HAMAM
sen kadar kelimeden ibaretLehç~ -i Külhani adlı yazma bir risalenin bulunduğunu Reşat Ekrem Koçu kaydetmektedir (Patrona Halil, s. 60-63).
Türk hamamı. geleneksel Türk tiyatrosu repertuvarında karagöz ve orta oyununun temel öğelerinden birini teş kil
ederek günümüze kadar gelmiştir. "Çifte Hamamlar Oyunu" ("Karagöz'ün Dayak Yemesi") faslında bir hamam macerası söz konusu edilmekte (Sevilen, s. 92i 12) ve orta oyunu repertuvarında yer
alan önemli oyu nlardan birinin adının
"Hamam" olduğu bilinmektedir (And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, s. 249; Türkmen,
S. ll).
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III. FlKlH
Yıkanmanın hemen bütün din ve kültürlerde maddi-bedeni bir temizlik olmasının yanı sıra manevi- sembolik arın
ma anlamı da taşıdığı, bu sebeple oldukça eskiye dayanan yaygın bir gelenek olduğu bilinmektedir. İlk örneklerine milattan birkaç binyıl önce Hindistan'da, Ön
Asya'nın Mısır ve As ur- Babil on kültürlerinde rastlanan hamam mimarisinin oluşumunda şüphesiz bölge din ve kültürlerinde su ile yıkanma ritüelinin taşıdığı
değer ve gördüğü teşvik önemli bir paya
sahiptir. Yahudiliğin yıkanınayı teşvik etmesi ve belli durumlarda yıkanınayı dini
bir ödev sayması, Ortadoğu'da hamam
mimarisinin gelişmesine ciddi ölçüde katkı sağlamıştır. Hıristiyanlık'ta Yahudilik'ten devralınan su ile arınma ve vaftiz kültürü önemli bir yere sahip olmuşsa da kilise mensuplarının münzevi hayata meyletmesi, 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 ancak XIII. yüzyıldan sonra hamam mimarisinin 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

taşır (bk. GUSÜL; TAHARET ). Yine İslami
anlayışa göre ferdin inanç, ibadet ve ahlaki, ferdi ve içtimal hayatı, bedeni ve ruhi ihtiyaçları aynı bütünün farklı görünümleri, birbiriyle bağlantısı ve uyumu
bulunan parçaları gibidir. Bu sebeple dini 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 kazandırılması gibi amaçlarla çok defa ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Fıkıh literatüründe hamam adabıyla ilgili birtakım
görüş ve önerilerin yer alması böyle bir
anlam taşıdığı gibi, özel konumu ve nitelikleri de hamamın bazı ibadetler için uygun 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 kirliliği ve muhtemel çıplaklık sebebiyle
Kur'an tilaveti ve namaz ibadetinin caiz
olup olmadığı gibi hususlar teşkil eder.
Hz. Peygamber'in, Suriye tarafından Mekke'ye gelen hacıların ihrama girdiği yer
olan Cuhfe mevkiinde veya başka bir yerde hamama gitliğine dair rivayetler bulunmakla birlikte hadis alimleri bunların
uydurma yahut zayıf olduğunu belirtirler (Abdülhay el-Kettanl, !, 177) . Bazı
sahabilerin Şam bölgesinde hamama gittiklerini bildiren rivayet ve İbn Ömer'in
hamamın Şamlılar tarafından ihdas edilen bir nimet olduğuna dair ifadesi ( a.g.e.,
I, 178), Arap ülkelerinde hamamın ResOl-i Ekrem'in vefatından sonra tanındı
ğı şeklindeki görüşü ve Hz. Peygamber'in
bizzat hamam görmemiş olsa da Hicaz
bölgesinin dışına seyahat eden sahabilerin verdiği bilgiler üzerine bu konuya temas etmiş bulunması ihtimalini kuwetlendirmektedir. Hz. Aişe'nin, "Resülullah
erkeklerin ve kadınların hamama gitmelerini önceleri yasakladı, daha sonra peş
temal kullanmak şartıyla erkeklere izin
verdi" (Müsned, VI, 132, 139, 179; Ebu DavGd, "l:lammam", ı; ibn Ma ce, "Edeb", 38;
Tirmizi, "Edeb", 43) sözünü dikkate alan
alimler hamam yasağıyla ilgili hükmün
sonradan kaldırıldığını belirtmişle r dir.
Başka bir hadiste de. "Acem topraklarını
fethedecek ve o bölgede hamam denilen
yapılar bulacaksınız . Oraya erkekler peş
temalsız girmesin. Hasta ve lahusa olanların dışında kadınların girmesine de engel olun" denilmiştir (Ebu DavGd, "l:lam-
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mam", 1; ibn Mace, "Edeb", 38). Öyle anki hadislerde ifade edilen bu kaygı ve yasaklama, o dönemde insanların örtünmeye ve edebe riayet etmeksizin fütursuzca soyunup yıkandıkları hamamların komşu ülke ve bölgelerde yaygın
olup aynı adetin müslümanlar arasında
yayılmasını önleme maksadına yöneliktir. Esasen bu sakıncanın kalkması veya
iyice azalmasına paralel olarak islam ülkelerinde hamamlar yaygınlaşmış, literatürde hamam adabıyla ilgili birçok bilgi ve öneri yer almaya ve hamamlar islam medeniyet ve mimarisinin önemli
bir parçasını oluşturmaya başlamıştır.
laşılıyor

