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ÖZ 

Divan edebiyatı, sosyal hayatın her alanından 
malzemeler alarak şekillenen bir edebiyattır. Bu 
gelenek içerisinde yetişen şairler, mensup oldukları 
topluma ait birtakım kültürel unsurları canlı bir 
şekilde şiirlerine yansıtmışlardır. Bu kültürel 
unsurlardan biri de hamamlar ve hamam 
eğlenceleridir. Osmanlı toplum hayatının 
vazgeçilmez bir toplumsal temizlenme ve eğlence 
mekânı olan hamamlar ve buralarda yaşananlardan 
oluşan kültürel birikim, divan şairlerinin 
vazgeçemedikleri ilham kaynaklarından biri 
olmuştur. 

Bu çalışmada, Osmanlı sosyal hayatındaki çok 
zengin hamam kültürünün divan şiirine yansımaları 
üzerinde durulmuş; bu kültürel birikim, çeşitli 
şairlerin şiirlerinden alınan örneklerle açıklanmıştır. 

Anahtar Sözcükl e r:  Divan edebiyatı, Sosyal  
hayat, Hamam, Hamam kültürü. 

ABSTRACT 

The Classical Otoman Poetry is a kind of 
literature taking materials from all areas of social 
life. Poets grown within this tradition have vividly 
reflected certain cultural elements of poetry 
belonging to the society they belong to. Some of 
the reflected cultural elements are baths and bath 
entertainments. Baths are indispensable place for 
cleaning and entertainment in the Ottoman society 
and the cultural background from experiences of 
those who had there have been one of the crucial 
inspiration of Classical Ottoman poets.  

In this study, reflections of rich bath culture in 
the Ottoman social life on the classical Ottoman 
poetry have been investigated. This cultural 
background is described with examples taken from 
poems by various poets.  

 Keywords: The Classical Otoman poetry, 
Social life, Bath, Bath culture. 

 
         Giriş 

Arapçada ‘ısıtmak, sıcak olmak’ anlamındaki ‘hamm’ kökünden türeyen hamam 
(hammâm) kelimesi1, sözlük olarak ‘ısıtan yer’ anlamına gelmekle birlikte, insanların 
temizlenme ve yıkanma ihtiyaçlarını karşılayan yapıların genel adı olarak da 
kullanılmaktadır. Bu kelimenin Farsça karşılığı ise germâbedir. 

İnsanlık tarihi boyunca toplumlar, sosyal hayatta çeşitli ihtiyaçlarını gidermek 
için çok farklı binalar tesis etmişlerdir. Bunların başında ibadethane, kervansaray, han, 
okul, köprü, çeşme, su sarnıcı, hamam gibi yapılar gelir.  

Hamamlar da diğer mimari yapılarda olduğu gibi ferdî ve toplumsal hayatta 
vücut temizliği ve rahatlamanın yanı sıra, dinî bir emir olarak insanların ruh 
temizliğindeki ihtiyaçlarını gidermek için toplumların hayatına girmiştir. Zamana ve 
şartlara göre çeşitli şekillerde tesis edilen bu yapılar, birtakım değişikliklerle geçmişten 
günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. 

                                                 

  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü   

Öğretim üyesi. 
1  Mevlüt Sarı, El-Mevârid Arapça-Türkçe Lûgat, Bahar Yayınları, İstanbul 1980, s. 346. 
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Hamamlar yapılırken birtakım mimari hususiyetler göz önünde 
bulundurulmuştur. Milletlerin toplumsal yapısı ve dinî ihtiyaçlarına göre şekillenen bu 
yapılar, Osmanlı döneminde de büyük bir rağbet görmüştür. 15.-17. yüzyıllar arasında 
sadece İstanbul’da inşa edilmiş 52 hamam tespit edilmiştir.2 

Osmanlı Devleti döneminde yapılan hamamlar, vakıf geleneğindeki külliye 
sistemi içinde yer aldığı gibi müstakil birer yapı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Tek ve 
çift olarak yapılan Türk hamamları şekil olarak soyunmalık (camekân), aralık, ılıklık, 
kurnaların ve göbek taşının bulunduğu yer olan sıcaklık, halvet, kurutmalık, sıcak ve 
soğuk su deposu ile külhan bölümlerinden oluşmaktadır. 

Erkek ve kadınların kullanabileceği şekilde tasarlanan bu yapıların Osmanlı 
toplum hayatında çok önemli bir yeri vardır. Hamamlar, temizliğin yanında doğum, 
evlilik, sünnet gibi birçok sosyal olaya da mekân teşkil ederek Türk kültürünün önemli 
bir parçası olmuştur. Bu yapılar, hem bir toplumsal ihtiyaca cevap vermiş hem de 
toplumsal ilişkilerin gelişmesinde çok önemli roller üstlenmiştir. 

Bu mekânlarda yaşananlar, toplum hafızasında canlı bir şekilde tazeliğini her 
zaman korumuştur. Bu hayat tecrübeleri, zamanla çeşitli âdet ve inançlarla birlikte 
toplumda hamamla ilgili bir kültür birikiminin doğmasını sağlamıştır. Bu tecrübeler, 
bugün bile halk arasında ‚hamam kültürü‛ olarak adlandırılmaktadır. Hem bir toplumsal 
ihtiyaca cevap veren hem de toplumsal ilişkilerin gelişmesinde çok önemli roller 
üstlenen hamam kültürü, Anadolu’nun birçok yerinde hâlâ canlı bir şekilde 
yaşatılmaktadır. 

 
Divan Edebiyat ında Hamam  Kültürü 

Toplumsal hayatın her alanından malzemeler alarak şekillenen Divan şiirinde, 
Osmanlı toplum hayatında önemli bir rolü olan hamamla ilgili birçok kelime ve tabiri 
bulmak mümkündür. Divan şairleri için hamamlar, özellikle kış mevsimlerinde, bir araya 
gelip eğlenerek sohbet meclisi kurdukları başlıca mekânlar arasında karşımıza çıkar. 

Divan edebiyatı, sosyal hayatın her alanından malzemeler alarak şekillenen bir 
edebiyattır. Bu gelenek içerisinde yetişen şairler, mensup oldukları topluma ait birtakım 
kültürel unsurları canlı bir şekilde eserlerine yansıtmışlardır. 

İçinde yaşadıkları toplumun birer ferdi olan divan şairleri için sosyal hayatın 
önemli bir parçası durumundaki hamam ve hamam sefaları, zaman zaman şiir için 
vazgeçilmez bir malzeme teşkil etmiştir. Eski hayatın zevkleri arasında mühim bir yer 
tutan hamam, hemen her şairin Divanında -en ağır başlı şairler de dâhil olmak üzere- 
hiç olmazsa birer manzumeye konu olmuştur.3  

                                                 
2  Yalçın Şen, 15.-17. yy. Arası İstanbul’da Yapılmış Hamamlarda İşlev Değişikliklerinin Mimariye 

Yansıması, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul 2008, s. 31. 

