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imar faaliyetlerine kurban giden bir Sinan yapJI.tı 
• . o . 

BEŞIKTAŞ SINAN PAŞA HAMAMI 

İstanbul' da korkunç bir hızla süregelen imar fa
aliyetleriniİı gereği pek çok mim~i eserin yıktınldığı bi
linmektedir. İşte bu yazımızda, üzerinde bulunduğu Be
şiktaş caddesinin genişletilmesi için ortadan kaldınlan 
Sinan Paşa Hamarnı 'nı konu edeceğiz. 

Sinan Paşa Hamanu, Beşiktaş'ta, iskele yakınll).
da, Beşiktaş caddesi ile Hayrettin iskelesi sokağının ke
siştiği köşede bulunuyordu. 1957- 1958 yıllarındaki 
"Menderes İman" adıyla arulan imar faaliyetleri sırasın
da 1957 yılında yola gitmiştir. Bulunduğu arsanın cadde
ye bakan kısmında bugün akaryakıt istasyonu bulunmak
tadır. 

"İskele Hamamı", "Köprübaşı Hamamı" ya da 
"Köprü Haınamı'' adları ile de bilinen bu hamamın 
"Köprübaşı Hamanu" adı, Beşiktaş deresi üzerindeki bir 
köprünün {1) yakının~a olmasından dolayıdır. Şimdi ku
rumuş olan bu dere hemen hemen bugünkü Akaretler 
caddesi (Şair Nedim caddesi) boyunca yol alarak Hayret
tm iskelesi yakınından denize dökülüyordu. Muhteme
len Akaret binaları yapılırken kurunılmuştur. Bu dere ve 
hamam ile ilgili en önemli olay 18 Temmuz 1811 (26 
Cemaziyelevvel 1226) tarihinde vukii bulan bir sel faci
asıdır (2). Şiddetli bir yağmur sonucunda azgın bir şekil
d~ akan sel suları taş köprüyü yıkmış, dere taşmış ve bu 
suyun hamam ı basması sonucunda soyunmalık kısmında 
mahsur kalan hamam çalışanları ile bazı müşteriler bo
ğularak ölmüşlerdir. 

Resim l: Hamamın genel görünüşü 

Enis K.ARAKA YA 
Sanat Tarihçisi (M.A) 

·Sinan Paşa Hamamı, Kaptan-ı Derya Sinan Pa
şa'nın Beşiktaş'ta yaptırmış olduğu külliyenin bir parça
sıdır. Bu külliyeyi (3) cami ve medrese ile bütünlemeh.1:e 
o)an hamam külliyenin diğer parçalarından daha uzakta 
inŞa edilmiştir. Külliye bir Mimar Sinan yapıtıdır {4). 
Hamamın bir inşa yazıtı olmasa da, inşaatının, 'külliyenin 
diğer birimleri gibi Sinan Paşa'nın ölümünden (960/ 
1553) daha 'sonra, 963/ 1555 yılında bitirildiği kabul edi
lebilir. Evli ya Çelebi, Seyahatnamesi 'nde bu hamarnı İs
tanbul 'un diğer hamıunları ile birlikte zikretmektedir ki, 
Beşiktaş Hamarnı'nı masumlara yakıştırmış ve çifte ha-

. mam olduğunu belirtmiştir (5). 

Hamam, içinde bulunduğumuz yüzyılın ortaları
na kadar, yani yaklaşık 400 yıl boyunca sağlam kalmış 
ve kullanılmıştır. Dış kısunlarına bi.i: ' takım müdahaleler 
olmasına karşılık, iç mimarisindeki özgünlük kaybolma
mıştır. Şimdi hiç bir kalıntısı bulunmayan bu hamarnı 
nostaljik anlatımlada yazılmış bazı kitaplarda ve maka
lelerde basılan eski resimleri (6) ile yad edebiliyoruz. Bu 
arada, bu hamamın yıkılmasına şiddetle karşı çıkan Mi
marlık Tarihi uzmanlarından Yüksek Mimar Behçet Ün
sal'ın yapı ile ilgili mimari çizimleri {7) yardımıyla bina
nın mimarisi hakkında bilgi verilecektir. · 

Mimarisi 

Sinan Paşa Hamarnı çifte hamam şeklinde düzen
lenmiş bir yapıdır. Hamamın kuzey parçasını erkekler 
kısmı, güney parçasıru ise kadınlar kısmı teşkil etmekte
dir. Erkekler kısrruı1ın kapısı anacaddeye bakan cephe
nin ortasına açılmıştır. Üzeri iki yana eğimli. dar bir sun-· 
durma ile örtülü olan bu kapının iki yanında birer mer
mer sütun b.ı.ılunmakta olup, eşik taşı yol düzeyinin aŞa
ğısınqa bulunuyordu. Ön cephesi yalın bir görüntü veren 
erkekler kısmının bu cephesine, kapı bizasında ve onun 
iki yanına dikdörtgen şekilli ikişerden dört tane küçük 
pencere ile üst seviyeye iki pencere açılmıştır. 

Bu bölümün camekan (Farsça cfunegan) denilen 
soyunma yeri dikdörtgen planlı ve üzeri kubbe ile örtülü 
bir bölümdür. Dış yüzeyi kurşun kaplı olan kubbe tam 
bii yarun küre şeklindedir ve ortasında alçak bir aydınlık 
feneri bulunmaktadır. Kubbeye yan duvarlar destek teş
kil etmekte, tromplar aracılığı ile sekizgen kasnağa ve 
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oradan da daireye geçil:mektedir. Ahşap şirvanı üç sütun 
ve yan duvarlar taşunaktadır. 

