
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) 
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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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ÇUKUR HAMAM 

büyük sarnıç kalıntısına işaret eder. Ah
med Lutff Efendi, 1245 ( 1829-30) yılın
da istanbul'da erzak kıtlığı vesilesiyle çe
kilen sıkıntıyı anlatırken. yıllardan beri 
"Fatih Cami-i Şerifi civarında Çukur Ha
mam'da mahfuz olan" ve orada kokmuş, 
çürümüş, adeta külçeleşmiş darı. çavdar 
vb. şeylerin fırınlara dağıtıldığını haber 
verir (Tarih, 11 . 63) . Bu bilgi, Sultan ll. Mah
mud yıllarında hamamın bir depo veya 
ambar olarak kullanıldığını gösterir. 

Çukur Hamam geçen yüzyılın ortala
rında. istanbul'da olduğu günlerde Fran
sız mimar ve araştırmacısı Charles Texier 
tarafından araştırılmış ve 1864'te bası
lan Bizans mimarisine dair kitabında pla
nı ve kesitiyle yayımlanmıştır. Fatih dev
rinin ve İstanbul'un Türk dönemi tarihi
nin bu başta gelen eserinin mimarisi 
hakkındaki en değerli belge, Texier 'nin 
bu belki de bazı hususlarda hatalı çizim
leridir. Daha o tarihlerde Texier, kapıla
rı örülmüş ve terkedilmiş durumda olan 
bu hamamın yerini uzun araştırma ve 
soruşturmalara rağmen bir türlü tesbit 
edememiş, ancak iki sene sonra bir te
sadüf sonunda bulabilmiştir. 

Bakımsız ve kullanılmaz halde. kub
beleri delinmiş, merrnerieri sökülmüş, 
kapıları örülmüş durumda olan hamam 
XIX. yüzyıl sonlarında iyice yıkılmıştı. J. 
Strzygowski de istanbul'un Bizans devri 

Cukur Hamam' ın plan ve kesiti 

(Ch. Texier-P. Pullan, Levha LVII) 
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su tesislerine dair 1890'1arda yaptığı in
celemelerde bu hamarnı bütün uğraşma
larına rağmen bulamamıştır. istanbul 
hamarniarına dair bugün artık son de
rece değerli olan bir inceleme yapan H. 
Glück. 1917'de yarım gün boyunca so
ruşturma ve araştırmadan sonra ancak 
ikinci çalışmasında hamamın yerini ca
minin güneydoğusunda bulabiimiş ve bu
rada hamamın ka lıntıları olduğunu tah
min ettiği bazı duvar parçalarına rast
lamıştır. Bu kalın duvar parçaları içinde 
künklerin de bulunması. Glück'e göre 
bunların hamamın kalıntıları olduğunu 

gösterir. Etrafındaki kalın enkaz yığını 
ile üzerine yapılan yeni inşaat, kalıntıla
rın planının çıkarılmasına imkan bırak
mamıştır. 1918 yılındaki büyük Cibali 
Fatih yangınından sonra bu bölge şehir 
planlaması ile tamamen eski dokusunu 
kaybettiğinden Çukur Hamam'ın bütün 
izleri de bir daha bulunamayacak şekil
de silinmiştir. 

Çukur Hamam büyük ölçülerde bir çif
te hamam olarak inşa edilmiştir. Aslın
da bir Bizans hamarnı iken Fatih devrin
de bir Türk hamamma dönüştürüldüğü 
yolundaki iddiaya inanmak zordur. Evli
ya Çelebi. yine Fatih evkafından olan Un
kapanı ' nda Azebler Hamamı'nı, "Kefere 
tarz-ı mi'marisinden tahvil ile İslam ada
bı üzre yapılmıştır" cümlesiyle tarif et
mesine karşılık Çukur Hamam için böy
le bir ifade kuilanmaz. Çukur Hamam' ın 

Bizans eseri olduğu yolundaki iddia. bu 
yapıyı Rum patriği Konstantios'un İmpa
rator Konstantin Hamarnı olarak adlan
dırmasından ve Texier'nin Bizans mima
risine dair kitabında bu esere yer ver
mesinden kaynaklanmıştır. Eğer içinde 
yapıldığı çukur gerçekten eski bir su haz
nesi ise zaten Bizans devrinde böyle bir 
yerde hamam i nşa edilmesi ihtimal da
hilinde değildir. 

