
Sovyet idaresinde Yeni Çarcüy önemli 
bir idari ve 1924'ten itibaren de sanayi 
merkezi hüviyeti kazanmaya başladı. 21 
Kasım 1939'dan sonra ise aynı adı taşı
yan "oblast"ın merkezi olarak sürekli ge
lişen Yeni Çarcüy kısa sürede planlı, mo
dern ve kalabalık bir şehir görüntüsü 
kazandı. 1955 'te Türkmenistan· ın ikin
ci büyük şehri haline geldi. Yeni Çarcüy, 
Krasnovodsk- Taşkent ve Çarcüy-Kongrat 
demiryolu, Çarcüy- HTve karayolu ve Tir
miz-Aral gölü arasında Amuderya ile 
sağlanan nehir yolu sayesinde önemli 
bir ticaret ve ulaşım merkezi oldu. 

Tren istasyonu. nehir limanı. ipek ve 
pamuk tasfiye fabrikaları, gemi ve de
miryolu tamirhaneleri, inşaat tesisleri, 
elektrik istasyonu. matbaaları, et ve do
kuma fabrikaları ile tanınan Çarcüy. ay
rıca "Türkistan'ın Çukurovası" hükmün
de olup yemiş ve hububatın ülkenin di
ğer bölgelerine nazaran daha önce ol
gunlaştığı, en meşhur kavunların yetiş 

tirildiği yerdir. 

Çarcüy bugün Türkmenistan'ın önemli 
bir sanayi ve ticaret şehri olup nüfusu 
161.000'dir (1 989) 
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ÇARDAKHAN 

Denizli sınırları içinde bulunan 
XIII. yüzyıla ait kervansaray. 

_j 

Halk arasında Hanabad adıyla da anı
lır. Denizli- Eğridir kervan yolu üzerin
de, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin 
Keykubad'ın mTrahuru ve Honaz vilaye
ti hakimi Esedüddin Ayaz b. Abdullah 
eş-ŞehabT tarafından 627 ( 1230) yılında 
yaptırılmıştır. Acıgöl'ün batı ucundaki 
Çardak kasabasının çıkışında, karayo
lundan yaklaşık 500 m. içeride yer alır. 
Dikdörtgen kapalı mekanı ve kare av
lusu ile Selçuklu sultan hanları tipinin 
basit ve sade bir örneğidir. Taçkapısı 

ve kenarlarında bulunması gereken ey
vanları tamamen yıkılmış olan avlunun 
giriş açıklığı , doğu yönündeki duvar ka
lıntıları arasında kendini belli etmek
tedir. 

22,50 X 27.00 m. boyutlarındaki beş 
nefli kapalı kısım. dört sıra kesme taş 
payeye oturan sivri tonozlarla örtülüdür. 
Kapının açıldığı orta nef diğerlerinden 
daha geniş olup tonozu da daha yüksek
tir. Her sırada beşer tane bulunan paye
ler birbirlerine nef boyunca alttan seki
lerle. üstten de yine kesme taştan örüi
müş hafif sivri alçak kemerlerle bağlan
mıştır. Basık ve karanlık olan mekan. to
nozlardaki ayak araları hizasına rastla
yan deliklerden ışık ve hava almaktadır. 
Orta nefin paye başlıklarının ilkinde bir 
boğa başı, üçüncüsünde karşılıklı sıçra
mış iki balık ve dördüncüsünde de iri ku
laklı , sivri sakallı bir insan başı kabart
ması dikkat çekmektedir. Dış yüzleri de 
kesme taş kaplama olan bina. giriş cep
hesindeki yarım daire. doğu cephesin
deki üçgen ve güney cephesindeki yarım 
sekizgen kesitti ikişer kule- payanda ile 
bir kale görünümü vermektedir. 

Doğu cephesinde eksen üzerine yerleş
tirilmiş olan taçkapı, iki yanındaki yuvar
lak kulelerle aynı hizaya gelecek kadar 
dışarı doğru çıkıntı yapmıştır. İçinde ba
sık kemerli girişin yer aldığı taçkapı ni
şini kesme taşlardan örülmüş, nef to
nozlarıyla aynı biçimde sade bir kemer 
çevrelemekte ve giriş kemeri üzerine yer
leştirilen. kapı nişinin küçük bir modeli 
şeklindeki yedi satırlı kitabenin yanla
rında da göğüsten itibaren yapılmış iki 
Selçuklu aslan heykeli bulunmaktadır. 

Niş kemerinden yukarısı yıkılmış olan 
taçkapının dikdörtgen çerçevesini, geo
metrik ve bitkisel motiflerle süslenmiş 
bordür ile onu kuşatan silme oluştur
maktadır. 

