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Selçuk ve Osmanl~~Türkleri, kaderin lay~k gördü~ü anavatan~m~zda maddi ve manevi bir olgunlu~a vararak dünyan~n ileride ve
örnek milletlerinden olmu~tur.
Mübarek yurdumuzda yüksek karakterli bu millet Rumeli'ye
geçerek alt~~buçuk as~r insan haklar~na riayet göstererek kalm~~,
Orta Avrupa'dan gelen bask~lar~~önlemek için bir buçuk as~r
Macaristan'da oturmu~. Akdeniz ve Karadeniz'de kurduklar~~muazzam imparatorluklamun birer havz~~mesabesinde kalm~~t~r.
Türkler gittikleri her yere han, hamam, medrese, cami, su tesisat~~... gibi medeni varl~klar~n~, ahlak ve faziletlerini götürmü~ler ve
bulunduklar~~yerlerde güzel hasletlerini ~imdi bulunan kesif, o zamanki az~nl~klar~na b~rakarak çekilmi~lerdir.
Ama ço~u Rumeli'de ve Macaristan'da b~rakt~~~= yerler
dahil mimari abidelerimiz hala d~~~ ~ekilleri maskelenerek kullan~lmaktad~r. Bunlar oralarda durdukça medeniyetimizin bir tapu
senedi mahiyetinde görülmelidir. Bizim usullerimiz Balkanlarda
ve Orta Avrupa'da hala tatbik edilmektedir.
Kim demi~~ki Türkler gittikleri yerlerde bulduklar~~halk~~kendilerine çevirememi~ler? Tesirimize bak~n ki dinlerinde serbest b~rakm~~~z ve lakin uygarl~~~m~z~~benimsetmi~iz. Bu tesir, b~rakt~~~= o
yerlerde hala bakidir.
I~te Türk milleti her gitti~i yerde herkesin hakk~n~~korurken
sosyal müesseselerini de hemen kurma~a ba~lam~~lard~r ki bunun
ba~~nda hamamlar gelir. Bizim bir su ve hamam medeniyetimiz
vard~r.
Türklerin ana vatanda Bizanshlarla temaslar~~miladi XI 'nci
as~rda ba~lar. Yoksa Istanbul'un bizim oldu~u zamanlarda müna-
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sebetlerimiz ba~lamaz. Bizans devrinden önce Anadolu'da Roma
medeniyeti vard~r. Yerlerine geçen Bizansl~lar hamam in~as~n~~
Romal~lardan alm~~lard~ r. Bizim hamamlar~m~z Bizans'tan de~il,
Romal~ lardan gelir. Fakat biz kendi mimari usullerimizle o ananeyi
yeni yap~lana devam ettirmi~izdir. Roma hamam~~karakterini milli
hüviyetimizle o kadar yapm~~~z ki art~k onun ad~~dünya yüzünde
Türk hamam~~olmu~tur'.
I~te ~imdi vatan~m~zda IX. as~rda adedi binleri a~an ve men~eini
Roma tarz~ndan alan hamamlar~m~z~n bize has medeniyetinden
seçkin rr~isaller verelim.
Roma hamamlar~n~n bünyesinde üç esasl~~ nokta vard~r 2 :
Apoditeryum: Bizce bu soyunma yeridir. "Camekân" deriz.
Tepidaryum: Giyinme ve ~s~nma mahalli. Vücudu terletmek
için bir müddet durulur. Mermer bölmelerle ayr~~ k~s~mlard~r. Buna
hamam terimi olarak, "so~ukluk" deriz.
Kaldaryum: Buna Arapça "harare", Türkçe "s~cakl~k" deriz. Ortas~nda göbekta~~~vard~r.
I~te bu usulde Roma hamam~run de vam~ndan ba~ka bir ~ey
olmayan Türk hamam~~mimari hüviyeti itibariyle bundan temamen
ayr~d~r.
Türk unsurlanyle uyu~an hamam sanat~~mütecanis bir tip
halinde mahalli farklardan an i olarak Türklerle birlikte inti~ar etti.
Bu tertip, medrese binalar~ nda malumumuz olan dört bölme çerçeveli
kubbeli salon ~eklidir. Bu tip, Selçuklular, beylikler ve Osmanl~lar
devirlerinde hâkim bulunduklar~~muhitlerde umumile~mi~tir.
