı küçük çeşme
lerin de varlığı bilinmektedir. Nitekim 
Kazım Çeçen tarafından Kırkçeşme su 
yollarına dair hazırlanan eserdeki liste
lerde, istanbul içinde çukur çeşme adıy
la tanınan daha pek çok çeşme göste
rilmiştir . Bunların bir kısmının bulundu
ğu yerler veya kurucuların adları tesbit 
edilememektedir: ilyas Ağa IMimar Si· 
nan ue Kırkçeşme Tesisleri, s. 196. nr. 32). 

Çukur cesme -
Sultanahmet 1 

istanbul 

çeşme (a.g.e., s. 196, nr. 38); Zeyrek civa
rındaki çeşme (a.g.e., s. ı 97. nr. 71). çeş
me (a.g.e., s. ı 97. nr. 85); Kemeraltı Çeş

mesi (a.g.e., s. 199. nr. 160). çeşme (a.g.e., 

s. 200, iır. 203) ; Merdivenli Çeşme. Koca
mustafapaşa civarında (a.g.e., s. 20 ı. nr. 
237); Fevziye Küçük Efendi Tekkesi ka
pısı yanında çeşme (a.g.e., s. 20 ı. nr. 242); 

Salmatomruk Kefevi Camii civarındaki 

çeşme (a.g.e. , s. 202, nr. 255). çeşme (a.g.e., 

s. 202, nr. 286). çeşme (a.g.e., s. 203, nr. 
300). çeşme (a.g.e., s. 203, nr. 302) 

BİBLİYOGRAFYA: 

Kazım Çeçen, Mimar Sinan ve Kırkçeşme 

Tesisleri, istanbul 1988, s. 152, 167, 196 (nr. 
32. 38). 197 (nr 71, 85), 199 (nr. 149, 160, Fi
ruz Ağa Çeşmesi adıyla). 200 (nr. 2031. 201 (nr. 
237, 2421. 202 (nr. 255, 2861. 203 lnr 300. 302), 
204 (nr 3361. 224 (nr. 462); yeri iç in harita E3 
(Atmeydan ı Çeşmesi adıyla). 227 (nr. 534, Ui
leli'deki çukurçeşme, s. 147'de renkli resmil; 
Muzaffer Esen, "Çukur Çeşme", ist.A, VIII, 4168· 
4169 (Uileli'deki Çukurçeşme). 

L 

liJ SEMA Vi EvicE 

ÇUKURHAMAM 

İstanbul'da 
Fatih Sultan Mehmed Külliyesi'ne 

ait hamam. 
_j 

867-875 ( 1462 -1470) yılları arasında 
yapılan Fatih Külliyesi 'nin hamarnı ola
rak bu manzumenin güneyinde inşa edil
miştir. Fatih vakfiyesinde, "Havayic-i halk 
için hamamlar bina edip cümlesini me
salih-i hayrat-ı şerifeleri için vakıf bu
yurdular" cümlesinden sonra adları ve
rilen hamamlardan. "biri dahi mücedde
den bina buyurduktan cami-i şerifleri 

kurbünde vaki hamamdır" kaydı ile kas
tedilen Çukur Hamam'dır. Sultan Baye
zid su yolu haritasından anlaşıldığına 

göre. Karadeniz BaŞkurşunlu Medrese
si'nin kuzeyinde ve 100 m. kadar aşağı
sında bulunuyordu. En ufak izi kalma
yacak surette yıktırılmış olduğundan ye-

ÇUKUR HAMAM 

rini daha açık şekilde belirlemek müm
kün olmamıştır. Hamamın , Geç Roma ça
ğından kalma üstü açık bir su haznesi
nin içinde yapıldığından bu adı aldığı ka
bul edilir. Hatta bu su haznesinin Mo
destus Samıcı (Cisterna Modestiaca) ola
bileceği de iddia edilmiştir. Eski bir su 
haznesinin içinde olmasa da çukur bir 
yerde bulunduğu anlaşılan ve istanbul'un 
en büyük hamamlarından biri olan Çu
kur Hamam, Evliya Çelebi'ye göre lrgat
lar, Azebler. Vefa ve Eyüp hamamların
dan sonra yapılmıştır. Fatih Külliyesi'nin 
bir parçası olduğuna göre, Bizans'tan 
alınan şehre geniş çapta Türk damgası
nı vuran ilk büyük külliyenin tamamlan
dığı 1470 tarihi civarında bitmiş olması 
gerekir. 

1544-1547 yıllarında istanbul'da bu
lunan ve şehrin topografyasına dair çok 
önemli Latince bir eser yazan Fransız 

. Albi'li Pierre Gilles (Gyllius; ö. ı 555), ya!
. nız erkekler bölümünü gördüğü anlaşı

lan bu çifte hamama dair önemli bilgi-
ler vermiştir. Evliya Çelebi, "gayet mu
sanna' ve rüşen" olduğuna işaret ettiği 
bu hamamın diğerlerinden daha büyük, 
11 O kurnalı ve yalnız ca mekanının 5000 
kişi aldığını yazar. Bunun arkasından. 

"Nısfı bölünüp keçecilere tahsis olun
muştur" cümlesiyle. hamamın XVII. yüz
yılın ilk yarısı içinde artık bütünüyle kul
lanılmayıp keçe imalathanesi veya depo 
vazifesi gördüğünü belirtir. 

Çukur Hamam. istanbul'da çok tahri
bat yapan ve Fatih Camii'nin yıkılması 

na yol açan 12 Zilhicce 1179 (22 Mayıs 
1766) zelzelesinde büyük ölçüde zarar 
görmüş ve tahminlere göre bir daha ta
mir edilmemiştir. 1799'dan itibaren kı 

sa bir aralıkla 1806'ya kadar Avusturya 
elçiliğinde görevli olarak bulunan Joseph 
von Hammer, istanbul hakkında yazdığı 
kitabında "şehrin en ünlü, en güzel ha
mamı olan" Çukur Hamam'ın harap bir 
durumda olduğuna işaret etmiştir. Ha
mamın Arcadius Samıcı'nın teşkil ettiği 
çukurda inşa edildiği için bu adla anıl

dığını bildiren Hammer, sarnıcın duvar
larından hala bazı eski kalıntılarla hama
mın kapısı önünde iki eski sütun başlığı 
görüldüğünü de belirtir. Rum patrikle
rinden Konstantios. 1824'te Rumca ola
rak basılan istanbul hakkındaki kitabın
da hamamdan önce, "şimd i bazı hara
beleri duran ve bugün Çukur Hamam 
denilen Büyük Konstantin Hamamı" ola
rak kısaca bahseder. Kitabın başka bir 
yerinde ise Fatih Camii yakınında Çukur 
Hamam veya Acı Çeşme denilen yerdeki 
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