Fukahanın çoğunluğu, yukarıdaki

hasahabilerin hamama gitmiş olmasını dikkate alarak erkeklerin avret yerlerini (göbekle diz arası) örtrnek
şartıyla hamama girmelerinin, buna bağ
lı olarak da hamam yapımının, alım satım, kiralama ve işletme gibi hukuki iş
lemlerin kural olarak caiz olduğunu ifade
etmişlerdir. Bunların kerahetle caiz olduğu şeklindeki daha çok Hanbeli fakihlerine ait görüş ise bazı kadın ve erkeklerin harnarnda avret yerlerini örtmede gerektiği şekilde titiz davranmamasından, dolayısıyla hem kendilerini
hem de çevrelerindeki kimseleri günaha
sürüklemekte olmasından kaynaklanır.
Bu sebeple, kadın ve erkeklerin umuma
açık harnarnlara gitmesi ve harnameının
kazancı hakkında klasik kaynaklarda görülen menti veya mütereddit tavırlar yukarıdaki hadislerin lafzi yorumu olarak
açıktanabiieceği gibi insanların bu sakinealı durumlardan kaçınmasını, dini mükellefiyetlere ve edep ölçülerine uymasını sağlamayı hedefleyen bir uyarı ve
geçici bir önlem olarak da görülebilir.
Gazzali de hamama gitmekle ilgili olumlu görüşün hamamın faydalı yönlerini
esas aldığını. aksini savunanların ise sakıncaları göz önünde bulundurduklarını
söyleyerek mahzurlarından sakınmak
şartıyla hamamdan faydalanılabileceği
ni belirtir (İJ:ıya', ı. 186).
disleri ve

bazı

Hanefıler'in dışındaki fakihler, "Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa peşte
malsız hamama girmesin; kim Allah'a ve
ahiret gününe inanıyorsa hanımını hamama göndermesin" {Tirmizi, "Edeb",
43) ve, "Kocasının evinin dışında elbisesini çıkaran kadın Allah'la kendisi arasın
daki örtüyü kaldırmış olur" (Müsned, VI,
173; Ebu Davud, "I:Iammam", ı; ibn Mace, "Edeb", 38; Tirmizi, "Edeb", 43) mealindeki hadisiere de dayanarak kadınların.
hamama gitmeyi gerektiren mazeretleri
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bulunmadığı

