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~ SEMAVİ EYiCE 

ll. KÜLTÜR ve EDEBiYAT 

Hamam kelimesinin Türkçe'deki en es
ki karşılığı munça veya munçaktır. Bu ke
limeyi Kuzey Türkleri ile Çuvaşlar da kul
lanmıştır (Öge!. lll, 107). Daha sonra gö
rülen çimek, yumak, yıkak, yunluk uzun 
bir geçmişe sahip olup çeşitli Türk boy
ları arasında bugün de kullanılmaktadır 
(Derleme Sözlüğü, lll, 1223; XI, 4263, 
4314, 4319). Hamam karşılığı olarak ısı, 
ısıcak, ısı dam, ısık. isik, issi gibi kelime
ler yalnız Anadolu'da değil diğer Türk 
kültür çevrelerinde de yaygınlık kazan
mıştır (Tarama Sözlüğü, tür.yer.). Bugün 
Türkiye'nin bazı yörelerinde hamama sı
cak ( < ısıcak) denilmektedir (Derleme Söz
lüğü, X. 3600). Mısır ve Kıpçak Türkleri'n
de ise hamama ılı su (yılı su) adı verilmiş
tir (Öge!, lll. 108). "Kudret hamamı. kap
lıca" anlamındaki ılıca (ılıg+ca) kelimesi 
de buradan gelmektedir. 

Evliya Çelebi, zengin ve salih kişiler züm
resinden saydığı hamamcıların pirlerinin 
Muhsin b. Osman, teliakların pirlerinin 
Ubeyd-i Mısri, natırların pirlerinin Man
sur b. Osman olduğunu ve peştemalla
rını da Hz. Ali'nin huzurunda Selman-ı 
Pak'in bağladığını kaydeder (Seyahatna
me, I, 606). 

Kadın hamamlarında müşterilere hiz
met edenlere genel olarak " natır" denil
mektedir. Ancak kelime halk arasında da
ha çok "yıkayıcı" manasma kullanılmak
tadır. Belli başlı müşterilere hizmet eden 
"ana"lar ile özel beceri isteyen bazı hiz
metleri gören "usta"lar da bu sınıfa da
hildir. Kadınların peştemal, havlu takımı, 



hamam tası ve hamam nalınlarından 
meydana gelen eşyaları "hamam bohça
sı" içinde muhafaza edilirdi. Erkek ha
mamlarında yıkayıcıya "tellak" (dellak) 
adı verilir. Bu hamamlarda "külhancı, 
meydancı, peştemalcı, çıkmacı, kahveci" 
gibi adlarla anılan ve "hamam uşakları" 
denilen hizmetiiter de vardı. Harnarnda 
bunlardan başka müşterilerin kurulana
cakları havlu. destmal (büyük mendil) ve 
peştemalları yıkama, kafese (ortasına 
manga! konulan tahta çat ı) asarak kurut
ma görevlerini üstlenmiş çamaşırcılar 

da bulunurdu. 

Hamamların çalıştırılması ve buralar
da yıkanmanın bazı kuralları ve ada bı var
dır. Bunları dini. hukuki ve gelenekiere 
ait olanlar şeklinde gruplandırmak müm
kündür. Hamamla ilgili dini hükümler 
doğrudan doğruya fıkhın konusunu teş
kil eder (aş. bk.). Hukuki düzenlemeler 
ise çeşitli hükümlerle belirlenmiş ve ka
dılıklar eliyle takip edilmiştir (bu hüküm
ler için bk. Ahmed Refik. X. Asr-ı Hicrf'de 
istanbul Hayatı, s. 22, 28, 31, 32). Kadılık 
nizamnamesiyle harnarnda çalışanlar zin
cirleme kefalet altına alınmış. hepsinin 
durumundan en kıdemli uşak olan "ser
nöbet tellak" sorumlu tutulmuştur. Tel
lak ve niltırların müşteriye karşı görevle
ri. yapılan hizmetlerin ücreti, uyulması 
gereken kurallar da bu nizarn narnede be
lirtilmiştir. Nizamnamelerde müslüman 
olmayan hamam müşterilerinin uyması 
gereken bazı esaslara da yer verilmiştir. 