Binanın bazı devşirme malzerneye de 
rastlanan duvarlarında çeşitli taşçı işa-

Çardak Han Kervansaravı - Denizli 

ÇARDAKLI HAMAM 

retleri varsa da çoğu. yakın tarihlerde 
yapılan kireç badananın altında güçlük
le farkedilir durumdadır. Badana yapı
lı rken tabanı da şaplanmış olan kervan
saray, restore edilmesi halinde yine asır
larca ayakta kalabilecek sağlamlıktadır. 
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İstanbul' da 
XVI. yüzyılın ilk yıllarında 

yapılmış hamam. 
_j 

Kadırga semtinde Küçükayasofya Ca
mii yakınında bulunmaktadır. Kapısı üs
tündeki Arapça üç satırlık kitabe ile İs
tanbul Vakıflan Tahrir Defteri'nden an
laşıldığına göre Sultan ll. Bayezid dev
rinde yaşayan Kapıağası Hüseyin Ağa 
(kitabede Bey) tarafından yaptırılmıştır. 
Kitabedeki tarihe göre 909'da ( 1503-
1504) inşa edilmiştir. Aydın Yüksel bu 
tarihi 907 ( 1501 -1502) olarak okumuş
tur. Tahrir defterindeki kayıtta. vakfi
yesinin 913 Cemaziyelahir (Ekim 1507) 
tarihli olduğu ve 42.500 akçe tutarın
daki yıllık gelirinin hamama komşu ca
miye ayrıldığı belirtilmiştir. "Hamam-ı 

çifte der nezd-i cami-i mezbür" ifadesi 
de yapının Küçükayasofya Camii evka
fından olduğunu açık şekilde gösterir. 
Bu hamamı. ayrıca Amasya'da Kapı Ağa
s ı Medresesi ve bedesten. Amasya'nın 
kuzeydoğusunda Sonisa'da (Sunasa, ş i m

diki adı Uluköy) cami ile medrese, istan
bul 'da kiliseden çevrilme Küçükayasaf
ya Camii ile türbe ve zaviye, Çarşıkapı'
da mescid, Edirne'de hanlar yaptırmış 
olan Kapıağası Hüseyin Ağa'nın son de
recede zengin olduğu anlaşılmaktadır. 

Çardaklı Hamam'ın 979 (157 1-72) ve 
983 (1575 -76) yıllarında Mimar Ömer b. 
VeiT tarafından tamiri yapılmış, 1 009' 
daki ( 1600-1601) tamiri ise Mehmed b. 
Üveys'e havale edilmiştir. 

R. Ekrem Koçu'nun, Mustafa Galib 
Bey'in Rehnüma-yı Zabıta (istanbul ı 336) 
adlı eserinden tesbit ettiğine göre Çar
dakil Hamam kitabın yayımlandığı 1917-
1918 yıllarında henüz faaldi. Nitekim 
1917'de hamarnı inceleyen Heinrich Glück 
burayı bakırnil bir halde görmüştür. Bu 
vakıf eserin ne zaman özel mülkiyete ge-
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ÇARDAKLI HAMAM 

Çardaki ı 
Hamam 
Cankurtaran 1 

istanbul 

çirildiği bilinmemekle beraber istanbul'un 
idari makamlarda bulunmuş önemli bir 
şahsiyeti olan sahibinin onu yok etmek 
için büyük gayret gösterdiği anlaşılmak

tadır. J . Pervititch ·in sigorta planında 

1924'te sadece kadınlar kısmının soyun
ma yeri (camekan) harap olarak işaret
lenmiştir. Hamam sahibi tarafından ka
patılmış, 1935-1940 yılları arasında ön
ce depo, sonra atölye haline getirilmiş
tir. Bu arada mermer döşemeleri, kur
naları sökülerek bir harabe haline sokul
muştur. Bu maddenin yazarı 1976 yılın
da hamamın yeniden rölövesini çıkarma
ya çalışmışsa da içine inşa edilen sun
cturma atölyeler yüzünden bu iş gerçek
leşmemiş, sadece H. Glück'ün 1917'de 
çizdiği planda bazı d üzeitmeler yapılabil
miştir. 

Glück'ün istanbul hamamları arasın
da en ilgi çekici ve en değişik bir yapı 
olarak tarif ettiği Çardaklı Hamam. 953 
( 1546) tarihli Tahrir Defteri'nde çifte 
hamam olarak kayıtlı dır. Fakat 1976'
daki incelemede kadınlar kısmının son
radan ilave edildiği tesbit edilmiştir. Bu
nun en açık delili , erkekler kısmının ka
dınlar hamamma bitişik duvarında örü
lerek kapatılmış pencerelerin bulunma
sıdır. Anlaşıldrğına göre Çardaklı Hamam 
esasında tek hamam olarak inşa edilmiş
ken pek az sonra kadınlar kısmı eklene
rek çifte hamama dönüştürülmüştür. 