Istanbul'da Bizans harabelerinden hamam yapmas~n~~ ö~renmi~~
de~iliz. Selçuklular~n devam~~olan Osmanl~lar bu tipi Istanbul'a bile
geli~tirilmi~~bir ~ekilde geti~~mi~lerdir.
Hulâsa s~cak hamamlar Akdeniz'in bat~~havzas~ndan ç~kar,
do~u taraf~na yay~l~r. Bunu orada inti~ar eden Islâmiyet kabul eder.
Islam hamam mimarisi Roma, k~smen Bizans bina ~ekillerinin
Do~u Asya bina tarz~yle uyu~mas~ndan olu~ur. Bu suretle muhtelif
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Res. 9 — Topkap~~ Saray~~hareminde Padi~ah~n y~kand~~~~hamam.
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sahalarda birbirinden farkl~~ ~ekiller meydana gelir ve bunu Türkler
hakk~yle geli~tirirler 2,
~u muhakkak ki her millet birbirinden al~r. Lâkin Türkler taklitte kalmam~~lar. Bizde, mazimizden ald~~~m~z mimari ve tezyini
unsurlarla bir hamam binas~~Rönesans~~yapm~~~z. Art~k dünya kendi
milli hüviyetimizin mal~~bir Türk hamam~~kabul ediyor.
Müslüman olan Türk milleti; evlerinde, konaklar~nda, kö~klerinde, yal~lar~nda, kas~rlar~nda ve saraylar~nda hususi ve bilhassa
köy, kasaba ve ~ehirlerinde umumun faydas~n~~temin eden vak~f ve
umumi hamamlar~n~n sayesinde dünyan~n en temiz ve örnek topluluklar~ndan olmu~tur.
Bu suretle hamamlar~m~z birçok ufak ve büyük tiplere ayr~lm~~t~r. Ev ve konak, kas~rlar ve saray tipleri hususi ve ufak; köy, kasaba, ~ehirlerde umumi ve büyük olanlar diye ikiye ay~rabiliriz.
Büyük ~ehir hamamlar~n~n kad~nlar ve erkeklere mahsus ayr~~
ayr~~k~s~mlar~~vard~r. Ufak yerlerde ve mahallelerde tek hamam olup
nöbetle~e, mesela ö~leden önce erkekler ve ö~leden sonra kad~nlar~n
kulland~klar~~vakidir. Bunlara "ku~luk hamam~" da derler.
Bu yaz~m~zda bütün Türkiye ~ehirleri ve kasabalar~~hamamlar~n~~ s~ralayamayaca~~z. Yaln~z IstanbuPdakileri misal vermekle
yetinece~iz.
Istanbul'da 5 as~r zarf~nda y~ k~lanlar veya harap olanlar dahil,
hamamlar~ m~z~n say~s~~5oo'e yak~nd~r. Saray, konak ve ev hamamlar~,
her as~rda yap~lanlar dahil 2,000'i geçer.
Bugün saray ve konak hamamlar~ndan mevcut olanlar kullan~lm~yor. ~ehirde mevcut umumi hamamlar yüz'ü geçmez. Demek
tarihte mevcut hamamlar~m~z~n bugün onda dokuzu yoktur.
Fakir muhitlerde bulunanlar~n mühim bir k~sm~~aç~ kt~r. Misal
olarak birkaç~m vereyim: Ca~alo~lu, Çemberlita~, Haseki'de Bostan
hamam~, Eyüpsultan, Kocamustafapa~a, Gedikpa~a, Bahçekap~'da
Y~ld~z, Unkapan~'nda Hac~~ Kad~n, Mahmutpa~a, Süleymaniye,
Galatasaray, Kad~köy, Üsküdar, Kas~mpa~a...
Bu meyanda birkaç da yeni Belediye hamam~~hizmete girmi~tir. Bunlara ~imdi o civardaki halk ve k~smen de Türk hamam~na
merakl~~turistler ra~bet etmektedir. Gidenlerin ekserisi bekarlard~r.
2 Prof. H. Glück: ~slâm Hamam~n~n Men~e ve Tekâmülü, Türk Yurdu No.
27, 1927, s. 269, Die Bader Konstantinopels, Wien 1921.