Hamamla ilgili gelenekler zaman için
de teşekkül etmiş olup ahlak ve adab ki
taplarında ayrı bölümler oluşturacak ka
dar zenginleşmiştir. Osmanlı- Türk sos
yal hayatında yakın zamanlara gelinceye 
kadar hamama gidilince bir taraftan yı
kanırken bir taraftan da eğlenilirdi. Ana-

dolu'da kısmen de olsa devam eden bu 
gelenek kadın erkek herkese hamarnı 
hem temizlik hem sohbet ve eğlence ye
ri haline getirmiştir. Kadın hamamları, 
görücü usulüyle evlenıneni n yaygın oldu
ğu dönemlerde anneler için evlilik çağı
na gelmiş erkek çocuklarına kız beğen
me yeri olarak da önemli bir fonksiyon 
icra etmiştir. 

Eskiden evlerde umumiyetle gusülha
nelerden başka yıkanılacak bir yer olma
dığından yıkanmak için çarşı hamamları
na gidilirdi. Orta halli aile hanımlarının 
en önemli eğlence yerleri de hamamlar
dı. Bu durum, özellikle kadın hamamları 
için bir "hamam kültürü"nün oluşması
na sebep olmuştur. Başta istanbul ol
mak üzere hemen bütün şehirlerde çe
şitli hamamlar bulunurdu. Tek hamam
lar gündüz kadınlara. gece erkeklere açık 
olmakla beraber hem erkeklere hem ka
dınlara ayrı ayrı hizmet veren iki bölüm
den oluşmuş "çifte hamam"lar da vardı. 
Ulema ve meşayihten bazılarının vakfı 
olan, bilhassa civarında yatırların bulun
duğu semtlerdeki hamamların suyu şi
falı kabul edilir ve bazı hastalıklara iyi 
geldiğine inanılırdı. Hamama çeşitli yiye
cekler götürülür, öğleyin göbek taşının 
üzerinde yenilir. bir taraftan da eğlenilir
di. H amamda yıkanınayla ilgili belli usul
ler teşekkül etmiştir. Natırın müşteriyi 
yıkaması ve "kir akıtması". öğle yemeği, 
soğuklukta dinlenme, kahve içme, hatta 
bahşiş miktarına varıncaya kadar işlem
lerin sırasına ve adabına dikkat edilirdi 
(And, 16. Yüzyılda istanbul, s. 246-249). 

Hamamların içtimal hayatın çeşitli saf
halarıyla da ilgisi vardı. Evlenecek kızlar 
düğünden iki gün önce genellikle salı gü
nü "gelin hamamı"na götürülür. kız ve 
oğlan tarafı ile yakın akraba ve eş dost 

Türk hamamının sıcaklık ve soğukluk kısmını tasvir eden Thomas Allarn'un iki gravürü (R. Walsh, Constantinople and 
the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, London 1840, ı, lv. 16, 43) 
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hamama davet edilirdi. Bunun için ha
mam kız evi tarafından k.iralanır veya 
davetiiierin ücretleri de ödenirdi. Davet
lilerden önce hamama giren gelin misa
firleri karşılar. bu arada soğuklukta top
lanılır, kızın başına bir çarşaf tutulur ve 
kendisine avlu tavaf ettirilirdi. Ardından 
şerbetler içilir, çalgılar çalınır. çeşitli eğ 

lenceler düzenlenirdi. Daha sonra niltır
lar gelini halvete götürürler. yıkadıktan 
sonra getirip göbek taşına oturturlardı. 
Bunun arkasından maniler söylenerek ge
line ve diğer davetlilere kı na yakılır, geli
nin başına bozuk para serpilir, genç kız
lar kısmetlerinin açılması için bunları ka
pışırdı. Anadolu'da "kına hamamı" da de
nilen gelin hamamından başka bazı yö
relerde gerdekten on beş gün sonra ge
lin ve yakınları için "on beş hamamı''. da
mat ve çevresi için de "güvey hamamı" 
yapılırdı (Sezer- Özya l çıner, s. 85-86). 

