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ÖZ 

 

KARAMAN HAMAMLARI KORUMA ÖNERİLERİ 

 
Sermin Atik 

Yüksek Lisans Tezi  

Mimarlık Anabilim Dalı Adı  

Restorasyon Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Prof. Dr. İlter Büyükdığan 

Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 

 

Hamamlar, bedensel temizliği yerine getirmek için yapılmış önemli su yapılardır 

ve Antik Çağlardan bu yana hamamlar vazgeçilmez tesisler olmuşlardır.  

Türk Dilinin başkenti olan Karaman, İlk Çağlar, Selçuklular, Karamanoğulları, 

Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet Dönemi olmak üzere altı devreye tanıklık etmiştir. 

Karaman, Karamanoğulları Beyliği döneminde beyliğe başkentlik yapmış, kent bu 

dönemde yapısal olarak gelişmiştir. Yüzyıllarca çeşitli medeniyetleri bünyesinde 

barındırdığından dolayı da tarihi eserler yönünden de büyük bir öneme sahiptir. 

Tarihi yapılar yapıldıkları dönemin yaşam biçimini yansıtırlar. Ancak günümüze 

ulaşan tarihi yapılar bakımsızlık, terk, kötü kullanım, yanlış onarım, işlev değişikliği gibi 

nedenlerle anlaşılabilirliği tehlikeye girmektedir. Kültürel mirasımız olan tarihi yapıların 

sürdürülebilirliği, daha ileri ki yıllara aktarılabilmesi yapıların bilinçli bir şekilde 

korunması ile mümkündür. Bu amaçtan yola çıkılarak, bu çalışmada XIV-XVI. 

yüzyıllardan günümüze varlıklarını koruyarak gelen ve yaşamlarını sürdürmeye çalışan 

Karaman hamamlarının; tarihi, kentteki konumu, mimarisi, yapısal özellikleri, yapıda 

meydana gelen değişiklikler, yıpranma nedenleri, bozulmaları, yanlış onarımlar ve 

günümüzdeki mevcut durumları tüm yönleriyle araştırılarak, alan çalışması dahilinde 

sorunları saptanarak incelenmiştir. Araştırmanın kapsamında yer alan beş tarihi Karaman 

hamamlarının korunmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda, uzun süreli doğal 

etkenler ile meydana gelen sorunların tespit edilmesi özgün veriler doğrultusun da 

öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.   

Anahtar Sözcükler: 1.Karaman; 2.Hamam; 3.Koruma; 4.Restorasyon; 5.Su yapıları. 
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ABSTRACT 

 

PROTECTION PROPOSALS FOR KARAMAN BATHS 

 
Sermin Atik 

Master Thesis 

Department of Architecture 

Restoration Programme 

Advisor: Prof. Dr. İlter Büyükdığan 

Maltepe University Graduate School of Science and Engineering, 2019 

Hamams (Turkish Baths) are important water structures built for the physical 

cleaning of the people and they have become indispensable facilities since ancient times.  

Karaman, the capital city of Turkish Language, has witnessed six periods namely 

Early Ages, Seljuks, Karamanogullari, Ottoman Empire, and Republican Period. 

Karaman was the capital of Karamanogullari Principality, so the city developed 

structurally during this period. Since it has hosted various civilizations for centuries, it is 

very important in terms of historic buildings. 

Historic buildings reflect the lifestyle of the period in which they were built. 

However, the extant historic structures are under threat due to lack of maintenance, 

abandonment, misuse, incorrect repair, or change of the function. The sustainability of 

the historic buildings, which are our cultural heritage, their transfer to the next generations 

can only be achieved by preserving these buildings consciously. In this study, Karaman 

baths, which have been preserving their existence since 14th-16th centuries and trying to 

survive, have been investigated in all aspects and their problems, which have been 

determined during the field study, have been examined. Therefore, the history, location 

in the city, architecture, structural features, changes in the structure, causes of wear, 

deformations, improper repairs, and their current situation of these structures have been 

examined. This study aims to determine the problems that have occurred in the practices 

carried out for the preservation of the five historic baths in Karaman and to develop 

suggestions in line with the original data.   

Keywords: 1.Karaman; 2.Hamam; 3.Preservation; 4.Restoration; 5.Water structures. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

1.1. Tezin Amacı 

Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden ikincisi olarak kabul edilen Çatalhöyük’ün 85 

km güneyinde, Karamanoğulları Beyliği döneminde beyliğe başkentlik yapmış, 

günümüzde de Türk dilinin başkenti olan Karaman, önemli bir şehirdir. Karaman, İç 

Anadolu Bölgesi’nde Konya, Mersin ve Antalya’ya komşu olan bir ildir.  Karaman, 

konumu itibariyle yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Karaman ili ilk 

çağlar, Selçuklular, Karamanoğulları, Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet dönemi olmak 

üzere altı devreye tanıklık etmiştir. İlk çağlardan itibaren Anadolu’yu Çukurova ve 

güneye bağlayan önemli ticari yollar Karaman’dan geçmektedir. Karaman, yüzyıllarca 

çeşitli medeniyetleri bünyesinde barındırdığından dolayı Anadolu’nun önemli 

şehirlerinden biri olup taşınmaz kültür varlıkları bakımından oldukça zengindir. Bu şehrin 

tarihi dokusu, gelecek nesillere en doğru biçimde aktarılması gerekmektedir. 

Karaman’daki tarihi yapıların sürdürülebilirliği mimarlık tarihimiz açısından da 

önemlidir.  

İnsanoğlunun varoluşundan beri maddi manevi temizlenmek, insanlığın temel 

ihtiyaçlarından biri olmuştur. İnsanlar yıkanmak, temizlenmek, ruhu arındırmak, 

sosyalleşmek gibi çeşitli aktiviteler için farklı şekil ve kurgularda ihtiyaçlarını 

giderebileceği kapalı mekânlar inşa etmişlerdir. Günümüze kadar gelen en önemli su 

yapılarından biri olan hamamlar, farklı mimari özellikleriyle de her zaman dikkat çekici 

olmuşlardır. Hamamlar, batı medeniyetlerinde olduğu gibi Türklerde de bir sosyalleşme 

mekânı olarak kullanılmış ve sosyal yaşamın vazgeçilmez mekânları olmuştur. 

Günümüzde yıkanma ihtiyacının evlere taşınması ile hamamların kullanımı azalmıştır 

fakat Karaman’da da hamamlar hala işlevselliğini korumaktadır ve geleneğini 

kaybetmemiştir. 

Tarihi yapılar yapıldıkları dönemlerle ilgili, gelecek nesillere dönemin yaşantısı 

ile hakkında bilgiler verirler. Fakat uzun süreli doğal etkenler ve insanların neden olduğu 

hasarlar yapılarda bozulmalarına neden olmakta ve anlaşıla bilirliğini yitirmektedir. 

Anadolu’da hala yaşamını sürdürmeye çalışan XIV. XVI. yüzyıl da yapılmış Karaman 
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hamamlarının 700 yıllık çok katmanlı mimarlık tarihi, farklı kurgulara ve mimari 

özelliklere sahip olması, yerel yapı malzemesi kullanılması, hamamlarının sürekliliğinin 

devam etmesi, daha önce bilimsel açıdan Karamanda hamamlarla ilgili detaylı bir 

inceleme, belgeleme, değerlendirme çalışmalarının bulunmaması, bozulmalara bağlı 

olarak nitelikli koruma çalışmalarının yapılmaması, işlevsel olarak yapılarda yapılan 

yanlış-sakıncalı değişiklikler, çalışma konusunun seçilmesinde etkili olmuştur.  

Bu çalışmanın amacı; kültürel miras niteliği taşıyan XIV. ve XVI. yüzyıllarda 

yapılan yapıldığı dönemlerdeki, yapım tekniği, malzeme ve mimari öğeleri yansıtan 

Karaman hamamlarının mevcut durumlarının incelenmesi, belgelenmesi, dış etkenlere 

bağlı bozulma nedenlerinin ve yapının sorunlarının saptanması, sorunların çözümü ve 

bozulmaların önlenebilmesi bakımından bütüncül ve teknik koruma ölçütleri ve önerileri 

oluşturmaya çalışılmıştır. 

Bugüne dek  Karaman hamamları ile ilgili monografik bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu çalışmada Karaman hamamlarının tarihi, mimarisi, sorunları ve 

sorunların çözümleri bir bütün olarak ele alınması hedeflenmektedir. 

1.2. Tezin Kapsamı  

Karaman ilinin Merkez İlçesinde bulunan kültürel miras niteliği taşıyan beş 

hamamın tarihinin araştırılması, yapıldıkları dönemin (XIV.-XVI. yüzyıllar) yapısal ve 

mimari özelliklerinin saptanması, geçmişten günümüze hamamlardaki bozulmaların ve 

yapılan değişikliklerin belirlenmesi, bu hamamların güncel durumunun analiz edilerek 

koruma önerilerinin oluşturulması çalışmanın kapsamıdır.  

Bu çalışma Karaman ili Merkez ilçesinde bulunan hala yaşamlarını sürdürmeye 

devam eden hamamlarla sınırlıdır. İncelenen hamamlar; Hatun Hamamı, Lal (Lel) 

Hamamı, Süleyman Bey Hamamı, Sekiz (Seki) Çeşme Hamamı Karamanoğulları Beyliği 

döneminde, XIV-XV. yüzyıllar arasında yapılmıştır. Yeni (Nuh Paşa) Hamam ise 

Osmanlı Döneminde XVI. yüzyıllarda yapılmıştır.  

XIV-XVI. yüzyıllarda yapılmış olup yıkılmış ve günümüzde mevcut durumunu 

koruyamayan kent merkezindeki (merkez ilçe) hamamlar konu alınmamıştır. Karaman 

ilinin Merkez ilçesi dışında XIV-XV. yüzyıllarda yapılmış olup günümüze mevcut 
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durumunu koruyabilen ve aktif kullanılan hamamlar konu kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Kaynak belirtilmeyen resimler yazar tarafından çekilmiştir. 

1.3. Tezin Yöntemi 

Bu çalışma yapılırken birinci kısımda tezin amacı, sınırları, yöntemi belirtilmiş, 

ikinci kısımda Karaman ilinin tarihi araştırılmış, Karaman ili coğrafi, fiziksel, sosyolojik, 

ekonomik ve kültürel açılardan tanıtılmıştır. İkinci kısımda Karaman’ın tarihi ile ilgili 

literatür araştırması yapılmış, eski fotoğraflar haritalar ile desteklenmiştir. Ayrıca BOA 

‘den ilgili haritalardan da faydalanılmıştır. Üçüncü kısımda hamam yapılarının tarihçeleri 

araştırılıp, antik çağlardan günümüze kadar dönem dönem hamam mimarileri incelenmiş, 

Türk hamamına ayrıca değinilip, plan tipolojileri, literatür araştırması, çizim ve 

fotoğraflarla açıklanmaya çalışılmıştır. 

Dördüncü kısımda Karaman kent merkezindeki halen mevcut durumunu koruyan 

XIV-XVI. yüzyıllarda yapılmış hamamlar dönemsel olarak ayrılıp, hamam özellikleri, 

mimarileri, yapı elemanları, plan şemaları, ısıtma sistemleri, aydınlatma biçimleri, örtü 

biçimleri ve bezemeleri incelenmiştir.  

Beşinci kısımda hamamlarda geçmişten günümüze yapılan çeşitli değişikler ve 

restorasyon çalışmaları saptanıp, yapılarda bozulmaya neden olan etkenler tespit 

edilmeye yapıların sorunları saptanmaya ve bu sorunlara yönelik restorasyon tekniklerine 

bağlı koruma önerileri oluşturmaya çalışılmıştır. 

Altıncı kısımda Karaman’daki hamamlarla ilgili saptanan sorunlara yönelik 

belirtilen çözüm önerileri doğrultusunda; tarihi hamamların daha da ileriki yıllara 

sürdürebilmesi için bütüncül koruma ölçütleri verilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada çeşitli edebiyat araştırmalarının dışında; Konya Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’nün ve Karaman Belediyesi’nin arşivlerinden faydalanılmıştır. Bu 

kurumlardan resmi kararlar, projeler, eski fotoğraflar, planlar temin edilmiştir. Ayrıca 

Karaman’daki eski fotoğrafçıların arşivlerinden faydalanılmıştır. Tez kapsamındaki 

hamamların alan çalışması tarafımca yapılmış, mevcut durumları fotoğraflanmış, gerekli 

ölçüler alınmış ve sorunları yerinde inceleyerek, araştırılarak tespit edilmeye çalışılmıştır.  
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BÖLÜM 2. KARAMAN KENTİNİN TARİHİ VE GENEL 

ÖZELLİKLERİ 

2.1. Kentin Tarihsel Gelişimi 

Karaman,  konumu itibariyle yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği 

yapmıştır. İlk çağlardan itibaren Anadolu’yu Çukurova ve güneye bağlayan önemli ticari 

yollar Karamandan geçmektedir. Karaman, ilk çağlar, Selçuklular, Karamanoğulları, 

Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere altı devreye tanıklık etmiştir. 

Karamanoğulları beyliği döneminde beyliğin başkenti olmuştur. Karaman ili yüzyıllarca 

çeşitli medeniyetleri bünyesinde barındırdığından dolayı Anadolu’nun önemli 

şehirlerinden biri olup taşınmaz kültür varlıkları bakımından zengindir.  

2.1.1 İlk Çağlarda Karaman 

Anadolu’nun önemli şehirlerinden biri olan Karaman, 13 km kuzeydoğusunda 

bulunan Can Hasan Höyüğü’ndeki kazılarda da görülmek üzere tarihi M.Ö. 4750-4000, 

orta Kalkolitik Çağ’a kadar uzanan bir şehirdir. Bu tarihlerden beri konumu ve yer 

şekillerinin kolaylığı nedeniyle Anadolu’yu güneye bağlayan önemli ticaret yolları 

Karaman’dan geçmektedir. Bu ticari yol ve yeryüzü şekillerinin elverişliliği 

insanoğullarının buraya yerleşmesine neden olmuştur. Şehir aynı zamanda önemli ticari 

yolların üzerinde olduğu için sürekli gelişmiştir (Tuncel, 2001:444).  

Şehir eski çağlarda Laranda (Ulrende) adıyla bilinmektedir. İlk olarak Hititlerin 

hâkimiyetine giren şehir, daha sonra M.Ö. VII. yüzyılda Lidyalıların, V. yüzyılın 

sonlarına doğru ise Persler ’in hâkimiyetine girmiştir. Laranda daha sonra Perslerin 

Anadolu’daki hâkimiyetine son veren İskender’in ve M.S. 395 tarihinden itibaren de 

Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girmiştir Laranda Roma İmparatorluğu’nun 

hâkimiyetinde iken Lykaonia birliğine bağlıdır ve bu dönemde zamanın önemli ticari 

merkezlerinden biri olmuştur (Tuncel, 2001:444). 

Bugün Karaman’a bağlı Aşıran köyü yakınlarında yer alan Derbe, Hıristiyan 

aleminde kutsal kabul edilen antik bir şehirdir. Kutsal sayılmasının nedeni Hz. İsa’ dan 

sonra dini lider olarak kabul edilen Mizhael’in mezarının burada bulunmasıdır.  



 

5 

 

Derbeyi ziyaret eden Hristiyanlar kendilerinin hacı saymaktadır (Uysal, Alodalı, 

Demirci, 1992:33). Bizans döneminde Larende, Hıristiyanlığın önemli merkezlerinden 

biri olmuştur. Bu dönemde Arap hücumlarına maruz kalmıştır. Araplar VII. ve IX. 

yüzyıllarda iki kez Larende’ye saldırmışlardır (Tuncel, 2001:444). 

VII. yüzyıl başlarından itibaren Anadolu toprakları gibi Karaman ili topraklarında 

da İslam ordularının akınları ile tanışmış, özellikle Orta Anadolu İslam egemenliğine 

girmeye başlamıştır (Dülgerler, 2006:5). 

 

Şekil 2.1: Karaman Karadağ’daki tespit edilen rölyef çalışmaları (Hawkins, 1992:75.) 

 

Şekil 2.2: Yukarıdaki rölyefin kâğıda aktarılmış hali (Hawkins, 2000:42 ). 

2.1.2. Selçuklu Döneminde Karaman 

Karaman, Türklerin Anadolu’yu hâkimiyetlerine alması sonrasında Selçuklular’ın 

ve Danişmendliler’in hâkimiyetine girmiştir. Kent, Anadolu Selçuklu topraklarına II. 

Kılıçarslan’ın hükümdarlığı döneminde katılmıştır. Haçlı seferleri esnasında da kent, kısa 

süreliğine de olsa işgal edilmiştir. Alman İmparatoru Friedrich Barbaros’sa III. Haçlı 

Seferi esnasında 30 Mayıs 1190'da Silifke'ye giderken bir süreliğine şehri işgal etmiştir 

(Tuncel, 2001:445). 
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Karaman şehri 1256 tarihine kadar Selçuklular tarafından imar edilmiş, cami 

mescit gibi ibadethanelerin yanı sıra Karaman Kalesi’nin dış ve ikinci kalesi bu dönemde 

yapılmıştır (Şekil 2.6.) XII. yüzyılda yapılan savaşlar nedeniyle Selçuklu döneminde 

yapılan eserler tahrip olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1243 Kösedağ Savaşın’dan 

sonra fiilen sona ermesi, Selçuklu Sultanlarının Moğolların hâkimiyeti altına girmesi ile 

Anadolu’daki bazı beyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmesine neden olmuştur. Bu 

beyliklerden birisi de Karamanoğlu Beyliği’dir. Karamanlılar bu dönemde sahip olduğu 

etki alanını genişletmiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey de bu dönemde bağımsızlığını ilan 

ederek Karaman’ı Moğolların elinden almış ve beyliğin merkezi olmuştur. 

2.1.3. Karamanoğulları Döneminde Karaman 

XIII. yüzyıl’ın ortalarında Anadolu Selçukluları dağılırken Beylikler Dönemi 

denilen yeni bir süreç başlar. Anadolu’da kurulan, Türk beyliklerinden biri olan 

Karamanoğulları Beyliği, siyasal, askeri, kültürel yapı olarak Anadolu’nun en güçlü 

beyliğidir. Beyliğin başkenti başta Ermenek olup daha sonra Karaman olmuştur. 

 Karamanoğulları’nın tarihte yer etmeye başlaması Sadüddin Bey Oğlu Nure 

Sofi’nin beyliğin başına geçmesiyle başlamaktadır. Karamanoğulları’nın asıl kurucusu 

ise Nure Sufi’den sonra başa geçen oğlu Kerümiddin Karaman Bey’dir. Beylik ismini de 

ondan almıştır. Karaman Bey vefat ettikten sonra büyük oğlu Şemseddin Mehmet kesin 

olmamakla birlikte 1261 yılında beyliğin başına geçmiştir (Temizsoy & Uysal, 1987). 

  Karaman şehri 1256 tarihine kadar Selçuklular tarafından imar edilmiştir fakat 

Karaman, Karamanoğulları döneminde büyük önem kazanmış ve bu 250 yıl içerisinde 

gelişmiştir. Karamanoğulları yönetimi boyunca Larende bir başkent olarak büyümüştür. 

Daha önceden mevcut olan kalesi onarıldığı gibi birçok camiler, medreseler, hamamlar, 

çeşmeler vb. anıtlarla güzelleştirilmiştir (Denktaş, 2000:8). 

Karamanoğulları hüküm sürdükleri topraklar uzun yıllar Selçuklu yönetimi 

altında kaldığından daha çok Selçuklu kültürüyle yoğunlaşmıştır. Doğal olarak 

Karamanoğulları da özellikle mimaride bu kültürle özdeşleşmiş,  Selçuklu mimarisini 

devam ettirmiştir. Selçuklu mimarisinin yanı sıra Karaman’da Osmanlı mimarisi etkisi de 

görülmektedir. Ancak mimari eserlerin bezemelerinde daha çok Selçuklu dönemine ait 
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bitkisel ve geometrik motiflerle oluşturulmuş kompozisyon şemalarına yer verilmiştir. 

Bununla birlikte Selçuklu mimarisine nazaran Karamanlı mimarisinde geometrik 

bezemeler; daha ayrıntılı, kıvrak ve hacimli olan bitkisel bezemelerin önüne geçmiştir. 

Emir Musa Medresesi (1340-1356), Hacıbeyler Cami (1356), Şahrun Çeşmesi 

(1375), Hatun Hamamı (1381), Hatuniye (Nefise Sultan Medresesi)  Medresesi (1388), 

hisar içerisine yaptırılan bir türbe ve cami, inşaatı 1432’de bitirilen çeşme, imaret, 

darülkurna, mescit vb. yapılardan meydana gelen İbrahim Bey Külliyesi vb. yapıların 

yanında; Ermenek’te Ulu Cami (1302), bugün bile izi kalmamış İbrala kuzeyindeki 

Mendik ve Kınık’taki (1311) cami gibi anıtsal eserler Selçuklular döneminde inşa 

edilmiştir (Tuncel, 2001:446). Böylece Karaman dönemin en önemli ticaret, bilim ve 

kültür merkezlerinden biri olmuştur. 

Fransız seyyah Sertrandon de La Broquiere XV. yüzyılın ilk yarısında Larende’yi 

ziyaret etmiştir. Seyyah kenti büyük bir ticaret merkezi olarak tanıtmaktadır. “Kentin 

ortasında birçok yeri yıkılmış bir kale vardır ve kalenin demir kapı kanatları çok güzeldir” 

şeklinde bahsetmiştir (Tuncel, 2001:446). 

  Karamanoğulları döneminde, Anadolu’ya o dönemde hemen hemen hakim 

durumda olan Arapça ve bilhassa Farsça’nın üstünlüğüne karşı Türkçeye önem veren 

Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277 tarihinde bir ferman yayınlamış ve “Şimdiden 

geru hiç gimesne kapıda, divanda, mecliste, seyranda, Türk dilinden özge söz 

söylemesinler.” diyerek  Türkçe’yi müdafaa etmiştir. Bu ifadenin günümüz Türkçesi ile 

karşılığı “bugünden sonra divanda dergahta bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden 

başka dil kullanılmayacaktır.” şeklindedir (Denktaş, 2000:9). 

Karamanoğulları döneminde, Karaman ve yöresi; Moğollar, Selçuklular, 

Memluklular ve Osmanlılar tarafından tahrip edilmiş, yakılıp yıkılmış pek çok tarihi eser 

yok edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde onarımı yapılan Karaman Kalesi’nin inşaatında 

kullanılan kitabeler, yapılan bu tahribatın en önemli kalıntılarıdır. 

Anadolu beyliklerinden Osmanoğulları’nın hızlı gelişimi bu iki beyliği sık sık 

karşı karşıya getirmiştir. Özellikle XIV. yüzyıldan sonra başlayan bu ikili ilişkilerde kız 

alıp kız verilip akrabalıklar kurulmuştur. Ancak kurulan bu akrabalık ve dostluklar hiçbir 
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zaman uzun süreli olmamış, daha çok iki beylik arasında savaşlar yaşanmıştır. 

Selçukluların dağılması donrasında başlayan iki beylik arasındaki bu çekişmeyi 

Anadolu’nun birliğini sağlayan Osmanlı kazanmıştır (Uysal, Alodalı, Demirci, 1992:33). 

Fakat Karamanoğulları, Osmanlı Devletinden önce en uzun yaşayan beyliktir. 

Sonuç olarak, Karamanoğulları’nın Larende şehrine bıraktığı etkiler olarak, 

Karaman şehrinin tarihi üç dönemde incelenebilir. Bu dönemler; Beylikler öncesi dönem, 

Karamanoğulları Beyliği ve beylik sonrası Osmanlı Devleti dönemidir. 