Soğukluğun bir köşesinde bulunan dar bir kapı ile 
bağlanılan ılıkhk, kapıya dik gelecek şekilde ince uzun 
dar bir mekan konumundadır. Üzeri bir aynali tonoz ile 
örtülmÜŞ olan bu mekfuun yan duvarlannda dikdörtgen 
kesitti nişler bulunmaktadır. Bu bölümde ı.l.ı.k.lık rnekam
nın bir parçası durumunda olan temizlik hücresi (ustura
lık ?) de ~mlunur. Bir diğer kapı ise sıcaklık ile bağlantı
lıdır. 

Erkekler kısrrurun sıcaklığı, Türk hamam mimari
sinde örneklerine fazlaca rastlanan enine sıcaklık ·ve çif
te halvetli tipin (9) güzel bir örneğini teşkil etmektedir. 
Bu kısım enlemesine uzanan bir yıkanma yeri ile buraya 
bağlanan çift kubbeli bir halvet hücresinden oluşmakta
dır. İki uzun duvara karşılıklı olarak atılmış iki kem~rle 
üç kısma ayrılrruş olan yıkanma yerinin ortasında dört 
köşesi. dar pahlarla sekizgene dönüşmüş mermer kapla
malı bir göbek taşı bulunuyordu ki, bu ana sofayı büyük 
bir kubbe örtmekte idi. Sıcaklık kapısırun karşısına gelen 
duvarın ortası derin bir niş olarak sofa halinde oyulmuş, 

• 1. s l 1( 1 .. s CACO(SI 

Sinan Paşa Hamarnı'nın plan ve kesili 

Resim 2: Yapının eski bir foıoğrafı 

bunun iki yanına halvet kapılan açılmıştır. Üçer kumalı 
halvetleri, bir köşeleri pahlanmış kare plana sahiptirler. 
Üzerierini fiJ gözlü küçük ku~beler örter. ' 

Reşat Ekrem Koçu 'nun bu yapı hakkında hazırla
mış olduğu ansiklop.edi maddesinde (10) hamamın rni
marisinden çok, yıkılmasına olan tepki. dile getirilmiştir. · 
Burada verilen mirna.rl bilgiler çok kısırdır ve sıcaklığın 
dört halvet ve üç sofadan oluştuğu bildirilmektedir. Bu 
durumda erkekler kısmı sıcaklığı, Türk hamam mimari
sinde bol miktarda örneği bulunan, eyvarılı, köşeleri hal
vet hücreli tipin bir örneği olarak gözükür. Bu yüzeysel 
bilgiler, Behçet Ünsal'ın dikkatli incelemeleri sonucun
da hazırlamış olduğu röleve çizi.rnleri ile tezat teşkil et
mektedir. 

Kadmlar kısmı, erkekler kısmından daha farklı 
bir plana sahiptir. Bu kısmın caddeye bakan cephesi yu
varlak kemerli pencereler ile teşkilatlandırılmış, kapısı 
usülden olduğu üzere, caddeden görülmeyecek şekilde 
yan sokağa bakan cepheye açılmıştır. Üzerinde kapının 
da yer aldığı soyunmalık kısmının du~~nda, üst seviye
de iki küçük pencere bulunmaktadır. Uzeri aynalı tonoz
la örtülü olan soyunmalığın çatı hizasında tuğladan çift 
sıra kirpi saçak uzanmaktadır. 

Enlemesine uzanan ılıkhk bölümü dikdörtgen 
plarılıdır. İki duvarla üç bölüme aynlmış olan bu bölüm
de hela ve temizlik hücreleri bulunmaktadır. Sıcaklık 
kısmı ise, üzeri bir kubbe ile örtülü yıkanma y~ri ile bu
na bir kapı ile bağlanmış durumdaki tonoz örtülü halvet
ten ibarettir. Binanın arka kısmında, beşik tonoz örtülü 
su haznesi ile külhan kısmı boylu boyunca uzanmakta
dır. Hamamın arazisi dahilinde olan bahçesi ise yapırun 
arka kısmında yer almıiktadır ve yoldan yüksek bir du
varla aynlmıştır. 

Türk hamam mimarisinin önertı li bir örneğini teş
kil eden Sinan yapıtı bu hamam, bir caddenin genişletil
mesi için yıktırılmıştır. 1957.yılında Yüksek Anıtlar Ku-
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Resim 3: Yıkılınadan önce tahta perde içine alınan yapı 

Resim 4: 'Yapının 1957 yılında yıkılışı 

rulu'nda, başkan Tahsin Öz'ün bu hamam için "değersiz 
bir yapıdır, yıkılabilir" fikrine üyelerin çoğunluğunun 
katılmasıyla yıkım emri verilmiş ve aynı yıl içinde bu 

amaçla yıkılan çok miktardaki tarihl eser kervaruna bu 

yapı da katılmıştır. Dönemin İstanb~l Vilayeti Neşriyat 
ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bir ki
tapta (ll); "Beşiktaş meydanına giriş bölgesinde, yolun 

sağında bulunan köhne hamam ve harap binaların yolu 

tıkamaları önlenmiş ve bunlar kaldırılarak yol ferahlatıl
mıştır" denilmektedir. 

İstanbul 'un mimari zenginliğini önemli yapıtlar
dan birinin yıktınlması ile yol gerçekten genişletilmiş, 
arsasının büyük bir kısmına akaryakıt istasyonu yapıl
mıŞ, böylece şehre büyük bir hizmet(!) verilmiştir. 
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