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İstanbul'da 
Süleymaniye Camii yakınında 

külliyeye ait hamam. 

1 tarihlerde sahibi tarafından boşaltılıp bir 
restorasyon projesine göre tekrar ha
mam olarak kullanılmak üzere tamir et
tirilmiştir. 

L _j Dökmeciler Hamarnı külliyenin güney 

Kanünl Sultan Süleyman adına inşa 

edilen Süleymaniye Külliyesi'nin bir par
çası olarak Hassa Başmimarı Sinan tara
fından yapılmıştır. Külliyenin yapımına 
957'de (1550) başlanarak 964 yılı Zilhic
cesi sonlarında (Ekim 1557) tamamlan
dığına göre hamam da bu yıllar içinde 
inşa edilmiş olmalıdır. Nitekim 1557 yı
lında istanbul'da bulunan ve caminin açı
lışının 8 Ekim 1557'de yapıldığını belir
ten Flensburglu ressam Melchior Lorichs 
(Loreck). gerek büyük İstanbul panora
masında gerekse Süleymaniye'nin tek 
resminde hamarnı da göstermiştir. 

Etrafında dökmeci esnafı yerleştiğin
den Dökmeciler Hamarnı olarak adlan
dırılan bu yapının Mimar Sinan'ın eseri 
olduğu tezkirelerde hamamlar bölümü
nün en başında belirtilmiştir. Hamam 
tek olduğuna göre normal bir çarşı ha
mamı olarak düşünülmediği, daha çok 
Süleymaniye Külliyesi personeline ve 
medreselerde kalan talebelere mahsus 
olduğu düşünülebilir. Hamam 1916-1917 
yıllarında, Heinrich Glück'ün inceleme 
yaparak planını çıkardığı sırada kullanıl
mıyar ve kapalı bulunuyordu. Özel mül
kiyete geçen bu tarihi eser 1930'lu yıl
larda atölyeye dönüştürülmüşken yakın 
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ucunda bulunmaktadır. Haliç tarafında-
ki Rabi' Medresesi'nin yanından geçen 
sokağın kenarında bulunduğu ve çok es
kiden meydana geldiği anlaşılan şehir 

dokusuna uyulmak istenildiği için Dök
meciler sakağına komşu yan cephesi ya
muk olarak inşa edilmiştir. Her bir ke
nan içeriden yaklaşık 11,50 m. ölçüsün
de olan kare planlı soyunma yerini (ca
mekan) büyük bir kubbe örter. Giriş cep
hesinde iki, açıkta olan diğer iki cephe
sinde üçer pencere vardır. Girişin önün- · 
deki holün de eskiden beri var olduğu 
anlaşılmaktadır. Soyunma yerinin dış mi
marisinde karma tekniğin kullanıldığ ı 

görülür. Her taş dizisi arasında iki sıra 
tuğladan meydana gelmiş bir hatıl uza
nır. Mahya hattı, testere dişi biçiminde 
sıralanan tuğlatarla sağlanmıştır. Geçi
şi pandantiflerle temin edilen kubbe ise 
sekizgen bir kasnağa oturur. Soyunma 
yerinin ortasında yekpare mermerden, 
kenarları tırtıllı çift çanaktan meydana 
gelmiş fıskıyeli bir havuz bulunur. 

Buradan, kenarda bulunan bir kapı
dan geçilen ılıkhk kısmı üç bölümlü ol
makla beraber simetrik bir düzene sa
hip değildir. En sağda kubbeli. kapalı 

bir mekan vardır. Bir kubbe ve bir ya
rım kubbe ile örtülü esas ılıkhktan he
lalara ve kubbeli küçük kapalı mekanla
ra geçilir. Planındaki şaşırtıcı bir husus 
da esas halvet kısmına doğrudan doğ
ruya ılıkhktan değil bu küçük mekanla
rın birinden geçilerek ulaşılmasıdır. Böy
lece Sinan burada hamam mimarisinin 
klasik şekillerinden değişik bir uygula
ma yapmıştır. 

Dört eyvanlı tipte olan sıcaklık köşe
lerinde halvet hücreleri orta sofadan iki
şer mermer sütunla ayrılarak bunların 
araları yine mermerden insan boyunun 
biraz yükseğine kadar çıkan perdelerle 
kapatılmıştır. Sütunların mukarnaslı baş

lıkları üstünde sivri kemerler vardır. Sü
tunların alt ve üst kenarlarına bronz bi
lezikler konulmuştur. Sinan'ın, halvet 
hücrelerini sütuntarla ayırmak suretiyle 
dört eyvanlı hamam mimarisi şemasın
da bir değişiklik yapmak istediği de bel
li olmaktadır. Sıcaklık bölümünün taba
nı, siyah mermerden bir çerçeve içine 
alınan kırmızı porfir taşından bir yuvar
Iakla bezenmiştir. 
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Dökmeciler Hamarnı fazla gösterişli 

bir yapı olmamakla beraber Türk mima
risindeki büyük külliyelerden en başta 
gelenine ait olması ve aynı zamanda bu 
manzumenin bütünlüğünü tamamlama
sı bakımından önemli bir eserdir. 
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L 
XIII. yüzyıla ait türbe. 
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iki satırlık kitabesinden, tarihi şahsi
yeti hakkında bilgi elde edilemeyen Şah 
Cihan Hatun adında bir hanıma ait oldu
ğu anlaşılır ve bu isimle de anılır. üstü
buna göre xnı. yüzyılın sonlarına tarih
lenmekte, ancak ilk defa Gabriel tara
fından ileri sürülen ve birçok yazarca be
nimsenen 1276 tarihinin dayanağı bu
lunmamaktadır. Şehrin merkezinde, Ta
tas yolu üzerinde yer alır. 6.40 X 6,40 m. 
ölçülerinde. köşeterindeki pahlarla oniki
gene dönüştürülmüş kare planlı yüksek 
bir oturtmalığa sahiptir. Araştırmacılar 
arasında, tartışma konusu olan oturt
malıkta giriş ve herhangi bir hava deli
ği bulunmamasından dolayı türbenin ce
nazelik kısmının mevcut olmadığı kana
ati yaygındır. 