2.1.4. Osmanlı Devleti Döneminde Karaman 

Karamanoğulları ile Osmanlılar arasında bazı dönemlerde iyi ilişkiler kurulmuşsa 

da sık sık savaşlar yaşanmıştır. Osmanlı Devleti’nin hızlı gelişimi ve Fatih Sultan 

Mehmet, İstanbul’u fethettikten sonra doğuya yönelmesi ile Anadolu birliğini sağlamak 

yolunda en büyük engel olan Karamanoğulları ile XIV. yüzyıldan sonra karşı karşıya 

kalmıştır. (Gümüşçü, 2001). 

Fatih Sultan Mehmet 1468’de Karamanoğulları’nın üstüne yürümüş ve Konya’ya 

girmiştir. Bu dönemde beyliğin başında bulunan Karamanlı Pir Ahmet, Larende’ye kadar 

çekilmek zorunda kalmıştır. Karamanoğulları Kasım Bey, 1470’te Ankara’ya kadar 

ilerlemesi üzerine Osmanlı Devleti bu meseleyi kesin bir neticeye bağlamak istemiş ve 

Veziriazam İshak Paşa’yı 1471 yılının bahar aylarında doğrudan Larende üzerine 

göndermiştir. Fazla dayanamayan Karamanoğulları, bölgeyi tamamen Osmanlı’ya teslim 

etmek durumunda kalmıştır. Karaman 1471’de Osmanlı hâkimiyetine girmiştir (Tuncel, 

2001:446). 

Karamanoğullarının toprakları ile birlikte Anadolu tamamen Osmanlılar 

tarafından ele geçirilmiştir. Şehir merkezi ve çevresi çok zarar görmüştür. Osmanlı 

döneminde bu bölgeden göçler olmuş bu yüzden nüfus yapısında değişiklikler meydana 

gelmiş ve günümüze kadar birçok değerli eserlere ulaşamamıştır. 

Karamanoğulları döneminde Karaman şehri Larande adı ile anılırken Osmanlı 

döneminde ise Larende adının yanında Karamanoğullarına izafeten Karaman adı da 

kullanılmaya başlamıştır (Cengiz, 2008:16). Burası Osmanlı idari teşkilatında merkezi 

Konya olan Karaman eyaletinin Larende livasının merkezi olmuştur (Tuncel, 2001:446). 
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Fatih 1465’deki Karaman galibiyetinden sonra, yeni fethettiği İstanbul’u diğer 

bütün şehirlere göre büyütüp zenginleştirmek, en büyük alimleri etrafında toplamak 

amacıyla 1468-1471 yılları arasında Larende’den esnaf zanaatçı ileri gelen kişiler ve 

halktan birçok kişi ve aileyi sürgün ederek İstanbul’a getirilmiştir. Larende’den göçen 

insanlar bugünkü Fatih ile Şehzade Cami arasına yerleştirilirken bu semtin adı, Büyük 

Karaman olmuş; Konya’dan gelenler ise Fatih’in kuzeyinde Küçük Karaman adını alan 

semtte iskan edilmişlerdir. Kroniklerde adına ‘Göçürme’ denilen bu sürgün bir anda 

olmayıp uzun sürede ve birçok defa yapılmıştır (Gümüşcü, 2001). 

Karaman şehri ise hem geniş bir sahanın ‘pazarı’ olması hemde 

Karamanoğullarına başkentlik yapmanın sebebi ile oldukça büyümüştür. Şikari’nin 

kayıtlarında şehir 117 mahalleden oluşmaktadır. Eğer bu doğruysa o dönem mahalleleri 

Osmanlı’nın 1500’de kaydettikleri ile nüfus açısından aynı büyüklükte ise Larende’nin 

çok büyük bir şehir olduğu ortaya çıkmaktadır (Şekil 2.4.), (Gümüşcü, 2001). 

Karaman’daki ilk Osmanlı mimarisini yansıtan eser Hatuniye Medresesi’dir. Bu 

medrese I. Murad döneminde padişahın kızı ve aynı zamanda I. Alaeddin Ali Bey’in eşi 

olan Nefise Sultan tarafından yaptırılmıştır. (1381-1382) (Tuncel, 2001:447). 

XVI. yüzyılda Antalya, Kastamonu ve Sivas gibi şehirlerdeki medrese sayısı 

beşten azdır. Buna karşılık aynı dönemde 1530 yılında Karaman’daki medrese sayısı ise 

altıdır. Bu medreseler İbrahim Bey, Hacı Alaaddin, Eskici Şeyh Çelebi, Melek Hatun, 

Halil Bey ve Emir Musa medreseleridir. Bu yönüyle kentin dönemin önemli kültür 

merkezlerinden biri olduğu görülmektedir. 

Karaman, Osmanlı döneminde Konya’nın gölgesi altında kalmış, bu nedenle 

gelişmesinde bir duraklama yaşanmıştır. Karaman XIX. yüzyılın ikinci yarısında 

Konya’nın kasabası haline gelmiştir. 
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Şekil 2. 3: XIX. yüzyılın sonlarına doğru Karaman’ı gösteren bir gravür (E. J. Davis, 1879:300) 

(Tuncel M. 2001:447). 

 

Şekil 1. 4: Karaman şehrinin haritası 1874 (BOA,Temin edilen yıl: 2018). 

Cumhuriyet Döneminde Karaman; 

Karaman 1929’da ise Konya’ya bağlı bir ilçe olmuştur. 1989’ da ise Ermenek, 

Ayrancı, Kazım Karabekir, Başyayla, Sarıveliler ilçelerini içine alan bir il haline 

getirilmiştir. İl olduktan sonra Karaman daha hızlı gelişmeye başlamıştır. 

 

Şekil 2. 5: Eski yıllarda Karaman kale ve çevresi. 1977 
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  Şekil 2. 6: Günümüzde Karaman kalesi ve çevresi 2016 (Kocatürk, A. Arşivinden). 

2.2. Kentin Coğrafi ve Fiziksel Özellikleri 

2.2.1. Kentin Konumu 

Karaman ili Türkiye’nin İç Anadolu bölgesindedir. Konum olarak 33-14 doğu 

boylamları ile 37-11 kuzey enlemleri arasındadır (Şekil 2.7.).  

 

Şekil 2 7: Türkiye haritasında Karaman ilinin konumu 

Kentin batısında Antalya, kuzeyinde ve doğusunda Konya güneyinde ve 

güneydoğusunda Mersin, kuzeyinde Konya ve güneydoğusunda Mersin yer almaktadır 

(Şekil 2.8.). Karaman, 1610 m. yüksekliğindeki Sertavul Geçidi’ni aşan ve Akdeniz 

kıyılarını Anadolu'ya bağlayan ve “Silifke-Mut-Karaman-Konya” güzergâhını takip eden 

tarihi ticaret yolunun üzerindedir (Tuncel, 2001:444). Karaman şehir merkezinin, deniz 

seviyesinden yüksekliği 1033 metredir. Yüzölçümü ise 8.924 km2’dir. Karaman, merkez 

ilçe de dahil olmak üzere toplam altı ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçeler Sarıveliler, 

Kâzımkarabekir, Ermenek, Başyayla, Ayrancı ve merkez ilçedir.  
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Şekil 2. 8: Karaman ilinin konumu [URL-8]. 

2.2.2. Kentin İklimi Topoğrafyası ve Bitki Örtüsü 

Karaman ve çevresi gerek coğrafi konumu ve yeryüzü şekilleri gerekse iklim ve 

bitki örtüsünün elverişliliği nedeniyle yaklaşık 10.000 yıldan bu zamana dek insanların 

yaşadığı önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. 

Karasal iklim özellikleri gösteren Karaman’ın yazları sıcak ve kurak, kışları ise 

soğuk ve kar yağışlıdır. Bölge Torosların güney yamaçları ile Göksu vadisinde daha 

yumuşak bir iklime sahiptir. Karaman ili çok az yağış alan bir bölgededir. Etrafında dağlar 

çevrili olan Karaman ili ova üzerine kurulmuştur [URL-8]. 

Karaman ilinin doğal bitki örtüsü,  karasal ikliminden dolayı step bitki topluluğu 

görülmektedir. Bitki örtüsü ilkbaharda yağışlarla ile yeşeren ve yazın sıcaklığında solarak 

kuruyan kısa boylu ot topluluklarıdır (Tapur, 2009:444). Karaman orman bakımından 

zengin değildir fakat yüksek bölgelerinde ormanlar görülmektedir. Bu ormanlarda ardıç, 

katran, ladin, çam ve meşe gibi birçok ağaç türü vardır. Ayrıca dağlar arasındaki uzun ve 

dar vadi tabanları ile su kaynaklarının daha bol olduğu köy yerleşim alanları içerisinde 

çeşitli meyve, söğüt ve kavak ağaçları da vardır [URL-8]. 

Karaman ovasının tabanında yeraltı suyu taşıyan formasyonlar geniş yer kapladığı 

için zengin bir yeraltı suyu vardır (Şekil 2.9.), (Tapur, 2009:445). 
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Şekil 2. 9: Karaman ilinin eski su yolları (BOA Temin edilen yıl: 2018) 

2.2.3. Kentin Jeolojik Durumu 

Jeolojik özellikler yönüyle çeşitlilik gösteren Karaman’ın havza olarak tabanında 

tersiyer, mezozoik ve paleozoik formasyonlar bulunmaktadır. Kuaterner alüvyon 

dolguları, bu formasyonlar üzerinde geniş bir örtü deposu halindedir (Tapur,2009:444). 

Oldukça sağlam bir arazi yapısına sahip olan Karaman, deprem riski açısından 5'inci 

kuşaktadır. Bu yönüyle kent, en az deprem riskine sahip bölgeler arasındadır.  

2.2.4. Kentte Ulaşım 

Hem ülke ekonomisinin canlanmasında, hem de bir kentin gelişiminin göstergesi 

olarak ulaşım önemli bir faktördür. Karamanda havayolu ulaşımı yoktur. Demiryolu 

ulaşımı ve karayolu ile ulaşımlar sağlanmaktadır [URL-8].  

2.3. Kentin Sosyal ve Kültürel Yapısı 

2.3.1. Kentin Nüfusu 

Karaman, zamanla fiziki anlamda genişleyen kentte, yeni yeni mahalleler 

kurulmuştur. Mahalle sayısı II. Bayezid döneminde (XV. yüzyıl) otuz ikidir.  Ancak 

1518-1529 yılları arasına ait verilere göre bu dönemde mahalle sayısı otuz üç olmuştur. 

Yüzyılın sonunda ise bu sayı otuz sekize çıkmıştır. Kentin nüfusu da mahalle sayısındaki 

bu artış doğrultusunda yükselmiş ve II. Bayezid döneminde (XV. yüzyıl) 2600’e 

yaklaşmıştır. Yalnız bu sayının 45’i gayri Müslim’dir. Kentin nüfusu artmaya devam 
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etmiş ve 1518’de 2700'e (gayrimüslim sayısı 90), 1584’te ise 7000 civarına (gayri Müslim 

sayısı 100 kadar) yükselmiştir (Tapur,2009:444). 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise kentin nüfusu henüz 10.000'i bulmamıştır. Artış 

devam etmiş ve 1927'de 8182, 1935'te ise 9060 olmuştur. Karaman bu dönemde Konya 

iline bağlı bir ilçe merkezi konumundadır. Kentin nüfusu 1940 yılına gelindiğinde 

10.000’i geçmiştir. Kentte mekân ve nüfus açısından 1950'ye kadar ciddi bir gelişme 

yaşanmamıştır.  

Karaman’daki sanayi işletmeleri bu döneme kadar küçük işletmeler şeklinde iken, 

1960’lardan itibaren büyük işletmeler haline gelmişlerdir. Sanayinin geliştiği bu 

dönemde, kenti çevre illere bağlayan karayolları yenilenince kentin nüfusu ve 

mekânlarında da gelişmeler olmuştur. Buna göre 1955’teki nüfus 1970’lere gelindiğinde 

iki kattan fazla artmıştır. Bu dönemde mahalle sayısı da 24’e ulaşmıştır. Kentin nüfusu 

1980’e gelindiğinde ise 50.000’i aşarken, 1985 yılında 65.000'e yaklaşmıştır. Karaman, 

nüfustaki bu artışlar sonrasında il merkezi olmuştur. İl merkezi olduktan sonra kentin 

gelişmesi de daha hızlanırken, nüfus 1990' da 75.000' i 1997'de ise 100.000'i geçmiştir 

(Tuncel, 2001:447).  

2000 ‘li yıllarda 215. 398’e ulaşmıştır. 2019’ a kadar olan süreç (Şekil 2.10.) ‘da 

verilmiştir [URL-13]. 

Yıl Karaman Nüfusu 

2019 253.287 

2018 251.913 

2017 246.672 

2016 245.61 

2015 242.196 

2014 240.362 

2013 237.939 

2012 235.424 

2011 234.005 

2010 232.633 

2009 231.872 

2008 230.145 

2007 226.049 

Şekil 2.10: Tuik verilerine göre Karaman nüfusu [URL-13]. 
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  2.3.2. Kentin Ekonomik Durumu  

Günümüzde Karaman’ın sanayisi daha çok tarıma dayalıdır. Kent özellikle 

imalat-gıda sektörü içerisinde yer alan bulgur ve bisküvi sanayisinde ülke genelinde etkin 

bir konumdadır. Bu doğrultuda ülkenin bulgur üretiminin ise %20’sini, bisküvi üretiminin 

ise yaklaşık üçte birini karşılamaktadır. [URL-1] 

Karaman topraklarının %30’u tarım arazisidir. Bu arazilerde şekerpancarı, 

ayçiçeği, mısır, arpa ve buğday gibi sanayii destekleyen ürünler yoğun bir şekilde 

yetiştirilmektedir. [URL-1] 

Rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi açısından büyük bir potansiyele sahip olan 

Karaman bu sektörler için de bir yatırım alanıdır. Bunlar içerisinde özellikle güneş 

enerjisi açısından yatırımlara açıktır [URL-11]. 

Karaman, güneş enerjisi radyasyon değeri yüksekliği açısından Türkiye’nin ikinci 

kenti konumundadır. Bununla birlikte kentin, rüzgâr enerji santrali kurulabilmesi için de 

önemli bir konum potansiyeli vardır [URL-11]. 

2.4. Kentin Kültürel Değerleri 

Bir ülkenin medeniyet seviyesi o ülkenin sahip olduğu kültür yapısı ile doğru 

orantılıdır. Türk İslam medeniyetlerinde güçlü dönemlerini yaşayan, beylikler ve 

devletler tarafından idare edilen Karaman, kültür değerleri bakımından zengindir. 

XIII. yüzyılda Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277 yılında bir dil ferman 

yayınlamıştır. Bu fermanda; “Şimdengeru hiç gimesne kapıda, divanda, mecliste, 

seyranda Türk dilinden özge söz söylemesinler.” şeklinde buyurmuştur (Denktaş, 

2000:9). Fermanın yayınlandığı 13 Mayıs’ ta her yıl Karaman ilinde Türk Dil Bayramı 

kutlanmaktadır.  

Türk mutasavvıfları içerisinde önemli bir yere sahip olan Mevlana, XIII. yüzyılın 

ilk yarısında Karaman’a gelmiş burada yaşamıştır. Mevlana ve ailesi, Karaman’da Türk 

kültürünün ve İslam dininin gelişmesine öncülük etmiştir. Annesi, ağabeyi ve 

yakınlarının Aktekke Camisinde türbeleri bulunmaktadır. Aktekke Cami, 1370 yılında 

Karamanoğlu Alâeddin Bey tarafından yaptırılmıştır ve Mevlânâ'nın annesi Mümine 
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Hatun'un türbesini barındırdığından “Mader-i Mevlâna Cami” olarak da bilinmektedir. 

Aktekke Cami, içerisindeki mezar ve türbeleri, güney ve batısındaki haziresi (mezarlığı), 

derviş hücreleri ve hamamı ile bir külliye konumundadır (Tapur,2009:444). 

Tasavvuf edebiyatının en önemli isimlerinden olan Yunus Emre’nin, XIII. 

yüzyılın ikinci çeyreği ile XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde burada yaşadığı tahmin 

edilmektedir. Doğum yeri tam olarak bilinmemekle birlikte Karamanlı olduğu rivayet 

edilmektedir. Karamanda Yunus Emre’nin adına yapılmış camisi vardır [URL-1]. 
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BÖLÜM 3. HAMAM YAPILARINA GENEL BAKIŞ VE HAMAM 

MİMARİSİ 

3.1. Hamam Yapılarının Tarihçesi 

Arap dilinde “ısıtmak, sıcak olmak” anlamlarında kullanılan kavram, hamam 

(hamem) kökünden türeyerek hamam (hammam) şeklinde kullanıma geçmiş olup sözlük 

anlamı olarak “ısıtan yer” demektir ve “yıkanma yeri” manasına gelmektedir. Fars 

dilinde, “germabe” olarak karşılık bulmaktadır (Eyice, 1997:402). 

İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisi de yıkanmaktır. Bu sebepten 

dolayıdır ki çeşitli medeniyetlerde hamam yapıları meydana getirilmiştir. Antik çağlardan 

bu yana hamam yapıları, yıkanma ihtiyacının dışında bir toplanma alanı işlevi de 

gördüğünden dolayı medeniyetler için büyük önem taşımaktadır. 

Yıkanmak için yapılan bu kapalı mekânlar, yani hamamlar; insanların ısıtılan su 

ile yıkanarak temizlenme ihtiyacını gidermesi için yapılan tesislerdir. Aynı zamanda 

hamamlar toplumların medeniyet seviyelerini de belirlemektedir. Hamamlar zamanla 

gelişerek temizlenme eylemi dışında, bazı medeniyetlerde, çeşitli amaçlar için toplanma, 

eğlence ve sosyalleşme ihtiyacını da giderebildiği mekânlar olmuştur. 

Hamamların tarihi; Asur, Yunan, Antik Ege, Eski Mısır, Hindistan uygarlık 

dönemlerine kadar uzanmaktadır. Bu uygarlıklar arasından en çok Romalılar hamamlara 

büyük önem vermişlerdir ve hamam yapılarının ısıtılmasına mekanik çözüm 

bulmuşlardır.  

Yapılan araştırmalarda tarihi en eski zamanlara dayanan hamamı olarak bilinen, 

Asur hükümdarlarına tahsis edilen yıkanma yeri, Eski Mezopotamya’da bulunmuştur. 

M.Ö. 859-824’de Dicle kıyısında yer alan Asur’da Kral III. Salmanasarı’ya ait olduğu 

bilinen bir hamamın varlığı da belirlenmiştir. Eski hamam kalıntılarına Mısır’da da 

rastlanılmıştır (Eyice, 1997:402). 

Günümüz Türkiye Suriye sınırında Viranşehir yakınlarında Teli Halaf olarak 

adlandırılan bölgede, M.Ö. III. yüzyıla ait olarak düşünülen bir şehir kalıntısı bulunmuş 

ve bu kalıntıda evlerin içerisinde banyo yapılması amacıyla oluşturulan özel mekânlar 

tespit edilmiştir. Anadolu'da Gaziantep çevresinde M.Ö. 1200'lere rastlayan dönemde 
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Geç Hititlere ait olduğu bilinen hamam kalıntısı, bunlara örnek gösterilebilir.  Roma'da 

M.Ö. 33'te de genel olarak kullanılan 170 hamamın olduğu ifade edilmektedir (Eyice, 

1997:403). Romalıların yaşam tarzlarında ve kültürlerinden dolayı hamamlar yıkanmanın 

dışında eğlencelerin yapıldığı yerler olarak da faaliyet göstermiştir.  

İslam dininin temizliğe verdiği önemden dolayı Müslüman toplumlarda hamam 

kültürüne sahip çıkmış ve oldukça önem vermişlerdir. Türklerde de hamam kültürü 

yaygınlaşmış, şehirlerin yerleşim bölgelerinin vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır.  

 

Şekil 3. 1: J.B. Hilair tarafından çizilmiş, kadınlar hamamı gravürü. (1784)  [URL-2] 

3.1.1. Yunan Hamamları 

Hamam kültürüyle ilgili ilk izlere ilk Yunanlılarda rastlanmasına karşın yaygın 

olarak halk hamamlarının kalıntılarına rastlanmamaktadır. Eski Yunan medeniyetinde 

çeşitli sporlara yönelik etkinliklerin yapıldığı “gymnasion” içinde spor yapanların 

temizlenmesi için herhangi bir ısıtma sisteminin olmadığı yıkanma yerleri vardır (Eyice, 

1997:404). 

“Böyle bir ‘gymnasion’ Batı Anadolu’daki Prene (Söke-Güllübahçe yakınlarında) 

şehrinde mevcuttur. Eski Yunan medeniyetinde Peloponez’de Argolis’te M.Ö. II. 

yüzyılda yapılmış Tiryns Saray’ında bir hamam mekânına rastlanmıştır.” (Eyice, 1997: 

404). 

Yunan medeniyetinde hamam binalarını en iyi açıklayan Assos Hamamıdır. 

Yıkanma yerleri, musluklar, duşlar yerleştirilmiştir (Aru, 1949:16). 
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Yunan hamamlarında ihtiyaçlara göre kurgu; 

1) Sıcak havada oturma, 

2) Sıcak Su Banyosu 

3) Soğuk hava banyosu 

4) Masaj ve keselenme şeklindedir. 

Bunlar için dört yere ihtiyaç vardır; 

1) Cella tepydarium: Soyunulan, terlenen, keselenilen ilk odadır. 

2) Cella Caldarium: Sıcak su havuzu bulunmaktadır. Havuzun kenarında 

dökünmek için, içinde soğuk su bulunan yuvarlak bir liyen vardır. 

3) Cella Fregidaria: Caldariumdan sonra girilir. Soğuk su dolu havuzu vardır. 

4) Hypoausten: Hamamın ısınma işlevinin yapıldığı mekândır (Aru, 1949:13). 

 

 

Şekil 3. 2: Yunan hamamları  (Yegül, 2006:47-48) 

Yunan hamamları M.Ö. IV. yüzyılda sağlık kurumları gibi önemli bir işlev 

üstlenmektedir ve bu yönüyle de İmparatorluk dönemindeki Roma hamamları için de 

önemli bir model oluşturduğunu söylemektedir (Şekil 2.3.).  
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3.1.2. Roma Hamamları 

Hamam yapılarının gelişimi Roma uygarlığı ile başlamış ve halka açık hamam 

mimarisi Roma döneminde ortaya çıkmıştır. Romalılar Yunan hamamlarının plan 

şemasından devam etseler de, hamam mimarisi Roma İmparatorluğu döneminde kendine 

özgü gelişmiştir. Romalılar da, yıkanma ve temizlenme işlevinin dışında hamamlar sosyal 

ve kültürel bir alışkanlık haline getirmişlerdir. 

Romalılar her gün yıkanıp, günlerinin öğleden sonrasını halk hamamlarında 

geçirirlerdi. Romalılarda “hamam kültürü” denildiğinde akla yalnızca yıkanma yeri 

gelmemektedir. Romalılar için hamam, sohbet ve tartışmaların yapıldığı bir yer, düşünür, 

şair ve hatipler için bir konuşma alanı ve bunların yanı sıra bir eğlence yeri olarak 

algılanmaktadır (Eyice, 1997:404). Hamam yapıları, bahçeler, kütüphaneler gibi 

bölümler içermektedir. Spor yarışları burada yapılmaktaydı ve hamamlar da özel 

günlerde şiirlerin okunup, şarkıların söylendiği devlet meselelerinin konuşulduğu  

mekânladır.  Sonuç olarak Romalılarda hamamlar yıkanmanın dışında sosyal buluşmalar 

ve iş görüşmeleri için de kullanılırdı.  