3  Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1984, s. 275. 
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Osmanlı toplum hayatının vazgeçilmez bir toplumsal eğlence ve temizlenme 
mekânı olarak karşımıza çıkan hamamlar ve bunların temelinde oluşan kültürel birikim, 
kendileri de buraların müdavimleri arasında olan ve buralarda eğlence ve şiir sohbetleri 
yapan divan şairleri için vazgeçilemeyecek ilham kaynaklarından biri olmuştur. 

Sadece sohbet edip eğlenmenin yanında pek çok spekülasyonlara ve renkli 
dedikodulara da sahne olan bu ilginç mekânın macerası, her yanıyla şairler kadar, 
okurların da ilgisini çekmiştir. Doğal olarak, yalnızca erkeklerin macerasının yer aldığı 
erkek hamamlarında yapılan eğlencelerin kimi zamanlarda aşırılığa kaçması, günlerce 
süren dedikoduları, hatta bu dedikoduların sonucu olarak hamamların bir emirle bir 
gecede yıktırılması, ilgi çekici önemli olaylardandır.4  

Divan şairleri, mensup oldukları edebiyatın kurallarına da bağlı kalarak 
hamamlarda yaşayıp gördüklerini ve buralarda kullanılan birçok eşyayı, çeşitli tasvirler 
içinde onlara birtakım anlamlar yükleyerek değişik şekillerde şiirlerinde başarıyla 
kullanmışlardır. Bu kullanım, tamamen hamamı konu alan müstakil şiirler şeklinde 
olabildiği gibi beyitler şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. 

Hamam ve hamamcılıkla ilgili bazı ifade ve kelimeler, geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de hâlâ kullandığımız ‚hamam gibi, hamama giren terler, eski hamam eski 
tas, hamamcı olmak, hamamın namusunu kurtarmak, han hamam sahibi (olmak), iki 
çıplak bir hamama yakışır, karı malı hamam tokmağıdır, külhancının beyliği hamamcılık 
demişler, yedi kubbeli hamam kurmak, tası tarağı toplamak, eski hamam eski tas, 
berberin solumazı tellağın terlemezi kahvecinin söylemezi, hamam suyu ile misafir 
ağırlanmaz, hamamda kurnası düğünde sediri belli, hamam kubbesi gibi er sesi 
aksettirir, hamama gider kurna beğenmez düğüne gider zurna beğenmez‛ 5 gibi birçok 
atasözleri ve deyimlerimize de girerek geçmişten günümüze dil hazinemize zengin bir 
malzeme teşkil etmiştir. 

Divan edebiyatında, çeşitli nazım şekilleri içerisinde hamam ve hamam 
eğlencelerinin konu alındığı şiir türüne ise hammamiye denilmektedir.6  

Daha çok mesnevilerde bir bölüm veya pasaj halinde bulunan eski hayatın 
zevkleri arasında önemli bir yeri olan hamam sefalarının anlatıldığı hamam-nâmeler de 
yazılmıştır. Türk edebiyatında bu türde ilk hamam-nâmeyi 16. yüzyıl şairlerinden Deli 
Birâder namıyla meşhur olan Gazâlî yazmıştır. Şair, Kaplıca-nâme adıyla 25 beyitlik bir 
şiir yazmıştır.7 

                                                 
4  İdris Güven Kaya, "Türk Edebiyatında Hammamiyeler", Uygurlardan Osmanlıya/Şinasi 

Tekin'in Anısına, Simurg Yayınevi, İstanbul 2006, s. 229. 
5  http://tdkterim.gov.tr/atasoz/ 
6  İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara 1999, s. 227. 
7  Haluk İpekten, Divan Edebiyatında Edebî Muhitler, MEB Yayınları, İstanbul 1996, s. 94. 
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Gazâlî’nin bu eserinin dışında Tâci-zâde Câfer Çelebi, Heves-nâme; Vücûdî ise 
Hayâl ü Yâr adlı mesnevilerinin küçük birer bölümlerinde o çağların hamam 
eğlencelerini renkli bir şekilde anlatmışlardır.8 

 
Hamamla İ lg ili Terimlerin Divan Ş iirinde Kullanımı 

 Şairler, hamamlarda görülen güzelleri ve hamamda yapılan eğlenceleri canlı bir 
şekilde anlatırken hamam ve hamamla ilgili kelimeleri, çeşitli edebî sanatlar içerisinde 
onlara farklı anlamlar yükleyerek şiirlerinde bolca kullanmışlardır. Bu kelimelerin 
şiirlerde kullanımına verilebilecek bazı örnekler başlıklar halinde aşağıya alınmıştır. 

 
Hamam: 

Divan şiirinde hamamlar, âşıkların sevgililerini görmeyi ve onlarla buluşma 
ümidini canlı tuttukları mekânlardan biri olarak karşımıza çıkar. Âşık, sevgilisini ya 
hamamda görerek mutlu olup ona methiyeler düzecek ya da onunla görüşüp buluşma 
ümidiyle hamamı mesken tutacaktır. Birçok divan şairi, bu düşünce çerçevesinde 
hamam ve hamamla ilgili birçok kelimeye çeşitli anlamlar yükleyerek şiirlerinde 
kullanmıştır. 

Bu mimari yapılar bazen şairler tarafından teşbih, teşhis, tenasüp gibi çeşitli 
sanatlarla birlikte bazı düşüncelerin açıklanmasında önemli bir unsur olarak karşımıza 
çıkar. Hamamlar, bazen âşığın yerine geçip sevgiliye kavuşmak için can atar; bazen de 
âşıkların bir türlü kavuşamadığı sevgiliye kavuşma sevincini ve heyecanını yaşar. 

Aşağıdaki beyitte Hayretî, kişileştirdiği hamamı kendisine yıkanmaya gelen bir 
güzele âşık ettirip gözyaşları döktürerek ağlatır: 

Bir semen-sµmâyı seyr itdüm bugün √ammâmda 
¡Âşı… olmış aπlayup yaşlar döker √ammâm da    (Hayretî, G. 411/1)9 

Yine başka bir beyitte şair, kimsenin kavuşamadığı sevgilisini hamamın 
soyup koynuna aldığını belirtir: 

Lebüñden bûse almadı kimesne câmdan πayrı 
~oyup …oynına …omadı seni √ammâmdan πayrı    (Hayretî, G. 431/1 )   
 
Nâbî, gül boylu sevgilinin organlarındaki uyumu gören hamamın içinin 

ona kavuşmak için yandığını söyler: 

Görüp tenâsüb-i a¡≥âsın ol gül-endâmuñ 
Yanar derûnı «aridâr-ı va§la √ammâmuñ    (Nâbî, G. 421/2) 

                                                 
8  İskender Pala, A.g.e., s. 228. 
9  Örnek verilen beyitler, divanların kaynakçada verilen baskılarından alınmış olup 

kısaltmalardan sonra verilen sayfa ve beyit numaraları bu baskılara aittir. 
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Mesîhî ise içinin yangınıyla gökyüzünün hamama döndüğünü, güneş ve ayın ise 

bu hamamda çıplak dolaştığını söyler: 