Eskiden lahusa kadınlar doğumun kır
kıncı günü hamama götürülürdü. Yük
sek tabakaya mensup ailelerde lahusa 
mutlaka konaktaki hamam da yıkanır, di
ğer ailelerde ise kadınlar arasında bu ve
site ile çarşı hamamında bir eğlence dü
zenlenirdi. Başta ebe hanım olmak üzere 
hısım akraba ve komşuların davet edildi
ği "kırk hamamları" davet sahibinin sos
yal durumuna göre çok gösterişli olur. 
adeta düğünü andırırdı. Bebeğin şalla 
kundaklanması, davetiiierin hamam gö
revlileri tarafından defle karşılanması, 
ebe ve harnarncı kadının lohusayı gümüş 
buhurdanlıkta yakılan öd ağacı kokula
rıyla sıcaklığa getirmeleri, lahusanın fıs
kıyeli havuz etrafında dolaşması, yıkan
ma faslı, bebeğin üç İhlas bir Fatiha oku
narak "kırklama" denilen bir ameliye 
ile kırk tas su dökülerek yıkanması ve na
zar için çörek otu tütsülenmesi gibi me
rasimler yapılırdı (Abdülaziz Bey, s. 23-
25) . 

Erkekler arasında özellikle perşembe 
geceleri, cuma sabahları, ramazan ve 
bayram arefelerinde hamama gitmek 
adetti. Daha çok istanbul'a mahsus ol
mak üzere erkekler yangın dönüşü de 
hamama giderlerdi. Hamam sahibi gün
düz gelen tulumbacılardan ücret almaz, 
geceleyin ise hamam tulumbacılar için 
kapatılır, sabaha kadar çeşitli eğlenceler 
yapılırdı. Ancak bu eğlencelerde edep ve 
ahlaka aykırı hareket ve sözlerden titiz
likle kaçınılırdı. Tulumbacılık devirlerinde 
istanbul'daki hamam sahiplerinin devam 
ertirdikleri bir adet de ramazanda tulum
bacı reisierinin ileri gelenlerine iftar ver
mekti. İftar sofrası camekanda kurulur 
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ve yemekten sonra civardaki bir camide 
teravih namazı kılınırdı. 

Hamamlarda kullanılan eşyaların da çe
şitli özellikleri vardı. Hamam takımı için
de yer alan bohçalar, havlular, tülbentler, 
hamam tasları. fıldişi taraklar ve keseler 
sanat değeri taşımaktaydı. Yine bir sa
nat eseri niteliğinde olan nalıniarın mal
zemesi ceviz. şimşir, abanoz ve sandal 
ağacından olup sedef ve kaplumbağa ka
buğu ile süslenirdi. 

Osmanlı dönemi hamamlarını anlatan 
ilk yazı ve kitaplar genellikle Batılı yazar
lar tarafından kaleme alınmıştır. Ancak 
günümüzde de bazı araştırmacıları ya
nıltan bu yazılarda müelliflerin çoğunun 
hiç görmediği "Türk hamamı" hayall un
surlarla abartılmış. Osmanlı devrinde me
deniyet müesseseleri olan hamamlar aşa
ğı seviyede birer eğlence mekanı olarak 
tanıtılmıştır. Bu arada bazı şarkiyatçılar 
ve seyyahlar arasında Osmanlı hamam
ları hakkında daha sağlıklı bilgiverenler 
de vardır. 

Hamam hayatı devrin şairlerinin şiirle
rine de konu olmuş ve gündelik hayatın 
bir parçası olarak ele alınmıştır. Hamam 
ayrıca büyük yerleşim merkezlerindeki 
divan şairlerinin bilhassa kış mevsimin
de bir araya gelip sohbet ettikleri mekan
lardan biri haline gelmiştir. Daha XV. yüz
yıldan itibaren edebi bir mahfi! olma 
özelliği kazanmaya başlayan hamamlar
da şairlerin sohbetler düzenlediği, bu 
sohbetlerin zaman zaman eğlenceye dö
nüştüğü, İstanbul'da bazı hamamların 
belirli vakitlerde kapatılıp buralarda şiir 
üzerine konuşmaların yapıldığı tezkire
lerdeki kayıtlardan anlaşılmaktadır (Aşık 
Çelebi, vr_ 43b, 66•, 83•-b vd.). 

Rindmeşrep ve şuh edalı bazı şairlerin 
hamam konusunda kaleme aldıkları man
zumelerde laubali ifadelere rastlanmak
tadır. Giderek yaygınlaşan bu hamam 
tasvirleri klasik Türk şiirinin hemen her 
ustasını farklı şekillerde etkilemiş, en 
ağır başlı şairler bile hamamdan bahse
den manzumeler yazmışlardır. Fuzfıll'

nin, "Kıldı ol serv seher naz ile hammama 
h ır am 1 Şem'-i ruhsarı ile oldu münewer 
hammam" beytiyle başlayan gazelindeki 
(FuzQlf Divanı, S. 219) nezahet ile, Ne
dlm'in Damad İbrahim Paşa'ya methiye 
olarak kaleme aldığı hammamiyyesi (Ne

dim Divan ı , s. 41-46) arasında üslfıp, le
tafet ve canlılık bakımından farklar var
dır. 