Glück Çardaklı Hamam'ı incelerken 
çevredeki evlerde yaşayan Rumlar bu
rasını İmparator Konstantin ile ilgili gös
termişlerdir. Bunun sebebi, kitabenin al
tına bir Bizans levhasının konulmuş ol
ması ve hamamın sıcaklık kısımlarının 
hiçbir Türk hamamma uymayan bir bi
çim göstermesidir. Hamamın mermer 
aksarnı sökülüp satılırken kapı üstün
deki işlemeli Bizans levhasının benzeri 
ikinci bir levha daha bulunarak 24 Mayıs 
1944'te Ayasofya Müzesi'ne verilmiştir 
(nr. 305) . Bunlar hamamın yapılışında bir 
Bizans kalıntısından faydalanıldığını dü
şündürmektedir. 
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Çardaklı Hamam'ın kadınlar cameka
nı kare biçimindedir: kubbesi de yıkıl
mıştır. Daha büyük olan erkekler kısmı 
camekanının ortasında ewelce bir şadır
van vardı. Ayrıca aydınlık fenerli kubbe
ye geniş Türk üçgenleriyle geçilmiştir. 

Üçer bölümlü ılıkhk kısmından sonra ge
len sıcaklık şaşırtıcı bir plana sahiptir. 
Binanın ekseni üzerinde olmayan kadın
lar kısmı sıcaklığı. Eskiçağ'dan beri kap
lıca mimarisinde yaygın olan. bir merkez 
etrafında yıldız biçiminde yayılan nişler
den meydana gelmiştir. Bu yedi nişin 

aralarında halvet hücreleri olmadığından 
yan tarafa ve ılıkhk ile bu kısım arasına 
kubbeli hücreler sıkıştırılmıştır. Kadın

lar kısmının bu yedi köşeli sıcaklığının 

aslında hamamın mimari bünyesine uy
durulmuş eski bir Bizans yapısı olduğu 
açıkça bellidir. Bu durum erkekler kıs

mının sıcaklığında daha da belirgindir. 

Erkekler kısmı. kubbeli üç bölümlü 
ılıkhk kısmından sonra bir geçitle sıcak
lığa açılır. Bu geçidin iki yanında kubbe
li birer halvet hücresi yerleştirilmiştir. 

Fakat bilindiği kadarı ile hiçbir hamam
da rastlanmayan bir özellik olarak bun
ların üstünde, duvar içinden çıkılan bir 
merdivenle ulaşılan birer hücre bulunu
yordu ve ortada geçidin üstündeki ey
van da bir balkon biçiminde sıcaklığa açı
lıyordu. Bu balkon Türk mimarisindeki 
çardakları andırdığı için bu yapıya Çar
ctaklı Hamam denilmiştir. Erkekler kıs
mının sıcaklık bölümü, Bizans mimari
sinde sıkça rastlanan "serbest haç" biçi
mindedir. Ancak ortaya göbek taşı yapıt-

carda kl ı Hama m'ın kapı s ı üzerindeki kitabe ve hamam ın 

planı (Glück 'ten düzeltilerek Semavl Eyice 'den) 

mış üst yapı ise kemer biçimiyle mukar
naslı kubbe geçişinden. ortadaki kub
beden ve eyvanların yarım kubbesinin 
dilimli süslemesinden anlaşıldığına göre 
bir Türk eseridir. Tahmine göre burada. 
haçvari planlı bir Bizans kalıntısının te
melleri ve az bir yüksekliğe kadar du
varları tekrar kullanılırken duvarların üst 
kısımları ile örtü sistemi tamamen Türk 
üstübunda tamamlanmıştır. Çardaklı Ha
mam'ın kuzeybatı köşesinde görülen kla
sik üslüptaki çeşme, kitabesine göre 
957'de ( 1550). tarih mısraına göre ise 
962 ·de ( 1555) Sadrazam Rüstem Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. Dolayısıyla Hü
seyin Ağa'nın vakıflarından değildir. 

Çardaklı Hamam. Türk hamam mima
risinin dikkate değer eserlerinden oldu
ğu gibi istanbul'un Türkleşmesi sırasın
da yapılan ilk imar ve "şenlendirme" po
litikasının neticelerinden biri olarak ay
nı zamanda bir külliyenin de parçasını 

teşkil ediyordu. Tarihe ve eski eseriere 
saygısı olmayan ellerde perişan edilme
si üzücüdür. 
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ÇARDARB 
( ......,_,...;,)~) 

Kalenderiler'le diğer bazı 
tasaw ufi zümrelerin uyguladıkları 

saç, sakat, bıyık ve kaşları tamamen 
kesme geleneği. 

Farsça çar, çehar (J~ "dört") ve Arap
ça darb ( ._,_,...:., "vuruş") kelimelerinden 
oluşan ve sözlükte "dört vuruş" anlamı
na gelen çardarb. Kalenderiyye'nin özel
likle Cevlakıyye kolunda bazan da ab
dal, Melami, Şemsi ve Bektaşi gibi tasav
vufi zümrelerde uygulanan saç, kaş, sa
kal ve bıyığı ustura ile kazıma geleneği
ni ifade etmek üzere kullanılan bir ta
sawuf terimidir. Bu gelenek büyük bir 
ihtimalle VI. (XII.) yüzyılın ikinci yarısın
da KalenderHer arasında ortaya çıkmış 