Sûzumla döndi …ubbe-i √ammâma âsumân  
Mihr ile mâhı gör nice ¡üryân olup gezer       (Mesîhî, G. 557/3) 

 
Aşağıdaki beyitte Fehim, cehennemle kıyasladığı aşk ateşiyle yanan gönlünü; 

yedi halvete sahip, yedi kubbeli bir hamama benzetir: 

Heft dûza« dil-i pür-tâbuma nisbet ferdâ 
Yedi «alvetlü yedi …ubbelü √ammâmumdur    (Fehîm, K. 12/10) 
 
Hamamda her türlü insanın bir arada olması, mahşer günündeki insanların bir 

arada olmasına benzer: 

◊ammâm içini beñzedirüm cây-ı ma√şere 
Kim olur anda şâh gedânuñ ber-â-beri      (Ş. Yahyâ, G.410/4) 
 
Gece gündüz sevgilinin aşkıyla yüreği yanan âşık, bir hamam olup onu 

kucağına almayı hayal eder: 

Kâşki yansa ya…ılsa yüregüm leyl ü nehâr 
O mehi çekmede âπûşuma √ammâm olsam  (Ahmet Bâdî, G. 111/2) 
 
Üsküplü İshak Çelebi, seher vaktinde periye benzettiği sevgilisiyle Vefâ 

Hamamı’nın halvetinde yalnız kalmayı hayal eder: 

Se√er va…tinde rindâne Vefâ √ammâmına düşsek 
Hemân tenhâca «alvetde ben olsam ol perµ olsa  (İshak Çelebi, G. 224/2) 
 
Hatta onun hamama girmesi karşılığında yüzünü örtü, başını ise hamamın eşik 

taşı etmeyi bile göze alır: 

Yüzüm √ammâma ferş idüp başum itsem eşik ýaşı 
Der-i şâdµ açılsa üstüme √ammâma girseñ sen     (Yakînî, G. 143/5) 
 
Sevgilisini zahmetsizce öpmek isteyen Zâtî, onun hamamında yüzünü döşeme 

yapmaya razıdır: 

Her gâh bµ-tekellüf öperdük ayaπını 
◊ammâmına anuñ yüzümüz ferş ola idi kâş     (Zâtî,  G. 599/3) 
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Enverî, dünyaları verseler bile sevgiliye kavuşmanın hamamından çıkmayacağını 
söyler: 

Bütün dünyâ virürseñ çı…mazın √ammâm-ı va§lundan 
Me&eldür ey perµ √ammâma dirler nı§f-ı dünyâdur    (Enverî, G. 35/4) 
 
Âşık, bazen zarar görmemesi için bazen de sevgilisini kıskandığı için onun 

hamama gitmemesini ister. İshak Çelebi, nazik bedeninin dayanamayıp buluttan nem 
kapacağını söyleyerek sevgilisine hamama sık girmemesini söyler: 

Ol beden nâzük durur döymez bulutdan nem …apar  
Böyle çok ço… girme gel √ammâma ço…lar sevdüπüm 

 (İshak Çelebi, G. 185/3) 
 
Âşık, gümüş tenli sevgilinin hamama girmesi karşısında kıskançlıktan 

gözyaşlarıyla vücudunu yıkar: 

ªarµfµ cism-i zerrµnüm √asedden âb-ı eşküm yur 
~oyunup …oynına girdükçe √ammāmun o sµm-endâm  (Zarîfî, G. 209/5) 
 
Parlak vücudu kirlenen sevgili, âşığın gönül hamamında keselenerek temizlenir: 

Endâm-ı ≥iyâ-perveri kirlendi o şû«uñ 
◊ammâm-ı dil-i âşı…a girdi keselendi      (Hafîd, G. 252/9) 
 
Nedîm, sevgilinin güzelliğini seyretmek ister. Bunun için mekân önemli değildir. 

Onu göreceği yerin gül bahçesi değil de hamam olması bir şeyi değiştirmez. Önemli 
olan sevgiliyi görmektir: 

◊üsnüñü seyreyleyim de gördüπüm yer ol gülü 
Gülsitân olmazsa √ammâm olsa da mâni¡ degül    (Nedîm, G. 76/3) 
 
Hamamlar, bazı zamanlarda hastalıklara tedavi aracı olarak da görülür. Hasta 

gönlüne seslenen Atâyî, derdine çare olarak sevgilisinden aşkının hamamında terlemesini 
tavsiye eder: 

Ey «aste göñül ister iseñ derdüñe çâre 
Germ-âbe-i ¡aş…ında o yârüñ da«i terle   (N. Atâyî, G. 206/4) 
 
Hamamlara hasta olan bir insan girse derdine çare bulur, orası hamamdan 

ziyade bir şifa yurduna benzer: 

Aña bir «aste âdem girse derdinden bulur §ı««at 
Degül √ammâm bu dârü'ş-şifâ-yı fey≥dir gûyâ    (Nedîm, Kt. 55/7) 
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Halvet : 

Halvet, hamamların bir veya birkaç kişinin yıkanabileceği büyüklükteki sıcak 
bölümüdür. Divan şairleri için bu bölüm, genellikle sevgiliyle birlikte olmanın veya onu 
görmenin hayalinin canlı tutulduğu mekânlardır. 

17. yüzyıl şairlerinden Zârî, hamamda tellâka benzettiği sevgilisiyle halvette 
yalnız kalmanın hayalini kurar: 

Tene germiyyet-i √ammâm nerm itdükde πâyetde 
Düşürsem ol §anem-i dellâki tenhâ ı§§ı «alvetde     (Zârî,  yk. 120b)  
 
Sâbit’e göreyse peri yanaklı sevgilinin naz ve edayla halvette dolaşması, 

hazinelere bedeldir: 

»alvetde bir «azµne deger ol perµ-ru«uñ 
¡Uryân iken kirişmesi πunc u dilâl ile     (Sâbit, G. 319/5) 
 
Ulvî, gümüş tenli sevgilisini halvette yabancılarla görmesi halinde bedeninin 

külhan gibi yanacağını söyler: 

Çün görem «alvetde ol sµmµn-teni aπyârile  
Nâr-ı πayretden tenüm kül«ân gibi sûzân olur   (Karaman, 2008:89) 
 
Nihânî, halvette sevgilisinin futasını sıktığı için natırın başının belaya girdiğini 

söyler: 

~ı…dı «alvetde bulup fûtasını nâýır anuñ 
Uπradı …oçduπiçün bâr-ı ser-encâma fûta   (Nihânî, yk. 18b) 

  
Aşağıdaki beyitte halvet kelimesini tevriyeli kullanan Şeyhülislam Yahya, nur 

görmek isteyen zahidin hamamda parlak aya benzeyen güzele bakmasını ister: 

»alvetde nûr görmek ise …a§dı zâhidüñ 
◊ammâm içinde görsün o mâh-ı münevveri    (Ş. Yahyâ, G.410/2) 
 
Sabâyî ise rakibin halvette sevgiliyle zevk sürmesinin üzüntüsünü yaşar: 

İz azıtmış it gibi yollarda yilerdi ra…µb 
±ev… iderdi degme «alvetde ~abâyµ yâr ile    (Sabâyî, G.104/7) 
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Camekân: 

Hamamlarda soyunulan camlı bölümlerdir. Hamamların en gösterişli yeridir. 
Genellikle âşıklar için sevgiliyi görme imkânının olduğu bölümdür. Çünkü sevgili, sahip 
olduğu bütün güzellikleri burada sergilemektedir. 

