TAHTAKALE HAMAMI

ðu ileri sürülmektedir. Bunlarýn Anadolu’daki yerli bir kavmin veya hýristiyan bir
topluluðun kalýntýlarý olduðu veya XVI. yüzyýlýn sonlarýnda Ýran’dan geldiði yolundaki
görüþler inanýlýr bulunmamaktadýr. Bu topluluðun, Oðuzlar’ýn Anadolu’ya göçleri sýrasýnda ormanlýk alanlara yerleþtiði için “aðaç
eri” (orman adamý) denilen gruba mensup olduðu genel kabul görmüþtür. Muhtemelen aðaç kesip tahta iþiyle uðraþmalarýndan dolayý Osmanlý döneminde bu adla anýlmýþlardýr. Nitekim bazý yörük topluluklarýnýn birtakým hizmetler karþýlýðý vergi muafiyeti kazandýklarý ve bu hizmetin adýnýn
daha sonra bu topluluklara verildiði, resmî belgelerde ellici, yaycý / yaðcý, buðurcu
vb. ekonomik iþlevleri dolayýsýyla tanýmlandýklarý bilinmektedir.
Tahtacýlar esas itibariyle Türkmen asýllý olup Türkçe’den baþka bir dil bilmezler,
dinî âyinlerini de Türkçe yaparlar. Tahtacý
oymaklarý hakkýnda verilen listelerde adý
geçen on iki oymak arasýnda Beydili adý da
bulunur. Beydili bir Oðuz / Türkmen boyudur. Tahtacýlar’ýn Çaylaklý, Tomaklý, Nacarlý gibi öz oymaklarýnýn “Üsküdarlý” sayýlmasý onlarýn Osmanlýlar döneminde Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Camii evkafýna baðlý Yeni Ýl bölgesi Türkmenleri’nden geldiðine delâlet eder. Bunlarýn merkezi Sivas
Kangal olan Yeni Ýl bölgesi Türkmenleri’ne
mensubiyetleri, XIII ve XIV. yüzyýllarda Türkiye’de görülen Aðaçeri topluluðundan geldikleri ihtimalini ortadan kaldýrmaz. XVI.
yüzyýlda tahrir kayýtlarýnda “Cemâat-i Tahtacýyân” adý altýnda zikredilen topluluk içinde Çobanlý, Nacarlý, Çaylak, Aydýnlý, Enseli / Eseli, Sivrikülâhlý, Kokluca, Cingöz, Tomaklar, Evci, Çiçili, Mazýcý, Alçý, Gökçeli,
Kahyalý gibi adlar taþýyan gruplar vardýr.
Tahtacýlar’ýn Batý bölgelerine XVIII. yüzyýlda geldikleri düþünülmektedir. XVIII. yüzyýla ait kayýtlarda Tahtacý cemaati adý altýndaki gruplarýn Teke, Menteþe, Hudâvendigâr ve Aydýn’da bulunduðu dikkati çeker. Bu aþiretler, aslýnda bir dinî merkez
olarak Hacýbektaþ ocaðýna baðlý olmayýp iki
ayrý baðýmsýz dede-ocaðýný tanýrlar. Bunlardan ilki Ýzmir Narlýdere’deki Yanýnyatýr,
diðeri Aydýn Reþadiye’de Hacý Emirli ocaðýdýr. Ýlkine baðlý on iki oymaktan Çobanlý
Ýzmir ve yöresindeydi; Çaylaklar, Aydýn Çine’de Köyceðiz ve Madran daðlarýnda yaylamaktaydý. Üsküdarlý denilen gruba dahil
olanlar Kütahya-Balýkesir yöresinde toplananlardýr; Edremit’te Kazdaðý’ndaki köylerde oturmaktadýrlar. Bir bölümü daha
önce Manisa, Bergama ve Menemen dola-

yýna inmiþtir. Eseliler Finike-Antalya, Alaabalýlar Adana, Saimbeyli, Çiçililer Çanakkale, Gökçeliler Çukurova’da bulunmaktadýr. Hacý Emirli ocaðýna baðlý olanlardan
Þehepli / Þihaplý Ýzmir dolayýnda, Osmaniye Antalya ve Pozantý’da, Kabakçý Islahiye’de, Aydýnlý ise Çukurova’da idi. Bu iki
ocak Tahtacý dedelerinin mensubu bulunduðu sülâleler olup bunlardan sayýlmayanlar onlara dedelik yapamamaktadýr. Tahtacýlar’ýn en önemli ziyaret yerleri Durhasan Dede ile (Ceyhan) Ýbrâhîm-i Sânî (Islahiye) olup bunlarý kendi atalarý sayarlar. Günümüzde Türkiye’de yoðun biçimde Adana, Mersin, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Isparta, Muðla, Denizli, Ýzmir, Gaziantep bölgelerinde yaþamaktadýrlar.
