
I 989). 3. Devrin Yazarlannın Kalemiy
le Milli Mücadele ve Gazi Mustafa 
Kemal ( İn c i Enginün , Birol Emi!, Necat 
Birinci, Abdullah Uçman ile birlikte, l-ll. 
istanbul ı 98 I) . 4. Atatürk D evri Fikir 
Hayatı (İ . Engin ün, Z. Kerman , N. Birinci, 
A. Uçrrian ile birlikte, l-ll , Ankara ı 982). 5. 
A tatürk Devri Türk Edebiyatı ( İ. Engi
n ün, Z. Kerman, N. Birinci, A. Uçman ile 
birlikte, l-ll , Ankara ı 982). 6. Cenab Şa
habeddin'in Bütün Şiirleri (İ. Engin ün , 
B. Emi!, N. Birinci ve A. Uçman ile birlik
te , istanbul ı 984). Cenab Şahabeddin' in 

ailesinin verdiği şiir müsveddelerine da
yanılarak hazırlanmış bir çalışmadır. 7. 
Mehmet Kaplan'dan Seçmeler (l-ll , 
Ankara ı 988). Kaplan'ın ölümünden son
ra inci Engin ün ve Zeynep Kerman tara
fından onun çeşitli makalelerinden der
lenmiştir. Kaplan'ın bir edebiyat tarihi 
yazma arzusu bu seçmelerle bir bakıma 
yerine getirilmeye çalışılmıştır. 8. A li'ye 
Mektuplar (haz. Zeynep Kerman- İnci 
Engin ün. istanbul ı 992) . Mehmet Kap
lan'ın asistan olarak üniversitede meslek 
hayatına başladığı yıllarda arkadaşı Ali 
Ölmezoğlu'na yazdığı mektuplardan mey
dana gelmektedir. Mektuplarda. bir ilim 
adamının ilim hayatındaki gelişme mer
haleleriyle duygu ve düşünceleri bütün 
samimiyetiyle ortaya konmuştur. 

Bunların dışında Ahmed Haşim'in Bize 
Göre, Gurabôhane-i Laklakan, Frank
furt Seyahatnamesi (İstanbul I 969). Zi
ya Gökalp'in Türkçülüğün Esaslan (İs
tanbul ı 970). Namık Kemal'in İntibah 
(i stanbul 1972) adlı eserlerini sadeleş
tirerek notlarla yayıma hazırlayan Kap
lan'ın liseler için yazdığı Edebiyat I, II, 
III (İ stanbul ı 976- ı 977) ve açık öğretim 
için kaleme aldığı Türk Dili ve Edebiyatı 
(Ankara ı 976) adlı ders kitapları da var
dır. Mehmet Kaplan hakkında bir yüksek 
lisans tezi hazırlanmıştır (bk. bi bl.). 
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KAPLI CA 

Tabii sıcak su kaynakları 
üzerine kurulmuş hamam, ılıca . 

_j 

Kelimenin aslı kapalı ılıcadır; halk ara
sında kaynarca. ılı su. ısı su, germabe, 
kudret hamamı, hudai hamam ve abı
zenne gibi isimlerle de bilinir. Anadolu'
daki birçok coğrafi isim, o yerin yakınında 
bulunan sıcak su kaynağına eski dönem
lerde verilmiş isimlerden gelmektedir; 
Germe, Germiab, Germili. Terme, Çermik, 
Ilıca , llıcalar, Kaynarca gibi. 

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Eyyüb'un -bir cilt 
hastalığına yakalandıktan sonra- kendi
sini iyileştirmesi için rabbine niyazda bu
lunduğu (el-Enbiya 21 /83) ve Allah ' ın 

