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II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi 

Müzenin Kısa Tanıtımı: 

İstanbul’daki 16. yüzyıl Osmanlı hamamları içinde gösterişli mimarisi, 
boyutu ve çifte hamam oluşu ile dikkati çeken II. Bayezid Hamamı, 
1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesi’ne alınan 
“İstanbul Tarihi Alanları” içinde yer alır. Üniversitemiz mülkiyetinde 
olan II. Bayezid Hamamı’nda, restorasyon sonrasında özgün kullanımına 
uygun olarak Türk Hamam Kültürü Müzesi oluşturulması çalışmalarına 
başlanmıştır. Osmanlı mimarisinin ve sosyal hayatının vazgeçilmez 
parçası olan hamam yapıları, sosyal anlamda günümüzde gündelik 
yaşamdaki önemini büyük ölçüde kaybetmiş olmakla beraber, yaşayan 
ve kuşaklar boyu aktarılan bir kültürün simgesidir. 

Bu kapsamda açılan 
müzede, Osmanlı toplumunda 
suyun gündelik yaşamdaki 
yerinin ve öneminin ne 
olduğu, tarihsel süreçteki 
değişimin ve dönüşümün nasıl 
gerçekleştiğinin ziyaretçiye 
aktarılması hedeflenmiştir.  

 



Bu çerçevede Türk hamam geleneğine ait etnografik eserler 
vitrin içinde sergilenmiş ve bu gelenek görsel materyallerle 
desteklenerek ziyaretçinin beğenisine sunulmuştur. II. Bayezid Türk 
Hamam Kültürü Müzesi, hamam kültürünü tanıyamayanların bu kültürü 
öğrenmesi ve yabancıların Türk hamam kültürünün kendi kültürlerine 
olan katkılarını görmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Bayezıd Külliyesi’nin bir parçası olan II. Bayezıd Hamamı, Yavuz 
Sultan Selim’in annesi ve II. Bayezıd’ın eşi Gülbahar Hatun tarafından 
vakıf yapısı olarak inşa ettirilmiş. II. Bayezid Türk Hamam Kültürü 
Müzesi ve Sergisi’nin açılışında konuşan Prof. Dr. Nurhan Atasoy da II. 
Bayezid Hamamı’nın geri kazandırılması için 1964 yılından günümüze 
kadar sürdürülen uğraşları ve çalışmaları belirtmişti. 2010 yılında 
başlayan restorasyon çalışmaları ise 2015’te son buldu. 

Yıldız Sarayı’na ait 
haritalar, çizimler ve 
planalar da Kütüphane 
Koleksiyonu’nun bir 
parçasını oluşturuyor. 
Sergide II. 
Abdülhamid’e  ait su takımı, 
yazı takımı, hesap makinası 
dışında o devirde “arşın” 

kullanılmasına rağmen madeni bir metre yer alması da oldukça merak 
uyandırıyor. 

Osmanlı’dan Kalma Hamam 
Eşyaları Sergileniyor  

Hamam Müzesi’nin geri 
kalanında ise hamam 
kültürüne ait eşyalara 
sergileniyor. İç gömlek, 
peştemal, yazma kumaş 
bohça, kıldanlık, şamdan, 
bakır ve pirinç hamam 
tasları, seccade, tülbent, 



peşkir, ponza taşı, hamam otu, kahve değirmeni, bakır tepsi, katlanır 
kahve kavurma tavası, takunya gibi eşyalar var. 

Hamamın restorasyonu 
sırasında ortaya çıkan 
Bizans ve Osmanlı Devri’ne 
ait mimari taş buluntular da 
hamamın son bölümünde 
sergileniyor. 

 

 

Müzenin Yeri:Derviş Mehmed Sokak, Edebiyat Fakültesi yanı 
Vezneciler. 
Telefon: (212) 440 00 00 Dahili: 16120-16121 
Açık Olduğu Saatler: 09.30-16.30 (Pazartesi günleri kapalıdır). 
Ziyaret Ücreti: Ücretsiz. 
E-mail Adresi: hamammuzesi@istanbul.edu.tr 
Web Sitesi: http://turkhamamkulturu.istanbul.edu.tr 

Ayrıca YouTube’tan müzenin tanıtım filmini izleyebilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=RGDnDrc0xkg 

 

http://turkhamamkulturu.istanbul.edu.tr/
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