Tahtacýlar kendilerini genellikle Ca‘ferî
mezhebine baðlý kabul eder ve Bektaþîler’den ayrý bir topluluktur. On iki imam
Þiîler’i gibi hareket ederler. Hz. Ali’ye aþýrý
bir sevgi duyarlar. Kapalý bir topluluk durumundadýr, aralarýna dýþarýdan yabancý
almazlar. Menâkýbü’l-esrâr adlý kitaplarýna göre mezheplerinde üç sünnet, yedi
farz mevcuttur. Bunlar namaz, oruç gibi
ibadetlerle alâkalý deðildir. Tahtacý cemaatinin baþý dede olup cemaat üzerindeki
nüfuzu mutlaktýr. Bunlar ocakzade kabul
edilir ve Hz. Peygamber soyundan geldiklerine inanýlýr. Dedenin yardýmcýlarý mürebbi, rehber, musâhib, tâlip, pervane, kuyucu, süpürgeci, delilci / çeraðcý, þemsî /
sâki, sazcý gibi görevlilerdir. Kendilerine
göre kutsal kitaplarý Eðribozlu Yemînî’nin
Faziletnâme’si (nþr. Ahmed Hýzýr Ali Haydar, Ýstanbul 1325-1327), Menâkýbü’l-esrâr, Behcetü’l-ahbâr, Salnâme-i Sadreddin, Kumrunâme ve Hutbetü’l-beyân’dýr.
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Edirne’de
XV. yüzyýlýn ilk yarýsýnda
inþa edilen çifte hamam.

™

838 (1434-35) yýlýnda II. Murad tarafýndan Dârülhadis Külliyesi’ne gelir saðlamak
amacýyla yaptýrýlmýþtýr. Çevresindeki binalar yüzünden günümüzde sadece erkekler bölümünün soyunmalýk kubbesi görülebilen hamamýn kadýnlar kýsmý halen iþlevini sürdürmektedir. Edirne’nin en büyük hamamý olarak önemini koruyan yapý zamanla yükselen yol kot seviyesi sebebiyle çukurda kalmýþtýr. Yapý doðu-batý
yönünde uzanan dikdörtgen bir plan þemasýna sahiptir. Hamamýn güneyinde kadýnlar kýsmý, kuzeyinde erkekler kýsmý bulunmaktadýr. Her iki kýsýmda bölümler doðu-batý doðrultusunda sýralanmýþtýr. Kadýnlar kýsmý kare planlý bir soyunmalýk,
dikdörtgen planlý bir ýlýklýk ile enine dikdörtgen planlý iki eyvanlý, çifte halvetli bir
sýcaklýk bölümünden meydana gelmektedir. Erkekler kýsmý yine kare planlý bir soyunmalýk, dikdörtgen planlý bir aralýkla ýlýklýk ve dört eyvanlý, köþe halvetli bir sýcaklýk mekânýndan oluþmaktadýr. Hamamýn
batýsýnda su deposunun da içinde bulunduðu dikdörtgen planlý külhan yer almaktadýr. Duvarlarda taþ ve tuðla, kemer ve
örtülerde ise tuðla kullanýlmýþtýr. Erkekler
kýsmý kadýnlar kýsmýna oranla daha büyük
boyutlu olan hamamda kadýnlar kýsmý soyunmalýðý batýya doðru çýkýntý yapmaktadýr. Yapýda mukarnaslý ve köþeleri kum saati formunda düzenlenmiþ mermer kurnalar dikkat çekicidir.