Hamamda sevgilinin olduğu camekân bölümüne gelen kişi o kadar mutlu olur 
ki hatırında zerre kadar gam kalmaz: 

¢alur mı ≠errece πam «âýırında 
Gelen mesrûr olur bu câmekâna   (Rezmî, T. 20/5) 
 
Camekânda sevgilinin müşterisi o kadar çoktur ki Câzim burada kendine yer 

bulamaz: 

◊ammâm-ı ¡aş…ınuñ o …adar müşterµsi ço… 
 Ârâm-ı câmekân-ı merâma mecâl yo…     (Câzim, G. 173/2) 

 
Mûhyî, aşağıdaki beyitte camekân bölümünün, hamamlarda eğlencelerin 

düzenlendiği bir yer olduğuna dikkat çeker: 

N’ola geldükçe dil-i germüme gelseñ sµneme 
Kim gelür √ammâma olur câmekân eglencesi  (Muhyî, 614/3) 

  
Vücûdî ise güneşi camekâna; feleği de hamamın camına benzetir: 

Var idi ol √aremde bir √ammâm  
Câmekânı güneş felek aña câm  (Vücûdî, B. 1788) 
 
Külhan:  

Külhan, hamamın ateş yanan en sıcak bölümüdür. Âşıkların aşk ateşiyle yanan 
bedenleri külhana benzetilir. 

Ayıntablı Hâfız hamamdan çıkan sevgili karşısında kendisini, ateşinin dumanı 
göklere çıkan bir külhana benzetir: 

»ırâm itdükçe ol serv-i se√er √ammâm-ı gülşenden 
Çı…ar eflâke dûd-ı âteşim bu cism-i kül«ândan     (Hâfız, G. 223/1) 
 
Aşağıdaki beyitte Fehîm, kendisini evi yanmış, ateşten gömlek giyen bir fakire 

benzetirken; cehennemin aslının ise kendi külhanından bir kıvılcım olduğunu iddia eder: 

Bir gedâ-yı «âne-sûzam şu¡le-pirâhen çü a«ker 
¡A§l-ı dûza« bir şererdür dûdmân-ı kül«ânumdan  (Fehîm, G. 238/2) 
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Sevgilinin yanağı, renk itibariyle ateşe benzer. Parlak ve yakıcıdır. Fehim de 
aşağıdaki beyitte sevgilinin yüzünün aksiyle yeryüzünün gül bahçesine, sıcaklığıyla da 
gökyüzünün bir külhana dönmesine şaşılmamasını söylüyor: 

¡Aks-i rûyuñla zemµn gülşen olursa ne ¡aceb 
Tâb-ı mihrüñle felek kül«ân olursa ne ¡aceb     (Fehîm, G. 16/1) 
 
Beliğ’e göre âşık olan kişi rahat yatağını bırakmalı, ateş koru g ibi külhan 

yatağında yatmalıdır:  

Nâr-ı ¡aş… ile yakup ma√v eyle râ√at pisterin  
Dâne-i a«ker gibi «âkister-i kül«ânda yat      (Belîğ,  G. 19/ 6) 
 
Süheylî’ye göre sevgiliyle buluşmanın yolu, külhan gibi ayrılık ateşiyle her daim 

yanmaktan geçmektedir: 

¢oynuma girsün perµler dir iseñ √ammâmveş 
Âteş-i hecr ile her dem yan ya…ıl kül«en gibi    (Süheylî, K. 13/8) 
 
Fuzûlî ise külhan köşesini saltanat döşeğine tercih eder: 

Ey Fu≥ûlµ odlara yansın bisât-i salýanat  
Yeπdür andan ◊a… bilir bir gûşe-i kül«ân baña  (Fuzûlî, G. 11/7) 
 
Sâbit, kış sarayı olan mihnet külhanında, sevgilisinin soğukluğunu görüp canını 

yüzünün güneşiyle ısıtır: 

Serdµ-i mihrin görüp cânum ı§ındı mihrine 
Kül«ân-ı mi√nette kim kâşâne-i deydür baña    (Sâbit, G. 5/4) 
 
Hâletî, gönlü hamamın külhanı gibi durmadan yandığı için dertlilerin fitillerini 

gönlündeki bu ateşten yaktıklarını iddia eder:  

Hep çerâπı derd-mendân-ı belâ bizden ya…ar 
Kül«en-i √ammâm-veş zµrâ söyünmez odumuz     (Hâletî, G. 304/4) 
  
Gönlünü külhan gibi ayrılık ateşiyle doldurduğunu söyleyen Haşmet ise 

sevgilisinden, kendisini artık hamama kabul etmesini ister: 

Kül«en-âsâ dili pür-âteş-i hicrân etdik 
∏ayrı ey şû« bizi …oyma mısın √ammâma   (Haşmet, G. 227/4) 
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Cehennemlik:  

Hamamları ısıtmaya yarayan ve hamamların altında bulunan kapalı ve geniş 
ocaktır. 

Seyyid Vehbî aşağıdaki beyitte cehennemlik kelimesini, hem hamamları ısıtmaya 
yarayan bölüm; hem de yaptığı işlerden dolayı cenhennemi hak eden kişi anlamıyla 
tevriyeli kullanır: 

Germ olup yâr-ile ço… işler ider ey Vehbµ 
Bu ¡amellerle cehennemlige beñzer √ammâm   (Seyyid Vehbî, yk. 50a) 
 
Ziyâî ise feleği hamama benzettiği aşağıdaki beyitte kendi göğsünü bu 

hamamın külhanına, rakibi cehennemliğine, yıldızları ise tavanındaki küçük 
pencerelerine benzetir: 

≤iyâ’µ sµnemüz kül«ân ra…µb-i seg cehennemlik 
Felek √ammâmına câm oldı encüm kehkeşân kâriz (Ziyâî, G. 179/5) 
 
Tüteklik (Tüfeklik): 

Hamamlarda sıcak hava ve duman dolaşımını sağlamak amacıyla duvar içinde 
bırakılmış olan özel künktür. 

Aşağıdaki beyitte Muhyî, ağzını hamamlarda sıcaklığın ayarlanmasını sağlayan 
tüfenge(tüteklik) benzetmektedir: 

Aπzum açup eyledükçe âh artar sûz-ı dil 
‰añ mı √ammâm ı§§ısı artar açu… olsa tüfeng   (Muhyî, G. 610/7) 
 
Hamam Kütügü :  

Hamam kütüğü, külhanı yakmakta kullanılan iri odundur.  

Rüyasında sevgilisini kucakladığını sanan Tırsî, kucakladığı nesnenin bir kütük 
olduğu gerçeğini anlamakta gecikmez: 

Düşde miyân-ı yâri …oçdum √ayâl iderdüm 
◊ammâm kütügi imiş eylermişüm der-âπûş    (Tırsî, G. 91/3) 
 
Havuz:  

Hamama gelenlerin soyunma odasında kenarında oturdukları fıskiyeli 
bölümdür. 