Klasik Türk şiirinde hamamın konu 
edildiği manzumelere genel olarak "ham-
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mamiyye" denir. Bu şiirler müstakil bir 
eser olacak kadar önemli ve hacim li ise 
"hammamname" adıyla anılır. Hamma
miyyeler daha ziyade kaside tarzında ya
zılmışsa da gazel, mesnevi, kıta ve mu
sammat biçimindeki örneklerine de rast
lanır. Kaside tarzındaki hammamiyyele
rin nesib bölümünde hamamdan ve ha
mamdaki bir güzelden bahsedilerek tas
virler yapılır. Bu sebeple hammamiyye
lerde çeşitli yorumlara açık tevriyeli, ki
nayeli, mecazi ifadeler yer alır. Ten zev
kini öne çıkaran edebe aykırı bu tür ifa
delerle güzel baştan ayağa tasvir edilir. 
Mahbfıbun hamama gelişinden itibaren 
camekana alınması, naz ile soyunması, 
murassa' nalıniarını giyip çevresindeki 
aşıkların hayran bakışları arasında sıcak
lığa girmesi ve yıkanması, yürüyüşünden 
oturuşuna kadar her hareketi şairin ınıs
ralarına teşbihler, mazmunlar içinde ede
bi olduğu kadar gerçek yönü ile de yan
sır. Bu bakımdan hammamiyyeler Os
manlı hamamları için aynı zamanda bi
rer belge niteliğindedir. 

Türk edebiyatında ilk hammamiyyeler 
muhtemelen XVI. yüzyılda yazılmaya baş
lanmıştır. Dönemin Heşt-bihişt, Tezki
retü'ş-şuara, Meşairü 'ş-şuara, Tezki
re-i Latifi gibi eserlerinde şairlerin ha
mam sohbet ve eğlencelerine dair bölüm
ler ve nükteler yer alır. Deli Birader Ga
zall'nin, İstanbul Beşiktaş'ta ortasında 
yekpare mermerden havuzu bulunan bir 
hamam yaptırdığı, içine de devrin ünlü 
mahbfıbu Meml Şah'ı oturttuğu , böylece 
İstanbul'un diğer hamamlarının müşteri 
kaybetmesine sebep olarak hamamcılar 
tarafından şikayet edildiği ve harnarnda 
gayri ahlaki davranışlarda bulunulduğu 
ithamıyla hamamın bizzat padişah fer
manı ile yıktınldığı bilinmektedir (DİA, 
IX, I35) 

Hammamiyyeler içinde en meşhuru, 
"Hammamname-i Dilsfız" adıyla Bellğ 

tarafından kaleme alınan manzumedir. 
Dokuz bendlik bir müseddes olan bu ham
ınarnname kadar ünlü bir başka eser de 
Deli Birader Gazall'nin Dafiu'l-gumCım 
ve rafiu'l-hümCım'udur. Mensur olan bu 
eser pek çok müstehcen hamam hikaye
si ihtiva etmektedir. Aynı şairin "Kaplıca
name"si, hamamının yıkılışından duydu
ğu üzüntüyü dile getiren yirmi beş be
yitlik bir manzumedir. Nabl'nin hamma
miyyesi de oldukça laubali bir eda taşır 
(Divan, s. 64). Nev'1zade Ata!, yazdığı beş 
hammamiyye ile bu türde en çok man
zume yazan divan şairlerinin başında yer 
alır. Tacizade Cafer Çelebi'nin Hevesna-

me'si ile Vücfıdl'nin Hayal-i Yar adlı 
mesnevilerinde de hammamiyye özelliği 
gösteren birer bölüm vardır. Kaside tar
zındaki hammamiyyelerin en meşhur ör
neği ise Nedlm'e aittir (Nedim Divanı, s. 
41-46). Hamam la ilgili şiiri ere, bu yapı
ların inşasına tarih düşürmek için kale
me alınan manzumeleri de ilave etmek 
gerekir. Nedim'in İbrahim Paşa'nın Nev
şehir'deki hamarnı için yazdığı şiir bun
lara bir örnek teşkil eder (a.g.e., s. 187-
189). 