Tüm bu işlevler için, uygarlık tarihindeki en büyük hamam özelliğinde olan ve 

kalıntılarının günümüze ulaştığı Roma Hamamı “Diclaotianus” örnek verilebilir (Şekil 

3.3.). Kurulduğu alan 11 hektarlık bir arazidir. Bu alan bir futbol sahasının 14 katı 

büyüklüğündedir (Eyice, 1997:404). 

 

Şekil 3. 3: Roma’da ki Diocletian hamamı (Eyice,1997:405). 
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Mimar Sergius Orata’nın M.Ö. I. yüzyıla kadar yaşadığı bilinmektedir. Bu mimar, 

ilk defa merkezi ısıtma sistemiyle ilgili çalışma yapmış ve kurduğu sistemi Roma 

hamamlarında uygulayarak bu tür yapıların yaygınlık kazanmasını sağlamıştır.  

Roma hamamlarındaki uygulamada alttan ısıtmalı bir sistem kurulmuştur (Şekil 

3.8.). Ayrıca bu medeniyet döneminde yaygınlık kazanan hamam mimarilerindeki iç 

bezemeler ve ölçülerindeki büyüklük ile dünya sanat tarihinde özel bir yere sahiptir. 

Roma medeniyetinde yıkanma tesislerinin dışında zengin insanların evlerinde özel 

hamamlar bulunmaktadır (Şekil 3.4.), (Eyice, 1997:405). 

 

Şekil 3. 4: Roma’da bir ev hamamı (Aru, 1949:15). 

Romalılarda genelde kadın ve erkek ayrı yıkanırdı, fakat hamam çifte hamam 

değilse kadınlar sabahları erkekler öğleden sonra hamamda yıkanırlardı. Ancak çifte 

hamam oldukça ender görülmüştür. Çifte hamam örneklerinde de kadınların ve erkeklerin 

birden çok girişi olur fakat bahçeleri ve ısıtma için yapılan mekanik mekanları, aynı 

jimnastik avluları ortak kullanılmıştır. 

Romalılarda hamamların ekonomik getirisin de olmuştur. Fakat halkın rahatlıkla 

girebilmesi için giriş ücreti uygun tutulmuştur. İmparatorluk ve toplumun ileri 

gelenlerinin yaptırdığı hamamlarda giriş ücreti yoktur. 

Roma’da imparatorluk hamamları hem içte hem dıştan gösterişli bir mimariye 

sahiptir. Özellikle iç mekânlarda parlak ve renkli mermerlerin kullanıldığı hamamlar, 

girift desenlerin süslediği mozaikler, alçı bezemeler ve ihtişamlı heykellerle süslenmiştir. 

Hamam mimarisini tamamlayan bir bahçe mutlaka yapılmıştır. Hamamın çevresinde ve 

arka tarafında bahçeye yer ayrımıştır.   
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Roma hamamlarında yıkanmak için birbirleri ile bağlantılı ve birbirlerine açılan 

birden çok değişik mekândan geçilerek tamamlanan ve ısı olarak ılıktan sıcağa doğru bir 

sistem geliştirilmiştir (Aru, 1949:14). 

Roma hamamları çeşitli mekânlardan oluşmaktadır. Bunlar; 

1) Palaestra bölümü; Hamamın önünde çevresi sütunlu revaklarla (porticus) dolanan 

bir avludur. Hamamın bu bölümünde spor oyunlarından bazıları ve güreşler 

yapılmıştır.  

2) Apoditerium bölümü; Avluda bulunan ana giriş kullanılarak geçilen ilk mekân 

olarak ifade edilmekte ve genellikle soyunma yeri olarak adlandırılan bölümdür. Bu 

mekânın köşesinde hizmet odaları vardır ve bu odaların duvarları boyunca sedirler 

yapılmıştır.  

3) Frigidarium bölümü; Giriş Frigidarium’un kapısındandır. Soyunmalıktan 

(apoditerium) bu bölüme geçilmektedir. Oldukça büyük ve gösterişli bu mekânda 

soğuk su kullanılarak yıkanılmakta ve bu mekânın ortasında bazen de yüzülebilecek 

büyüklükte geniş bir havuz (natatio) bulunmaktadır. Mekânın duvarların ön 

kısımlarında da heykeller sıralanmıştır. Hamamın ısıtılmayan en soğuk bölümüdür. 

4) Tepidarium bölümü;  Fridariumdan sonra gelir ve ılık bir bölümdür. Eğer Apodyt 

ve Frigid’te soyunulamıyorsa içinde soyunulan, terlenen, masaj yapılan hatta kese 

yapılan ilk mekân olmuştur. 

5) Lanconium bölümü: Buhar banyosunun yapıldığı yerdir. Burası keyif yapmak, 

dinlenmek için kullanılmıştır. Bu oda kubbe görünümlü ve daire şeklindedir. 

6) Caldarium bölümü; Hamamdaki en sıcak bölümdür. Bu mekânda sıcak sular ve 

sıcak su dolu havuzlar vardır. Mekânın çevresinde hücre tipi özel küçük bölmeler 

bulunmaktadır. Bölmelerde buhar banyosuyla terlemek için oldukça sıcak 

“sudatorium” adı verilen ayrı bir bölüm vardır. 

7) Praefurnium bölümü; Sıcak su ve sıcak havanın oluşturulduğu bölümdür (Şekil 

3.7.) (Aru, 1949:14), (Ürük, 2016:193).  
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Roma döneminde, hamamlarda üç esas mekan önemlidir. Bunlar; Frigidarium 

(soğukluk), Tepidariumdur (ılıklık), Caldarium (sıcaklık) ve bu mekânlar ardı ardına 

sıralanmaktadır. Yapısal olarak da, uzun ve haçvari üst örtüleri yapılmıştır.  

 

Şekil 3. 5: Roma hamamı şeması (Aru, 1949:15). 

Roma hamamlarında simetrik ve asimetrik olmak üzere iki hamam plan tipi vardır. 

Simetrik Plan: Hamam mekânları bir ana eksen üzerinde yerleştirilir Son Caldirium, 

başka bir ifadeyle ana sıcak hamam salonu olarak ifade edilmektedir.  Büyük hamamlar 

bu tipte yapılmıştır (Şekil 3.6.), (Yegül, 2006:163). 

 

Şekil 3. 6: Simetrik hamam tipi “İmparatorluk Hamamları” (Yegül, 2006:163) 

Asimetrik Plan: Bu plan şeması daha küçük hamamlar da görülür. En çok kullanılan 

plan şemasıdır ve şehirlerde yaygın bir biçimde Balneum’da (küçük hamamlar) 

uygulaması yapılır. Pompei Stebia hamamının plan şeması bu şekildedir ve “Pompei 

Tipi” de denebilir (Şekil 3.7.), (Yegül, 2006:163). 
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 Şekil 3 7: Asimetrik hamam tipi “Pompei Tipi”  (Yegül, 2006:163) 

Romalılar döneminde hamamlar toplumun bir buluşma yeriydi, hamamlarında, 

gerek ekledikleri bölümler ile gerekse de mimarisindeki bezemeler ile yıkanma gibi temel 

bir ihtiyaca farklı bir boyut katmışlardır.  

Roma hamamlarının bu gelişmiş mimarisi ve işlevleri, bütün bir Ortaçağ boyunca 

Bizans, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı dönemi hamamlarının alt yapısını 

oluşturmuş plan tiplerine ışık tutmuştur. Zamanla bu kültürlerin hamamları değişen 

ihtiyaçlar koşulunda farklılaşmıştır.  

Roma hamamları M.Ö. II. yüzyıl sonuna kadar tabandan ısıtma yöntemi ile 

ısıtılmıştır. Bu yöntem de ocaktan çıkan sıcak hava ve gazlar yükseltilmiş döşemeye 

verilerek yapımıştır. Bu sisteme Hypocaust adı verilmiştir. Sözcük anlamı ise; aşağıdan 

ısıtılan fırın anlamına gelir. Bu bölüm yaklaşık 60-80 cm olacak şekilde yükseltilir bu 

işlemde küçük sütunlar ile sağlanmıştır (Şekil 3. 8.). 

 

Şekil 3. 8: Pompei Merkez Hamamları ısıtma sistemi. (Yegül, 2006:47-48) 
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Pompei’deki Stabia Hamamı, Roma’daki ilk genel hamamdır. Yapılan 

incelemelere göre Stabia Hamam’ının esası M.Ö. 150 yılında inşa edilmiş olduğu tahmin 

edilmekte ancak daha sonradan birçok eklemeler yapılarak genişletilmiştir. Stabia 

hamamı, çifte hamam olarak yapılmıştır ve ikisinin arasında külhanla sıcak ve soğuk su 

hazneleri vardır (Şekil 3.9.). Duvar yüzeylerinde bezeme olarak bezemeler 

bulunmaktadır.  Duvarları fresko tekniği kullanılarak renkli nakışlarla süslenmiştir  

(Eyice, 1997:402). 

 

Şekil 3. 9: Pompei’deki Stabia Hamamı planı (Eyice, 1997:402). 

Roma medeniyetinde hamam yapıları imparatorluğun sınırları içerisindeki her 

yerde yaygın olarak uygulanmıştır. Roma medeniyetinde genel hamam olarak 170 adet 

yapı olduğu bilinmektedir. Roma’da imparatorluk çağında yapılan Caracalla (Şekil 

3.10.), Titus, Diocletianus ve Constantinus hamamları en meşhurlarıdır [URL-3]. 

“Thermae” denilen İmparatorluk hamamları, güç simgesi olarak düşünüldüğü için 

mimari açıdan büyük ve ihtişamlı yapılar şeklinde inşa edilmiştir. Bu yapılardan biri de 

Roma İmparatoru Caracalla’nın kentin dışında kendi adına yaptırdığı Caracalla 

Hamamı’dır (Şekil 3.10.). Thermae hamamlarında sıralama; Frigidarium (soğukluk) 

tepidaium (ılıklık) ve caldarium (sıcaklık) şeklindedir (Şekil 3.11.), (Ürük, 2016:193). 
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Şekil 3. 10: Roma’daki Caracalla Hamamı’nın kalıntıları (M.S. 216)  

  

Şekil 3. 11: Roma’daki Caracalla Hamamı planı (M.S. 216)  [URL-3] 

Ankara ilinde Çankırı kapısı alanında, Bizans döneminde uzun yıllar kullanıldığı 

düşünülen Roma dönemine ait büyük bir hamamın kalıntıları bulunmuştur. (Eyice, S, 

1997:403). 
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Şekil 3. 12: Roma Hamamının Kalıntıları- Altındağ-Ankara [URL-4] 

Side bölgesinde eski dönemlerde mekânın içinin zengin renkli taş kaplamalar ve 

heykeller kullanılarak süslediği anlaşılan büyük ölçülerde bir hamam (Büyük Hamam) 

kalıntısına rastlanmıştır. 

 

Şekil 3. 13: Side de Roma Döneminde yapılan Agora Hamamı görseli [URL-4] 

3.1.3. Bizans Hamamları 

Bizans döneminde Roma hamamlarının plan kurgusu ve ısınma sisteminin devam 

ettirildiği görülmüştür. Kullanış bakımından da Roma hamamlarındaki gibi Erken Bizans 

hamamlarında da halk toplanır önemli mevzular konuşulur, eğlenilir, yıkanılır ve sporlar 

yapılmıştır. Halkın kullanacağı hamamlar dışında Bizans döneminde evlerde ve sarayda 

küçük çaplı hususi hamamlar yapılmıştır. 

Bizans döneminde İstanbul’da V. yüzyıllarda 9 büyük thermae ve 153 küçük, özel 

mülk olan hamam vardır. Hamamların çoğu özel mülkiyet olan malikâne veya saraylara 

ya da hastahane gibi vakıflara aittir. VIII. yüzyıla gelindiğinde yapılan tüm yeni 

hamamlar, bir manastıra veya imparatorluk sarayına bağlıdır (Berger, 2012:67). 
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Şehirdeki en eski ve özenli hamam Sultanahmet Meydanı çevresinde olduğu 

tahmin edilen ve VIII. yüzyıl başlarına kadar kullanılan Zeuksippos  Hamamı’nda V. 

yüzyılda küçük satış yerleri olduğu tespit edilmiştir. Bu da hamamın, yıkanma dışında 

başka ihtiyaçlarda da kullanımının getirisidir (Eyice,1997:412). 

“Zeuksippos Hamamı, başta putperestlik döneminin baş tanrısı Zeus Hippos’unki 

olmak üzere pek çok heykele bezenmişti. Çifte hamam pek benzememekle beraber bu 

hamamın kadınlara mahsus bir ek bölümü bulunuyordu. Ayrıca V. yüzyıl sonlarında 

Suriye’de Gerasa, Mısır’da Ebu Mina gibi önemli Hıristiyan ziyaret yerlerinde kadınlara 

yasaklanmış hamamlar vardı.” (Şekil 3.14.), (Eyice, 1997:412). 

 

Şekil 3. 14:  İstanbul’da Zeukhippos hamamının lokasyonu [URL- 5] 

Anadolu’da Bizans dönemine ait olduğu kesin olarak ifade edilebilecek oldukça 

az sayıda hamam kalıntısına rastlanmıştır. “Güney Anadolu’da bizzat yaptığımız 

inceleme ve araştırmalar sırasında, Silifke’nin batısında Taşucu’nun ilerisinde Antalya 

yönünde uzanan sahil yolu kenarında Manastır Mevkii denilen küçük bir koyda denizden 

pek az içerde çok ufak ölçülerde tuğladan yapılmış bir hamam kalıntısı ile karşılaşmıştık. 

Bu hamam fazla bir mimari iddiası olmayan, adeta Osmanlı konak hamamları ölçülerinde 

birkaç mekanı bir kitle halinde toplayan bir yapıdır. Yine aynı bölgede, fakat Silifke’nin 

doğu tarafında sahilde, Erdemli yakınında Akkale denilen saray kalıntısının önünde 

Bizans çağına ait olduğunu tahmin ettiğimiz belirli bir mimari plana sahip bir hamam 
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harabesi vardır. Giriş kapısının üstünde haç işareti bulunduğundan Bizans Döneminden 

kaldığı belirlenen, ancak harflerin silik olduğu için okunamayan Grekçe kitabede 

‘temizlik’ anlamına gelen ‘kataron’ kelimesinin seçilebilmesi binanın bir Bizans çağı 

hamamı olduğunu ispatlar.” (Eyice,1997:413). 

Batı Anadolu’da bulunan Efes antik kent kalıntılarında Avusturyalılarca 1955-

1956 yıllarında sürdürülen kazı çalışmalarında “Bizans Hamamı” şeklinde nitelendirilen 

bir tesis bulunmuştur. Bu kalıntının içerisinde erken Roma dönemine ait olduğu 

düşünülen parçalar bulunmuştur. “Yapının ön kısmında revaklı ince uzun bir galeri 

bulunmakta, köşelerinde hücre tipi bölmeler, sekizgen şeklinde ve dört köşesinde yarım 

yuvarlağa benzer girintilerden (eksedra) oluşan geniş bir salonu vardır. Bu yapıya bitişik 

yamuk şekilde yan kanatta da enine doğru dikdörtgen bir salon vardır, bu kısmın önünde 

yer alan mekânlardan ortadakinin köşeleri yarım yuvarlak girintilerden oluşan bir altıgen 

şeklindedir. Bu planda yapılan hamamlara erken dönemdeki bazı İslami Hamamlarda da 

rastlanmaktadır” (Eyice,1997:413). 

 

Şekil 3. 15: Bizans Dönemine ait Ephesos hamam yapısı (Eyice,1997:414). 

Bizans döneminde İznik, Yalova, Bursa çevrelerinde kaplıcalar yapılmıştır. Fakat 

günümüze kadar izleri gelememiştir. Yalova’da birkaç eski harabeler vardır bunlar 

Romalılardan kalan kısımdır. Bursa demir ve kükürtlü kaplıcaları ile meşhurdur. Fakat 

bugün Bursa’da bulunan kaplıcaların hepsi Türklerin zamanında yapılmış ve günümüzde 

Bizans’tan hiçbir şey kalmamıştır (Aru, 1949:16).  
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3.1.4. İslam Ülkelerinde Hamam 

İslam ülkelerinde hamamlara temel yıkanma ihtiyacı için gidilmekte olup, Roma 

hamamlarında ki gibi spor, sanat eğlence gibi işlevler yüklenmemiştir. Plan kurgusu da 

sadece yıkanmaya cevap verecek şekilde planlanmıştır. İslam dinine göre durgun ve 

durağan sularda yıkanılmamaktadır bundan dolayı İslam ülkelerinin hamamlarında 

yüzme havuzu mevcut değildir. Hamamlarda kurna başında, akan su ile yıkanılmıştır. 

Fakat kaplıca, ılıcalarda şifalı sulardan faydalanmak için havuz yapıldığı görülmüştür.  

 3.2. Türk Hamamının Tarihi ve Hamam Kültürü 

Orta Asya’dan Anadolu topraklarına yerleşen Türkler, Roma, Bizans ve Asya’da 

gördükleri yıkanma biçimlerini kendi dini ve kültürel ihtiyaçlarına göre şekillendirip yeni 

bir mimari kurgu yaratmışlardır. 

Türk hamamlarında asıl amaç yıkanma ve vücut sağlığı olsa da; zaman zaman 

eğlenceler yapıldığı görülür ve hamamlarda sosyalleşilmektedir. Türklerin eskiden beri 

süre gelen, hamamlarla ilgili bazı gelenekleri vardır. Bunlar; evlenmeden önce yapılan 

gelin hamamı, damat hamamı ve özellikle Perşembe akşamları, bayramlardan önce, arife 

gecesi hamama gitmek günümüze kadar gelen adetlerden bazılarıdır. Türk hamamlarında 

çifte hamam mimarisi de görülmüştür. Hamam, çifte hamam değilse belli saatlerde 

kadınlar belli saatlerde erkekler olacak şekilde kullanılırdı. Bazen de sadece kadınların 

veya erkeklerin girebileceği hamamlar yapılmıştır. Bunlardan kadınlar için yapılan 

hamamlara “avret”, çarşı içinde erkekler için olanlara “rical hamamı” adı verilmiştir (Aru, 

1949:17). 

Günümüzde hamam kültürü evlerimizdeki banyolardan dolayı her ne kadar 

azalmış olsa da günümüze kadar gelebilen bazı tarihi hamamlar halen kullanılmakta ve 

bazı adetler devam etmektedir. Karaman’da da tez kapsamında konu alınan beş 

hamamdan dördü aktif olarak çalışmaktadır. 
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Şekil 3. 16:Türk hamamının sıcaklık kısmını tasvir eden Thomas Allom’un gravürü (R.1840:16) 

(Eyice,1997:414).  

3.2.1 Anadolu’da Hamamların Tarihsel Gelişimi 

3.2.1.1. Selçuklu Dönemi Hamamları 

Anadolu da Selçuklular vücut bakımı ve dinin emrettiği temizlik kuralları yerine 

getirmek için da birçok yere hamam binaları yapmışlardır. Roma’dan ve Bizans’tan kalan 

kalıntılardan yararlanıp mevcut hamamları da yenileyerek kullanmışlardır. 

Selçuklu Türklerinin hamamlara verdikleri önem, konakladıkları yerlerde çadır 

hamamları kurmalarından anlaşılmaktadır. “ Sultan I. Alaeddin Keykubad’ın “hamam-ı 

seferi” denilen bir çadır hamamıyla seferlere çıktığı bilinmektedir.” (Eyice, 1997:415). 

Selçuklu döneminde hamamlar dini ve ticari yapıların yanına da yapılmaktadır ve 

halk hamamları çok önemlidir. Selçuklu döneminde kervansaraylara büyük önem 

verilirdi ve kervansarayların içinde genellikle halk hamamları yapılmıştır. Selçuklu 

dönem hamamları klasik Türk hamamlarının mekânları ve planları ile aynıdır. Bu 

dönemde Anadoluda yeni çifte hamamlar da yapılmıştır. Selçuklu hamamlarının en 

dikkat çeken mimari özelliklerinden birisi de Selçuklu çinileri, renkli kalem işi nakışlar, 

sıva üzerinde freskoları ile meşhurudur (Eyice, 1997:416). 

Selçuklu döneminde (1295-1296) Konya Beyşehir’de yapılan Süleyman Bey 

Hamamı Selçuklu dönemi hamamıdır (Şekil 3.17.). 
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Şekil 3. 17: Beyşehir Süleyman Bey Hamamı (Önge,1995:262) 

3.2.1.2. Karamanoğulları Dönemi Hamamları 

Karamanoğulları Selçuklu beyliğinin devamı olması nedeniyle birçok yapıda 

Selçuklu geleneklerini sürdürmüşlerdir. Yaptıkları hamamlar hakkında Selçukluların 

mimarisinden farklı bir kurgu, bezeme yaptıkları görülmemektedir. Karamanoğulları 

döneminde de hamamlarda soğuktan sıcağa geçen klasik, hiyerarşik plan düzeni devam 

etmektedir. Çifte hamamlar bu dönemde de yapılmıştır. 

Karamanoğulları beyliği döneminde  XIV. yüzyılda Karaman’da yapılan Emir 

Süleyman Bey Hamamı Karamanoğulları dönemi hamamıdır (Şekil 3.18.). 

 

 

Şekil 3. 18: Karaman Emir Süleyman Bey Hamamı. (Önge, 1995:262) 

3.2.1.3. Osmanlı Dönemi Hamamları 

Osmanlı döneminde hamamlara büyük önem verilmiş, hamamların yapımı 

giderek artmaya başlamıştır. Büyük ve görkemli hamam inşaatları Osmanlı döneminde 
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gerçekleşir ve Türk hamamının mimarisi Osmanlı döneminde en güzel halini almıştır. 

Osmanlı’da hamamlara bu kadar fazla önem verilmesinin sebepleri vardır. Bunlardan 

birincisi hamamların iyi gelir getiren ticarethaneler olmasıdır. İkinci neden ise külliye 

geleneği le ilgilidir. Hamamlar külliye geleneğinin merkezinde yer alan camilere ve cami 

cemaatlerine hizmet vermiştir (Eyice, 1997:416). 

Osmanlı’da hamamlar, külliyelerin içine yapıldığı gibi tek olarak da inşa 

edilmiştir. Cami yapımına karar verildiği zaman ilk önce caminin hamamı yapılırdı bunun 

sebebi caminin yapımında çalışan ustaların temizlik ihtiyaçlarını giderebilmesi içindir. 

Zamanla Osmanlı mimarisinde camiler dışında en yaygın yapılar hamam, sebil, şadırvan, 

çeşme ve su kemerlerinden oluşan su ile ilgili yapılar olmuştur (Turan, 2010:309).  

Osmanlıda soyunmalık, soğukluk, sıcaklık halvet ve külhan sıralaması ile 

oluşturulan hamam planlaması değişmemiş, mimari detaylar, bezemeler farklılaştırılarak 

kullanılmaya başlamıştır (Şekil 3.19.). Osmanlı dönemi hamamlarında göze çarpan diğer 

bir mimari özellik ise, kubbelerin içeriden yıldızlı, spiralli ve dilimli olarak 

süslenmeleridir  (Ertuğrul, 2009:249). 

 

Şekil 3. 19: Klasik Osmanlı devri hamamlarının kısımları ile düzenlemesini gösteren şematik 

plan (Eyice,1997:408). 
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Şekil 3. 20: Haseki Hamamı 1551 Mimar 

Sinan. Çizim: Heinrich Glück 

tarafından çizilen plan ve kesiti (Eyice, 

1997:408). 

Şekil 3. 21: Haseki Hamamı 1551 Mimar 

Sinan. 2016 [URL-14]. 