ona. "Ayağını yere vur; işte yıkanacak ve 
içilecek soğuk bir su" diye buyurduğu be
lirtilir (Sad 38/42). Hz. Eyyüb denileni ya
parak yerden çıkan su ile yıkanmış ve 
hastalığından kurtulup gençleşmiştir. Bu 
olay. Hz. EyyQb'un sağ ayağıyla yere vur
duğunda yerden sıcak bir suyun çıktığı 
ve onunla yıkandığı , sol ayağıyla vurdu
ğunda ise soğuk bir su çıktığı ve ondan 
içtiği, böylece içinde ve dışında hiçbir has
talık kalmayarak iyileştiği şeklinde tefsir 
edilir (Fahreddin er-Razi, VII, 208) . Mes'Q
di, EyyQb Tapınağı'nın ve onun içinde yı
kandığı kaynağın kendi döneminde dahi 
ünlü olduğunu ve Şeria'da Neva yakının
da bulunduğunu yazar (Mürucü'?·?eheb, 
ı. 48). Sözü edilen yerde bugün Eyyfıb Ha
mamı vardır. Hz. Peygamber de alimleri 
şifalı sulara benzeterek, "Uzaktakiler ge
lip onlardan yararlanırlar. yakındakiler ise 
yararlanmazlar. Bu sırada ansızın su çe
kilip kaybolur; böylece bir kısım insanlar 
bundan yararlanmış. diğer bir kısım ise 
pişman olmuş olur" demiştir (Ebu Ubeyd 
Kasım b. Sellam.l, 474; Zemahşer1', I. 322; 

ibnü 'l-Eslr, I. 445). 

Sıcak kaynak sularından faydalanılması 
ve bunların bir mimari tesisle bütünleş
tirilerek hamam haline getirilmesi eski 
bir geçmişe dayanmaktadır. Saint Moritz
les-Bains (İ sv i çre) kaplıcalarına ek bina
lar yapılırken temel hafriyatında bulunan 
küvet ve çeşitli bronz eşyanın milattan 
önce2000'1i yıllara ait olduğu belirlenmiş
tir. 1 SOO kaynakla şifalı sıcak sular yönün
den çok zengin bir bölge olan Anadolu'da 
hemen her sıcak su kaynağının yakınında 
bir höyük ve yanında bina kalıntıları bu
lunmakta. bunlardan bazılarının Hitit
ler'den günümüze kadar 4000 yıldır kul
lanıldığı görülmektedir. Mesela Ankara'
nın 74 km. güneybatısındaki Haymana 
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Kaplıcası'nda (Yaban/ Yapan Hamamı) su
yun çıktığı yerde bulunan havuz ve dehli
zin Hitit mimari eseri olduğu anlaşılmak
tadır. Daha sonra Romalılar dehlizi uzata
rak su dağıtım yolu şeklinde kullanmışlar 
ve çevresine müstakil banyolar, küçük ha
vuzlar yapmışlardır. Selçuklular dönemin
de büyük havuz bir duvarla bölünerek çif
te hamam şekline sokulmuş. Osmanlılar 

da bunun erkekler kısmına bir soyunma
lıklayanına bir kadınlar kısmı ilave etmiş
lerdir. 

Başlangıçta termal kaynakların şifa ve
rici özelliği farkedilmeden sadece mas
rafsız sıcak su olmalarından dolayı yıkan
ma tesislerinde kullanılmaları sebebiyle 
bütün dünyada buralara "hamam" denil
mesine rağmen kaplıcalar işlev ve mima
ri yönleriyle hamamlardan farklı yapılar
dır. öncelikle kaplıcalarda toprağın derin
liklerinden gelen, dolayısıyla magma ta
bakasına yakınlığı oranında ısınmış. rad
yoaktiflik ve çeşitli minareller açısından 
kimyasal zenginlik kazanmış olan tabii 
sıcak sular kullanıldığı için bu binalar ha
mamlar gibi sadece yıkanarak temizlen
me amacına yönelik değildir. Termal su
lardan bilhassa değişik hastalıkları tedavi 
edici, şifa verici özelliklerinin farkedildiği 
Antikçağ'dan beri azami derecede fay
dalanabilmek için kaplıca planlarında ha
mamlara göre bazı değişiklikler yapılmış . 