Türk halk edebiyatı ve folklorunda çe
şitli şekillerde söz konusu edilen hamam 
türkü ve manilerde daha çok yarin gitti
ği bir yer olarak ele alınmıştır. Ayrıca "ha
mam anası (gibi)", "hamam gibi (sıcak)", 
"hamama giren terler", "hamam da deli 
var", "hamamda gazel atmak", "hama
mın namusunu kurtarmak", "eski ha
mam eski tas" gibi deyimiere konu olan 
hamam pek çok atasözünün de konusu
nu oluşturmuştur. "Hamam kubbesi gi
bi her sesi aksettirir": "Hamam suyu ile 
dost tutar": "Hamam suyu ile misafir 
ağırlanmaz": "Hamama gider kurna be
ğenmez, düğüne gider zurna beğenmez": 
"Hamamda kurnası , düğünde sediri bel
li":" Harnarnda türkü çağırmak her akıllı
nın karı değil" sözleri bunlardan bazıları
dır. 

Sfıfıye ıstılahiarı arasında hamamla il
gili bazı tabirler de vardır. Mevlevllik'te 
"hamama götürmek", çileyi tamamla
yan "can"ın meydancı tarafından hama
ma götürülmesi ve orada çile elbisesini 
çıkararak yıkanıp temizlendikten sonra 
yeni elbise giymesi, böylece saka postu
na oturmaya hak kazanmasıdır (Pakalın. 
I, 718). "Hamam mührü" tabiri, hamama 
gidecek dervişlerin para yerine hamam
cıya verdikleri üstüne hamam kelimesi
nin mühürle basıldığı kağıtlar için kulla
nılırdı. 

Düzenli bir aile hayatı bulunmayan ba
zı kişilerin hamam külhanında yatıp kalk
maları sonucu bunlara "külhan beyi" adı 
verilmiştir. Bu tabir daha sonra "külhan
bey" şeklinde de kullanılarak "kendine 
has giyinme ve konuşma biçimi , bir ar
gosu olan, başı boş. kabadayı, serseri 
kimse" anlamını kazanmıştır. Külhan
beyierin en belalıları "Gedik Paşa Harna
mı'ndan çıkma" diye şöhret bulmuştur. 
Bu arada Beyazıt Hamarnı'nda tellak 
olan ünlü Patrona Halil'in kendisine ait 
kurnanın üst kısmında, "Şifa bulur pir ü 
alli 1 Be-dest-i dellak Halil" beytinin yazılı 
olduğunu, o yıllarda "külhan beyi lugatı" 
diye özel bir argonun oluştuğunu ve sek-



sen kadar kelimeden ibaretLehç~-i Kül
hani adlı yazma bir risalenin bulundu
ğunu Reşat Ekrem Koçu kaydetmekte
dir (Patrona Halil, s. 60-63). 

Türk hamamı. geleneksel Türk tiyat
rosu repertuvarında karagöz ve orta oyu
nunun temel öğelerinden birini teşkil 

ederek günümüze kadar gelmiştir. "Çif
te Hamamlar Oyunu" ("Karagöz'ün Da
yak Yemesi") faslında bir hamam mace
rası söz konusu edilmekte (Sevilen, s. 92-
i 12) ve orta oyunu repertuvarında yer 
alan önemli oyunlardan birinin adının 
"Hamam" olduğu bilinmektedir (And, Ge

leneksel Türk Tiyatrosu, s. 249; Türkmen, 
S. ll). 
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li! MUSTAFA UZUN- NURETTiN ALBAYRAK 

III. FlKlH 

Yıkanmanın hemen bütün din ve kül
türlerde maddi-bedeni bir temizlik ol
masının yanı sıra manevi- sembolik arın
ma anlamı da taşıdığı, bu sebeple olduk
ça eskiye dayanan yaygın bir gelenek ol
duğu bilinmektedir. İlk örneklerine mi
lattan birkaç binyıl önce Hindistan'da, Ön 
Asya'nın Mısır ve As ur- Babil on kültürle
rinde rastlanan hamam mimarisinin olu
şumunda şüphesiz bölge din ve kültürle
rinde su ile yıkanma ritüelinin taşıdığı 
değer ve gördüğü teşvik önemli bir paya 
sahiptir. Yahudiliğin yıkanınayı teşvik et
mesi ve belli durumlarda yıkanınayı dini 
bir ödev sayması, Ortadoğu'da hamam 
mimarisinin gelişmesine ciddi ölçüde kat
kı sağlamıştır. Hıristiyanlık'ta Yahudilik'
ten devralınan su ile arınma ve vaftiz kül
türü önemli bir yere sahip olmuşsa da ki
lise mensuplarının münzevi hayata mey
letmesi, çıplaklığa karşı tepkisi, diğer 
sosyokültürel sebeplerle birlikte yıkan
ma kültürünün Hıristiyanlık'ta daha çok 
sembolik bir değerde kalmasına, hatta 
Ortaçağ boyunca fazla ilgi görmemesine 
yol açmıştır. Bundan dolayı Batı'da an
cak XIII. yüzyıldan sonra hamam mima
risinin ve kültürünün gelişmeye başla
dığı ve XIX. yüzyıldan sonra bu konuda 
önemli mesafe alındığı bilinmektedir. 