Şûhî’ye göre havuz, hamama gelen sevgilinin kenarında oturmasıyla âşıkların 
bir türlü elde edemediği sevgiliye kavuşma mutluluğunu yaşar: 
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Der-kenâr eyledi ol serv-…adi bâπına √av≥ 
Dökdi yüzler §uyını yüz süre ayaπına √av≥  
A…dı ýuruldı biraz ba…dı yüzi aπına √av≥ 
Az …aldı ol perµyi çeke …ucaπına √av≥ 
‰oydı §u mâlikinüñ burdı …ulaπını şitâb   (Şûhî, yk. 56b) 
 
Sâbit ise şadırvanından saf sular akan havuzun kenarının dünyalara bedel 

olduğunu düşünür: 

◊av≥uñ kenârı «alvet iken biñ cihân deger 
Şâd-ı revân-ı ¡âlem o âb-ı zülâl ile         (Sâbit, G. 319/14) 
 
Fuzûlî, sevgilinin ayak basmasıyla havuzun onun ayağını öpme şerefini elde 

ettiğini söyler: 

Oldı pâ-bûs-ı şerµfiyle müşerref leb-i «av≥ 
Buldı dildâr-ı lâýifiyle ≥iyâ dµde-i câm       (Fuzûlî, G. 182/4) 
 
Şadırvan:  

Genellikle hamamların camekân bölümünde bulunan, çevresindeki 
musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan havuzdur. 

Ulvî, camekânda sevgiliye hizmet amacıyla onun ayağına su döken gözlerini 
şadırvana benzetir: 

Pâyına §u …oymada ol dilberüñ √ammâmda  
Câme-kân içre dü-çeşmüm iki şâdırvân olur  (Karaman, 2008:89) 
 
Tâci-zâde Câfer Çelebi’ye göre ise sevgilinin güzelliğine bakan şadırvanların 

ağızları sulanır: 

Ba…up endâmına her bir perµnüñ 
~ulanur aπzı şâdırvânlarınuñ     (Kaya, 2006) 
 
Cam: 

Hamamların içerisini aydınlatmak için kubbelerin üzerindeki göz şeklinde 
küçük cam pencerelerdir. 

Ateşli göğsünü bir hamama benzeten Mesîhî, gözlerini bu hamamdaki camlara 
benzetir: 

Od urup sµnemi √ammâm itdi 
Gözümden aña iki câm itdi      (Mesîhî, Şehrengiz B. 147) 
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Aşkın sıcaklığıyla terleyen Zâtî, kendini hamama benzetirken; gözlerinden akan 
yaşları da buhardan dolayı hamamdaki camlarda oluşan sulara benzetir: 

◊ammâm gibi başuma çı…dı buhâr-ı ¡ış… 
Dökse ¡aceb mi dµdelerüm câm gibi yaş     (Zâtî, G. 599/4)  
 
Revânî de hamamın cam gözleriyle sevgilisini izlemesinden korktuğunu 

belirterek ondan hamama gitmemesini ister:  

Dµde-i câm ile endâmuñı seyr eylemesün 
Varma ey sµmµn-beden nâz ile √ammâma da«ı    (Revânî, G. 480/4) 
 
Şerîfî, ise hamamın tavanındaki bu küçük cam pencereleri, gümüş tenli 

güzellerle birlikte olduğunu gökyüzüne göstermek için koyduğunu söyler: 

Sµm-tenlerle meger germ olduñ ey √ammâm sen  
Pµr-i çar«a gör diyü gözlük ýutar câmuñ senüñ     (Şerîfî, G. 209/3)    

 
Lüle :  

Hamamda ucundan su akan musluksuz boruya denir. 

Aşağıdaki beyitte Nâbî, hamamdaki saf, tatlı su akıtan lüleyi; feyiz kalemine 
benzetir: 

Her lûlesi Nâbµ …alem-i fey≥ mi&âli 
İcrâ-yı zülâl itmede pâkµze-zebândur   (Nâbî, G. 208/9) 
 
Haylî, gümüş vücutlu güzel ne zaman hamama girip kendini gösterse lülenin 

ağzının suyunun akacağını söyler: 

¡Ar≥-ı pehlû ideyin girse …açan √ammâma 
A…ıdur aπzı §uyın lûlenüñ ol sµm-endâm      (Boysak, 2007:432) 
 
Zârî, ayrılık köşesinde vuslat arzusuyla döktüğü kanlı gözyaşlarının, göz 

kirpiklerinin lülesinden aktığını söyler: 

Hevâ-yı vu§latuñla ýâs ýâs eşk-i dem-âlûdum 
A…ıtdı lûle-i müjgân-ı çeşmüm künc-i fir…atde   (Zârî, yk. 120b) 
 
Ahmet Paşa da gözlerini su akıtan bir lüleye benzetir: 

Gözümüñ lûlelerin Hamza-i dellâk a…ıtur 
K’ayaπı ýopraπıdur yüz §uyı √ammâmlara   (Ahmet Paşa, G. 272/2) 
 
Muhyî’ye göre sevgili hamamda terleyince sanki lüleden gülsuyu akar: 
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~a√n-ı √ammâmda ¡ara…-rµz olduġınca ol √abµb 
Mâ-i güller a…ıdur §an lüle-i âb-ı revân          (Çetinkol, 2004:114) 
 
Kurna:   

Hamamda musluk altında bulunan, içinde su biriktirilen; yuvarlak, mermer veya 
taştan yapılan küçük teknedir. 

Aşağıdaki beyitte Me’âlî, meyhaneyi bir hamama; bu hamamdaki suyu içkiye, 
kurnayı küpe, tası da kadehe benzetmektedir: 

~uyı mey …urnası küp ýâsı bâde 
Me™âlµ mey-kede √ammâma beñzer   (Me’âlî, G. 235/5)   
 
Sabun: 

Hamamda vücut temizliğinde kullanılan temel temizlik maddesidir. 

Sâmî, günah kirinden temizlenmek için gönülde ateş olması gerektiğini, hamam 
olmadan da istiğfar sabununun fayda etmeyeceğini söyler: 

Sµnede sûziş gerek çirk-i güneh pâk olmaπa 
Eylemez §âbûn-ı istiπfâr e&er √ammâmsuz    (Sâmî, G. 54/2) 
 
Kese:  

Vücuttaki kirleri ovarak çıkarmak için kullanılan bezdir. 