mesela hamamlardaki göbek taşının ye
rini kaplıcalarda geniş çaplı bir havuz al
mıştır. Birkaç basamakla içine inilen ha
vuzlar normal bir insan boyu civarında 
derinliğe sahiptir. Biçim yönünden kaplı
calar. büyük Roma gimnazyumlarının or
tası havuz! u ılıklık ve sıcaklık bölümlerine 
benzer. Bu yapılarda yıkanılacak suyu ısıt
maya mahsus bir külhana ihtiyaç yoktur 
ve kaynaktan genelde 70-80" sıcaklıkla 
gelen suyun kurna ve havuzlarda ılıtıla
rak kullanılması söz konusudur. Sıcak su 
lülelerden yan duvarlarda yer alan kurna
lara ve bir oluktan havuza dolar, bunun 
karşısına rastlayan yerdeki bir menfez
den çıkar. Lüleler vasıtasıyla kurnalara 
akıtılan su ile yapılan geleneksel Türk ha
mamına özgü yıkanma biçimi kaplıcalar
da da göz önünde tutulmuş. sıcaklık bö
lümlerinin plan düzenlemesi buna uygun 
şekilde yapılmıştır. Soyunmalık ve ılıkhk 
tertibinde ise Türk hamam mimarisinin 
karakteristik plan şemasına bağlı kalın
mıştır. 

Anadolu'nun en eski islami dönem kap
lıcaları , Selçuklular ve Beylikler zamanın
da Türk hamarnı formuna sokulan veya 
eski planları üzerine kendi malzemeleri 
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de kullanılarak yeniden yapılan Roma- Bi
zans kaplıcalarıdır. Bunların başlıcaları, 
Haymana Kaplıeast'ndan başka Eskişe
hir'in Hamamkarahisar köyündeki Çar
dak Kaplıeast (571/1 ı 75-76), Kütahya
Tavşanlı yolu üzerindeki Yoncalı köyünde 
bulunan ve halen işlevini sürdürmekte 
olan çifte hamam (631/1 233-34), Havza 
kaplıcalanndan Sadl Paşa Hamarnı (Kız
gözü 1 Aslanağzı Kaplıcası, 654/1256). Kon
ya'nın llgın Kaplıcası'nın bugün kadınlar 
kısmı olarak kullanılan bölümü (666/1 267-
68), Gülek Bağazı'nda Çiftehan llıcası, Er
zurum'un Ilıca bucağı merkezinde bulu
nan kaplıca, Ayaş'taki Karakaya Kaplıeast 
ve Kızıkahamam kaplıcalarıdır. Osmanlı 
öncesi kaplıca mimarisinin en ilgi çekici 
örneği ise Kırşehir'in 16 km. uzağında 
Hirfanlı baraj gölü yakınında yer alan ve 
özgün bir Selçuklu eseri olan Karakurt 
Kalender Baba ılıcasıdır. Bu ılıca mimari 
yönden fazla bir özellik taşımıyorsa da be
raberindeki yapılar topluluğu açısından 
bir örnek teşkil eder. Mevcut bina 529 
( 1135) yılında ll. Kılıcarslan tarafından 
şehzadeliği sırasında Emir Karakurt Baba 
adına yaptırılmıştır. Bünyesinde Karakurt 
Baba'nın türbesini de bulunduran yapılar 
topluluğunu, geniş bir avlunun etrafına 
diziimiş medrese hücrelerini andıran oda
lar la avlunun bir köşesine oturtulan ılıca 
binası meydana getirmektedir. Duvarları 
arazi taşından örülen ve üzerieri birer 
kubbeyle örtülüp birbirine bir kapı ile 
bağlanan iki birim li ılıca binası şifalı sıcak 
suyun kaynağı üzerine inşa edilmiştir ve 
dolayısıyla çevresindeki binalar topluluğu
nun çekirdeğini oluşturmaktadır; komp
leks bugün harap durumdadır. 

Anadolu'da Osmanlı kaplıca mimarisi
nin en tipik örnekleri Bursa'da bulun
maktadır. Çekirge semtindeki kaplıcala
rın en eski ve en önemli örneği olan Eski 
Kaplıca (Armut! u H amamı) kuwetli bir ih-
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Eski 
Kaplıca-

