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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 



ve yaygınlaşmıştır. Çünkü bu tarihten 
önce Kalenderiler arasında böyle bir ade
tin mevcut olduğunu gösteren bir kay
da henüz rastlanmamıştır. Bu şekilde tı
raş olanlarla Budist rahip teşkilatı Sang
halar ve bunları takip edenler arasında 
bazı benzeriikierin bulunması, çardarb 
uygulamasının Hint kökenli olması ih
timalini kuwetlendirmektedir. Nitekim 
çardarbın ilk uygulayıcıları oldukları sa
nılan Cemaleddin-i Savi (ö . 630/1232-33) 
ile arkadaşlarından Muhammed-i Belhi, 
Osman-ı ROmi ve EbO Bekr-i İsfahani'
nin HindQ gelenekiere yabancı olmadık
ları bilinmektedir (bk HatTb-i Farsi. s. 12 ). 

Bu geleneği Hz. Adem ile başlatan Ka
lenderiler' in iddiasına göre Hz. Ad em 
cennetten çıkarıldığında çıplaktı, vücu
dunda hiç kıl yoktu, Allah'tan utandığı 
için mahrem yerlerini incir yapraklarıyla 
örttü. Fakat sonra insan vücudunda kıl

lar bitki gibi türedi. Bu dünyaya nasıl 

geldiysek öteki dünyaya da öyle gitme
miz için sonradan çıkan bu kılların orta
dan kaldırılması gerekir. 

Menkıbeye göre çardarbı gelenel{leş
tiren Cemaleddin-i Savi, Dımaşk'ta Zey
neb bint Zeynelabidin'in türbesi civarın
da sadece mahrem yerleri birkaç yap
rakla örtülmüş çıplak bir pir görür. Son
radan bir süre birlikte oldukları Celal-i 
Dergezini adındaki bu pirin vücuduna eli
ni sürünce vücudundaki bütün kıllar, sa
çı, sakalı , bıyığı ve kaşları tamamen dö
külmüş, bu sırada kendisini ziyarete ge
len Muhammed-i Belhi ile EbQ Bekr-i İs
fahani'nin ona el sürmeleri üzerine on
ların da vücutlarında kıl kalmamıştır. 

Başlangıçta onların bu davranışiarına 

tepki gösteren yöre halkı keramet sahi
bi olduklarını görünce kendileri de çar
darb olmuşlardır. 

Kalenderiler'e göre yüz güneşe, kıllar 
buluta benzer. Güneşin görülmesi için 
bulutun aradan çekilmesi gerekir. Bu
lut olmadığı zaman güneş dünyayı ay
dınlatır. Sevenle sevilen arasında bir kıl 
dahi bulunmamalıdır. Kıllar insanın gü
zelliğini örter ve onun en güzel biçimiy
le görülmesini engeller. Bu yüzden en
gellerin ve perdenin kaldırılması gere
kir. Kalenderiler. zikir esnasında vecde 
gelen salik için "kalbi çardarb ile zikrey
ledi" deyimini kullanırlar. 

Güneşten daha güzel buldukları insan 
yüzünün kıllarla kaplanmasını doğru bul
mayan abdallar da çardarb olurlar. Hat
ta bazı tasawufi zümreler Allah ' ı da "tüy
süz bir genç" (şabb-ı emred) şeklinde ta
savvur etmişlerdir. 

Çardarb kelimesi yerine "çardarb ze
den", "dek zeden" deyimleri de kullanı
lır. Çardarb olmuş dervişe de "çardarb
zede" veya "dekzede" denir. 
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ÇAIIDEH MA'SÜM-i PAK 

( ~~ t__,...... ·~.)~ ) 

İsnfıaşeriyye Şilleri'nin 
hata ve günahtan münezzeh olduğuna 

inandıkları on dört kişiyi 
ifade eden bir tabir. 

_j 

Çardeh ma'sQm Hz. Peygamber, Hz. Fa
tıma ve on iki imamdan (Ali b. Ebü Talib 
lö 40 1 661 L Hasan b. Ali lö 5016701. Hü
seyin b. Ali lö. 61 / 6801. Ali Zeynelabidin 
lö. 94 / 7121. Muhammed el-Bakır lö ı ı4/ 

7331. Ca'fer es-Sad ı k lö. 148/ 7651. Mü
sa el-Kazım lö. 183 / 7991, Ali er-Rıza lö 
203/8ı81, Muhammed et-Taki !ö. 220/ 8351. 
Ali en -Naki lö. 254 / 8681. Hasan el-Aske
ri lö. 260/8741 ve halen gaybet*te oldu
ğuna inanılan Muhammed el-Mehdi) mey
dana gelir. 