 

 

 

Şekil 3. 22: Edirne Tahta Kale Hamamı 1435 

Osmanlı Dönemi.  (Akçıl, 2010:437) 

Şekil 3. 23: Edirne Tahta Kale Hamamı 

1435 Osmanlı Dönemi. 

Kubbelerinin görünüşü. [URL-6] 
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3.3. Türk Hamam Mimarisinin Özellikleri  

Türk hamamları dışardan sade bir mimariye sahip olsalar da iç mekânlardaki 

bezemeler ve kullandıkları malzemelerle oldukça zengindir. Türk hamamları ısıtma 

sistemi bakımından eski Roma hamamlarına benzemekle beraber plan kurgularında 

farklılıklar mevcuttur ve kendilerine özgü plan şemaları vardır.  

Türk hamam mimarisine şekil veren unsurları birkaç başlık altında 

toparlayabiliriz.  

1. Dini Etkiler; İslam dininde durağan su ile yıkanmak kabul görmemektedir. 

Türkler de bu durumdan yola çıkarak hamamda havuzlara yer vermemiştir. Fakat 

kaplıcalarda (ılıcalar) şifa için kullanmışlardır. İslam dinine göre erkek ve kadının 

aynı yerde yıkanması haramdır. Bu sebeple birbirinin simetriği, farklı girişlere 

sahip olan çifte hamamlar inşa etmişlerdir. Fakat her hamam çift değildir, tek 

hamam olarak inşa edilenlerde de kadınlar ve erkekler günün belirli saatlerinde 

veya belirli günlerinde dönüşümlü olarak kullanmışlardır (Aru,1949:30). 

2. Çarşı veya Halk Hamamları; Çarşı hamamları tek veya çifte hamam olarak 

yapılmıştır. Halk hamamları herkesin kullanabileceği şekilde yapılmaya özen 

gösterilmiş ve fiyatları oldukça uygun tutulmuştur. Halk hamamları sade süsten, 

lüksten uzak yıkanma, rahatlama ihtiyacına cevap verecek şekilde ve genelde 

şehrin kalabalık yerlerine yapılmıştır. Halk hamamları hükümdarlar veya hayır 

sahipleri tarafından hayrat olarak inşa edilmiştir. Hamam yapıları cami, medrese, 

imaret gibi yapıların yanında bulunmuştur. Isıtma sistemi bakımından Roma 

hamamlarına benzemektedir (Aru, 1949:30). 

3. Saray hamamları; Halk hamamlarının aksine daha gösterişli ve özenli yapılmıştır. 

Bu hamamlarda sular gümüş ve atın musluklardan akar ince oymalar yapılmış, 

aynalı kurnalar kullanılmıştır.  Şekilli ışık gözleri, soyunma yerlerinde altın 

gümüş kakmalı sedirler ve sultanlara özel yıkanma mekânı gibi bölümler 

bulunmaktadır. Yalnız saray halkı kullanmıştır (Aru, 1949:30). 
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4. Kaplıcalar; Kaplıcalar hamamlardan farklı ihtiyaca hizmet edeceği için mimarisi 

ve kurgusu aynı yapılmamıştır. Yıkanma yerlerinin yanında içi termal şifalı su 

dolu büyük havuzlar bulunmaktadır (Aru, 1949:30). 

Bu işlevler ve ihtiyaçlar doğrusunda Türk hamam mimarisi şekillenmiştir.  

 

Şekil 3. 24: Sultan’ın Banyosu gravürü. (1840. J. B. Hilair) [URL-7] 

Hamam yapılarında, bir halk hamamı çifte hamam ise, kadınlar kısmı kapısının 

tenha bir sokağa açılmasına özen gösterilmiş veya içerisi görülemeyecek şekilde 

yapılmıştır. Erkeklere ait kısmın kapısı ise ön tarafa veya ana caddeye doğru 

konumlanabilmektedir. 

Çifte hamamlarda erkek kısmı her zaman daha büyük, daha süslü ve daha 

gösterişli inşa edilmiştir. Fakat kadınlar bölümü ise daha küçük, daha düz, daha sade 

olarak yapılmıştır. Çifte hamamlar genelde simetrik plan tipi görülür ve külhan ortaktır. 

Fakat simetrik olmayan asimetrik örnekleri de bulunmaktadır. 

Hamamlardaki bir mimari detay da şadırvanlardır. Şadırvanlar büyük hamamların 

genellikle soyunma mekânında yer alır (Önge, 1995:42). Şadırvanlardan sonra dikkat 

çeken önemli bir mimari detayda kurnalar ve bunların ayna taşlarıdır. Ayna taşları çeşitli 

tekniklerle işlenir motiflerle süslenir. Bu detay saray ve büyük hamamlarda abartılı 

ölçülerde görülebilir (Önge, 1995:44). 
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3.4.  Türk Hamamlarının Mekânsal Kurgusu ve Mekânları 

Türk hamamları üç önemli ana hacmi, iki yardımcı  mekânı ve iki tesisat mekânı 

ile ana bir hat üzerinde mimarisi şekillenir. Bu üç önemli hacimler; genelde sırası ile 

soyunmalık, soğukluk, sıcaklıktır. Yardımcı mekânlar hela ve tıraşlıktır. Tesisat mekânı 

ise külhan ve sıcak su deposudur. 

3.4.1. Soyunmalık 

Soyunmalık mekânı, Eski Yunan, Roma hamamlarında “apodyterium” dedikleri 

mekânıdır. Hamam kapısından girmemizle beraber bizi karşılayan ilk kısımdır ve burada 

hamama girmek için hazırlanılır. Soyunmalıklar alan olarak da diğer hacimlere göre daha 

büyük yapılan mekânlardır. Bunun sebebi bu mekânda soyunma dışında, yorgunluk 

çıkama, dinlenme mekânı olarak düşülmüştür  (Eyice, 1997:407). Genelde dikdörtgen bir 

plana sahiptir. İlk zamanlarda ki hamamlarda soyunmalık kısmında 1.00-1.20 m 

yüksekliğinde taştan veya ahşaptan bir seki vardır fakat hamamların yenilenmesiyle 

bunlar yerini soyunma odalarına bırakmıştır. 

XII-XIII. yüzyıl Anadolu hamamlarında, soyunma mekânlarının mahremiyetten 

dolayı sağır ve yüksek duvarlı olmasına dikkat edilmiştir (Önge, 1999:19). Türk 

hamamlarında soyunma mekânlarının genel şemasının Selçuklu Döneminden Geç 

Osmanlı Dönemine pek değişmemektedir.  

3.4.2. Aralık  

Anadolu’daki hamamların hepsinde, soyunma bölümünden soğukluk bölümüne 

geçerken karşımıza çıkmaktadır. Bu mekânlar bazen büyük bazen küçük ölçülerde 

yapılmaktadır. Aralık mekânı sıcak ve soğuk dengesini sağlamak için kullanılan bir ara 

mekân olup hem de geçiş elemanıdır. Bazı hamamlarda hela ve tıraşlık bölümleri burada 

konumlanmıştır.(Önge, 1995:22). 

Fakat XV. yüzyıllarda aralık mekânı sadece bir geçit elamanı olup daha sonralarda 

yerini tamamen soğukluğa bırakmıştır (Önge, 1995:23). Aralık hacimleri “Anadolu’daki 

erken devir hamamlarının en önemli mimari ve kompozisyon özelliklerinden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır” (Önge, 1995:22). 
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3.4.3. Hela ve Tıraşlık 

Genelde bu mekânlar ılıklık mekânının servis elamanı olarak geçmektedir. Traşlık 

mekânı sıcaklık kısmına girmeden önce insanların vücut temizliklerini yapabilmeleri için 

düşünülmüştür. Hela ise hamam içerisinde uzun saatlerin geçirildiğini düşünürsek, 

hamamdan çıkmadan ihtiyacın giderilebilmesi için gereklidir. 

3.4.4. Soğukluk (Ilıklık) 

Türk hamamlarının ana bölümlerinden biridir. Yunan ve Roma hamamlarında 

Tepidairum veya Alipterium denilmiştir. Soğukluk mekânı bir yıkanma yeri değil, 

dinlenme bekleme alanıdır. Soğukluk bölümü orta derece sıcaklıktadır ve vücut daha 

sıcak mekân olan “sıcaklığa” alıştırılır. Bazı soğukluklar kış aylarında soyunmalık görevi 

de görmektedir. Soğukluğun ortasında yer alan küçük şadırvanlar, XV. yüzyılın bazı 

hamam örneklerinde görülmeye başlayan enteresan mimari detaylardır.”  (Önge, 1995: 

25). Hamamlarda aralık mekânı yoksa veya soğukluk ile birleştirildiyse soğukluktaki 

halvetler tuvalet, tıraşlık ve masaj için kullanılmıştır. 

 

 Şekil 3. 25: Türk hamamının soğukluk kısmını resmeden Thomas Allom’un gravürü (R. 1840: 

43) (Eyice, 1997:424) 
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3.4.5. Sıcaklık 

Türk hamamlarının en önemli bölümü sıcaklıktır. Roma hamamlarında 

“Caldarium” veya “Sudatorium” adı verilen mekânlardır. Sıcaklık külhana en yakın 

hacimdir. Yaklaşık olarak 5-8 m çapında bir kubbenin örtebileceği alanlardır. Sıcaklıklar 

merkezi bir mekân olup etrafında aksiyal olarak yapılan eyvanlar veya köşe halvetleri 

vardır. Ortasında dairevi veya poligonal “göbek taşı” ismi verilen bir seki bulunmaktadır. 

Kenarlarda ise kurnalı sekiler vardır. 

Türk hamamlarında sıcaklık bölümlerinin alışa gelmiş bir plan şeması yoktur 

fakat sıcaklık mekânın etrafındaki eyvanların ve köşe halvetlerinin yapılması geleneksel 

planıdır.  

Fakat farklı şekillerde hamamlarda görülmüştür. Bunların sebebi mevcut yerde 

eski bir antik hamamdan faydalanmak veya esinlenmek olabilir. Bu kompozisyon; 

“Yarım daire planları ve çeyrek küre biçiminde örtülü nişleriyle antik yapıları hatırlatan 

bu dairevi veya poligonal planlı şemaların, sonraki yüzyılda merkezi bir sıcaklık mekânı 

etrafında radyal olarak tertiplenmiş eyvanlar ve halvetlerden müteşekkil bir sıcaklık 

şemasına sahiptir” (Önge, 1995:25). Buna örnek olarak tez kapsamında incelenen Sekiz 

Çeşme Hamamının kadınlar kısmını verilebilir. Merkezi kubbeli sıcaklık mekânlı olan bu 

hamam hem soğukluk hemde sıcaklık olarak kullanılmaktadır (Önge, 1995:25). Sıcaklık 

mekânında ısı kaybı yaşanmaması için giriş nişlerinden girilir. 

3.4.6. Isıtma Yeri (Külhan) 

Türk hamamının işleyişi için olmazsa olmazı “mekanik mekân” diyebileceğimiz 

bölüm nitekim külhandır. Sıcaklığı iyi ısıtabilmesi sebebiyle sıcaklığa en yakın kısımdır. 

Su deposunun gerisinde yer alan külhanlar hamamın sıcak su deposunun boyu kadar 

yapılmaktadır. Hamamlardan ayrı bir girişi vardır.  Soğukluk, aralık, sıcaklık kısımları 

külhandan gelen sıcak gazlar ile ısıtılır. Bu sıcak gazlar “cehennemlik” adı verilen 

döşeme altında 50-60 cm yükseklikte bırakılan boşluklarda dolaşır ve döşeme taşlarını 

ısıtır. Duvar içlerine bırakılmış tüteklik denilen bacalardan da havaya karışır (Şekil 3.26.), 

(Aru, 1949:39). 
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XII-XII yüzyıllarn hamamlarında, külhandaki ocak ağızlarının, su deposu 

duvarında, sivri kemerli, derince bir niş içine alındığı ve ocak kapağı açıldığında, geri 

tepen ateşin külhancıyı yakmaması için yapılmış büyük bir alev bacasının bu nişin 

tavanından itibaren yükseltildiği görülmektedir (Önge, 1995:27). 

 

Şekil 3. 26: Türk Hamamları kesiti. (Aru, 1949:39) 

3.4.7. Hamamlarda Su Deposu ve Su Tesisatı 

Hamamlardaki su tesisatını üç bölümde inceleyebiliriz Bunlar; 

1- Kullanılacak temiz suyun hamama gelmesi ve su deposuna sevki 

2- Depodaki suyun mevcut mekânlarda dağıtımı  

3- Pis suyun hamamdan çıkartılması 

Hamamlara gelen sular kuyu, sarnıç dere, çay, nehir gibi akarsulardan veya vakıf 

su depolarından toprak altından su yolları ile getirilmiştir. Gelen su önce bir soğuk su 

deposunda toplanıp buradan ihtiyaç oldukça sıcak su deposuna aktarılmıştır. 

Depodaki temiz sular hamamın mekanlarına künk, merbah veya pöhrenk gibi 

isimler alan, pişmiş topraktan yapılmış, silindirik borularla sevk edilir. “Takriben 25-38 

cm boyunca ve ortalama 9-13 cm çapındaki bu borular, birbirlerine eklenebilmesi için, 

birer uçları daha dar, diğer uçları daha geniş olacak şekilde özel bir formda imal 

edilmiştir” (Önge,1995:43). Hamamın duvar malzemesine göre de künk yerleri 

değişmektedir. Hamam taş kaplama duvar ile yapıldıysa künkler, duvarın arkasında veya 

kaplamanın içinden geçmektedir. Moloz taş veya tuğla duvar ile yapıldıysa bu duvarların 
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arasında yatay olarak açılmış boşluklara, “lökün” denilen harçla yerleştirilir (Önge, 

1995:43).  

Sıcak su deposunun büyüklüğü sıcaklık mekânının bir duvarınca boyunca 

olmaktadır. Su deposundaki suyun kontrolü gerektiğinde tamir yapılması ve ısınan suyun 

buharından faydalanabilmek için su deposuna bitişik duvarlardan birinde pencere 

bulunmaktadır.  

Hamamda pis su tesisatı ise sıcaklığın meyilli zemininde bulunan bir veya birkaç 

delikten akarak döşeme altındaki pis su boruları ile pis su kanalına aktarılır. Roma ve 

Yunan Hamamları’nda “Hypocausten” denilen kısımdır.  

3.5. Türk Hamamlarının Plan Tipolojisi 

İslam ülkelerinde de yapılan ilk çağ plan sistemi görülmesine rağmen, belirli bir 

eksen düzenlemesi hakim olmuş ve özellikle sıcaklık bölümlerinde Orta Asya’dan beri 

yapılan dört eyvanlı haçvari şema uygulanmıştır. 

Türk hamamlarının dört ana mekânı (soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, külhan) bunlara 

bağlı olarak yan mekânları (aralık, hela, tıraşlık, su deposu vb.) da vardır. Ana mekânlar 

ve yan mekânlar her zaman aynı plan şemasında yerleştirilmemiştir. Soğuktan sıcağa 

hiyerarşik plan düzeni aynı kalsa da sıcaklık ve halvetler de değişiklikler yapılmıştır.  

Buna göre altı farklı hamam planı vardır. 

1. Köşe halvetli ve sıcaklığı dört eyvanlı olan plan şeması (haçvari). 

2. Yıldız biçimli sıcaklık mahali olan plan şeması. 

3. Kare bir sıcaklık etrafında sıralanan halvet hücreli plan şeması. 

4. Sıcaklığı çok kubbeli plan şeması. 

5. Çifte halvetli ve sıcaklığı kubbeli dikdörtgen olan plan şeması. 

6. Soğukluk sıcaklık ve halvet mahallerinin eş odalar halinde olduğu plan şeması 

(Eyice, 1997:431). 
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1. Köşe halvetli ve sıcaklığı dört eyvanlı olan (Haçvari) plan şeması 

   Türk Hamam mimarisinde en çok kullanılmış plan tipidir. Sıcaklık da göbek taşı ortada 

etrafında dört eyvan yer alır ve plan tipi haç şekline benzer. Hamamın ölçüsüne göre hücre 

sayısı üçe veya ikiye düşebilir. Eyvanların örtü biçimleri tonozdur (Şekil 3. 27.), 

(Eyice,1997:421). 

 

Şekil 3. 27: Haçvari dört eyvanlı ve köşe halvetli tip şematik gösterimi (Eyice, 1997:421. 

Düzenleyen: Atik, 2019). 

 

Şekil 3. 28: Türk hamamlarının mekânsal kurgusuna örnek, en çok tercih edilen “haçvari plan 

tipli köşe halvetli sıcaklıklı tip” (Atik, 2019). 

2. Yıldız biçimli veya Radyal (dairevi) sıcaklık mahalli olan plan şeması; 

Bu plan şeması ismini sıcaklığın etrafında altılı yedili sekizli bir çokgen şeklinde 

dizilen halvetlerden alır.  İlkçağ hamam mimarisinden ilham alınarak yapılmıştır. Bu plan 

şeması birinci tip plan şeması kadar yaygın örnekleri vardır (Şekil 3.29), (Eyice, 

1997:421). 
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Şekil 3. 29: Yıldız biçimli sıcaklıklı tip şematik gösterimi (Eyice, 1997:421. Düzenleyen: Atik, 

2019). 

3. Kare bir sıcaklık etrafında sıralanan halvet hücreli plan şeması; 

Bu plan şeması ikinci ve üçüncü plan şemalarına göre daha sade ve basittir.  

Sıcaklık mekânı dikdörtgen veya karedir. Halvet hücreleri bir, iki üç tane veya daha fazla 

olabilir. Halvetler sıcaklığın etrafında sıralanır (Şekil 3.30). (Eyice, 1997:421) 

 

Şekil 3. 30: Kare bir sıcaklık etrafında sıralanan halvet hücreli tip şematik gösterimi (Eyice, 

1997:421. Düzenleyen: Atik, 2019). 

4. Sıcaklığı çok kubbeli plan şeması; 

  Bu plan şemasında sıcaklık kemerler yardımıyla eş bölümlere ayrılmıştır. Bu 

bölümlerinde her birinin üzeri eşit ölçülerde kubbeler ile örtülmüştür. Ortadaki kemerler 

iki adet veya daha fazla sütun tarafından taşınmaktadır. Bu sıcaklık mekânında göbek taşı 

yoktur. Örneklerine nadir rastlanır (Şekil 3.31), (Eyice,1997:422). 
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Şekil 3. 31: Çok kubbeli sıcaklıklı tip, şematik gösterimi (Eyice, 1997:422. Düzenleyen: Atik, 

2019). 

5. Çifte halvetli ve sıcaklığı kubbeli dikdörtgen olan plan şeması; 

Bu plan şemasında sıcaklık dikdörtgendir ve kubbe ile örtülüdür. Sıcaklığa 

bağlanan iki halvet hücresi bulunur. Toplamda üç bölümdür. İki halvet hücresini ayıran 

duvarda mihrap biçiminde nişler görülmüştür (Şekil 3.32.), (Eyice, 1997:422). 

 

Şekil 3. 32: Ortası kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli tip şematik gösterimi (Eyice, 

1997:422. Düzenleyen: Atik, 2019). 

6. Soğukluk sıcaklık ve halvet mahallerinin eş odalar halinde olduğu plan 

şeması 

Bu hamam şemasında ise, sıcaklık bölümündeki bütün mekanlar hemen hemen 

aynı büyüklükte birbirleri ile bağlantılı ve üstleri kubbe ile örtülüdür. Bu plan şeması halk 

hamamlarında veya özel hamamlarda görülmektedir (Şekil 3.33), (Eyice,1997:422). 
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Şekil 3. 33: Soğukluk-sıcaklık ve halvet eş odalar halinde olan tip şematik gösterimi (Eyice, 

1997:422. Düzenleyen: Atik, 2019). 

3.6. Türk Hamamlarının Örtü Biçimleri, Bezemeler, Aydınlatmalar  

3.6.1. Örtü biçimleri 

Türk hamamlarında örtü biçimleri genellikle kubbelerdir. Kubbeler dört veya 

sekiz köşe ya da küre şeklinde inşa edilir. Ara mekânlar ve geçitler tonozla örtülmüştür.  

Soyunma mekânlarında; XII. XIII. yüzyıl Anadolu hamamlarının ahşap direkler veya 

kâgir kemerler ile desteklenip ahşap kirişleme tavanlarla veya kâgir tonoz kubbelerle 

örtülmüştür (Önge, 1995:19). Toprak damlı ahşap kirişleme tavanlar ile örtülen örnekleri 

de bulunmaktadır.  

Şehir merkezlerindeki halk hamamlarının soyunma mekânlarının XIV. yüzyıldan 

itibaren büyük kubbelerle ile örtülmüştür. Buna örnek olarak tez kapsamında incelenen 

XIV. yüzyıla ait Emir Süleyman Hamamının takriben 12 m çapındaki kubbesini 

verilebilir (Önge, 1995:19).  

Aralık mekânlarının çatı örtüsü kubbe veya tonozdur. “Eyvanların örtüsünde 

genellikle sivri tonoz veya yarım değirmi tonoz nadiren çapraz tonoz kullanılmıştır. Bu 

tür tonozlarla örtülü eyvanlara, daha sonraki yüzyıl hamamlarında da rastlanmakla 

beraber, XIV. yüzyıldan itibaren çok değişik tonoz örtülerinin de tatbik edildiği 

görülmektedir” (Önge, 1995:22). 

Tez kapsamında incelenen hamamlardan Yeni Hamamda XIV. yüzyıla ait olup, 

aynalı tekne tonoz ve düz tavan örtüsü yapılmıştır. Hamamın iç kapılarının üstü sivri veya 
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yuvarlak kemerlerle örülmüştür. Su depoları genellikle sivri veya beşik tonozla 

örtülmüştür. Ilıklık, sıcaklık mekânları kubbeler ile örtülmüştür (Önge, 1995:22). 

3.6.2. Bezemeler 

Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar hamamlarında bezemelere önem verilmiştir. 

Fakat genel olarak Türk hamamları dışarıdan sade yapılar olsa da daha çok iç mekânda 

özenli olan yapılmaktadır. Taş işçilikleri sadedir, fakat alçı bezemelerine ağırlık 

vermişlerdir (Karpuz, 2001:106).  

Antik devirden alınan ilhamla hamamlarda döşemelerde, renkli taşlarla mozaik 

bezemeleri örnekleri mevcuttur. Duvarlarda kalem işi ve kabartma sanatları yapıldığı 

görülmektedir. 

Türk hamamlarında ışık gözlerine geometrik formlar verilerek de tavanlarda 

bezemeler yapılmıştır. Kurnaların olduğu yere ayna duvarlar yapılır tonoz ve kubbe 

ayaklarının olduğu yerler kabartmalarla süslenmiştir (Önge, 1995:22). 

3.6.3. Aydınlatma 

Türk hamamlarında aydınlatmalar ise; hamam yapıları işlevleri gereği 

mahremiyet gerektiren yapılar olduğu için bu durum aydınlatma şekillerine yön 

vermektedir.  

Hamamlarda başlıca aydınlatma elamanı gün ışığıdır. Soyunma mekânlarının 

örtüsünde karşımıza çıkan mimari bir detay olan aydınlık fenerleridir. Kasnaksız yapılan 

kubbelere de ilerleyen yüzyıllarda küçük pencereler yapıldığı görülmüştür.  

Sıcaklık mekânlarında ise gün ışığının almak için yapılan diğer bir mimari detay, 

30 40 cm çapında yapılan dairevi tepe ışıklarıdır. Bu tepe ışıkları dama atılan topraklardan 

dolayı kapanmaması için cam fanuslarla yükseltilir bir nevi ışık bacaları yapılmaktadır 

(Önge, 1995:64). Cam fanuslar kubbelere harç ile sabitlenir. Bunlara fil gözleri de 

denilmektedir. Sıcaklıklarda veya ara mekânlarda karşımıza çıkan diğer bir mimari 

aydınlatma detayı ise ışık tavanlarıdır. Kubbe veya tonozların üstüne geometrik biçimde 

açılan taş levhalardan meydana gelir. Son olarak sıcaklık kubbelerinde yapılan 

aydınlatma detayı ise, basık küre kapağı biçimindeki çok gözlü ışıklıklarıdır. 
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Gece aydınlatmaları ile ilgili bir mimari detaya rastlanılmasa da bazı hamamlarda 

soğukluk ve sıcaklık duvarlarına nişler açıldığı görülmüştür. Açılan nişlere kandiller, 

şamdanlar koyularak gece aydınlatması sağlanmıştır. 