veya kendi evlerinde yıkan
engel teşkil eden bir durum
söz konusu olmadığı takdirde hamama
gitmelerini rnekruh sayarlar. Hanefıler'e
göre ise içeride avret yerlerini açanlar bulunmadıkça kadınların da hamama gitmesinde mahzur yoktur. Harnarnda örtülmesi gereken yerlerle. ilgili hükümler
mezheplerin avret yerlerine dair görüş
leriyle paralellik arzeder. Dolayısıyla müslüman bir kadının diğer müslüman kadın
larla harnarnda birlikte bulunması durumunda kadının kadına göre avret sayıl 
mayan (göbekle diz arasının dışında kalan) kısımlarını açması caizdir. Hanbeliler'in dışındaki hukukçulara göre gayri
müslim kadınlarla birlikte harnarnda bulunacak müslüman kadınların erkeğe karşı avret sayılan yerlerini örtmeleri gerekir. Bunun başlıca sebebi gayri müslim
kadınlara karşı duyulan güvensizliktir. Nitekim Hz. Ömer'in Ebu Ubeyde b. Cerrah'a yazdığı bir mektupta, gayri müslim
kadınların müslüman kadınlarla aynı hamamda bulunmalarının yasaklanması
nı istediği nakledilmektedir (Mu.F, XV!ll,
ı 58). Hanbeli fakihleri ise müslüman kadınla gayri müslim kadın arasında bir ayı 
rım yapmamakta, onlara karşı da yalnız
kadının kadına göre avret sayılan yerlerinin örtüleceğini belirtmektedirler. Bakıl
ması haram olan yerlere dakunulması da
haram olduğundan harnarnda sadece avret yerinin dışında kalan kısımları teliağa
ovdurmak caizdir.
malarına

Üç mezhebe ve Hanbeli mezhebindeki
bir görüşe göre temiz olması şartıyla hamamda namaz kılınabilir; Hanbeli alimlerinin çoğunluğu ise. "Mezarlık ve hamam dışında yeryüzünün tamamı mesciddir'' mealindeki hadisten (Ebu DavGd,
"Şalat", 24; ibn Mace, "Mesacid", 4) hareketle mecbur kalınmadıkça hamam binası içinde namaz kılınmaması gerektiği
kanaatindedir. Harnarnda Kur'an okumanın hükmü konusunda da fakihler farklı
görüşler ileri sürmüşlerdir. Hanbelller'e
göre avret yerlerinin açılması söz konusu
olduğundan buralarda Kur'an okumak
mekruhtur. Diğer üç mezhebe göre ise
harnarnda Kur'an okunabilir. Yalnız Hanefi fakihleri yüksek sesle okumayı uygun görmemişlerdir. Bazı alimierin ifadelerinden de anlaşılacağı gibi hamamda namaz kılma ve Kur'an okuma gibi ibadetleri n caiz olup olmadığına dair tartış
malar, doğrudan yıkanma mekanlarıyla
veya uygun ve temiz bulunmayan yerlerle ilgilidir. Ayrı bir mekan tahsis edilmesi halinde burada ibadet etmenin

herhangi bir sakınca taşımaması gerekir.
Kaynaklarda hamamla ilgili fıkhl hükümlerin yanı sıra hamam adabı denilen
bazı kurallara da yer verildiği görülür. Mesela hamama besınele ile girmek, avret
yerini başkalarının bakışlarından ve dokunmasından korumak, başkalarının avret yerlerine bakmamak, adaba aykırı
davrananları uygun şekilde uyarmak. hamamda fazla kalmamak, az konuşmak,
yemek yememek, suyu israf etmemek,
hamamın kalabalık olmadığı zamanı tercih etmek ve tenha bir yerde yıkanmak,
yıkanma yerlerinin temiz kalmasına özen
göstermek, hamamdan çıkan kimseye
"sıhhatler olsun" demek bunların başlı
calarıdır.
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