Aşağıdaki beyitte Fuzûlî, (hamamda) inci taneleri gibi terler döken sevgiliyi 
görenlerin bu taneleri almak için ellerini keseye attıklarını ifade eder. Beyitte kese, 
tevriyeli olarak hem hamam kesesi hem de para çıkını anlamına gelebilecek şekilde 
kullanılmıştır:  

~andılar kim §atılır dâne-i dürr-i ¡ara…ı  
Urdu el kµseye ço…lar …ılıp endµşe-i «âm   (Fuzûlî, G. 182/5) 
 
Hafîd, vücudu kirlenen güzelin aşığın gönül hamamında keselendiğini söyler: 
Endâm-ı ≥iyâ-perveri kirlendi o şû«uñ 
◊ammâm-ı dil-i âşı…a girdi keselendi      (Hafîd, G. 252/9) 
 
Misk kokulu kese, sevgiliye sürünmek ister; lif ıstırap çekerken sabun da bu 

lifte ezilir:  

İstedi kµse-i müşgµn sürine dilbere çün 
Pµç ü tâb eyledi lµf aña ezildi §âbūn     (Demirel, 2005:394) 
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Tas: 

Hamamda vücuda su dökmeye yarayan kaptır. 

Zârî, sevgiliye kavuşma arzusuyla göz kirpiklerinin lülesinden tas tas kanlı 
gözyaşı dökmeye hazırdır: 

Hevâ-yı vu§latuñla ýâs ýâs eşk-i dem-âlûdum 
A…ıtdı lûle-i müjgân-ı çeşmüm künc-i fir…atde     (Zârî, yk. 120b) 
 
Yakînî ise servi boylu sevgilisinin hamama girmesi hâlinde; gözünün tasından 

onun ayaklarına su akıtacağını ifade eder: 

Gireydi nâz-ile √ammâma ol serv-i sehµ-…âmet 
Ayaġına su µ&âr ider-idüm ýâs-ı çeşmümden     (Yakînî, G. 143/3) 
 
Sevgili vücudunu ve saçını temizlemek için tasını ve tarağını beraberinde 

hamama götürmeyi unutmaz: 

Taý√µr-i cism ü perçemi …a§dıyla mûπ-beçe 
◊ammâma na…l eyledi ýâs u ýaraπını           (Pertev,  G. 559/6)   

 
Futa:  

Futa, peştamalların ipekten yapılanlarına denir. Hamamda yıkandıktan sonra 
kurulanmak için kullanılan bir eşyadır. Müşterilere beyaz-kırmızı peştamal verilir, gri-
siyah peştamallar hamam nizamnamelerinde belirtildiği gibi, hamamda çalışanlarca 
kullanılırdı.10 

Nâilî’ye göre mavi renkli futa içindeki sevgilinin nurdan gölgesini âşığın fark 
etmesi mümkün değildir: 

Nûrdan sâyeyi âşı… nice far… etmek olur 
Nilgûn fûtada endâmına itdükçe nigâh   (Nâilî, G. 334/4)  
 
Siyah futa içindeki sevgili, mihenk taşına çalınan, işlenmemiş gümüşe benzer: 

Bilündeki şu siyeh fûta seçdi endâmuñ  
Çalındı §an meheke sµm-i nukre-i «âmuñ     (Nev’î, G. 256/1) 
 
Futa, sevgiliyi bir kerecik kucaklamak için isteyerek binlerce kere hamama 

girer: 

Yine bir def¡a na§µb ola …oçam diyü seni 

                                                 
10  Celal Esat Arseven, Sanat Ansiklopedisi, III. Fasikül, cilt II, İstanbul 1957, s. 693. 
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Günde biñ kerre girer ¡ış…ile √ammâma fûta   (Nihânî, yk. 18b) 
 
Dünyanın parlak süsü olan sevgili ne zaman futasını giyse ay, utancından 

bulutların arkasına saklanır: 
 
(Yakînî, G. 143/4) 
 

Na’lin:   

Hamamlarda kullanılan üstü kayışlı, tabanı yüksek, ağaçtan yapılma takunyalara 
denir. 

Naz na’linine binip işve kadehini çeken sevgili, öfke kılıcıyla Sâbit’i öldürmelidir: 

Na¡lµn-i nâza bindi çeküp câm-ı ¡işveyi 
Öldürmesin mi ¿âbiti tµπ-i celâl ile      (Sâbit, G. 319/15) 
 
Âhir zaman fitnecisi olan güzel, ayağını na’line basınca ona düşkün olanlar 

kıyametin koptuğunu sanırlar: 

Ba§dı pâyin na¡lµne ol fitne-i â«ir zamân 
Mübtelâlar didiler …opdı …ıyâmet el-amân    (Fasîhî, Musammat V/4) 
 
Tellak:  

Tellak, hamamlarda müşterileri ücret karşılığında yıkayıp keseleyen kişilerdir ki  

eskiden yakışıklı olmasına büyük bir önem verilirdi. Tellağı güzel olan hamam 
daha çok müşteri çekerdi.11  

Şairler bazen sevgililerini, bazen de rakiplerini tellaklara benzeterek şiirlerde 
çeşitli anlam ilgileri kurarlar.  

Perilerin hamamlarda yaşadığı inancından yola çıkan 15. yy. şairlerinden Necâtî, 
tellağa benzettiği sevgilisini peri yerine koyar: 

Göreli luýfile sen sµm-beden dellâki 
Bildük anı ki girermiş perµ √ammâmlara    (Necâtî, G. 464/3) 
 
Âşıklar, sevgililerinin hamama gitmelerini bazı zaman istemezler. Çünkü rakip, 

tellak sıfatında hamamda fırsat kollamaktadır. 

Aşağıdaki beyitte Behiştî, rakibin tellak suretinde hamamda sevgilisine ulaşma 
ihtimalinin sıkıntısını yaşamaktadır: 

Ra…µb-i seg saña yapışmaπa √ammâmda tenhâ 
                                                 
11 Ergin Taner, Osmanlı Esnafı: Ticari ve Sosyal Hayat. Ankara 2009, s. 314. 
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Varup dellâk ola diyü giriftâr-ı melâlem ben     (Behiştî, G. 385/3) 
 
Şair, bir başka beyitte ise sevgilisinin hamama gitmesinden gam yemeyeceğini 

ancak rakip olma ihtimali olan tellaktan korktuğunu söyler: 

¢açan √ammâma girseñ πayrı yerden πam yimez ¡âşı…  
Hemân ¡âlemde ey nâzük-beden dellâkden …or…ar   (Behiştî, G. 177/2)  
 
Şairin korktuğu başına gelir. Çünkü rakip tellağın elini sevgilinin saçlarında 

gördüğü için başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi olur: 

Dest-i dellâki görüp ol zülf-i ¡anber-fâmda 
Başuma …aynar §ular …oydı duşa √ammâmda  (Behiştî, B. 31) 
 
Nâşid ise hamamda gördüğü güzellerin, tellağa karşı gönül ilişkisinin 

olmasından korkmaktadır: 

İki meh gördüm yine germ-âbede «alvet-nişµn 
Var §ıcaπı derler ammâ …or…arum dellâkine     (Nâşid, G. 88/2) 
 
Kadınlar hamamında natır olan rakip, sahip olduğu soğuklukla temmuz ayında 

bile hamamı kışa çevirir: 

Meh-i temmûzda gâhµ olur sermâye-i sermâ 
Ra…µb-i bâridüñ √ammâma nâýır oldıπındandur (Mehmed Hâlis, G. 45/6) 
 