Bursa 

timaile Osmanlı mimarisinin ilk dönemin
de, bol miktarda devşirme malzeme de 
kullanılarak eski bir Bizans kaplıeastndan 
Türk hamamma çevrilmiştir. Yapı, ana 
kapısının üzerindeki manzum sülüs ki
tabeden anlaşıldığına göre 91 7 ( 1511) 
yılında tamir görmüş ve soyunmalık kıs
mı bu sırada ilave edilmiştir. Soyunmalık 
kapı ekseninin üzerinde yer alan, çapları 
1 O metreyi aşan iki ku b be ve mukarnaslı 
bir yarım kubbe ile örtülü iki mekandan 
meydana gelmekte, ortada ise şadırvanlı 
bir havuz bulunmaktadır. llıklık, kalın du
varlar ve sekiz sütun üzerine hafifletme 
kemerleriyle oturan büyük bir kubbe ile 
örtülü şadırvanlı bir ana hol ve onunla 
bağlantılı dikdörtgen planlı başka bir me
kandan ibarettir. Sıcaklık ise yine sekiz 
sütuna dayanan kemerierin taşıdığı bir 
kubbe ile örtülüdür. Ortasında 7 m. ça
pında yuvarlak bir havuz bulunan bu bö
lüm, dört köşesi yarım daire şeklindeki 
n işlerle boşaltılmış sekizgen bir plana sa
hiptir. Kadınlar kısmı ılıklığa doğudan biti
şik, küçük boyutta dikdörtgen planlı bir 
binadır. Hudavendigar Camii'nin doğu ya
nına yapılan ve işlek bir yerde bulunma
sından dolayı Girçık Hamarnı diye anılan 
küçük kaplıca. XIV. yüzyılın ikinci yarısın
da muhtemelen camiyle birlikte inşa 

Çekirge 
Kaplıcas ı 

(Adak Hamam ıl
Bursa 

edilmiştir. Duvarları moloz taşla örülmüş 
olan yapının onikigen kasnağa oturan bir 
kubbenin örtlüğü 6,60 x 6,60 m. boyut
larındaki kare mekanının (sıcaklık) orta
sında bir havuz yer almaktadır. Çifte ha
mam şeklinde tertiplenmiş olan Kükürt
lü Kaplıeast'nın erkekler kısmını 1. Murad, 
kadınlar kısmını ise ll. Bayezid yaptırmış
tır. Etrafına eklenen çeşitli mekanlarla 
ve gördüğü onarımlarla özgün halini bü
yük ölçüde yitirmiş olan kaplıcanın en 
eski kısmı çapraz tonoz ve b eşik tonazla 
örtülü, birbiriyle bağlantılı kare mekan
lar. küçük bir halvet ve heladan ibarettir. 
ll. Bayezid devrine ait dikdörtgen planlı 
soyunmalık bir tam, bir yarım kubbe ile 
örtülüdür. Bu çekirdek binanın kuzeyine 
eklenen tonoz örtülü halvet ve güneyin
deki beşik tonoz örtülü dikdörtgen planlı 
bir sıra banyo dairesi yenidir. Bina günü
müzde Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fa
kültesi tarafından kullanılmaktadır. Ori
jinal yapısı otel bünyesi içinde kalmış olan 
Selvinaz Kaplıeast'nın eski kısmı ılıklık ve 
sıcaklıktan meydana gelir. Aynalı tonoz 
örtülü ı lıklık duvarında n işler ve zeminin
de geniş bir taş seki vardır. Buradan dar 
bir kapı ile geçilen sıcaklık bölümünün or
tasında suyunu aslan ağzı bir çörtenden 
alan yuvarlak bir havuz, duvarlarında da 
dikdörtgen nişler içine yerleştirilmiş kur
nalar bulunmaktadır; mekanın üzerini 7 
m. çapında bir kubbe örter. Bir süre ön
ce yıkılan Gönlüferah Hamamı, Gabriel'in 
kitabındaki plana göre (U ne capitale tur
quie Brousse, I, I 7 I, figür I I 7), b eşik to
noz örtülü dar bir giriş halünü takip eden 
kubbeli bir soyunma mekanıyla küçük bir 
kubbe ile örtülü bir eyvandan meydana 
geliyordu. Gönlüferah'ın az Berisinde, as
keri hastahaneye komşu durumdaki Çe
kirge Kaplıeast (Adak Hamarnı) 1365-1370 
yıllarında inşa edilmiştir. Günümüzde yol 
seviyesinden aşağıda kaldığı için kapısı
na birkaç b as am aklı merdivenle inilir ve 
uzunca bir koridordan geniş bir mekan 