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Zira bugünkü kat in~alar~nda ve apartmanlarda, say~lar~~çok kooperatif evlerinde ve müstakil ve nispeten az yap~lan evlerde banyo
dairelerinin mevcudiyeti, buralarda oturanlar~~umumi y~kanma yerlerinden müsta~ni k~lmaktad~r.
Türk hamamlar~m mahallinde tetkik etmeyenler muz~ r oldu~undan bahsederler. Bu, hakikate uygun de~ildir. Hamamlar s~cak su
buharlyle me~budur. Kuru s~cakta, yani etüvde imi~~gibi insan~~
kurutmaz. Bilakis rutubetini korur. Hamama, s~ca~~na al~~ur~larak
girilir. Ç~karken de öyle yap~l~r. Birden s~ca~a girmek, birden so~u~a
ç~kmak yoktur 3.
Lokman Hekim de: "Hamam~n iki kap~s~~olmal~, birinden girip
di~erinden ç~kmal~" demi~. Bu, içeride çok kal~nmamas~na bir nevi
tavsiyedir.
Lâkin eskiden kad~nlar hamamda çok kal~rd~. Sabah girip ak~ama
yak~n ç~kanlar ve bunu itiyat edinenler vard~. Bu ifrattan memnun
olanlar çoktur. Bir de lohusa kadnun k~rk~nc~~günü yap~lan hamam
âlemleri bütün günü ahr. Yemekler, içmeler, oyunlar ve saire ile
e~lenirler. Ayr~ca gelin hamamlar~~gibi s~rf davetle gidilen hamamlar~~
mahsusen aileler kiralarlar. ~~te ayda, y~lda bir e~lence fasl~~ bu kadar.
Bu âlemler hakk~ nda teessüs eden âdetleri bildiren toplamalar
vard~r.
Hamamlar~n kad~nlara mahsus k~s~mlar~n~n kap~lar~~caddelere
aç~lmaz. Hamama, yan sokaktan hususl ve ufak kap~lardan girilir.
Bunlar~n mahremiyetine riayet olunmu~tur.
Türk hamamlar~nda esas, e~lence de~il, temizlenmektir. Roma
ve Bizans hamamlar~n~ n daha ziyade e~lence esas~na göre bir nevi
sefahat yeri olarak kuruldu~unu bu hamamlar~n tarihlerinde Garpl~lar bilhassa i~aret etmi~lerdir. Tabii bu meyanda uygunsuzlu~a
kaçan dedikodular~na da yer vermi~lerdir.
Hamamlar~m~z içtimai bünyemizde çok yer etmi~, darb~mesellere kadar ve folklorumuz aç~s~ ndan güzel hikaye, efsane ve rivayetlere konu olmu~tur. Yaln~z görmekle kalmayarak her gördü~ünü
yazarak geçmi~~as~rlarda b~rakt~~~= yerler dahil bir seyahatname
vücude getiren Evliya Çelebi, hamamlar~, meslek erbab~na göre fikren
taksime kadar gitmi~tir. Ondan birkaç ho~~misal seçelim:
3

Nüzhet ~akir Dirisu: Türk Hamam~, Il~ca, N. 1-3. 1936.
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Bostan hamam~, Bostanc~lara
Cerrahpa~a hamam~, cerrahlara
Aksaray hamam~, sarayl~lara
Davutpa~a hamam~, z~rhc~lara
Lütfüpa~a hamam~, cömertlere
Yenibahçe hamam~, bahç~vanlara
Yenikap~~hamam~, Mevlevilere
Silivrikap~~hamam~, ta~ç~lara
Macuncu hamam', hükemâya
Avratpazar~~hamam~, avratlara
Kocamustafapa~a hamam~, Tevhid ehillerine
Arpaemini hamam~, arpac~lara
Selçuklular zaman~ nda Anadolu'da hamamlara bir göz atmak
faydal~~olacakt~r.