İslam dininde manevi temizlik ve çevre 
temizliği kadar vücut temizliği de önem 

HAMAM 

taşır (bk. GUSÜL; TAHARET). Yine İslami 
anlayışa göre ferdin inanç, ibadet ve ah
laki, ferdi ve içtimal hayatı, bedeni ve ru
hi ihtiyaçları aynı bütünün farklı görü
nümleri, birbiriyle bağlantısı ve uyumu 
bulunan parçaları gibidir. Bu sebeple di
ni literatürde hayatın en özel ve kişisel 
yönleri de genel dini ilke ve hükümlerin 
uygulanması, insanın hususi hayatında 
ve toplum içindeki davranışlarında yol 
gösterilmesi ve ferde iyi alışkanlıklar ka
zandırılması gibi amaçlarla çok defa ay
rıntılı şekilde ele alınmıştır. Fıkıh litera
türünde hamam adabıyla ilgili birtakım 
görüş ve önerilerin yer alması böyle bir 
anlam taşıdığı gibi, özel konumu ve nite
likleri de hamamın bazı ibadetler için uy
gun bir yer olup olmadığı gibi fıkhl görüş 
ve tartışmaların kaynağını teşkil etmiş
tir. 

Hamamla ilgili olarak hadis kitapların
da yer alan rivayetlerin ana konusunu 
harnarnda avret yerlerinin örtülmesinin 
önem ve gerekliliği, harnarnda çevre kir
liliği ve muhtemel çıplaklık sebebiyle 
Kur'an tilaveti ve namaz ibadetinin caiz 
olup olmadığı gibi hususlar teşkil eder. 
Hz. Peygamber'in, Suriye tarafından Mek
ke'ye gelen hacıların ihrama girdiği yer 
olan Cuhfe mevkiinde veya başka bir yer
de hamama gitliğine dair rivayetler bu
lunmakla birlikte hadis alimleri bunların 
uydurma yahut zayıf olduğunu belirtir
ler (Abdülhay el-Kettanl, !, 177) . Bazı 
sahabilerin Şam bölgesinde hamama git
tiklerini bildiren rivayet ve İbn Ömer'in 
hamamın Şamlılar tarafından ihdas edi
len bir nimet olduğuna dair ifadesi ( a.g.e., 

I, 178), Arap ülkelerinde hamamın Re
sOl-i Ekrem'in vefatından sonra tanındı
ğı şeklindeki görüşü ve Hz. Peygamber'in 
bizzat hamam görmemiş olsa da Hicaz 
bölgesinin dışına seyahat eden sahabile
rin verdiği bilgiler üzerine bu konuya te
mas etmiş bulunması ihtimalini kuwet
lendirmektedir. Hz. Aişe'nin, "Resülullah 
erkeklerin ve kadınların hamama gitme
lerini önceleri yasakladı, daha sonra peş
temal kullanmak şartıyla erkeklere izin 
verdi" (Müsned, VI, 132, 139, 179; Ebu Da
vGd, "l:lammam", ı; ibn Ma ce, "Edeb", 38; 
Tirmizi, "Edeb", 43) sözünü dikkate alan 
alimler hamam yasağıyla ilgili hükmün 
sonradan kaldırıldığını belirtmişlerdir. 

Başka bir hadiste de. "Acem topraklarını 
fethedecek ve o bölgede hamam denilen 
yapılar bulacaksınız. Oraya erkekler peş
temalsız girmesin. Hasta ve lahusa olan
ların dışında kadınların girmesine de en
gel olun" denilmiştir (Ebu DavGd, "l:lam-
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