Nâbî ise sevgiliyi seyretmek amacıyla gümüş tenli sevgilisine seslenerek 
kendisini hamamda natır yapmasını ister:  

Ten-i sµmµnüñi seyr itmek ümµdiyle beni 
¢anπı germ-âbeye nâýûr ideceksin bilmem   (Nâbî, G. 524/7) 
 
Âşıklar, tellakin gümüş tenli güzeli ovduğunu görünce kıskançlıktan ağızları 

eğrilir: 

Püşt-i sµmµnini dellâk ovduġınca ol mehüñ 
Reşklerinden mübtelâlar …âmu olur kec-dehân  (Çetinkol, 2004:114) 

 
Hamamla İ lg ili Gelenek ,  Görenek, İnanış ve Bazı Uygulamalar 

Türk toplum hayatında hamamlar, temizlik gibi önemli bir ihtiyaca cevap 
vermelerinin yanında; birtakım uygulama, inanış ve geleneklerin doğmasına da zemin 
hazırlamıştır. Bazı özel günlerde hamamlarda toplantılar düzenlenmiş, çocukların 
doğumlarının 40. günü akraba, konu, komşu hamama davet edilmiş, yemekler yenilip 
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topluca eğlenilmiştir. Bu toplantılar ayrıca nişan, düğün gibi özel günlerde de 
tertiplenmiştir. 

 Bütün bu uygulamalar, geçmişten günümüze Türk toplum hayatında hamam 
kültürü denilen bir anlayışın doğmasını sağlamıştır. Bu kültüre ait birçok unsur, 
şiirlerini şekillendirirken toplum hayatından mümkün olduğunca yararlanan Divan 
şairlerimiz tarafından da ihmal edilmeyerek çeşitli sanatlar ve ifade şekilleriyle şiire konu 
edilmiştir. 

 
Sabun Köpüğünden Baloncuk Uçurma  

Günümüzde hâlâ çocuklar tarafından oynanan sabun köpüğünden baloncuk 
uçurma oyunu, hamam kültürünün bir öğesi olarak şiirlerde karşımıza çıkmaktadır. 
Köpük uçurma diye adlandırılan bu oyun, hamamda sabun köpüğü ile dolu ellerden 
nefes gücü ile hamamın kubbesine doğru balon kabarcıkları çıkarmak suretiyle oynanan 
bir oyundur.12 

Aşağıdaki beyitte peri gibi güzel sevgilisine seslenen Zâtî, ondan tıpkı hamamda 
köpük uçurur gibi başını kesip gök kubbeye atmasını ister: 

Pür-hevâdur başumı kes …ubbe-i eflâke at 
Ey perµ √ammâmda ýut kim uçurduñ bir √abâb   (Zâtî, G. 257/4) 
 
Şair Enverî de periye benzeyen sevgilisine seslenerek ‚Güneş, felek burcunda 

zerrece ısınmasın; ey peri, hamamda güya bir su kabarcığı uçurduğunu farz et‛ diyerek 
hamamda oynanan köpük uçurma oyununa dikkat çekmektedir: 

±errece germ olmasun burc-ı felekde âfitâb 
Ey perµ √ammâmda gûyâ uçurduñ bir √abâb   (Enverî, G. 15/1) 
 
Yenişehirli Belîğ, halvet köşesindeki sevgilinin ezilen sabundan hokkabaz 

kabarcıklar çıkararak oyun kurduğunu söyler: 

Şµşe-bâzµ-i √abâb ile biraz …urdı oyın 
Künc-i «alvetde görüp §anma o şû«ı mevzûn   (Demirel, 2005:394) 
 
Vücûdî de Hayâl ü Yâr adlı mesnevisinde, feleğin sabah sabununu ezerek güneş 

gibi bir habab uçurduğunu söyleyerek bu oyuna dikkat çeker: 

~ub√ §âbûnını bulup ezrek  
Gün gibi bir √abâb uçurdı felek    (Vücûdî, B. 1762) 
 

                                                 
12  Muhammet Nur Doğan, ‚Klasik Türk Hayatında Osmanlı Hayatının İzleri‛, Eski Şiirin 

Bahçesinde, Alternatif Yayınları, İstanbul 2005, s. 50. 
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Hamamdan Çıkarken Ayaklara Su Dökülmesi 

Eskiden hamamdan yıkanıp çıkmak üzere olanların, ayaklarına bir tas soğuk su 
dökmeleri âdettendir. Aşağıdaki beyitlerde Fuzûlî, hamamdan çıkmak üzere olan servi 
boylu sevgilinin ayaklarına gözbebeklerinden devamlı yaşlar akıttığını söyleyerek bu 
âdete dikkat çekmiştir: 

Çı…dı √ammâmdan ol perde-i çeşmüm §arınup 
Dutdı âsâyiş ile gûşe-i çeşmümde ma…âm 

Merdüm-i çeşmüm ayaπına revân §u dökdi 
Ki gerek §u dökile servüñ ayaπına müdâm    (Fuzûlî, G. 182/8-9) 
 
Vücûdî, Hayal ü Yâr adlı mesnevisinin hammamiye bölümünde selvi boylu, hoş 

yürüyüşlü sevgilinin hamamdan dışarı çıkmasıyla göz tasıyla ayağına su döktüğünü 
söyler: 

‰aşra çı…dı çü serv-i «oş-reftâr  
¢ıldı ¡âlem dür-i du¡âyı ni&âr  

‰âs-ı çeşm ile «üsrev-i «âver  
¢oydı yârin ayaπına §ular       (Vücûdî, B. 1892-1893) 
 
Yine aşağıdaki beyitte Şeyhülislam Yahyâ, feleğin aya benzeyen sevgilinin 

ayağına su dökmek için parlak güneşi kendisine tas edindiğini söylemektedir: 

Ya√yâ §u …oymaπiçün ayaπına ol mehüñ 
Gûyâ ki ýâs idindi felek mihr-i enveri     (Ş. Yahyâ, G. 410/5) 
 
Perilerin Hamamlarda Yaşaması 

Cinlerin çok güzel ve gösterişli olarak tasavvur edilen dişilerine halk arasında 
‚peri‛ denilmektedir. Onları gören olmadığı için çok güzel ve çekici olduklarına inanılır. 
Çeşme, pınar ve hamam gibi yerler perilerin başlıca yurdu sayılır. İnsanlardan kaçar ve 
göze görünmezler. Bazı insanları kendilerine âşık etmeleri ve çeşitli görünüşler 
alabilmeleri, bir görünüp bir kayboluşları vs. özellikleriyle sevgilinin özelliklerini 
taşırlar.13 Perilerin başlıca mekânlarından biri olarak düşünülen hamamlar, bu 
özellikleriyle Divan şairleri tarafından çeşitli sanatlarla birlikte sık sık şiirlere konu 
edilmiştir. 