Bunlar~n bir k~sm~~yerden ç~kan tabii s~cak sulara aittir. Bunlar~n binas~na ~l~ca veya kapl~ca deriz. Di~eri ate~le ~s~t~lan hamamlard~r ki suyu da kaynat~l~r. Bunlara Selçuklular ve onlar~n devam~~
olan beylikler ve onlardan biri olan ilk Osmanl~lara ait güzel inisaller
vard~r. Bunlar ~ehir kalabal~~~na göre küçük veya büyük, veyahut
birkaç tanedir. Konya'da Selçuklular~n umuma mahsus hamamlar~~
vaktiyle çoktu. ~imdi üç tanesi kalm~~t~r. Bu hamamlar~n bulunduklar~~semtlere göre mü~terileri vard~r. Bunlar~n üzerlerinde Selçuk
kubbeleri bulunur. Konya'da Sahip Ata, Mahkeme, di~er bir hamam,
en büyük Selçuk hamamlarmdan bir de yine sayfiye yeri Meram'
dad~r 4 .
Osmanl~-Türk hamam mimarisini bütün s~hhi kurallar~na dikkat ederek geli~tiren XVI'nc~~asr~n ünlü Mimar~~Koca Sinan'd~r.
Yan~nda çal~~an ve yapt~~~~binalar~n çini, nak~~~gibi tezyini teferruat~n~~vücude getiren Nakka~~Sai'nin yazd~~~~ Tezkiretül Bünyan'
da isimlerini, yerlerini ve yapt~ranlar~~ile 32 hamam listesi dikkate
de~er 5. Bunlar~n maalesef ço~u y~k~lm~~t~r. ~çinde en büyü~ü, en
güzellerinden biri Ayasofya kar~~s~ndaki "Hamam Sultam" denendir.
4
6
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Hamamlar~m~z sefahat ve e~lence için yap~lmad~~~~halde iç
süslemelerine, bilhassa mimari zarafetine ihtimam gösterilmi~tir. Ne
de olsa s~cakl~~~ndan asab~n~~ gev~etenler kendi seviyelerine ve anlay~~lar~na göre bazen zarif, çok defa zevkli dü~üncelere dalm~~lard~r.
Fakat birçok hakim ~airlerimiz hamama girmekle edebi terk
etmemek icap etti~i yolunda manzum medluller söylemi~lerdir.
Hamamlar~n Istanbul'da çok olmas~n~n ve bunun say~s~n~n saray
konak, kö~k ve evlerdeki her boydakiler hariç 500'ü a~mas~n~n sebebi
i~~ve güç edinmek maksad~yle Istanbul'a gelen bekarlar~n çok olmas~ndand~r.
Evlerin ve konaklar~n ayr~ca y~kanma~a mahsus küçük hamam
ve y~kanma yerleri zengin ve orta hallilerin ihtiyac~na yeter. ~ehre ait
olanlara daha ziyade fakirler ve hamam~~olmayanlar giderler. Tarihimizde, Istanbul, imparatorluk ölçüsünde en kalabal~k ~ehirlerimizin ba~~nda gelir. Buna ra~men odun ve su israf~na sebep olmas~n
diye zaman zaman yeniden yay~lmalar~na müsaade olunmayarak
tahdidi taraf~na da gidilmi~tir 6.
Osmanl~~kanunnamelerinde ve bilhassa Celalzade'nin kaleme
ald~~~nda hamamlar~n temizli~i hakk~nda maddeler de vard~r.
Mesela hamamc~lar, hamam~~ temiz tutacak, suyu mutedil ve
hamam s~cak olacak. Tellaklar vazifelerini iyi yapacaklar. Taslar
kalayl~, pe~temallar temiz bulunacak 7 . . .
~ 943'te bu eski hamamlar~n i~leyenleri Belediye istatisti~inde
~öyle s~ralanm~~t~r:
Fatih kazas~~dahilinde
42
Beyo~lun'da
~~
Eminönün'de
26
Bo~az'~n Rumeli yakas~nda 3
Anadolu yakas~nda
2
Ada'da
Çaml~ca'da
Bu say~da 1966 y~l~nda bir azalma göze çarpar. Bunlar~n bir
k~sm~nda Belediye ile anla~an hamamc~lar fakirleri de y~kar. Her gün
6
7

Men'i Ihdas~~ Hamam, Vas~f tarihi, S. 254.
Kanunnâme ve kanunnâmei Celâlzade, Ayasofya K.

yüzy~l sonu.

No. 2894. s. 75, XVI.

RK HAMAMI

93

vasati olarak o zaman bir hamamda 200, hepsinde ~ 6.000 ki~i y~kan~r
diye de hesap edilmi~tir 8.