3.7.Türk Hamamlarında Kullanılan Yapı Malzemeleri 

Türk hamamlarında soyunmalık kısmında kubbeler veya ahşap örtü sistemi 

kullanılmıştır. Duvarlarında moloz, kesme taş ya da kerpiç duvar kullanılmaktadır. 

Soyunmalığın iç Kısımındaki sekilerde de genellikle ahşap yapılmıştır. 

Hamamın yapısını oluşturan taşıyıcı sistemler genelde duvarlarıdır. Soyunmalık 

sonrası mekânlarının duvarlarında her zaman moloz veya düzgün kesme taş 

kullanılmıştır. Bunun iki  amacı vardır. Birinci amaç duvarların taşıyıcı sistem görevi 

görüp kubbeleri taşıması, ikinci amaç ise bu mekânların sıcak olmasından dolayı ısıya 

dayanıklı inşa etmektir. 

Hamamların örtü sisteminde tuğla, kesme veya moloz taş kullanılmıştır. Kesme 

taştan yapılan örtü biçimlerinde aşağıdan yukarıya doğru daralan molozdan dairevi 

kasnaklar yapılmıştır. Kasnakların üstü de mukavemeti arttırmak için cüruflu toprak ile 

örtülmüştür. Anadolu’da bu işlem için ponza taşı denilen hafif ve çok gözenekli taşlarda 

kullanılmıştır (Önge, 1995:54). 

Kapılarda kasa yoktur ve ısıdan dolayı fazla deforme olduğu için sık sık 

değiştirilmektedir (Aru, 1949:43). 

Kapı ve pencere açıklıkları da tuğla veya taş ile örülür. İç döşeme ve sekilerde 

genellikle mermer kullanılmıştır. Aydınlatmak için yapılan fil gözlerinde kubbe 

delindikten sonra cam fanus takılarak sağanmaktadır (Karpuz, 2001:106). 
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BÖLÜM 4. KARAMAN HAMAMLARI MEVCUT DURUMLARI 

 

Hamam yapıları Türk kültürünün vazgeçilmezi, Anadolu kentlerinin de önemli 

yapılarıdır. Bir Anadolu şehri olan Karaman’ın kent yaşamında da hamamlar halen 

vazgeçilmez tesislerdir. Karaman’ın Hamamları 700 yıllık tarihleri nedeniyle Karaman 

için olduğu kadar ülkemiz ve hatta dünya genelinde mimarlık tarihi açısından önemli 

eserlerdir.  

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Karaman’ın altı hamamından bahsetmektedir.  

XV. yüzyıl Sekiz Çeşme Hamamı ve XVI. yüzyıl Yeni Hamamı’nın Karamanoğulları 

dönemine ait olduğunu ve Süleyman Bey Hamamı’nın umumi hamam olduğunu 

söylemektedir (Kahraman, 2011). Fakat XVI. yüzyılda yapılan Yeni Hamam, Osmanlı 

Devleti’nin egemenliğindeyken yapılmıştır.  

Tez konusunda bahsedilen bu hamamlardan dördü günümüze kadar ulaşmış halen 

halk (kent) hamamı olarak “çalışır durumda” şehre hizmet vermeye devam etmektedir. 

(Tablo 4.1.) Bunlar; 

 Lal (Lel) Hamamı (XIV. yüzyıl) 

 Süleyman Bey Hamamı (XIV. yüzyıl) 

 Sekiz (Seki) Çeşme Hamamı (XV. yüzyıl) 

 Yeni Hamam (XVI. yüzyıl) 

Tez kapsamında konu alınan bir diğer hamam akıntı topraklar ve doldurma 

işlemleri nedeniyle toprak altında kalmıştır. Yapılan kazı çalışmaları ile hamam açığa 

çıkarılmış tekrar “hamam” olarak kullanılmak üzere restorasyon çalışmaları devam 

etmektedir. Bu hamam da; 

 Hatun (Kale) Hamamı’dır. (XIV. yüzyıl) (Şekil 4.2.)
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 Tablo 4. 1: Tez Kapsamında Çalışılan Karaman Hamamları 
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Şekil 4.1:  Tez kapsamında çalışılan Karaman Hamamlarının harita üzerinde konumu 

(Düzenleyen: Atik, 2019). 
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4.1. Hatun (Kale) Hamamı 

Hatun Hamamı, Karaman’ın Merkez ilçesinde Hisar mahallesinde 802 ada 17 

parselde bulunmaktadır. Tescil tarihi ve numarası “12.03.1981/A-2776” olan bu hamam 

Karamanoğulları döneminde 1381-1382 tarihlerinde yapılmıştır. Hamam Karaman 

Kalesinin sınırları içerisinde ve Kalenin “Pazar kapısının” çok yakın bir yerine 

konumlanmıştır (Şekil 4.14.). Hamamın kuzeydoğusunda tescilli Ömer Ağa Evi, 

kuzeybatısında 1547 yılı tarihli Pir Ahmet (Hisar) Camii bulunmaktadır. (Şekil 4.2.) 

 

Şekil 4. 2: Hatun Kale Hamamı vaziyet planı (2012-2016 Koruma Amaçlı İmar Planı: 

Düzenleyen: Atik, 2019). 

 

Şekil 4. 3: Karaman Kalesi ve çevresi 1905 (Bell. G.) 

Hatun Hamamı, 1927-1928 yılına kadar aktif kullanılmıştır. Hamamın 

çevresindeki evlerin atıkları ve akıntı topraklar nedeniyle hamam belli bir seviyeye kadar 

dolduktan sonra dört aşamada ve farklı zamanlarda doldurma işlemi yapıldığı içerisindeki 
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dolgu yapısından anlaşılmaktadır. En son 1988 yılında yapılan kale çevresindeki 

düzenleme çalışmalarında tamamen toprak altında kalmıştır.(Şekil 4.4.) Hamam, 2006 

yılı ve son olarak 2007 yılında yapılan kazılar sonucu açığa çıkarılmıştır (Şekil 4.6) 

(Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi Rölöve Restitüsyon Restorasyon Raporu 

2007). 

 

Şekil 4. 4: Hatun Hamamı 1987 (Temizsoy,1987.) 

Hamamın kitabesi yoktur. Ancak II. Beyazıt döneminde “Karaman Eyaleti 

Vakıfları” defterinde Hatun Hamamı adıyla bahsedilmiş ve Sultan Murad 

Hüdavendigar’ın kızı Melek Hatun’un Hatuniye Medresesi’ndeki türbesine vakfedildiği 

yazılmıştır. Vakfiye tarihi 1381 olup hamamında bu yıllarda yapıldığı kabul edilmiştir. 

(Konyalı, 1967:530) Karaman Kalesi’nin ilk yapım aşaması Selçuklu Dönemi’nde 

yapılmıştır. Fakat kale Karamanoğulları döneminde geliştirilmiştir, bu dönemde de 

hamamın yapımı gerçekleşmiştir.  

Konya Vakıflar Bölge Müdürlü’ğünün Rölöve raporu incelendiğinde (2006); 

Yapının güney duvarı kale duvarlarıyla bitişik durumdadır. Hamam doğu-batı 

doğrultusunda tek hamam olarak inşa edilmiştir. Hamamın üç eyvanlı, iki köşe halveti 

olan sıcaklık mekânı, tek eyvanlı bir ılıklık (soğukluk), aralık, aralığın devamında hela ve 

traşlık büyük bir soyunmalık, beşik tonoz örtülü dikdörtgen planlı su deposu 

bulunmuştur. Hatun Hamamı, Anadolu’da çok tercih edilen, haçvari plan tipli üç eyvanlı 

köşe halvet hücreli şekilde yapılmıştır. (Şekil 4.9.) 
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Hamamda genel olarak kemerlerde kesme taş, geri kalan yerlerde moloz taş 

kullanılmıştır. Duvarlarda kalın harç sıva kalıntıları vardır. Üst örtüsü kubbe ve beşik 

tonozlardan yapılmıştır.  

 

Şekil 4. 5: Hatun Hamamı kazı çalışmaları (Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Rölöve 

Restitüsyon Restorasyon Raporu 2006). 

 Soyunmalık kısmı 8.50x8.50 m kare planlıdır (Şekil 4.15.). Döşemesi taş 

kaplamadır. Mekânın içinde U şeklinde bir seki çevrelemektedir. Soyunmalığın kuzey 

batı köşesinde 2.57x2.10 m lik ufak bir mekân daha ortaya çıkmıştır. 

Soyunmalığın batı kısmından aralık bölümüne geçilir. Aralık 1.32x4.05 m’dir. 

Aralık kısmında iki adet kubbeli oda vardır (Şekil 4.18). Hamamın ana mekânlarından 

bağımsız bu iki halvet tıraşlık ve hela kısmı olduğu düşünülmektedir. Sağdan birinci 

kısım 2.30x2.64 m, ikinci halvet 2.67x2.61 m’dir. Aralık kısmından soğukluk kısmına 

geçilir, merkezi 5.44x6.67 m’dir. Soğukluk kısmında bir adet eyvan vardır, eyvanın 

ölçüsü 1.82x3.10 m’dir. 

Soğukluktan sıcaklık kısmına geçilir, sıcaklık mekânının merkezi 3.40 x3.82 m 

dir. Sıcaklığa bakan kuzey ve güneydoğu yönlerinde üç eyvan vardır. Sıcaklığın kuzey 

ve güney köşelerinde ise iki adet halvet yer almaktadır. Hamamın plan şeması köşe 

halvetli ve sıcaklığı dört eyvanlı plan şemasıdır (haçvari) (Şekil 4.9.). Eyvanlar yaklaşık 

2.70x2.70 m ölçülerindedir. Eyvanlarının zeminin sökülmüş olduğu saptanmıştır. 

Sıcaklığım ortasında sekiz köşeli göbek taşı çıkmıştır, zeminden bir sıra kaplama taşı 

korunmuştur. Göbek taşının kısa kenarı 1m uzun kenarı 1.90 m ölçülerindedir. Göbek 

taşının üst kaplaması yok olmuştur (Şekil 4. 16). Yapının batısında enine dikdörtgen su 
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deposu vardır. Su deposu 2.20x14.00 m’ dir. Bu yönde su deposuna bitişik olması gereken 

külhan kısmının bulunamadığı raporda belirtilmiştir. (Tablo 4. 2.) 

Konyalı hamam ile ilgili; “ Hamam dört halvetli güzel bir mimari yadğar idi. Kırk 

sene evvel burada yıkanan Karamanlılar çoktur. İhmal yüzünden hamamın kubbeleri yer 

yer çökmüştür. Hamamın su mahzeni kırmızı bir Bizans lahididir. Kurnaları Pir Ahmed 

Camii’nin avlusuna kaldırılmıştır. Ankara’da Kadim Kayıtlar Arşivi’nde bulduğumuz 

eski 255, yeni 564 numaralı kayıtlı II. Beyazıt adına 906 H. 1500 M. yılında Karaman 

Eyaleti vakıflarını tespit eden defterde bu hamama (Hatun Hamamı) adı verilmekte ve bir 

kısmının Sultan Murad Hüdavendigar’ın kızı Melek Hatun’un  Hatuniye’deki Türbesine 

vakfedildiğini yazmaktadır” demiştir. (Konyalı, 1967:530). 

Konyalı’nın bahsettiği “hamamın su mahzeni kırmızı bir Bizans lahdidir.” 

bulgusuna rastlanamamıştır. Hamamda bezeme bulunamamıştır. (Konya Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü Arşivi Rölöve Restitüsyon Restorasyon Raporu 2007).   

 

 

Şekil 4. 6: Hatun Hamamı vaziyet planı 2006 (Konya. V. G. M. Arşivi). 
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Şekil 4. 7: Hatun Hamamı kazı çalışmaları genel görünümü 2006 (Konya. V. G. 

M. Arşivi) 

  

Şekil 4. 8: Hatun Hamamı genel görünüm 2006 (Konya. V. G. M. Arşivi) 
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Şekil 4. 9: Hatun Hamamı zemin kat planı 2006 (Konya. V. G. M. Arşivi). 

 

Şekil 4. 10: Hatun Hamamı A-A kesiti 2008 (Konya V. B. M. Arşivi). 
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Şekil 4. 11:  Hatun Hamamı B-B kesiti 2008 (Konya V. B. M. Arşivi). 

 

Şekil 4. 12:  Hatun Hamamı C-C kesiti 2008 (Konya V. B. M. Arşivi). 

 

Şekil 4. 13:  Hatun Hamamı D-D kesiti 2008 (Konya V. B. M. Arşivi). 
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Şekil 4.14: Hatun Hamamı soldaki kale surları. Sağdaki tescilli ev ile ilişkisi. 2006 (Konya. 

V. G. M. Arşivi). 

 

Şekil 4.15: Hatun Hamamı soyunmalık kısmı 2006 (Konya. V. G. M. Arşivi). 

 

Şekil 4. 16: Hatun Hamamı sıcaklık kısmı 2006 (Konya. V. G. M. Arşivi). 
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Şekil 4. 17: Hatun Hamamı sıcaklık kısmı Doğu yönündeki elvan ve iki halvet görümü 2006 

(Konya. V. G. M. Arşivi). 

      

                                             

 

Şekil 4. 18: Hatun Hamamı aralık kısmı hela ve tıraşlık 2006 (Konya. V. G. M. Arşivi). 
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Şekil 4. 19: Hatun Hamamı restorasyon sonrarı genel görünüm 2019 

  

Şekil 4. 20: Hatun Hamamı restorasyon sonrası genel 

görünüm 2019 

Şekil 4. 21: Hatun Hamamı 

restorasyon sonrası giriş 

kapısı- soyunmalık 2019 

  

Şekil 4. 22: Hatun Hamamı restorasyon sonrası soyunmalık 2019 
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Şekil 4. 23: Hatun Hamamı restorasyon sonrası soyunmalık ve soyunmalıktan aralığa geçiş 

2019 

  

Şekil 4. 24: Hatun Hamamı restorasyon sonrası aralıktaki halvet kemeri ve kubbesi 2019 

   

Şekil 4. 25: Hatun Hamamı restorasyon sonrası sırasıyla aralık-soğukluktaki eyvan-sıcaklık 

(solda) ve soğukluk (sağda) giriş kemerleri 
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Şekil 4. 26: Hatun Hamamı restorasyon sonrası sıcaklık kubbe-göbek 2019 

 

Şekil 4. 27: Hatun Hamamı restorasyon sonrası sıcaklık (sağdan) Batı eyvan-halvet 

kemeri- Kuzey eyvan 2019 

 

Şekil 4. 28: Hatun Hamamı restorasyon sonrası sıcaklık (sağdan) Güney eyvan-halvet 

kemeri- Batı eyvan 2019 
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Şekil 4. 29: Hatun Hamamı restorasyon sonrası su deposu ve altındaki külhan kısmı kalıntısı 

2019 

 

Şekil 4. 30: Hatun Hamamı restorasyon sonrası külhan kısmı kalıntıları 

  

Şekil 4. 31: Hatun Hamamı restorasyon sonrası külhan kısmındaki cehennemlikler 2019. 
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Tablo 4. 2: Hatun Hamamı Çözümleme Tablosu- Mevcut Durum 

MERKEZ EYVAN HALVET MERKEZ EYVAN HALVET

8.50x8.50 1.32x4.05 2.67x2.61 2.30x2.64 5.44x3.67 1.82x3.10 I 3.40x3.82 2.70x2.70 2.76x2.63 2.20x14.00 2.20x14.00

Düz Çatı Beşik Tonoz Kubbe Kubbe Kubbe Beşik Çatı I Kubbe Beşik Çatı Kubbe Beşik Tonoz Düz Çatı

Beşik Çatı Teras Kubbe Kubbe Kubbe Teras I Kubbe Teras Kubbe Teras Düz Çatı

I I Türk Üçgeni Türk Üçgeni
Pandantif ve 

Türk Üçgeni

I I Pandantif I Türk Üçgeni I I

I
I

var

I
I

I

var

yok

yok

sivri kemer sivri kemer sivri kemer sivri kemer sivri kemer sivri kemer I sivri kemer sivri kemer sivri kemer düz kapı düz kapı

kaplama mermer

I
I

Dış Kesme Taş I Kesme Taş Kesme Taş Kesme Taş Kesme Taş I Kesme Taş Kesme Taş Kesme Taş Kesme Taş Kesme Taş

İç Sıva I Sıva Sıva Sıva Sıva I Sıva Sıva Sıva Sıva Sıva

yapım aşamasında I I

Kiremit
Çimento 

Kaplama

Çimento 

Kaplama

Çimento 

Kaplama

Çimento 

Kaplama

Çimento 

Kaplama

I Çimento 

Kaplama

Çimento 

Kaplama

Çimento 

Kaplama

I I Kesme Taş Kesme Taş Kesme Taş I I Kesme Taş I Kesme Taş I I

I I I I I I I I I I

yapım aşamasında yapım aşamasında

yapım aşamasında

yapım aşamasında yapım aşamasında

Yapının Adı Hatun Hamamı Karaman Kalesinin Surlarının İçinde
Kullanım Durumu

İç

Üst Örtü

Dış

Plan Boyutu

Yapım Tarihi

Yapıldığı Dönem Beyliği

Çözümleme (Tespit) Tablosu-Mevcut Durum

SOYUNMALIK ARALIK

Restorasyon Aşamasında
Yapının Bulunduğu Yer

1381-1382 12.3.1981/A-2776 Çifte/Tek Hamam Tek HamamTescil Tarihi ve Numarası

KÜLHAN

HaçvariKaramanoğlu Beyliği Dönemi Konya Vakıflar Bölge MüdürlüğüMülkiyeti Plan Tipi

HELA TRAŞLIK
SOĞUKLUK (ILIKLIK) SICAKLIK

SU DEPOSU

Seki

Geçiş Ögesi

Ayakkabı Nişi

Havlu - Peştamal Kurutma

Şadırvan

Asma Kat

Merdiven

Aydınlık Feneri

Işık Gözü

Pencere

Kapı

Bezeme

Göbektaşı

Kurna

Y
a
p

ı 
M

a
lz

em
es

i

Yıkanma Sekisi

D
u

v
ar

 

K
ap

.

Döşeme Kaplaması

Kubbe/Çatı

Geçiş ElemanıÜ
st

 Y
ap

ı

bilinmiyor
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4. 2. Lal (Lel) Hamamı 

Lal (Lel) Hamamı Karaman Merkez İlçesi Mansurdede Mahallesinde, 584 ada 4 

parselde bulunmaktadır (Şekil 4. 32.). Tescil tarihi ve numarası “24.06.1988/A-208” olan 

bu hamam Karamanoğulları döneminde yapıldığı düşünülmektedir. Halk arasında “Lel 

Hamamı” olarak da bilinmektedir. Hamamla ilgili kitabe veya yazılı kaynak da bu 

zamana kadar bulunamamıştır.  

Karamanoğulları dönemine ait olmasının düşüncesi de isminden dolayı 

gelmektedir. Hamamı Karamanoğlu Alaeddin Bey’in Hadım ağalarından olan Lal Ağa 

(Paşa)  yaptırmıştır. Lal Paşa’nın Konya’ da Kuran öğretme evi, camii ve zaviyesi, Mersin 

ili Mut ilçesinde de medresesi ve camisi vardır. Mut ilçesindeki caminin yapım tarihi XV. 

yüzyıl ilk yarısında yapıldığı kabul edilmektedir (Dülgerler, 2006:95). “Konya Vakıflar 

Müdürlüğü’ndeki iki numaralı vakıf defterinin 582. Sayfasında Larende’nin say 

mahallesinde Lal Paşa’nın yaptırdığı hamamın 1259 yılında mütevellisinin (işleten kişi) 

İsa Oğlu Mehmet olduğu yazmıştır” (Konyalı, 1967:531).“Ankara Kadim Kayıtları 

Arşivlerin de ise 665 numarada kayıtlı 1479 da Karaman Eyaleti Vakıflarını tespit eden 

12. Sırada yazılı olan vakıf mülkü Lal Paşa Hamamı’nın çirkefinin aktığı yer olarak 

belirtilmiştir” (Denktaş.1997:231). 

Bu kayıtlardan da anlaşılacağı üzere 1476 tarihinde hamam çalışmaktadır. Sonuç 

olarak hamamı yaptıran Lal Paşa’nın yaşadığı dönem ve yaptırdığı diğer eserlere ve 

yukarıdaki bilgilere bakılarak hamam XIV. yüzyıl yapısıdır (Denktaş, 1997:231).  
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Şekil 4. 32: Lal (Lel) Hamamı Vaziyet Planı (2012-2016 Koruma amaçlı imar planı 

Düzenleyen: Atik, 2019) 

 

Şekil 4. 33: Lal (Lel) Hamamı soyunmalık kısmı dış cepheden görünümü 2018  

Lal Hamamı doğu batı yönünde kurgulanmıştır. Tez kapsamında incelenen 

diğer hamamlara göre özgünlüğünü en fazla yitiren hamam Lal Hamamıdır. Denktaş 

Hamamın çifte hamam olarak yapıldığını yazmıştır. Fakat günümüzde tek hamam 

olarak kullanılmaktadır. Kadınlar bölümüne dair herhangi bir bulguya 

rastlanılamamıştır.  Hamam yapı malzeme olarak moloz taş kullanılmıştır. Plan tipi 

(haçvari) köşe halvetli sıcaklığı dört eyvanlı olan tiptir (Şekil 4.34). 
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Şekil 4. 34: Lal (Lel) Hamamı planı (Denktaş, 1997:427). (Düzenleyen: Atik, 2019). 

Hamam yol kotuna göre alçakta kalmıştır ve soğukluğa dokuz basamakla 

inilmektedir. Hamama batı tarafından kare planlı bir soyunmalıktan girilmektedir. 

Günümüze kadar en çok bozulan kısmı soyunmalıktır (Şekil 4.35). Bu kâgir duvarlı 

kısmın çatısı içten ahşap ile örtülüdür. Dışta ise tuğla ile kaplanmıştır. Fakat bu hamamla 

ilgili soyunmalık kısmında farklı bir çözümle karşılaşılmıştır. Soyunmalık kısmının içte 

farklı bir çatısı daha vardır (Şekil 4. 36.). Soyunmalık mekânın biri içte biri dışta olmak 

üzere iki çatısı vardır. Muhtemelen zamanla yol kotunun yükselmesiyle ilk yapılan 

soyunmalık duvarlarındaki pencerelerden mahremiyetin sağlanamamaktadır. Bu sebeple 

yeni duvar ve çatı yapılarak mevcut konumundan yükselterek yeni pencereler açılmıştır. 

Soyunmalık kısmının eski hali (Şekil 4.37.). 

Soyunmalık mekânının ölçüsü 9.18x9.40 m dir. Duvarlarının üst bölümlerinde 

pencereler vardır. İlk zamanlarında soyunmalık kısmında sekiler vardır. Fakat 

günümüzde yerini özel soyunma odalarına bırakmıştır (Şekil 4.35). 

Soyunmalık kısmından, helaya geçilir. Yaklaşık 2.98 x3.05 m ölçülerinde kare bir 

mekandır. Üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Soğukluk mekanına soyunmalığın doğu 
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cephesinin girilmektedir. 3.95x7.15 m ölçülerindeki bu bölüm, doğu kuzey ve batı 

yönlerinde sekilerle çevrilidir. Bu bölümün örtü sistemi ikye bölünmüştür (Şekil 4. 37). 