İmamların masum olduğu inancı , ll. 
(VIII. ) yüzyılın ikinci yarısında ortaya çık
mıştır. Bu inanç İbn Babeveyh (ö . 38 ı 1 
99ı), Şeyh Müfid (ö. 413 / 1022) ve Şerif 
el-Murtaza (ö 436 / ıo44) gibi Şia ulema
sı tarafından geliştirilerek on dört ma
sumun imarnet makamına geçmeden ön
ce veya geçtikten sonra yanlışlıkla da ol
sa herhangi bir günah işlemelerinin im
kansız olduğu sonucuna varılmıştır. Hz. 
Fatıma'nın ismet*i ise ismeti gereken 
iki makam, yani peygamberlik ve imam
lık arasında bir bağ oluşturmasından 
ileri gelir. "İki nurun birleştiği yer" (mec
mau'n -nOreyn) olarak adlandırılan Hz. Fa
tıma'nın imamlardan ve onların yüksek 
sedyelerinden bahseden hadis ve riva
yetlerde de sık sık adı geçer. On dört 

çARDEH MA'SÜM-i PAK 

masumun ismetini belgeleyen en önemli 
delillerin başında. "ayetü't-tathir" deni
len, "Ey Ehl-i beyt! Allah sizden ancak 

· kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak 
diler" mealindeki ayetin (el-Ahzab 33 / 
33) yer aldığına inanılır. Bu anlayışa gö
re, "Zalimler ahdime eremez" mealinde
ki ayet de (el-Bakara 2/ 124) Allah'ın ah
dine yani nübüwet veya imamete maz
har olmuş kişilerin kötülükten uzak bu
lunduklarına, dolayısıyla ismet sahibi ol
duklarına delalet eder. 

Masumların sayısı. büyük ihtimalle on 
ikinci imarnın gaybetinden sonra on dört 
olarak belirlenmiştir. On birinci imam 
olan Hasan el-Askerinin ölümünden son
ra imamlar silsilesinin onun gaybet et
miş olan oğlu ile sona erdiği inancı bü
tün İmami Şiiler tarafından hemen be
nimsenmemiştir. öte yandan imamların 
on iki olduğunu (veya olacağını) açıklayan 
rivayetlerin eskiden beri yaygın olduğu 
bilinmektedir. Nitekim tamamı Kureyş'
ten olan on iki emirin geleceğini ifade 
eden rivayetlere Ehl-i sünnet'çe benim
senmiş hadis kitaplarında da rastlan
maktadır (bk. BuharT, "Alıkfun", 51; EbO 
Davüd, "Mehdi" , 1; Tirmizi, "Fiten", 48). 
Bundan dolayı imamların sayısının on 
iki olduğu Şia'nın bir kısmınca kolaylık
la kabul edilmiştir (Kohlberg, XXXIX, s. 
529-533). 

Şii kaynaklarında Hz. Peygamber' e at
fedilen bir hadiste, ResOl-i Ekrem'in ken
disiyle Hz. Ali'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in 
ve Hüseyin neslinden -hadiste adları anıl
mayan- dokuz kişinin masum olduğu ri
vayet edilmektedir (Meclisi , Biharü 'L-en· 

uar, XX:V, 201). Hz. Peygamber'den gelen 
başka bir rivayette bu dokuz kişinin ya
nı sıra Hz. Fatıma' nın da adı geçmek
te (a.g.e., XX:V, 6-7) ve yine bu rivayette 
ResOiullah, Hz. Fatıma ve on iki imarnın 
"mahlükatın yaratılmasından önce" nur
dan yaratıldıkları kaydedilmektedir. Nur 
ayeti (en-Nür 24 / 35) Şii kaynaklarında 

çardeh ma'sOmun bu nurani menşeleriy
le ilgili olarak yorumlanır ve aydınlıktan 
bahseden hemen bütün ayetler onlar için 
bir işaret olarak değerlendirilir (Mecli si, 
a.g.e. , XXIII, 304-308; XXVI, 242-243; Sa
dık eş-ŞTrazL s. 209-21 ı ı . Ca'fer es-Sadık'a 
isnat edilen bir açıklamaya göre çardeh 
ma'sOmun nurdan yaratılması diğer var
lıkların yaratılmasından 14.000 yıl önce 
vuku bulmuştur (Meclisi, BiJ:ıarü 'L-enuar, 

XX. 15-ı6) . Diğer bazı rivayetlerde çar
deh ma'sQmun "semavi topraktan", "be
yaz topraktan", ·arşın altındaki toprak
tan" veya "arşın toprağından " yaratılmış 
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