Neylî’ye göre sevgilisinin hayalinin hamama benzeyen gönlünden gitmemesi 
normaldir. Çünkü periler, mekân olarak hamamları tercih eder: 

Güzer itmekde hayâlüñ bu dil-i pür-tâba 

                                                 
13  İskender Pala, A.g.e., s. 440. 
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Bir perµdür kim ola cilvegehi germ-âbe   (Neylî, B. 78) 
 
Zâtî, insan görünce kaçan bir periye benzettiği sevgilisine seslenerek hemen 

gözden kaybolmamasını, hamamda kalıp biraz kendisiyle ilgilenmesini ister: 
◊ammâmda bir pâre …arâr eyle bizümle 
Niçün ivesin §uya mı düşdi şeker iy dost   (Zâtî, G. 15/2) 
 
Nev’i-zâde Atâyî de, periye benzeyen sevgilisi sayesinde hamamın şeref 

bulduğunu, onsuz hamamın bir anlamının olmadığını söyler: 

Virdi √ammâma şeref ol §anem-i sµm-endâz 
O perµ olmayıcak âteşe yansun √ammâm      (N. Atâyî, B. 48)  
 
Pertev’e göre peri gibi güzel olan sevgilisi hamamda soyunduğunda cisimleşmiş 

nuru görülecektir: 

Açsa ger cism-i laýµfin ol perµ √ammâmda 
~an teşa««u§ eyleyüp nûr-ı mücessem gösterür   (Pertev, G. 67/6)   
 
Hasmî ise peri yüzlü sevgilisiyle bir kerecik hamama girerek gönlündeki kirlerden 

temizlenmeyi arzular: 

¢omazdım dilde evsâ« u ġubâr eyler idim taýhµr 
Gireydik ol perµ-peyker ile √ammāma bir kerre   (Hasmî, G. 313/3) 
 
Hamam Kapılarına Havlu Asılması  

Genellikle şehirlerin kalabalık cadde ve sokaklarında bulunan hamamların 
kapıları kapalı tutulur. Dükkânlar arasında kalan kapılarının önüne havlu veya 
peştamallar asılarak hamamların kapılarına dikkat çekilir. 

Ayrıca, kadınlar ve erkekler tarafından değişmeli olarak kullanılan tek 
hamamların kapılarına asılan renkli bir havluyla, hamamın kullanım saatinin kadın veya 
erkeğe ait olduğu belirtilir: 

İllâ kim öpdüm o…şadum ammâ me™âl yo… 
»alvet …apusına asaca… peştemâl yo…        (Câzim, G. 173/1) 
 
Hamamların Kış Aylarında Rağbet  Görmesi  

Hamamların halk tarafından sıkça rağbet görmesi ve hamamlarda eğlencelerin 
düzenlenmesi kış aylarında daha da artar. Divan şairleri için hamamlar, özellikle kış 
mevsimlerinde, bir araya gelip eğlenerek sohbet meclisi kurdukları başlıca mekânlar 
arasında gelir. 
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Gelibolulu Sun’î kış günlerinin geldiğini gönlüne hatırlatarak hamamın 
halvetinde sevgililerle sohbet etmesini ister: 

Geldi …ış eyyâmı her gice göñül «alvet kılup 
Eyle √ammâmın perµ-rûlarla ýurma §o√betin   

(Gelibolulu Sun’î,  G. 139/4) 

18. yüzyıl şairlerinden Câzim, ayrılığın hararetinden hoşlanmasına şaşılmaması 
gerektiğini, çünkü kış aylarında hamam safasından daha güzel bir zevkin olamayacağını 
söyler: 

Hecr ile ¡âşı…a «oş gelse √arâret ne ¡aceb 
¢ış güni ≠ev… m’olur cilve-i √ammâm gibi    (Câzim, G. 343/3) 
 
Göğsünü bir hamama benzeten Nev’î, kış mevsimi olmasına rağmen sevgilisinin 

soğuk davranarak hamama gelmemesini sorgular: 

Niçün bâridlik eyler sµneye gelmezsin ey meh-rû 
Şitâ vakti güzeller «a@@ ider √ammâm seyrinden    (Nev’î, G. 326)  
 
Hamamların Ücret  Karşılığ ında Kullanılması 

Hamamlar belli bir ücret karşılığında kullanılır. Ayrıca hamam kesecileri 
tellaklar da yaptıkları bu iş karşılığında müşterilerinden ücret alırlar. 

Fuzûlî, sevgilisinden hamam çıkışında ücret vermemesini ister. Çünkü şair, 
kendi canını ücret olarak vermeye hazırdır: 

Müzd-i √ammâm Fu≥ûlµ virürüm cân na…din  
¢ılmasın §arf-ı zer ol serv-i …ad ü sµm-endâm    (Fuzûlî, G. 182/10) 
 
Yenişehirli Belîğ, sevgilinin hamamdan çıkarken akçeler döktüğünü belirtirken 

hamamlarda ödenen ücrete dikkat çeker: 

Çünki √ammâma giren kimse Belµπâ terler 
Müzd-i √ammâma döküp a…çeleri ol dil-ber    (Demirel, 2005:395) 
 
Tırsî de hamamda iyi bir şekilde keselenmenin yolunun, tellakları bahşiş 

yönünden iyi görmeden geçtiğini belirtir: 

◊ammâma varup kµse sürinmek diler iseñ 
Dellâklara ba… elli sekiz «arcını pek ýut     (Tırsî, G. 25/6) 
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         Sonuç  

Hamamlar, tarihin her döneminde insanların beden temizliği ihtiyacına cevap 
veren mekânlar olarak karşımıza çıkar. Türk toplum hayatında da çok önemli bir yere 
sahip olan bu yapılar, sadece vücut temizliği için değil çok çeşitli eğlencelerin tertip 
edildiği bir mekân olarak da kullanılmıştır. 

Hamamlar ve buralarda yaşananlar, toplum hayatında günümüzde de canlılığını 
koruyan, hamam kültürü denen bir birikimin doğmasını sağlamıştır. 

Hamam ve hamam kültürüyle oluşan bu birikim, sosyal hayatın her alanından 
çeşitli malzemeler alarak şekillenen divan şiiri için önemli bir kaynak olmuştur. Divan 
şiiri geleneğinde yetişen şairler, hamam kültürüne ait bu zengin birikimden ilham alarak 
hamamların konu edildiği şiirler yazmışlardır. Hammamiye adı verilen bu şiirlerin 
dışında, hamamla ilgili bazı terimleri de çeşitli beyitlerde değişik sanatlar ve ifade 
şekilleri içerisinde sıkça kullanmışlardır. 

Türk toplum hayatının en canlı ve renkli mekânları arasında yer alan hamamlar 
ve burada yaşananlar; birtakım uygulama, inanış ve geleneklerin doğmasına da zemin 
hazırlamıştır. Bu gelenek ve inanışları da dönemine ışık tutan divan şairlerinin 
şiirlerinde görmek mümkündür.  

Sabun köpüğünden baloncuk uçurma, hamamdan çıkarken ayaklara su 
dökülmesi, perilerin hamamlarda yaşaması, hamam kapılarına havlu asılması, 
hamamların kış aylarında rağbet görmesi, hamamların ücret karşılığında kullanılması 
hamam kültüründen divan şiirine yansıyan birtakım inanç ve uygulamalardır. 
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