Gilles. yalnız erkekler kısmını gördü
ğü Çukur Hamam hakkında etraflı bilgi 
verir; bu arada şehrin en büyük hama
rnı olarak nitelendirdiği binanın ölçüle
rini de kaydeder. Mermer döşenmiş olan 
camekanın ortasında bir şadırvan var
dır; Gilles'e göre sıcaklık kısmında ikin
ci bir şadırvan bulunur. Texier tarafın
dan çizilen plana göre kadın ve erkek kı

sımları ölçü bakımından hemen hemen 
eşit olmakla beraber plan bakımından 
farklıdır. Kadınlar kısmı olduğu anlaşı

lan sol kanadın bitişiğinde, başka ha
mamlardan değişik olarak su haznesiy
le külhan bulunur. Bu yüzden sıcaklık

lar daha küçük ölçülerde kalmıştır . Bu-

rada Osmanlı hamamlarından değişik bir 
durum, kadın ve erkek kısımlarına dışa
rıdan girişlerin aynı sokak üzerinde oluş
larında görülür. Genellikle girişler ayrı 

sokaklarda bulunurken burada her ikisi 
de aynı sıradadır. Zeyrek'te Sinan'ın ya
pısı Barbaros Hayreddin Paşa'nın evka
fından Çinili Hamam'da da böyledir. Ca
mekan, Texier'nin planı doğru ise içten 
16,50 m. ölçüsünde olup üstünü bu çapa 
yakın bir kubbe örtüyordu. Geçiş tromp
lar la sağlanmıştı. Hamamın erkekler bö
lümünün ıl ıkhk ve halvet kısımları, 871'
de ( 1466-67) yapılan Mahmud Paşa Ha
mamı'nın halen mevcut kısmına şaşıla
cak derecede benzemektedir. Burada 
camekanı geniş bir ılıkhk takip eder. Bu
nun ortasında büyük kubbeli kare bir 
mekan, köşelerde biri helalara ait olmak 
üzere kubbeli küçük hücreler vardır. Mah
mud Paşa Hamarnı 'ndaki kubbelerin zen
gin biçimde bezenmiş olmasına karşılık 
Çukur Hamam'da geçişler çok sadedir 
veya en azından Texier'nin plan ve kesi
tinde öyle gösterilmiştir. Erkekler kısmı 
halvetinin orta mekanı. daha çok kaplı
ca mimarisinde rastlanan bir orta bölü
me açılan yıldız şeklinde nişlerdir. Bu
nun iki yan nişi kubbeli eyvanlar halin
dedir. Köşelerde ise kubbeli halvet hüc
releri bulunur. Böylece Mahmud Paşa 

Hamarnı ile benzerlik tamamlanır. Çu
kur hamamın erkekler kısm ı kaplıca mi
marisinden gelen. istanbul 'un bu çeşit 
en eski tesislerinden Mahmud Paşa, Tah
takale, Çardaklı hamamlarında da rast
lanan bir plana sahiptir. 

Texier'nin planına göre. camekan bö
lümü erkeklerinkine eşit hacimde olan 
kadınlar kısmında çok dar bir ılıkilğın ol
masına karşılık birbirini takip eden iki 
halvet vardır ki bu da başka hamamlar
da rastlanmayan bir özelliktir. Böylece 
iki göbek taşı olan çifte sıcaklıklar. kö
şelerinde hücreler olan dört eyvanlı Türk 
mimarisinin klasik şemasına uygundur. 

Çukur Hamam'ın iç süslemesi hakkın
da elde hiçbir bilgi yoktur. Yalnız Texier 
ve Pullan 'ın kitabında, bazı duvarların çi
nilerle kaplı olduğuna dair bir cümleye 
rastlanır. İstanbul'un fethinin hemen ar
kasından şehrin en büyük hamamların
dan biri olarak Fatih Sultan Mehmed ev
kafından yapıldığı bilinen bu tarihi ese
rin yok edilmesi tarih ve sanat bakımın
dan büyük bir kayıptır. istanbul'da Fa
tih evkafından bütün hamamların (l rgat, 
Azebler. Çukur, Ve fa, Galata'da Kapıiçi) yık
tırılarak ortadan kaldırılması. şehrin mu
kadderatına sahip olanların ne derece-



de sorumsuz davrandıklarını gösterir. 
Halbuki )N_ yüzyılın eseri Çukur Hamam. 
plan özellikleri ve bilhassa kadınlar kıs
mındaki plan düzenlemesi bakımından 
benzeri olmayan bir örnek teşkil edi
yordu. 
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Iii SEMAVİ EYİCE 

ÇUKURHAMAM 

Manisa'da şehrin 
Beylikler dönemine ait 

en eski hamamı. 
_j 

Saruhanoğulları Beyi Muzafferüddin is
hak Çelebi'nin (ö . 1388) Manisa dağı ete
ğinde Sandıkkale tepesi yamacında inşa 
ettirdiği Ulucami Külliyesi'nin bir parça
sıdır. Caminin kuzeydoğusunda ve SO m. 
kadar uzağında yer alan yapı bugün ha
rap durumdadır. Her ne kadar kuzeyin
den geçen Ulutepe caddesi yapı ile aynı 
seviyede ise de daha önce yol seviyesi 
yapının güneyinde ve batısında olduğu 
gibi yüksekte bulunduğundan hamam 
çukurda kalmış ve bu yakıştırma adla 
anılagelmiştir. Hamam yamaçta olduğu 
için bugün de yarı yarıya toprak seviye
sinden aşağıda kalmıştır. 