Kuzey kısmı beşik tonozla, güney kısmı kubbeyle örtülmüş, kubbede iki adet dikdörtgen 

biçiminde ışık gözleri mevcuttur (Denktaş, 1999:229) (Şekil 4.40). 

  

Şekil 4. 35: Lal (Lel) Hamamı soyunmalık kısmı 2018- soyunmalık kısmı üstü 2018 

 

Şekil 4. 36: Lal (Lel) Hamamı soyunmalık kısmı içteki çatının görünümü 2018 

  

 

Şekil 4. 37: Lal (Lel) Hamamı soyunmalık kısmı (Denktaş, 1999:429)  
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Şekil 4. 38: Lal (Lel) Hamamı soğukluk kısmı beşik tonoz görünümü. 2018. 

  

Şekil 4. 39: Lal (Lel) Hamamı soğukluk 

kısmındaki şadırvan. 2018 

Şekil 4. 40: Lal (Lel) Hamamı soğukluk 

kısmındaki güney yöndeki kubbe ve 

ışık gözleri 2018 

Yerler mozaik taştır. Kubbenin altında mozaik taşlı küçük bir şadırvan 

bulunmaktadır. (Şekil 4.39.)(Denktaş, 1999:229)  

Soğukluğun (ılıklığın) doğu tarafından sıcaklığa geçilmektedir. Sıcaklık mekanı 

üç eyvanlı ve iki köşe halvetidir. Sıcaklığın merkezi kubbe ile örtülüdür. Kubbenin 

ortasında dikdörtgen şekilli ışık gözleri bulunmaktadır. Sıcaklığın ortasındaki göbek taşı 

yaklaşık 3.00 x 320 m ölçülerindedir (Şekil 4.44). Doğu yönündeki eyvanın tam arakasına 

sıcak su deposu konumlandırılmış olduğu duvarındaki açık pencereden anlaşılmaktadır. 

Diğer eyvanlar da sıcaklığın kuzey ve güney yönlerinde yapılmıştır. 
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Şekil 4. 41: Lal (Lel) Hamamı sıcaklık kısmı 

giriş kapısı ve eyvan 2018. 

Şekil 4. 42: Lal (Lel) Hamamı sıcaklık 

kısmındaki doğu yöndeki eyvan ve 

halvet kapıları 2018. 

 
 

Şekil 4. 43: Lal (Lel) Hamamı sıcaklık kısmında ki sağdaki Kuzey eyvan soldaki güney 

eyvan. 2018. 

  

Şekil 4. 44: Lal (Lel) Hamamı soldaki göbek taşı. Sağdaki halvet hücresi. 2018. 
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Şekil 4. 45: Lal (Lel) Hamamı soldaki halvet hücresi rutubetlenme mantarlanma. Sağdaki 

sivri kemer, PVC kapı montajı. 2018. 

Sıcaklığın kuzey doğusu ve güney doğusunda iki adet halvet vardır. (Şekil 4.44) 

Halvetlerin ölçüsü 2.88x2.98 m olup üzerleri kubbe ile örtülüdür. Üç duvarları da 

sekilerle çevrilidir. Bu hamamda diğer incelenen hamamlardan farklı tıraşlık kısmına 

sıcaklıktan geçilir. Güney yönündeki eyvanın batı duvara açılan kapıdan girilir. Yaklaşık  

2.47x3.60 m ölçülerinde olup mekânda ışık gözü bulunmadığı için içerisi karanlıktır 

(Denktaş, 1999:229) (Tablo 4.3.). 

  

Şekil 4. 46: Lal (Lel) Hamamı sıcaklık kısmındaki sağdaki kuzey doğu halveti soldaki güney 

doğu halveti. 2018      

Konyalı hamam ile ilgili; “Soyunma yeri adi toprak dam örtmektedir. İkinci 

soyunma yerinin zarif bir fıskiyesi vardır. Göbektaşı, üç kapalı, iki açık halveti ve 

yıkanma yeri vardır.”  “Konya Vakıflar Müdürlüğünün 2 numaralı vakıf defterinin 582. 
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sayfasında Larende’nin Say mahallesinde Lal Paşa’nın yaptırdığı hamamın 1249 yılında 

mütevellisinin İsa oğlu Mehmed olduğu yazmıştır.” “Hamamın soğumaması için sokak 

tarafının duvarlarının önüne payende şeklinde topraklar yığılmıştır. Hamam soyunma 

yerindeki pencerelerinin çokluğuyla meşhurdur.” yazmıştır.  (Konyalı, 1967:531) 

 

Şekil 4. 47: Lal (Lel) Hamamı sıcaklık kısmı göbek taşı (Denktaş, 1999:429) 

  

Şekil 4. 48: Lal (Lel) Hamamı Güney Doğudan görünüşü (Kocatürk, arşivinden 2017) 

  

Şekil 4. 49: Lal (Lel) Hamamı çatı ve kubbelerin görüntüsü 
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Tablo 4. 3: Lal Hamamı Çözümleme Tablosu- Mevcut Durum 

MERKEZ HALVET MERKEZ EYVAN HALVET

9.18x9.40 I 2.98x3.05 2.47x3.60 3.95x7.15 I 5.00x5.06 3.75x3.70 2.88x2.98 3.00x11.25 5.00x11.25

Teras I Beşik Tonoz Beşik Tonoz
Beşik Tonoz ve 

Kubbe

I Kubbe Beşik Tonoz Kubbe Beşik Tonoz Beşik Tonoz

Beşik Çatı I Teras Teras Teras ve Kubbe I Kubbe Teras Kubbe Teras Teras

I I I I Pandantif I Pandantf I Türk Üçgeni I I

I
I

I
I mozaik mermer

ahşap

beton

I I I I I I I I I

I I kare I dikdörtgen I dikdörtgen I kare

ahşap

lentolu kapı I sivri kemer sivri kemer sivri kemer I sivri kemer sivri kemer sivri kemer

mermer

mermer mermer I mermer mermer mermer

mermer mermer I mermer mermer mermer

Dış Taş I Taş Taş Taş I Taş Taş Taş Taş Taş

İç Alçı Sıva I Alçı Sıva Alçı Sıva Alçı Sıva I Alçı Sıva Alçı Sıva Alçı Sıva Alçı Sıva Alçı Sıva

Mermer I Mermer Mermer Mozaik Mermer I Mermer Mermer Mermer Bilinmiyor Bilinmiyor

Kiremit I Çimento Kap Çimento Kap Çimento Kap I Çimento Kap Çimento Kap Çimento Kap Çimento Kap Çimento Kap

I I I I Taş I Taş I Taş Taş Taş

I I I I Şadırvan I I I I

Yapının Adı Lal (Lel) Hamamı Kentsel Sit Koruma Alanı İçinde/ Şehir Merkezi
Kullanım Durumu Hamam

Yapının Bulunduğu Yer

XIV. Yüzyıl 24.06.1988/A-2776 Çifte/Tek Hamam Tek HamamTescil Tarihi ve Numarası

İç

Üst Örtü

Dış

Plan Boyutu

Yapım Tarihi

Yapıldığı Dönem Beyliği

Çözümleme (Tespit) Tablosu-Mevcut Durum

SOYUNMALIK ARALIK HELA TRAŞLIK
SOĞUKLUK (ILIKLIK) SICAKLIK

SU DEPOSU KÜLHAN

HaçvariKaramanoğlu Beyliği Dönemi ŞahısMülkiyeti Plan Tipi

Seki

Geçiş Ögesi

Ayakkabı Nişi

Havlu Kurutma

Şadırvan

Asma Kat

Merdiven

Aydınlık Feneri

Işık Gözü

Pencere

Kapı

Bezeme

Göbektaşı

Kurna

Y
a
p

ı 
M
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em
es

i

Yıkanma Sekisi
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u
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ar
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ap
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Döşeme Kaplaması
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st
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4.3. (Emir) Süleyman Bey Hamamı 

Süleyman Bey Hamamı Karaman Merkez İlçesi Tahsin Ünal Mahallesi’nde 731 

ada 2 parselde bulunmaktadır. Tescil tarihi ve numarası “20.10.1979-A-1971” olan bu 

hamam kuzeyden park batıdan yol ile çevrilmiştir (Şekil 4. 50.). 

 

Şekil 4. 50: Süleyman Bey Hamamı vaziyet planı (2012-2016 Koruma amaçlı imar planı 

Düzenleyen: Atik, 2019) 

 

Şekil 4 .51 Süleyman Bey Hamamı meydan alanı ile ilişkisi (Kocatürk, arşivinden 2016 ) 

Tarihi Süleyman Bey hamamı, Karamanoğlu Süleyman Bey tarafından Aktekke-

Mader-i Mevlana Kalemi; zaviyesi için vakıf olarak yapıldığı belirlenmiştir. Süleyman 

beyin 1356 yıllarında yaşamıştır. XIV. yüzyıl ortalarına tarihlendirilmektedir (Dülgerler, 

2006:198). Hamama ait kitabe veya yazılı kaynak yoktur. 

Hamam Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde iken 1925 yılında şahıs 

mülkiyetine satılmıştır. Uzun yıllar peynir deposu olarak kullanılmış, ardından 

terkedilmiştir. 1970’li yıllarda Tekel Müdürlüğü’nce üzüm deposu olarak kullanıldıktan 
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sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilmesi ve ancak hamam olarak 

kullanılabileceği yönünde karar verilmesi ile 1979-1984 yılları arasında yapı mülkiyet 

sahibi tarafından onarılmıştır (Erat, 1997:174).  

 

Şekil 4. 52: Süleyman Bey Hamamı giriş kapısı 2018 

Hamamın plan şeması kuzeydoğu, kuzeybatı yönünde gelişir. Tek hamam 

şeklinde yapılmıştır. Hamamın plan tipi haçvaridir. Hamam batıdan doğuya doğru mekân 

kurgusu; soyunmalık, aralık, soğukluk (ılıklık), dört halvetli sıcaklık ile su deposu olarak 

hiyerarşik şekilde kurgulanmıştır (Şekil 4. 53.). 

 

Şekil 4. 53: Süleyman Bey Hamamı planı. (Önge, 1995:31) 
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Soyunmalık kısmına batı yönünden basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. Yol 

kotunun zamanla yükselmesiyle bu kısma on basamakla inilir. Soyunmalık kısmı 13.30 x 

13.30 m ölçülerindedir. Diğer mekanlara göre soyunmalık oldukça büyüktür. Soyunmalık 

mekânı köşelerdeki kemerlerle sekizgene dönüştürülmüştür. Bu kemerlerin arkasındaki 

boşluklar tonoz bingilere doldurulmuştur. Tonoz bingilere oturan kasnaksız kubbe, 13.00 

m çapındadır, üstünde bir adet kubbe feneri vardır (Erat, 1997:176), (Dülgerler, 

2006:199). Kubbenin tam altında şadırvan vardır, fakat günümüze ulaşmamıştır 

(Önge,1997:42), (Şekil 4.54.). 

Dülgerler “Soyunmalık bölümü kapılar hariç sekilerle çevrilidir” demiştir. 

(Dülgerler, 2006:199).  Günümüzde soyunma kabinleri mevcuttur. Zemin ve sekiler 

mermer kaplıdır. (Şekil 4.54.) 

 

Şekil 4. 54: Süleyman Bey Hamamı soğukluk kısmı ve yeni yapılan şadırvan. 2018. 

Aralık kısmına soyunmalık kısmının doğusundan sivri kemerli kapıdan girilir. 

1.75x3.10 m ölçülerinde dikdörtgen bir mekândır (Şekil 4.55.). Üst örtüsü beşik tonozdur. 

Aydınlanması tonoz üstündeki ışık gözleri ile sağlanır. Aralığın güney duvardaki sivri 

kemerli kapı soğukluğa, kuzey kapı havlu kurutma bölümüne açılmaktadır. Havlu 

kurutma mekânı 3.05x3.75 m boyutlarında kare bir mekândır. Üzeri beşik tonoz ile 

örtülüdür. Kuzey tarafından hamamın üst örtüsüne çıkan merdiven vardır (Dülgerler, 

2006:199). 
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Şekil 4. 55: Süleyman Bey hamamı aralık giriş kapısı ve aralık. 2018. 

Soğukluk (ılıklık) mekânına aralığın güney duvarından sivri kemerli bir kapı ile 

geçilir. Mekân; 6.70 m x6.80 m ölçülerindeki kare bir mekândır. Üstü köşelerdeki üçgen 

bingilerin üstüne oturan kubbe ile örtülüdür. Soğukluk dairevi ışık gözleri ile 

aydınlatılmıştır (Şekil 4.56.). 

  

Şekil 4. 56: Süleyman Bey Hamamı soğukluk 

giriş kapısı ve soğukluk 2018 

Şekil 4. 57: Süleyman Bey Hamamı soğukluk 

kalan kısım ve sıcaklığa geçiş kapısı. 

2018. 

Soğukluğun kuzey duvarından açılan kapıdan 2.30 x 3.15 m ölülerindeki yuvarlak 

kubbeli tıraşlık mekânına buradan da 3.05x3.10 m ölçüsündeki helaya geçilmektedir. 
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Sıcaklık mekânına, soğukluğun batı duvarından girilir. Sıcaklık kubbeli merkezi 

mekân etrafında aksiyal olarak planlanmış, dört eyvan ve dört halvet hücresinden oluşur. 

Üst örtüsüne geçiş üçgen bingilerle sağlanıp, 520 m çapında kubbedir. Sıcaklığın 

aydınlatması kubbenin üzerinde açılan üç kademeli sekiz ışık gözü ile sağlanmıştır. 

Kubbenin tam altında konumlanan göbek taşı vardır. (Şekil 5.58.) 

Güney ve kuzey eyvanlar yaklaşık 3.55x 6.75 m ölçülerinde,  olup üzerleri sivri 

beşik tonoz ile örtülüdür. Doğu batı eyvanlar ise 3.75x3.70 m ölçülerindedir. Eyvanların 

üçü giriş kapıları hariç sekilerle çevrilidir. Kuzey eyvanda sıcaklığın giriş kapısı 

bulunduğu için yarım seki vardır. Güney yöndeki eyvanın duvarının ortasına su deposunu 

kontrol için açıklık konumlandırılmıştır. Hemen arkasında su deposu konumlanmıştır. 

Eyvanların üzeri sivri beşik tonozla örtülüdür. Halvetler yaklaşık 3.60 x 3.67 m 

ölçülerindedir. Üçgen bingili kubbelerin üstüne açılan daire formlu ışık gözleri ile 

aydınlatılmıştır (Şekil 4.60.), (Denktaş,1999:220) , (Dülgerler, 2006:200). 

 

 

Şekil 4. 58: Süleyman Bey Hamamı sıcaklık kısım 2018. 
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Şekil 4. 59: Süleyman Bey Hamamı halvet 

kısım 2018. 

Şekil 4. 60: Süleyman Bey Hamamı halvet 

kısmında ki üçgen bingiler. 2018. 

 

Şekil 4. 61: Süleyman Bey Hamamı sıcaklığın güney doğu köşesindeki halveti sauna olarak 

düzenlenmiştir.  

 

Şekil 4. 62: Süleyman Bey Hamamı sıcaklığın güney doğu köşesindeki batı eyvanı.  
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Sıcaklığın doğu tarafında su deposu ve külhan bulunmaktadır. Külhan kısmı, 1940 

yılında doğu yönünde açılan yol çalışmaları sırasında belediye tarafından yıkılmıştır  

(Denktaş, 1999:219). Yerine 1984 yılında yeni bir külhan eklenmiştir. 

Hamamın zemin ve duvarlarının 1.30 m.si mermerle kaplanmıştır. Hamamda 

moloz taş ve kaba yönlü taş kullanılmıştır. Hamamın kubbeleri sıralı moloz taş ile 

örülmüşken bugün içten ve dıştan sıvalıdır. Süleyman Bey hamamının soğukluk 

mekânının büyüklüğü, Selçuklu hamamlarında yapılan soğukluk kısımlarının ötesinde bir 

büyüklükte sahip olması nedeniye farklılık göstermektedir. Ancak Süleyman Bey 

Hamamı’nda bulunan aralık bölümünün olması, Anadolu’daki XII. yüzyılda yapılan 

Selçuklu hamamlarının kompozisyonlarına benzemektedir.  

  

Şekil 4. 63: Süleyman Bey Hamamı Eyvan 

sıcak su deposu kontrolü. 2018 

Şekil 4. 64: Süleyman Bey Hamamı halvet 

hücresi. 2018 

Günümüzde hamamda bezeme bulunmamaktadır. Önge soyunmalık kısmında bir 

şadırvandan bahsetmektedir, bu şadırvanın Karaman Müzesi’nde sergilenmektedir. 

Hamamda mevcutta özgün olmayan şadırvan bulunmaktadır. Önge duvarlarında geç 

dönem kalem işlerinden bahsetmektedir. (Şekil 4.67.) 

Sonuç olarak hamam; Aktekke Camii’nin karşısına yapılmış olması ve hamamın 

adının Karamanoğlu Süleyman Bey olması yapının plan şeması ve kullanılan malzemeler 

XIV. yüzyılda yapıldığını ortaya koymaktadır.  
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Şekil 4. 65: Süleyman Bey Hamamı (Kocatürk, arşivinden). 

Konyalı’nın hamam ile ilgili yazdıkları; duvar ve kubbelerinin kesme taş ile 

yapıldığını, kubbelerin kaplamalarının tamamen yok olduğunu ve üst örtülerinin yabani 

otlarla ve alyondoz ağaçlarla kaplı olduğunu, dönemin belediye başkanının külhan 

kısmını yıktığını yazmıştır. “ Hamama sekiz taş basamaklı merdiven ile inilir. Duvar 

kalınlığı 2.80 metredir. Hamamın dış soğukluğunun içten eni 12,60 derinliği 12,90 

metredir.” Soğuklukta şadırvanın olduğunu, “kubbenin ortasında büyük bir tepe 

penceresinden ışık şelalesi boşanır.” yazmıştır. “Soğukluğun solundaki kapıdan girince 

solda bir temizlik ve usturalık kubbesi görülür. Sağından iç soğukluğa geçilir. İçten içe 

eni ve boyu 6.67 metredir. Bu kubbenin solunda iç içe yuvarlak kubbeli iki halvet vardır. 

Bundan sonra hamamın içine girilir. Ortada alçak bir göbek taşı etrafında dört açık 

yıkanma yeri ve dört halvet vardır. Hamam 12 kurnalıdır. Hamamın güneyindeki 

bahçesinde hususi ellere verilmiştir. Hamamın hiçbir yerinde yapıldığı tarihi ve yaptıranı 

gösteren bir kayıt yoktur. Fatih devri Karaman Eyaleti vakıflarını tespit eden defterde bu 

hamamın vakfiyesinin kaybolduğu okunmaktadır.”  (Konyalı,1967:536) 

Konyalı ve Öngen’in hakkında ayrıntılı bilgi verdikleri orijinal şadırvanın çanak 

kısmı, Karaman Müzesin’de sergilenmektedir (Erat, 1997:179). 
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Şekil 4. 66: Süleyman Bey Hamamı eski 

fotoğrafları 1984 (Konya V.B.M. 

arşivinden). 

Şekil 4. 67: Süleyman Bey Hamamı eski 

fotoğrafları, kalem işleri 1984  (Konya 

V.B.M. arşivinden). 

  

Şekil 4. 68: Süleyman Bey Hamamı eski 

fotoğrafları 1984  (Konya V.B.M. 

arşivinden). 

Şekil 4. 69: Süleyman Bey Hamamı eski 

fotoğrafları giriş kapısı 1984 (Konya 

V.B.M. arşivinden). 

 

Şekil 4. 70: Süleyman Bey Hamamı (Koçak, arşivinden, yıl: bilinmiyor). 
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Tablo 4. 4: Süleyman Bey Hamamı Çözümle Tablosu- Mevcut Durum. 

Yapının Bulunduğu Yer

Tescil Tarihi ve Numarası

MERKEZ HALVET MERKEZ EYVAN HALVET

13.28x13.32 1.70x3.90 3.05x3.10 2.30x3.15 6.70x6.80 3.00x3.00 5.34x5.70 3.75x3.70 3.60x3.67 3.40x15.60 4.57x1860

Kubbe Beşik Tonoz Aynalı Tonoz Aynalı Tonoz Kubbe Kubbe Kubbe Beşik Tonoz Kubbe Beşik Tonoz Beşik Tonoz

Kubbe Beşik Tonoz Teras Teras Kubbe Kubbe Kubbe Teras Kubbe Teras Teras

Pandantif I I I Türk Üçgeni Türk Üçgeni Pandantif I Türk Üçgeni I I

I
I

var

Mermer

ahşap

ahşap

sekizgen I I I I I I I I

daire daire daire daire daire daire daire daire daire

I I I I I I I I I I I

basık kemer sivri kemer sivri kemer sivri kemer sivri kemer sivri kemer sivri kemer sivri kemer sivri kemer bilinmiyor bilinmiyor

mermer

mermer mermer mermer mermer mermer mermer

mermer mermer mermer mermer mermer mermer

Dış Taş Taş Taş Taş Taş Taş Taş Taş Taş Taş

İç Alçı Sıva Fayans Kap. Fayans Kap. Fayans Kap. Fayans Kap. Fayans Kap. Fayans Kap. Fayans Kap. Fayans Kap. Sıva Sıva

Mermer Mermer Mermer Mermer Mermer Mermer Mermer Mermer Mermer bilinmiyor bilinmiyor

Çinko Çinko Çinko Çinko Çinko Çinko Çinko Çinko Çinko Çinko Çinko

Taş I I I Taş Taş Taş I Taş bilinmiyor bilinmiyor

Şadırvan I I I I I I I I I I

KÜLHAN

HaçvariKaramanoğlu Beyliği Dönemi Konya Vakıflar Bölge M.Mülkiyeti

Yapının Adı
Süleyman Bey Hamamı Tahsin Ünal Mahallesi Aktekke Cami Yanı

Kullanım Durumu Hamam

Yapım Tarihi XIV. yy 20.10.1979-A-1971 Çifte/Tek Hamam Tek Hamam

Plan Tipi

İç
Üst Örtü

Dış

Plan Boyutu

Yapıldığı Dönem Beyliği

Çözümleme (Tespit) Tablosu-Mevcut Durum

SOYUNMALIK ARALIK HELA TRAŞLIK
SOĞUKLUK (ILIKLIK) SICAKLIK

SU DEPOSU

Seki

Geçiş Ögesi

Ayakkabı Nişi

Havlu Kurutma

Şadırvan

Asma Kat

Merdiven

Aydınlık Feneri

Işık Gözü
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Bezeme
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Kurna
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4.4. Sekiz (Seki) Çeşme Hamamı 

Sekiz (Seki) Çeşme Hamamı, Karaman Merkez ilçesinde Seki Çeşme 

mahallesinde 506 ada 1 parselde bulunmaktadır (Şekil 4. 72.). Tescil tarihi ve numarası 

“13.1.1978,A-924” olan bu hamam Karamanoğlu İbrahim Bey’in imaretinin 

vakfiyelerinde, bulunduğu mahalle “Sekiz Çeşme” ve hamamda “Sekiz Çeşme Hamamı” 

olarak geçer. Mahallede eskilerde sekiz çeşme olması sebebiyle bu adı aldığını 

düşünülmektedir (Konyalı, 1967:533). Günümüzde halen hamam işlevini gerçekleştirir. 

Hamamın yazılı kitabesi yoktur fakat Karaman İbrahim Bey İmaretinin Vakıfları arasında 

Seki Hamam da sayılmaktadır. Hamamın yapılış tarihinin 1432 yılı öncelerinde olduğu 

ve yaptıranın Karamanoğlu II. İbrahim Bey olduğu söylenmektedir (Dülgerler, 

2006:209). Bu bilgilere göre hamam XV. yüzyıl hamamıdır. 