Erkekler bölümüne giriþ Saraçlar caddesi üzerinde bulunmaktadýr. Pencereden
bozma bir kapýdan girilen hamamýn orijinal kapýsý dükkânlar arasýnda kalmýþtýr.
Edirne hamamlarý içinde en büyük açýklýða sahip Tahtakale Hamamý erkekler bölümü soyunmalýðýnýn üzeri 16 m. çapýndaki sekizgen kaideli bir kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçiþte mukarnaslý pandantifler kullanýlmýþtýr. Kubbe ortasýnda sekizgen bir aydýnlýk feneri görülen yapý, ayrýca
dört cephede kasnakta yer alan yuvarlak
kemerli pencereler vasýtasýyla aydýnlanmaktadýr. Soyunmalýðýn dört duvarý önüne ahþap sekiler yerleþtirilmiþ olup altlarýnda sekileri sýcak tutmasý için küllükler ve ayakkabý niþleri bulunmaktadýr. Yerden 70 cm.
yükseklikteki bu sekilerin üzerinde ahþap
balkon biçiminde ikinci kat sekileri yer almaktadýr. Soyunmalýðýn ortasýnda fýskýyeli bir havuz vardýr. Bu bölüm, 1990’lý yýllar437
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da yapýlan yanlýþ restorasyonlarla lokanta
haline getirilerek dinlenme sekileriyle fýskýyeli havuz kaldýrýlmýþ, pencere hizasýna
kadar duvarlar Kütahya çinileriyle kaplanmýþtýr. Ilýklýk ile soyunmalýk arasýnda yan
yana üç birimden oluþan aralýk bölümü yer
almaktadýr. Soyunmalýk ve ýlýklýk kapýlarýnýn açýldýðý orta birim ilginç bir prizmatik
üst örtüye sahiptir. Saðda ve soldaki mekânlar mukarnaslý kubbelerle örtülüdür.
Bu hücrelerden saðdaki usturalýk, soldaki
helâ olarak düzenlenmiþtir. Dört birimden
oluþan ýlýklýk bölümü ortada mukarnaslý
geçiþli büyük bir kubbe ve bunun saðýnda dilimli yarým kubbe ile örtülü eyvanla
enine geniþlemektedir. Soðukluðun batýsýnda biri diðerinden biraz daha büyük iki
mekân bulunmaktadýr. Bunlardan kubbeli mekâna geniþ bir açýklýkla baðlanan ilk
mekân aynalý tonozla örtülü olup bir kapý
ile bitiþiðindeki mukarnas dolgulu üst örtüye sahip küçük hücreye geçilmektedir.
Sýcaklýk bölümü merkezî bir kubbe etrafýna yerleþtirilmiþ dört eyvanlý ve köþe halvetli bir mekândýr. Sýcaklýða geçiþ doðudaki eyvanýn içinden saðlanmaktadýr. Orta
kýsma büyük bir kemerle açýlan dikdörtgen planlý eyvanlar dilimli yarým kubbelerle örtülüdür. Bu bölümde yakýn zamana
kadar aydýnlanma için kandil ve fener koymaya yarayan ahþap çýraðmanlarýn oldu-
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ðu bilinmektedir. Ancak son onarýmlarda
bunlar kaldýrýlmýþtýr. Kare planlý orta mekânýn üzeri mukarnaslý pandantiflerle geçiþi saðlanan kubbeyle örtülüdür. Kare planlý ve üzerleri kubbeyle örtülü halvet hücrelerine pahlý köþelerdeki kapýlarla ulaþýlmaktadýr.