Türk hamam~~muz~r de~ildir. Yaln~z çok kalmak fenad~r. Hamamlar~m~z~n harareti 40 - 45 derecedir. Türk hamam~nda hava
rutubetlidir. Vücut bu tesirlerle terler. Ciltteki ya~lar erir. Kuru
ve s~cak haval~~yerlerde oldu~u gibi ter ciltten çabuk ve fazla tebahhur etmez.
Terleme yeri bizde göbekta~~d~r. 20 dakikadan fazla durulmaz.
Fazla teferruata lüzum görmüyorum.
~stanbul'dakilerden birinde dü~ün ve k~rk hamamlar~~haricinde
ba~ka bir merasim oldu~unu bilmiyorsak da Edirne'de Sokullu Mehmed Pa~a hamam~nda çocuklara çiçek a~~s~~ tatbikat~~(Variolation)
yap~lm~~t~r. Bunun tafsilât~~zarif ve ince ruhlu Lady Montagüe'nün
Edirne'den nisan t 7 t 7'de gönderdi~i mektupta kay~tl~d~r.
7 6-1 7 8 y~llar~~aralar~nda Ingiltere fevkalade elçisinin e~i
olan bu bayan, me~hur mektuplar~ndan birkaç~nda Türk hamamlar~~
ve be~endi~i hususiyetlerinden bahseder ve der ki:
"16 Mart 1718. Üç gün önce ~ehrin en güzel hamamlar~ndan
birine, merak edip gittim. O gün hamama yeni bir gelin gelecekmi~.
Bu münasebetle yap~lan merasimi kemali zevk ile seyrettim. Yeni
akrabal~k peyda eden iki ailenin dostlar~~akrabalar~ , hatta tan~d~klar~~
hep hamama geliyorlar. Birçoklar~~da seyr için bulunuyorlar.
Hulâsa o gün hamamda iki yüze yak~n kad~n vard~ . Kad~nlardan
evli bulunanlar ile dullar hamam dairelerinin kenarlar~ndaki mermer setlere oturdular. K~zlar çarçabuk soyundular.
Yegane örtüleri inciler ve kurdelelerle müzeyyen. Uzun saçlar~~
oldu~u halde ç~rç~plak meydana ç~kt~lar. ~çlerinden ikisi yeni gelini
kar~~lamak için kap~ya do~ru gitti.
Gelin, anas~~ve akrabas~ndan biri vas~tas~yle getiriliyordu. Gayet
güzeldi. Ya~~~on yedisinden fazla de~ildi. Esvab~~hep mücevherle
süslü, k~ymetli bir kuma~tand~, gelini çarçabuk soydular. Anadan
do~ma bir hale getirdiler. O zaman bütün genç k~zlardan mürekkep
bir alay peyda oldu.
K~zlar~n ikisi önde gidiyor. Al kaplardan etrafa kokular serpiyordu. Di~er otuz kadar k~z da iki~er iki~er, arkadan arkadan geliyorlard~ .
8

Hamamlar, Ak~am gzt. 5.VI. 943.
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Alay~n önünde gidenler bir ~ark~~söylüyor, di~erleri bunu tekrar
ediyorlard~. En geride gelen iki k~z, gelinin yan~nda idi. Gelin gözlerini
öne e~rni~~mütevazi bir halde yürüyordu.
Bu pek ho~uma gitti. K~zlar bu suretle hamam~n üç büyük salonunu dola~t~lar. Bu manzaran~n güzelli~ini size tasvir etmek pek güç.
Hemen bütün k~zlar son derecede mütenasip vücutlu. Tenleri göz
kama~t~racak derecede beyaz. Hamama s~k gitmekten latafet peyda
etmi~.
Bu alay bitince gelin, muteber han~mlar~n hepsine takdim edidi.
Her han~m iltifatl~~bir iki sözle mücevherler, kuma~, mendil veya
buna benzer hediyeler takdim etti. Kendisine kim hediye verirse
gelin onun elini öpüyor ve hediyeyi kabul ediyordu. Bu merasimi
gördü~üme pek memnun oldum" 9 .
9 Madam Montague'nün mektuplar~, Tarihi Osmâni Encümeni Mecmuas~,
No. 35-38, 1914.
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