 

Şekil 4. 71: Sekiz Çeşme Hamamı erkekler ve kadınlar kısmı doğu cepheden görünüm. 2019. 

 

Şekil 4. 72: Sekiz Çeşme Hamamı vaziyet planı (2012-2016 Koruma amaçlı imar planı. 

Düzenleyen: Atik, 2019) 
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Seki Çeşme Hamamı çifte hamam olarak inşa edilmiştir. Güneybatı- kuzeydoğu 

istikametinde gelişen hamamın kadınlar kısmı güneybatıda yer alır (Şekil 4.73.). Tipik 

Türk hamamlarında görülen çifte hamam mimari özellikleri görülür. Erkekler kısmı 

kadınlar kısmına göre daha büyük ve daha özenli yapılmıştır. Mahremiyet düşüncesi ile 

erkekler kısmının girişi ana caddeye, kadınlar kısmının giriş kapısı da ara sokağa açılır 

(Şekil 4. 94.). 

      Seki Çeşme Hamamı’nın kadınlar kısmında çok tahribat olmasından dolayı hamam 

bir dönem tek hamam şeklinde hizmet vermiş, “1991 yılında da tamamen halka 

kapatılmıştır” (Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Rölöve raporu 2006). 

 

Şekil 4. 73: Sekiz (Seki) Çeşme Hamamı (Konya V. B. M. Arşivi). 
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Erkekler Bölümü; 

Erkekler kısmı haçvari plana sahiptir ve hiyerarşik plan düzeninde soyunmalık, 

aralık, soğukluk, üç eyvanlı köşe halvet hücreli sıcaklık kısımlarından oluşur. 

 

Şekil 4. 74: Sekiz Çeşme Hamamı erkekler kısmı kuzey doğu tarafından görünüm. 2018. 

Hamamın kuzey batı cephesinden basık kemerli bir giriş kapısından soyunmalığa 

girilir. Soyunmalık kısmı, hamamın genel kütlesine hakimdir. Eski fotoğraflarda; 

soyunmalığın kuzeydoğu yönündeki duvarı, dışardan iki eğimli payandalar ile 

desteklendiğini görülmektedir (Şekil 4.75). Fakat 2006 yılındaki restorasyondan sonra 

kaldırılmıştır. 

 

Şekil 4. 75: Sekiz Çeşme Hamamı erkekler kısmı kuzey batı cephesinden görünüm. 2018. 

Bu kısmın giriş kapısına 1960’lı yıllarda iki bölümlü bir mekân ilave edilmiştir ve 

güneybatı yönünde 3.00 x3.24 m ölçülerinde bir eyvanla genişletilmiştir. Eyvanın üzeri 

sivri beşik tonozla örtülüdür. (Denktaş, 1999:231) 
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Soyunmalık mekanı 9.50x9.40 m ölçülerinde olup bu mekânın üst örtsü yaklaşık 

10 m çapındaki kasnaksız kubbe ile örtülmüştür. (Şekil 4. 76.) Kubbe üçgen bingilerin 

üzerine oturur, tam tepesinde 1 m yarıçapında bir ışık gözü görülmektedir. 

 Kubbenin tam altında bulunan orijinal şadırvan günümüze ulaşmamıştır. Bu 

şadırvan “Sekizgen planlı bir kaide ile hazinenin ortasına yerleştirildiği anlaşılan dıştan 

dışa 0.93 x 1.07 m ölçüsünde ve 0.55 m yüksekliğinde bu çanağın dış ve iç yüzeyleri 

değişik mukarnas kompozisyonuyla süslenmiştir” (Önge, 1995:42). 

 

Şekil 4. 76: Sekiz Çeşme Hamamı erkekler kısmı soyunmalık. 2018. 

Soyunma mekânına girildiğinde tam karşıdaki duvarda sivri kemerli kapıdan 

aralık kısmına girilir. Aralık mekânı 1.80 x 3.80 m ölçülerindedir. Üzeri beşik tonozla 

örtülmüştür, aralığın aydınlatması tonozun üstüne açılan bir ışık gözüyle sağlanmıştır. 

Aralığın güney duvarının olduğu yerden de helaya geçilir. 2.43x3.04 m ölçülerinde olan 

bu mekân 1980’li yapılan onarımda değiştirilmiş üst örtüsü eşik tonoz iken yerine beton 

dökülmüştür (Denktaş, 1999:224). 

Soğukluk mekânına aralığın batı duvarından açılan sivri kemerli kapıdan girilir. 

Soğukluk mekânı 5.80m x5.90 m ölçülerinde kare bir mekândır (Şekil 4. 77.). Üzeri 

üçgen bingilerle desteklenen kubbe ile örtülüdür. Kubbenin üstünde beş adet ışık gözüyle 

aydınlatılır. Hamam, 2006 yılında restorasyon geçirmeden önce bu mekânda sekiler 

vardır. Tam ortasında da devşirme bir sütun başlığından suluk yapılmıştır. İçi 

mukarnaslarla süslenmiş, derinleştirilmiştir. Fakat günümüzde soğukluk kısmına havuz 

yapılmıştır, bu bezeme ve sekiler günümüze ulaşamamıştır. 
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Şekil 4. 77: Sekiz Çeşme Hamamı erkekler kısmı, soğukluk mekânı. 

 

Şekil 4. 78:  Sekiz Çeşme Hamamı erkekler kısmı sıcaklığa geçiş ve yeni açılan halvet kapısı. 

2019 

Sıcaklık mekânına soğukluğun güney doğu köşesinden girilir. Sıcaklık kubbeli 

merkezi bir mekân etrafında aksiyal olarak konumlanmıştır. Sıcaklık mekânında üç eyvan 

ve üç halvet tam ortada da göbek taşı bulunmaktadır. Eyvanlar 3.00 x3.11 m ölçülerinde 

olup üzerleri sivri beşik tonozla örtülüdür. Güney yönündeki eyvan sauna olarak revize 

edilmiştir. Doğu eyvanın duvarının ortasına açılan açıklıkla su deposu kontrolü 

yapılmaktadır. Kuzey ve doğu eyvanların da  0.16 m yükseklikte 0.51 m genişlikte 

sekilerle çevrilidir.  

Sıcaklık bölümünde bulunan halvetlerde 3.00m x 3.00m ölçülerinde olup, 

kubbeler ile örtülüdür (Şekil 4.82.). Kubbelere geçiş üçgen bingilerle sağlanır. Bu üç 

halvette kubbelerin üstüne açılan birer adet daire şeklinde ışık gözleri ile aydınlatılır.  

Kuzey doğu eyvanının kuzey tarafından tıraşlığa geçilir. Tıraşlık kısmı 2. 00 m  x 2.80 m 
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ölçülerinde olup, üzeri beşik tonozla örtülüdür tonozun üstüne yapılan ışık gözüyle 

aydınlatılır. 

Denktaş “Hamamın bu bölümünde orijinal kurna ve ayna taşı bulunmaktadır” 

(Dentaş, 1997:264). Şeklinde bahsetse de 2006 yılındaki restorasyondan sonra bu mimari 

elemanlardan eser kalmamıştır.  

  

Şekil 4. 79: Sekiz Çeşme Hamamı erkekler 

sıcaklık kısmı 

Şekil 4. 80: Sekiz Çeşme Hamamı erkekler 

sıcaklık kısmı Kuzey eyvanı 

 

Şekil 4. 81: Sekiz Çeşme Hamamı erkekler bölümü sıcaklık kısmı, soldan sağa eyvan, halvet, 

eyvan fakat günümüzde sauna odası. 
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Şekil 4. 82: Sekiz Çeşme Hamamı erkekler sıcaklık kısmı halvet hücresi. 

  

Şekil 4. 83: Sekiz Çeşme Hamamı erkekler 

sıcaklık merkezi kubbe ve ışık gözleri. 

2019 

Şekil 4. 84: Sekiz Çeşme Hamamı erkekler 

kısmı iptal edilen halvet kapısı. 2019 

Hamamın soğukluk kısmının doğu duvarında bulunan halvet hücresi sıcaklığa 

açılmaktaydı fakat bu kapı iptal edilip, (Şekil:4.84.) Bu halvet hücresine soğukluktan 

girilmeye başlanmıştır. (Şekil4. 78.) Halvet hücresi yaklaşık 3.24 m x3.40 m 

ölçülerindedir. 

Kadınlar Bölümü;  

Kadınlar kısmının giriş kapısı 318. nolu sokağa açılır (Şekil 4.85.). Soyunmalık 

kısmına güneyden dıştan altı içten yedi basamakla girilmektedir. Yaklaşık olarak 11.50 

m x 7.40 m ölçülerindedir. Soyunmalık kısmının kubbesi tamamen yenilenmiş ve düzgün 
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kesme taş ile üçgen bingilere oturan kubbe ile kapatılmıştır. 2006 yılı öncesi tamamen 

yıkılan bu mekânda soyunmalıkta sekiler yerine soyunma odaları yapılmıştır.  

 

Şekil 4. 85: Sekiz Çeşme Hamamı kadınlar kısmı giriş kapısı. 2019. 

  

Şekil 4. 86: Sekiz Çeşme Hamamı kadınlar kısmı. 2018. 

Soyunma bölümünün güney doğusu duvarından 1.56 m x 2.40 m ölçülerindeki 

aralık mekânına geçilir. Bu mekân tonozun üstünde açılan bir adet ışık gözü ile 

aydınlatılmıştır. 2006 yılı restorasyonundan sonra buraya hela ve tıraşlık bölümü 

eklenmiştir.  Önge, soyunmalık  bölümü duvarlarında kalem işlerinden bahseder fakat 

günümüzde soyunmalık kısmı yeniden yapıldığı için bu konuyla ilgili bir belge fotoğrafa 

da rastlamamıştır. 

Aralık mekânının güney doğu köşesinden kemerli kapıdan sıcaklık mekânına 

geçilir. Sıcaklık mekânı yaklaşık 4.85x4.88 m ölçülerindedir. Üzeri 4.70 m çapında bir 

kubbeyle örtülür kubbeye geçiş üçgen bingiler ile sağlanır. Kubbenin üstünde beş adet 
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ışık gözleri vardır.  Kubbenin tam altında göbek taşı konumlanır. Göbek taşı 3.75x4.10 

m ölçülerindedir (Şekil 4. 87.). 

 

Şekil 4. 87: Sekiz Çeşme Hamamı kadınlar kısmı sıcaklık mekânı sağdan sola eyvan ve iki 

halveti. 2019. 

Sıcaklık mekânında bir eyvan ve iki halvet bulunur. Eyvanın üstü beşik tonozla 

örtülü olup yaklaşık 2.09  x 2.24 m ölçülerindedir. Sıcaklıktan 0.20 m kadar yükseltilmiş 

sekilerle çevrilidir. Sıcaklığın güney duvarında iki adet halvet bulunur. Halvetin de üst 

örtüleri kubbeyle örtülüdür, duvarların kubbeye geçişi üçgen bingilerle sağlanmıştır.  

  

Şekil 4. 88: Sekiz Çeşme Hamamı kadınlar 

kısmı sıcaklık mekânı kubbesi. 2019. 

Şekil 4. 89: Sekiz Çeşme Hamamı kadınlar 

kısmı sıcaklık mekânı. 2019. 

Fakat bu üçgen bingileri günümüzde oldukça zor anlaşılmaktadır. Sebebi ise 

hamamın duvarlarının cam mozaiklerle kaplanmıştır.  Halvetler üst örtülerindeki bir adet 

ışık gözleriyle aydınlatılmıştır.  Su deposu hem kadınların hem de erkeklerin sıcaklıkları 
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bölümleri boyunca uzanır. Su deposu 3.00mx18.20m olup üzeri beşik tonozla örtülüdür. 

Külhan su deposunun arkasında güney doğu tarafında konumlanmıştır. (Tablo 4. 5.) 

  

Şekil 4. 90: Sekiz Çeşme Hamamı kadınlar 

kısmı sıcaklık mekânı eyvan ve giriş 

kapısı. 2019. 

Şekil 4. 91: Sekiz Çeşme Hamamı kadınlar 

kısmı sıcaklık halvet. 2019. 

  

Şekil 4. 92: Sekiz Çeşme Hamamı kadınlar 

kısmı sıcaklık halvetteki üçgen bingiler. 

2019. 

Şekil 4. 93: Sekiz Çeşme Hamamı kadınlar 

kısmı sıcaklık eyvan. 2018. 
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Şekil 4. 94: Sekiz Çeşme Hamamı kurnalar. 2019.  

Konyalı’nın hamam ile ilgili yazdıkları; “Hamam erkekli ve kadınlı çifttir. 

İbrahim bey imaretinin iç dershane kapısının üstündeki kitabenin dördüncü ve beşinci 

satırında (Larende’de  Sinle Köyü’nde Sekizçeşme Hamamı) Erkekler hamamının 

soyunma yerini içi ve dışı muntazam kesme taşla yapılmış ve kaplanmış muhteşem bir 

kubbe örter. Ortada yaprak şeklinde bir şadırvan var idi. Bu Türk taşçılık san’atının 

şaheser bir örneği idi. Son yıllarda buraya beton bir havuz yapılmış ve muhteşem eser 

hamamın kapı aralığına atılmıştır. Hamamda göbektaşı, üç açık ve üç kapalı yıkanma 

yeri, altı kurna vardır. Hamam dışarıdan sol tarafından iki payende ile desteklenmiştir. 

Kadınlar kısmında üç kubbe altında dört kurna vardır, 80 ton su alır bir kazandan her iki 

hamam istifade ediyor. Hamamın erkekler kısmının kapısının yeri değiştirilmek suretiyle 

asaleti bozulmuştur. Kadınlar kısmında Keçe pişirirlerdi. Kadınlar hamamının soyunmma 

yerinin kubbesi çökmüştür.” (Konyalı, 1967:534) 

Yapıya Ait Eski Fotoğraflar; 

 

Şekil 4. 95: Sekiz Çeşme Hamamı 1991. (Kocatürk, arşivinden). 
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Şekil 4. 96: Sekiz Çeşme Hamamı 1991. (Kocatürk, arşivinden). 

 

Şekil 4. 97: Sekiz Çeşme Hamamı (Tarihi Bilinmiyor). (Koçak, arşivinden ). 

 

Şekil 4. 98: Sekiz Çeşme Hamamı 1991. (Kocatürk, arşivinden). 
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Tablo 4. 5: Seki Hamamı Çözümleme Tablosu- Mevcut Durum. 

Yapının Bulunduğu Yer

Tescil Tarihi ve Numarası

MERKEZ HALVET MERKEZ EYVAN HALVET
9.50x9.40 1.80x3.80 2.43x3.04 2.00x2.80 5.80x5.90 3.00x3.00 3.76x4.55 3.00X3.11 3.00x3.00

11.50x7.40 1.20x170 129x170 I I I 4.85x4.88 2.09x2.24 3.08x3.01

Erkek K. Kubbe Beşik Tonoz Beşik Tonoz Aynalı Tonoz Kubbe Beşik Tonoz Kubbe Beşik Tonoz Kubbe

Kadın K. Kubbe Beşik Tonoz Beşik Tonoz I I I Kubbe Beşik Tonoz Kubbe

Erkek K. Kubbe Teras Teras Teras Kubbe I Kubbe Teras Kubbe

Kadın K. Kubbe Teras Teras I I I Kubbe I Kubbe

Türk Üçgeni I I I Türk Üçgeni I Pandantif I Türk Üçgeni

Türk Üçgeni I I I I I Türk Üçgeni I I

Erkek K. I

Kadın K. I

Erkek K. I

Kadın K. I

Erkek K. I

Kadın K. I

Erkek K. I

Kadın K. I

Erkek K. ahşap

Kadın K. ahşap

Erkek K. ahşap

Kadın K. ahşap

Erkek K. sekizgen I I I sekizgen I sekizgen I I

Kadın K. altıgen I I I I I I I I

Erkek K. daire daire daire daire daire daire daire daire daire

Kadın K. I daire daire daire I I daire I daire

Erkek K. I I I I I I I I I

Kadın K. I I I I I I I I I

Erkek K. pvc sivri kemer sivri kemer sivri kemer sivri kemer sivri kemer sivri kemer sivri kemer sivri kemer

Kadın K. sivri kemer sivri kemer pvc pvc I I sivri kemer I sivri kemer

Erkek K. mermer

Kadın K. mermer

Erkek K. mermer I mermer I mermer mermer

Kadın K. mermer mermer

Erkek K. mermer I mermer I mermer mermer

Kadın K. mermer mermer mermer

Erkek K. Taş I Taş Taş Taş Taş Taş Taş Taş

Kadın K. Taş Taş Taş Taş Taş Taş Taş Taş Taş

Erkek K. Alçı Sıva Cam Mozaik Cam Mozaik Cam Mozaik Cam Mozaik Cam Mozaik Cam Mozaik Cam Mozaik Cam Mozaik

Kadın K. Alçı Sıva Cam Mozaik Cam Mozaik Cam Mozaik I I Cam Mozaik Cam Mozaik Cam Mozaik

Erkek K. Mermer Mermer Mermer Mermer Mermer Mermer Mermer Mermer Mermer

Kadın K. Mermer Mermer Mermer Mermer I I Mermer Mermer Mermer

Erkek K. Kiremit Çimento Çimento Çimento Kiremit Çimento Kiremit Çimento Kiremit

Kadın K. Kiremit Çimento Çimento Çimento I I Kiremit Çimento Kiremit

Erkek K. Taş I I I Taş I Taş I Taş

Kadın K. Taş I I I I I Taş I Taş

Erkek K. I I I I I I I I I

Kadın K. I I I I I I I I I

Yapıldığı Dönem Beyliği Karamanoğlu Beyliği Dönemi Mülkiyeti Konya Vakıflar Bölge M. Plan Tipi Erk.: Haçvari Kad.: Çifte Halvetli

Çözümleme (Tespit) Tablosu-Mevcut Durum

SOYUNMALIK ARALIK HELA TRAŞLIK
SOĞUKLUK (ILIKLIK) SICAKLIK

SU DEPOSU KÜLHAN

Teras Teras

Geçiş 

Ögesi

Erkekler Kısmı

Yapının Adı Seki(Sekiz) Çeşme Hamamı Sekiz Çeşme Mh. Kentsel Sit Alanı İçinde Kullanım Durumu Hamam (Özgün)

Yapım Tarihi XV. yy 13.01.1978, A-924 Çifte/Tek Hamam Çifte Hamam

Kadınlar Kısmı

Plan 

Boyutu

Erkekler Kısmı
3.00x1820 4.57x1860

Kadınlar Kısmı

Üst Örtü

İç Beşik Tonoz Beşik Tonoz

Dış

Havlu Kurutma

Şadırvan

Seki

Ayakkabı Nişi

Aydınlık Feneri

Işık Gözü

Asma Kat

Merdiven

Göbektaşı

Kurna

Pencere

Kapı bilinmiyor bilinmiyor

Yıkanma Sekisi

Y
a

p
ı 

M
a
lz

em
es

i

D
u

v
ar

 K
ap

.

Dış Taş Taş

İç Sıva

bilinmiyor

Bezeme

Sıva

Döşeme 

Kaplaması
bilinmiyor bilinmiyor

Ü
st

 Y
ap

ı

Kubbe/Çatı Kiremit Kiremit

Geçiş Elm. bilinmiyor
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4.5. Yeni (Nuh Paşa) Hamamı 

Yeni (Nuh Paşa) Hamamı, Karaman Merkez ilçesinde Topucak Mahallesi’nde 

597 ada 1 parselde bulunmaktadır (Şekil 4. 99). Tescil tarihi ve numarası “13.12.1986, 

A-1879” olan bu hamamın Nuh Paşa kendi camisine gelir olarak yaptırmıştır. Evliya 

Çelebi “Karaman’da (Nuh Paşa’nın Yeni Hamamı) şeklinde yazmıştır. Caminin 

kitabesine göre Nuh Paşa Camii; H.1005/ M. 1596 yılında yaptırılmıştır. Hamamın bu 

yıllarda yapıldığını varsayılır ise bir XVI. yüzyıl yapısı olmaktadır. Hamam çifte hamam 

olarak inşa edilmiştir. Günümüzde halen hamam olarak kullanılmaktadır. 

 

Şekil 4. 99: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı vaziyet planı (2012-2016 koruma amaçlı imar planı. 

Düzenleyen: Atik, 2019) 

 

Şekil 4. 100: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı dışardan görünüm öndeki kütle erkekler kısmı ve kapısı 

gerideki kütle kadınlar kısmı ve kapısı. 2019. 
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Şekil 4. 101: Yeni Hamam Planı (Önge, 1995:36) 

Yeni hamam çifte hamam mimarisine sahiptir.  Erkekler bölümü daha büyük, daha 

gösterişli yapılmıştır (Şekil 4. 101.). Hamam Osmanlı Beyliği döneminde yapıldığı için 

yapısal, mimari elemanlar, taşıyıcı sistemi, bezemeleri bakımından diğer hamamlara göre 

farklılık gösterir. Bu hamam diğer hamamlara göre en ihtişamlı, bezeme elemanı fazladır. 

Erkekler Bölümü; 

Erkekler bölümü kuzey-güney yönünde gelişir. Soyunmalık, aralık, soğukluk, 

sıcaklık ve eyvan halvetlerden oluşan hiyerarşik düzendedir.  



 

99 

 

 

Şekil 4. 102: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı dışardan görünümü erkekler kısmı. 2019. 

 Hamamın erkekler bölümünün plan şeması yıldız biçimli sıcaklık tipi olan 

haçvari plan tipidir (Şekil 4. 101.). Soyunmalık mekânına kuzey taraftan girilir. 

Soyunmalık kısmı oldukça büyük yapılmıştır. Yaklaşık olarak 11.10 m x11.34 m olan bu 

mekân köşelerdeki yüzeysel kemerlerle kubbesi desteklenir. Günümüzde kubbe örtüsü 

özgün değildir. Soyunmalık mekânında kapı açıklıkları hariç çepeçevre iki katlı soyunma 

kabinleri yapılmıştır (Şekil 4. 103.). 

 

  

Şekil 4. 103: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı erkekler kısmı soyunmalık mekânı. 2019 
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Aralık bölümüne soyunmalığın güney tarafından sivri kemerli kapıdan girilir. 

Yaklaşık 1.35 m x3.03 m ölçülerindedir. Bu mekânın üzeri beşik tonozla örtülü olup 

tonoz üzerine açılan üç adet dairevi ışık gözleriyle aydınlatılır. Aralığın batı duvarına 

açılan sivri kemerli kapıdan bir koridora geçilir bu koridorun karşısında da hela bulunur.  

Koridor 1.24 m x 3.54 m ebatlarındaki olup üst örtüsü beşik tonozla örtülür. Tonozun 

üstünde iki adet ışık gözleri vardır. Hela kısmı 1.58 m x 1.60 m olup üzeri kubbe ile 

örtülüdür. Kubbenin üstünden ışık gözleri ile aydınlanır (Şekil 4. 104.). 

  

Şekil 4. 104: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı erkekler kısmı aralık hela. 2019. 

Soğukluk kısmına aralığın doğu tarafından girilir. Üst örtüsü kubbedir. Kubbeye 

geçiş köşelerdeki üçgen bingiler ile sağlanır. Kubbenin üstünde kırk dokuz adet dairevi 

formlu ışık gözleri vardır (Şekil 4. 105.). 

 

Şekil 4. 105: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı soğukluk kısmı ışık tavanı. 2019. 