Yapının kitabesi yoktur. ancak Uluca
mi'ye ait bir vakıf eser olduğu bilinmek
tedir. Aslı kaybolduğundan Fatih Sultan 
Mehmed tarafından yeniden tanzim et
tirilip yazdırılan vakfiyede akar olarak 
belirtilmiş iki hamamdan biridir. XIV. 
yüzyılda bu hamamın içinde önemli bir 
olay cereyan etmiştir. Yıldırım Bayezid 
ile Timur arasındaki mücadelelerden son
ra Saruhanoğulları'ndan Hızır Şah ( 1403-

1410) Çelebi Sultan Mehmed'e cephe ala
rak Şehzade fsa Çelebi'nin tarafını tu
tunca. Çelebi Mehmed 141 O yılında Ma
nisa'yı zaptedip Saruhan Beyliği'ne son 
vermiştir. Rivayete göre şehrin ele geçi
rilmesi sırasında Hızır Şah bu hamam
da eğlenmekte iken yakalanmış ve idam 
edilmiştir. 

Hamamın bazı kısımları )0111. yüzyıl 

başında yıkılmaya yüz tutmuş ve tami
re muhtaç hale gelmiştir. Çeşitli devir
lerde yapının dış cephelerinde yapılan 
onarımlar binanın esas biçimini bozma
mıştır. Çukur Hamam küçük ve asimet
rik bir plan arzeder. Sıcaklık ve halvet · 
düzenlemesi bakımından örneklerine çok 
sık rastlanan haçvari dört eyvanlı ve kö
şe hücreli tipte inşa edilmiş bir yapıdır. 
Batı cephesinde bulunan bir kapıdan ka
re planlı. üzeri büyük bir kubbe ile ör
tülü soyunma yerine girilir. Bu bölümün 
kubbesi sekizgen kasnaklı olup ortasın
da aydınlık feneri vardır. Duvardaki ça
maşır nişleri tuğladan ve sivri kemerli
dir. Soyunma kısmı. üç kenanndan 0.5 
metrelik bir seki ile ortadaki havuzu ku
şatır. Mermer fıskiyeli havuzun sadece 
su haznesi kalmıştır. 

Kuzey taraftaki kapı ile sonraları hela 
olarak kullanılan küçük bir ara mekana. 
buradan da bir kapı vasıtası ile ılıklığa 

geçilir. Bu kare planlı mekan. geçişleri 

Çukur Hamam ve planı - Manisa 

ÇULPAN, Cevdet 

Türk üçgenleriyle sağlanmış bir kubbe 
ile örtülüdür. Bu bölümün üç yönünde 
seki. iki duvarında da nişler bulunur. !lık
lığın güneyindeki küçük bir mekandan 
ibaret halvet hamamdan nisbeten tec
rit edilmiş özel bir bölüm halindeki bey 
kurnası dır. 

llıklığın doğu duvarında bulunan ka
pıdan sıcaklığa geçilir. Haçvari planlı sı
caklık dört eyvanlı ve dört köşesi halvet
lidir. Bugün bir kısmı sağlam durumda 
olan halvet kubbelerinde geçişlerin üç
genlerle sağlandığı görülmektedir. Giriş 
eyvanının kuzeyindeki halvet alçak bir 
duvarla bölünmek suretiyle Müsevf müş
terilerin kullandığı "batak" adı verilen 
küçük havuzlu bir mekan haline getiril
miştir. Bu tadilat. Ulucami'nin kuzeyin
deki meyilli araziyi içine alan ve şehrin 
Müsevf halkının oturduğu mahalle sa
kinleri için yapılmış olmalıdır. Sıcaklığın 
mermer göbek taşı ve kurnalarından ba
zıları durmakta olup ana kubbesi yıkıl
mıştır. ince uzun tonozlu bir mekan olan 
külhan güneydedir ve üst sokağa bak
maktadır. Yapı moloz taş ve tuğladan 
inşa edilmiş, bazı kısımlarında Bizans dö
nemine ait mermer parçaları dolgu ola
rak kullanılmıştır. 
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ÇULHA 

(bk. CUliAH). 

ÇULPAN, Cevdet 

(1898- 1982) 

Türk sanat tarihine dair 
yayınlan ile tanınan tümgeneraL 

_j 

ı 

..J 

istanbul Fatih'te dünyaya geldi. Orta
okuldan itibaren bütün öğrenimini as
keri mekteplerde gördü. ı. Dünya Sava
şı'nda takım subayı olarak önce doğu 

387 