Kadýnlar bölümüne giriþ Tahtakale caddesinden saðlanmaktadýr. Kadýnlar bölümü soyunmalýðýnýn üzeri 9 m. çapýnda kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçiþ Türk üçgenleriyle saðlanmýþtýr. Özellikle kubbe içinde ve geçiþlerde geç devir kalem iþleri izlerinden bu bölümün oldukça süslü olduðu anlaþýlmaktadýr. Kubbe ortasýnda yuvarlak planlý bir aydýnlýk feneri mevcuttur.
Güneydeki kapý açýklýðýndan geçilen dikdörtgen planlý ýlýklýðýn üzeri sekizgen kaideli bir kubbeyle örtülüdür. Ilýklýðýn solunda yer alan küçük birim helâ olarak düzenlenmiþtir. Sýcaklýk ortada kubbe, iki yanda
eyvanlý ve üç halvetli bir plan özelliði göstermektedir. Eyvanlardan güneydeki dilimli yarým kubbe ile, batýdaki basýk bir beþik
tonozla örtülüdür. Bunlardan kuzeydeki
eyvanýn ortadaki kubbe ile birleþtiði yerde altý adet ýþýk gözü bulunmaktadýr. Kare planlý ve kubbe ile örtülü halvet hücrelerinden giriþin karþýsýndaki ayný büyüklükte olup kubbeye geçiþleri mukarnaslýdýr. Giriþin yanýndaki hücre diðerlerine göre biraz küçüktür. Bu mekânýn 1970 yýlýna kadar yahudi havuzu (bataðý / çukuru) olarak
kullanýldýðý bilinmektedir. Batýda yaklaþýk
24,50 × 2,50 m. ölçüsünde beþik tonoz
örtülü bir külhan mevcuttur. Edirne hamamlarý içinde en büyük tonoz açýklýðýna sahip dikdörtgen planlý külhan oldukça
önemlidir. Bir dönem lokanta olarak iþletilen hamamýn erkekler kýsmý günümüzde
boþ ve bakýmsýz haldedir.
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Mýsýrlý Hanefî âlimi ve müftüsü.
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Circâ müdüriyetine baðlý Tahtâ’da doðdu. Mýsýrlý tarihçi Abdurrahman el-Cebertî babasýnýn Anadolu’dan geldiðini ve kadýlýk yaptýðý Tahtâ’da evlendiðini bildirir.
Yine onun zikrettiði Dûkatî nisbesinden
Tokatlý olduðu anlaþýlmaktadýr. Tahtâvî, ilk
öðrenimini memleketinde gördükten ve
hýfzýný tamamladýktan sonra Kahire’ye gitti (1181/1767) ve Ezher’e girdi. Ahmed b.
Muhammed el-Hamâký, Hasan b. Nûreddin el-Makdisî, Muhammed el-Harîrî, Mustafa b. Muhammed et-Tâî ve Abdurrahman b. Ömer el-Arîþî’den fýkýh dersleri aldý. Kendisinden ed-Dürrü’l-muÅtâr’ý okuduðu hocasý Arîþî bir görevle Ýstanbul’a
gönderilince (1183/1769) kitabýn kalan kýsmýný arkadaþlarýyla birlikte Hasan el-Cebertî’nin yanýnda tamamladý. Bu sýrada
hocasýnýn oðlu Abdurrahman el-Cebertî ile
arkadaþlýk kurdu ve onunla birlikte Nûrü’l-î²â¼’ý müellifi Þürünbülâlî’nin oðlundan öðrenen babasýndan özel olarak okudu. Tahtâvî, Hasan b. Galib el-Cüddâvî, elEmîrü’l-Kebîr es-Sünbâvî ve Abdülalîm elFeyyûmî’den hadis tahsil etti. Daha sonra
Türk asýllý yüksek mevki sahiplerinin oturduðu mahalledeki Þeyhûniyye ve Sargatmýþiyye medreselerinde ders vermeye baþladý. Bu sýrada vakfýnýn yönetimine getirildiði Þeyhûniyye Camii ve Tekkesi’ni tamir ettirdi. Ezher’de her gün verdiði kursa