halindeki soğukluğa varılır. Üzeri tromp
lu bir kubbe ile örtülü olan bu mekEının 
kenarlarını taş bir seki dolanır ; ılıklık ko
ridorundan kubbe örtülü sıcaklığa geçi
lir. Keçeli Hamarn ı 'nın 9,90 x 6,40 m. bo
yutlarında dikdörtgen planlı ve düz çatı lı 
bir soyunmalığı, kare planlı ve kubbe ör
tülü bir sıcaklığı vardır; daire şeklindeki 
havuzun etrafında yüzeysel nişlerin içine 
yer l eştirilmiş üç adet kurna bulunur. Ba
dem li bahçe mevkiindeki Kara Mustafa 
Kaplıcası'n ı yaptıran kişinin kimliğ i bilin
miyorsa da yakınında Hamza Bey'in oğlu 
Kara Mustafa Paşa'nın eşi Hatice Sultan'a 
ait türbenin (XV. yüzyıl) bulunmasından 
dolayı Mustafa Paşa'nın vakfı olduğu sa
nılmaktadır. Dikdörtgen p l anlı ve şadır
vanlı bir soyunmalığı vardır; burası iki kü
çük hücreye ve dar bir koridorla sıcaklığa 
bağlanır. Tonoz örtülü olan sıcaklığın or
tasında bir havuz yer alır. Yapıya on altı 
adet müstakil banyo ve bazı ahşap oda
cıklar ilave edilmiştir. Üzeri kiremit örtü
lü bu küçük kaplı ca bir ev görünümü ver
mektedir. Kanuni Sultan Süleyman döne
m inde yapılan Yeni Kaplıca Osmanlı ha
mam mimarisinin gelişmiş örneklerin
den biridir. Kapısı güneybatı cephesinde 
bulunan binanın soyunmalık kısmı 23 x 

11 m. boyutlarında ve dikdörtgen planlı
d ı r. Ortasında şadırvanlı bir havuzun yer 
aldığı bu bölüm geniş bir kemerle iki kıs
ma ayrılmakta ve her iki kısmın üzerini 
büyük birer kubbe örtmektedir. Merkezi 
bir ku b be ve iki yanındaki tromplu yarım 
kubbelerin örttüğü ılıklık. 19 x 9 m. bo
yutlarında bir sahanlıkla buradan bir ka
pı ile geçilen iki kubbeli dikdörtgen bir 
mekandan meydana gelir. Yıld ızvarl sı

caklığın ortasında dairevi bir havuz ve 
dört köşesinde birer halvet vardır. Ha
vuzlu mekanın üzerini büyük bir kubbe, 
halvetlerin üzerini ise küçük kubbeler ört
mektedir. 

Kükürtlü Kaplıcası-Bursa 

Yeni 
Kaplıca

Bursa 

Eski istanbul'da şifalı sıcak su kaynak
larının yokluğu sebebiyle kaplıca binaları 
yapılamamışsa da Bursa kap lıcalarına 

benzeyen hamamlar inşa edilmiştir. XV. 
yüzyılın sonlarıyla XVI. yüzyılın başların
da yaşayan divan şai ri Sursalı Gazall'nin 
Beşiktaş'ta yaptırdığı hamamın sıcaklı

ğının Bursa kaplıca ları gibi havuzlu oldu
ğu ve bu ayrıcalığından do layı aşı rı dere
cede rağbet görmesi üzerine Hasköy Ha
mamı'na da benzeri bir havuzun yapı l dı

ğı. bu duruma sinirlenen Gazall'nin ise 
ağır bir hicviye yazdığı bilinmektedir. So
nunda istanbul hamamcılarının ortak bir 
dilekçeyle başvurduğu Divan-ı Hümayun'
da hamamlardaki bu havuzların yıkılma
sına karar verilmiştir (ist.A, Xl, 6021 ). 

Anadolu'da Osmanlı kaplıca mimarisi
ni temsil eden Bursa kaplıcalannın dışın
da hemen hepsi klasik döneme ait olan en 
güzel örnekler Orta ve Doğu Avrupa'daki 
Eğri, Sofya. Aydos . Köstendil gibi şehir
lerde ve özellikle Budin'de (bugünkü Bu
dapeşte'nin kuzey kesimi) bulunmaktadır 
(DiA, VI, 351-352). 
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