Bu mekânda 2006 yılında geçirilen restorasyondan sonra karşılıklı iki adet olan 

eyvanın kuzey batı yönündekine havuz yapılmıştır. Eyvanların ölçüsü 3.55 m x3.65 m dir 
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(Şekil 4.106.). Üst örtüleri aynalı tekne yıldız motifleri şeklinde ışık gözleri ve bunların 

etrafında simetrik olarak altı adet altıgen ışık gözleri bulunmaktadır. Soğukluğun güney 

cephesinden sivri kemerli bir kapıdan sıcaklık mekânına geçilir.  

  

Şekil 4. 106: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı soğukluk kısmı sağdaki ortadaki kemer, soldaki 

eyvan. 2019. 

  

Şekil 4. 107: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı soğukluk kısmı sağdaki ortadaki kemer, soldaki 

eyvan. 2019. 

Sıcaklık mekânı niş, eyvanlar ile köşe halvet hücrelerinden oluşmaktadır. Bu 

eyvan ve nişler merkezi mekân etrafında ışınsal olarak konumlanır. Kubbenin tam altında 

sıcaklık mekânının merkezinde sekizgen bir göbek taşı bulunur (Şekil 4. 108.). Sıcaklık 

mekânında altı adet niş, iki adet eyvan, her bir eyvanda da ikişer adet halvet hücresi 

bulunmaktadır. Sıcaklığın kubbesi merkezi kubbe etrafında sivri kemerlerin üzerine 
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oturur. Sıcaklığa mekânının giriş kapısının tam karşısında bulunan nişin duvarındaki 

açıklıktan su deposu kontrolü yapılır. 

Sıcaklık mekânının kubbesinin tam merkezinde altı kollu yıldızın etrafına 

yerleştirilen altı adet dairevi ışık gözü vardır. Kubbenin eteklerinde de üçerli kümeler 

halinde bulunan toplam 48 adet dairevi ışık gözleri ile vardır. Mekândaki nişlerin üzerleri 

düz bir blok taşla örtülü olup, aydınlatmak için üzerlerinde değişik düzenlemelerde 

yapılan altıgen formlu ışık gözleri mevcuttur (Şekil 4.108.). 

  

  

 Şekil 4. 108: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı erkekler kısmı sıcaklık mekânı. Sırası ile niş ve 

eyvanlar. 2019 
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Şekil 4. 109: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı erkekler kısmı sıcaklık mekânı. Sırası ile niş ve 

eyvanlar. 2019 

  

Şekil 4. 110: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı erkekler kısmı sıcaklık Doğu ve Batı eyvanları. 2019. 

  

Şekil 4. 111: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı erkekler kısmı eyvanda ki ışık gözleri. 2019. 
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Halvetlerin ölçüsü yaklaşık olarak 3.00m x3.00m olup, üst örtüleri köşelerde 

tromplara oturan kubbeler ile örtülüdür. Güney-batı, güney-doğu ve kuzey-batı 

yönlerindeki halvetlerin kubbe üzerinde yedi adet dairevi formda ışık gözü vardır.  

Kuzeydoğu yöndeki halvetle ilgili Denktaş, M “ kubbenin tepesine dört kademeli ve 

ışınsal olarak açılan altıgen formlu toplam yirmi üç adet ışık gözüyle aydınlatılmıştır” 

(Denktaş, 1999:233). Fakat bu halvet günümüzde sauna olarak revize edildiğinden dolayı 

üst örtüsü ahşap ile kapatılmıştır bu sebeple ışık gözleri görülememiştir (Şekil 4.112.). 

    

Şekil 4. 112: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı erkekler kısmı Güney Batı halvet (Sauna) Kuzey 

Doğu halveti ve kubbesi (Buhar Odası). 2019. 

Kadınlar Bölümü; 

Hamamın kuzeydoğu tarafından kadınlar bölümünün soyunmalığına girilir. Bu 

kısımda iki katlı soyunma odaları mevcuttur (Şekil 4.113.). Soyunmalık kısmının 

kuzeybatı köşesindeki eyvan günümüzde mutfak alanı olarak kullanılmaktadır. Üst örtüsü 

beşik tonozdur (Şekil 4.114.). 

 

Şekil 4. 113: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı soyumalık. 2018. 
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Şekil 4. 114: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı soğukluktaki eyvan. 2018. 

  

Şekil 4. 115: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı soğukluktaki üst örtüsü. 2018. 

Soyunmalık kısmının yıkılan kubbesi 2005 yapılan restorasyon da üçgen bingilere 

oturan kubbe yeniden yapılmıştır (Şekil 4. 115.). Soyunmalığın güney doğu duvarından 

aralığa girilir. Aralık kısmı 1.10 m x 2.50 m ölçülerindedir. Bu mekânın üzeri beşik 

tonozla örtülüdür. Aralığın güney duvarından helaya geçilir. Bu kısım 2.10m x 2.10m 

ölçülerinde kare bir mekân olup, üst örtüsü aynalı tonozdur.  

  

Şekil 4. 116: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı aralık ve üst örtüsü 2018 
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Aralığın güneybatı duvarından soğukluğa girilir. Soğukluk mekânı 4.26m x 4.28m 

ölçülerinde olup üst örtüsü kubbedir. Burada bir adet orijinal kurna bırakılmıştır (Şekil 

4.119.). 

  

Şekil 4. 117: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı soğukluk. 2018. 

 

Şekil 4. 118: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı soğukluk ve sıcaklığa geçilen kapı. 

2018 

  

Şekil 4. 119: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı soğukluk üst örtüsü, ışık gözleri, 

orijinal kurna. 2018. 
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  Soğukluk mekânının güney duvarının ortasına açılan sivri kemerli kapıdan 

sıcaklığa geçilir. Sıcaklık mekânında merkezi kubbe etrafında iki eyvan ve iki halvet 

bulunmaktadır (Şekil 4. 121.). Sıcaklık mekânı merkezi kubbeyle, karşılıklı eyvanların 

üzeri ise beşik tonozla örtülüdür. Günümüzde batı eyvanın olduğu kısma 60 cm 

yükseklikte seki yapılmıştır. Muhtemelen özgün planında göbek taşı olmadığı için böyle 

bir çözüm üretilmiştir (Şekil 4.120.). 

 

Şekil 4. 120: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı sıcaklık Güney eyvan. 2018. 

  

Şekil 4. 121: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı sıcaklık mekânı. 2018. 
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Şekil 4. 122: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı sıcaklık Kuzey eyvan. 2018. 

  

Şekil 4. 123: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı sıcaklık Kuzey Güney eyvan sauna. 

2018. 

 

Şekil 4. 124: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı sıcaklık Kuzey eyvan. 2018. 
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Sıcaklığa girdiğimizde tam karşımızdaki iki halvetin üzeri de kubbeler ile 

örtülüdür. Doğu halvetinin üst örtüsünde daire formlu bir adet ışık gözü vardır. Batı 

halvetinde ise beş adet daire formlu ışık gözü vardır (Şekil 4.125.). 

  

Şekil 4. 125: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı Güney Doğu halvet. 2018. 

  

Şekil 4. 126: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı güneş enerjisi paneli 1. Foto.: 2018, 2. Foto.: 2019 

Yeni Hamam’ın sıcak su deposu, 3.10 m x 15.60 m ölçülerindedir. Üzeri beşik 

tonozla örtülüdür (Tablo 4. 6.). Külhan kısmı 1960’lı yıllarda yenilenmiştir (Denktaş, 

1999:234).  

 Yeni Hamam, XVI. yüzyılda yapılan Osmanlı hamamları mimarisini yakın bir 

plan şemasında yapılmıştır. Hamamların hem erkekler hem de kadınlar kısmında bezeme 

elemanları olarak yıldızlı, yuvarlak, altıgen formlu ışık tavanları yapılmıştır.  

Konyalı’nın hamam ile ilgili yazdıkları; “yıkılan soğukluğunun kubbesi yerine ahşap 

örtülü adi bir dam yapılmıştır. (Şekil 4.127) Hamam muntazam kesme taş ile yapılmıştır. 
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Soğukluğunu büyük bir kubbe örter. Sağında ve solunda birer temizlenme halveti ve 

ortasında tas şeklinde göbekli bir fiskiye vardır. İçeride yedi açık ve köşelerinde karşılıklı 

dört kapılı halvet vardır. Hamam 12 kurnalıdır. Hamam senelerce metruk kaldıktan sonra 

ihya edilmiş ve içine sağ su alınmıştır. Hamamın solunda küçük hamam denilen Kadınlar 

kısmı vardır. Burasının da soğukluğu çökmüş dört halveti vardır.” (Konyalı, 1967:538). 

Yapıya ait eski fotoğraflar; 

 

Şekil 4. 127: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı 1975. (Kocatürk, arşivinden). 

 

Şekil 4. 128: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı 1994.  (Kocatürk, arşivinden) 

 

Şekil 4. 129: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı erkekler kısmı soyunmalık 1975 (Kocatürk, 

arşivinden). 
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Şekil 4. 130: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı erkekler kısmı soğukluk 2012  (Kocatürk, 

arşivinden). 

   

Şekil 4. 131: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı erkekler kısmı sıcaklık ve halvet hücresi. 2012  

(Kocatürk, arşivinden). 

 

Şekil 4. 132: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı soğukluk 2012. (Kocatürk, 

arşivinden). 
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Şekil 4. 133: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı sıcaklık  2012  (Kocatürk, arşivinden). 

 

Şekil 4. 134: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı kadınlar kısmı halvet  2012.  (Kocatürk, arşivinden). 

 

Şekil 4. 135: Yeni (Nuh Paşa) Hamamı çatı görünümü. Tarih: bilinmiyor. (Kocatürk, 

arşivinden). 
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Tablo 4. 6: Yeni Hamam Çözümleme Tablosu- Mevcut Durum. 
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 Tablo 4. 7: Tez Kapsamında İncelenen Karaman Hamamları Karşılaştırmalı Tablo.



 

115 

 

BÖLÜM 5. KARAMAN HAMAMLARININ SORUNLARI VE 

KORUMA ÖNERİLERİ 

Tez konusu kapsamında incelenen hamamlar, Karamanoğulları ve Osmanlı 

dönemlerinde yapılmış XIV. - XVI. yüzyıl hamamlarıdır. Hamamların ilk yapıldığı 

döneme ilişkin ayrıntılı bilgi ve belge bulunamamıştır. 700 yıl boyunca ayakta kalan 

hamamlar Karaman’ın Karamanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine tanıklık 

etmişler ve bu sebeple çok katmanlı bir yapıya sahiptirler. Hamamlar günümüze ulaşana 

kadar değişime ve onarıma uğraması kaçınılmaz olup hamamların özgünlük durumu çok 

irdelenememektedir. Sorunlar saptanırken; hamamların ilk yapıldıkları döneme ilişkin 

bilgiler için, yapıların bugüne ulaşan izlerinden yola çıkarak değerlendirilmeye 

çalışılmıştır.   

Koruma Yaklaşımı; 

 Özgünlüğün Korunması: İlk yapımından günümüze, yapıların bünyesinde yer 

alan ve yapının kimliğini oluşturan tarihsel katmanlar da, özgünlüğün bileşenleri 

olarak kabul edilmektedir (ICOMOS Türkiye, 2013: Madde III.2). Özgünlük, 

sadece ilk yapıma dair özellikleri yansıtmamakta; kültür varlığıyla işlev, mimari, 

malzeme, tasarım, strüktür, işçilik anlamında “bütünleşen dönem eklerini de 

kapsayan” bir değer olarak yorumlanmaktadır (Nara Özgünlük Belgesi, 1994). 

Dolayısıyla Karaman hamamlarına uygulanan restorasyon teknikleri, 

özgünlüğünün korunması ve gelecek nesillere doğru aktarılması için korumanın 

asıl hedef olmalıdır.    

 Çok katmanlı mimari ve kültürel kimlik devamı: Tarihi yapının geçirdiği tüm 

tarihi dönemleri ve bu dönemlerden kalan izleri yaşatmayı öngörmektedir. Anıtın 

üzerinde görünür durumda olan derzleme tekniği, boya izleri, sıva katmanları gibi 

tüm ayrıntılar, tarihi belge değeri taşımaktadır. Koruma ve onarım sırasında, belge 

niteliği olan bu izlerin yok olmamasına veya değiştirilmemesine dikkat edilmeli; 

yapının “mimari bütünlüğü” korunmalıdır (ICOMOS Türkiye, 2013: Madde 

IV.2). Hatun Hamamı, 1928 yılına kadar hamam olarak kullanılmış, daha 

sonralarda ise ahır depo gibi amaçlarla kullanılmıştır. Kullanım işlevlerinden 
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ziyade hamam 3 dönem görmüştür. Karamanoğulları döneminde yapılmış ve 

kullanılmış Osmanlı döneminde de yine kullanılmıştır. Cumhuriyet döneminde 

ise yapı terk edilmiş ve toprak altında kalmıştır. Lal, Süleyman Bey, Sekiz Ç. 

Hamamları Karamanoğulları döneminde yapılmış olup Osmanlı ve Cumhuriyet 

dönemlerinde de devamlılığını korumuş günümüze kadar gelmişlerdir. Yeni 

Hamam ise Osmanlı Dönemi’nde yapılmış günümüze kadar gelmiştir. 

Hamamların gördüğü her dönemde yapıya eklenen ekler yapının bir parçası olup 

oldukça önemlidir ve bu katmanlarla korunmalıdır. Hamamların restorasyon 

öncesi restitüsyon çalışması mutlaka yapılmalıdır. 

 

 Geri alınabilir müdahaleler: Anıtların onarımında “radikal” yada “esaslı” 

müdahalelerden zorunlu olmadıkça kaçınılmalı, zorunlu olması durumunda bu 

müdahaleler geri döndürülebilir/kolayca kaldırılabilir kapsam içerik ve detaylarla 

olmalıdır. Eserin ömrünü uzatmak için yapılacak müdahalelerde, mümkün olduğu 

kadar tahribatsız yöntemler, kaldırılabilir ve/veya yenilenebilir malzeme ve 

teknolojiler tercih edilmelidir (ICOMOS, 2003: Madde 3.9, 3.10; ICOMOS 

Türkiye, 2013: Madde III.2). Yapılan müdahalelerin geri alınabilir olmaması 

yapının özgünlüğü ile çelişmektedir. Hamamlar restore edilirken, onarılırken, 

bakımları sağlanırken yapılan müdahaleler hamamın özgün malzemelerinden çok 

aykırı olmamalı ve yapım teknikleri de aykırı olmamalıdır. 

Hamamların sorunları tespit edilip, gerekli koruma işlemlerinin özgün malzeme 

ve mümkün olan en az müdahale ile gerçekleştirilmesi doğrultusunda öneriler 

geliştirmeye çalışılmıştır. 
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5.1. Hatun Hamamı Sorunları ve Önerileri 

5.1.1. Yapıda Dış Etkenlere Bağlı Bozulmaların Nedenleri ve Önerileri 

5.1.1.1. Uzun Süreli Doğal Etkenler 

 Yapının uzun süre toprak altında kalması, çevreden gelen ve zeminde biriken 

sular, yapıya zarar vermektedir. Zeminden yükselen nem bina yükünü arttırmış toprak 

altında kaldığı dönemde yağmur ve kar suları fazla yük yaparak taşıyıcı sisteme zarar 

vermiştir. Zeminden gelen nemin etkisiyle iç ve dış duvarlarda rutubetlenmeler 

oluşmuştur. 

Nem ve rutubetlenme sorunlarına yönelik çevredeki alt yapı eksiklikleri 

giderilmelidir. Yapıya izolasyon ve drenaj yapılmalıdır. Yapının çevresine rögar 

kapakları eklenmeli ve sık sık temizlikleri yapılmalıdır. 

Zeminden yükselen nemin içinde taşıdığı tuzlar duvar yüzeyinde buharlaşarak 

çiçeklenmelere, bitkilenmelere sebep olmuştur. Ayrıca rüzgârlarla gelen tohumlar, yağış 

etkisi, hamamın üst örtüsünde bitkilenme çiçeklenmelere sebep olmuştur (Şekil 4.14.), 

(Şekil 4. 16.). 

Bitkilenme ve çiçeklenmelerde öncelikle mekanik temizlik yapılarak oluşan 

bitkiler yapıya zarar vermeden temizlenmelidir. Bitkisel oluşumlardan otsu ve odunsu 

yapılarda olanlar için "herbisid" kullanılarak müdahale edilmelidir. Hamamın periyodik 

bakım uygulamaları ile bu durumun tekrarlanmaması gerekmektedir. 

Yapının toprak altında kalması, uzun süreli neminde etkisiyle zeminde 

çukurlaşmalara ve çürümelere neden olmuştur (Şekil 4.14.). Yapının duvarları uzun süreli 

nem ve rutubetlenmelere karşı çürümeye başlamıştır. Dolgu toprağın baskısı ve içeriye 

sızan yağmur kar suları vs. belli bölgeleri çürütmüş fazla tahribata sebep olmuştur.  

Yapının özgün dokusuna en az müdahale ile aslına uygun malzemelerle 

güçlendirme ve sağlamlaştırma yapılmalıdır. Mevcut duvarlarda oluşan çatlaklar 

enjeksiyon harcı ile doldurulacaktır. 
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Güney ve kuzey eyvanlarının kemerlerinde ve tonozlarında yüzey kaybı 

yaşanmıştır. Soyunmalık kısmı, soğukluk kısmı, sıcaklık kısmı duvarlarında yüzey 

kayıpları yaşanmıştır. Sıcaklık, halvet, soğukluk kubbelerinde dolgu toprağın baskısı 

nedeniyle ağırlık merkezinde yüzey kaybı yaşanmıştır. 

Tüm sıvalı yüzeylerde raspa yapıldıktan sonra sıva yapılacak yüzeylere, yine 

özgün haline uygun kireç esaslı harç ile sıva yapılarak yüzey kayıpları önlenmelidir. 

Hatun hamamının soyunmalık kısmı üst örtüsü ve beden duvarlarının bir kısmı 

yıkılmıştır. Soğukluk kısmının kubbesinde form ve yüzey kaybı gözlenmiş, kubbeye 

geçişteki kemerin taşlarının üç sırası kaybolmuştur (Şekil 4.17.). Sıcaklık kısmının 

sekileri kaldırılmış, göbek taşının üst kaplaması yok olmuş sadece zeminden bir sıra 

kaplama taşı korunmuştur. Hamamın bütün eyvanları ve halvetlerinde kemer taşlarında 

veya kubbelerinde yıkılmalar ve bozulmalar tespit edilmiştir. Güney ve Kuzey 

eyvanlarının kemerlerinde ve tonozlarında tahribatlar mevcuttur. Hamamın genelindeki 

kubbeler ve tonozlar yok olmuş durumda olduğu tespit edilmiştir. Külhan kısmının 

tamamen yok olmasından dolayı üst örtüsü hakkında yorum yapılamamaktadır. Hamamın 

zemin kaplamaları sökülmüş yada çürüyerek bozulmuştur. Hamamın kurnalar bütün 

olarak değil parçalar halinde değişik mekânlarda tespit edilmiştir (Konya Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Raporu 2006.) 

Hatun hamamı üçüncü derece kayıba uğramış tamamen bütünselliğini kaybederek 

fiziksel ve fizikomekanik özelliklerini yitirmiştir (Şekil 4. 7.), (Şekil 4.8.). İşlevini yerine 

getiremeyen yapı elemanı formlarının tamamını kapsayan doğal taş yüzeyi kayıplarında; 

Mevcut yapı elemanı formunun tamamı restitüsyona bağlı olarak özgün doğal taş cinsi 

kullanarak yeniden üretilmeli ve özgün üretim tekniğine uygun olarak cephe düzenine 

montajları yapılmalıdır. Yapılan bütünlemeler de yapının uygun bir yerine restorasyonun 

yapıldığı tarih, yaptıran (kurum, kişi vs.) ve yapan mimarla ilgili bir yazıt konulmalıdır. 

Hamamın terk edildiği dönemde etrafında ateş yakılması gibi olaylardan mevcutta 

kalan taş duvarlarda kurumlar oluşmuş ve kurumların altında kalan taşlar özelliğini de 

yitirmiştir. 
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Kumlama yöntemi ile yüzey temizliği yapılabilir. Fakat basınç 1,5 atm. i 

geçmemelidir. Daha sonra yumuşak plastik fırça ve bol su ile yüzeyler temizlenebilir.
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Tablo 5.1: Hatun Hamamı Uzun Süreli Doğal Etkenlere Bağlı Bozulmalar ve Öneriler  

 

Karaman Kalesi Surlarının 

İçinde
Kullanım Durumu Restorasyon Aşamasında

12.3.1981/A-2776 Çifte/Tek Hamam Tek Hamam

Konya Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü
Plan Tipi Haçvari

Yapının Adı

Yapım Tarihi

Karamanoğlu Beyliği Dönemi Mülkiyeti
Yapıldığı Dönem 

Beyliği

Hatun Hamamı Yapının Bulunduğu Yer

1381-1382 Tescil Tarihi ve Numarası

BOZULMALAR

Y
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 D
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a

ğ
lı

 

B
o
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lm

a
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r 

U
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ü
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li
 D

o
ğ

a
l 

E
tk
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r

Rutubet

Bitkilenme Çiçeklenme

Malzeme Bozulmaları

Yüzey Kaybı Raspa yapılıp, kireç esaslı harc ile sıvanmalıdır

Hamamda üçüncü derece kayıp yaşanmıştır. Restitüsyon çalışmlarına uygun 

yeniden yapma uygulanmalıdır.

Temizlik: Kumlama yöntemi. Mekanik temizleme.

Alt yapı eksiklikleri giderilmelidir. İzalosyon ve drenaj yapılmalıdır. Yapının 

çevresine rögar kapakları eklenmelidir.

 Sağlamlaştırma: enjeksiyon harcı. Bütünleme.

Temizleme :amonyum bikarbonat
emdirilmiş kabuk hamuru.

Mekanik temizlik, "herbisid" uygulaması. Periyodik bakım. 

YERİ ÖNERİLER

Form Kaybı-Yıkılma

Yüzey Kirliliği/ 

Kabuklanma Sararma

Zemin

Taşıyıcı Sistem

Mevcut Kalan Duvarlar

Mevcut Kalan Üst Örtüde

Zemin Kaplaması

Dış- İç Duvarlar

Mimari Elemanlar

Dış Duvarlar

Kubbeler

Hamam Genelinde

Dış Duvarlar

Nem



 

121 

 

5.1.1.2. İnsanların Neden Olduğu Hasarlar 

Hamam yapıldığı dönemden, 1927-1928 yılına kadar hamam olarak 

kullanılmıştır. Belirli bir süre insanlar tarafından tahrip edilmiştir (ateş yakma vs.). 

Hamam daha sonra akıntı topraklar ve doldurma işlemiyle toprak altında kalmıştır. 2006 

yılında hamamın kazı çalışmaları başlamıştır. 

Kaderine terk edilmiş tarihi yapılar, her yıl daha da fazla tahrip olmaktadır. Tarihi 

yapının işlevlendirilmesi ile sürdürebilirliği sağlanmalıdır. 

Kullanıma son verdikten sonra ılıklık dışındaki mekânlarda sekilerin olmaması ve 

bazı kaplama taşlarının sökülmüş olmasından da anlaşılacağı üzere, hamam belli bir 

dönem ahır ya da depo vb. bir amaçla kullanıldığı rölöve raporunda belirtilmiştir. 

Hamamın duvarlarında kalın harç sıva kalıntıları vardır. Bazı bölümlerde 7-8 kat sıva 

tespit edilmiştir (Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon 

Raporu 2006.) 

Sıcaklık, halvet, eyvanlara sekiler restitüsyon çalışmalarına uygun olarak tekrar 

yapılmalıdır. Sıvalı yüzeylere raspa yapılmalıdır. Ortaya çıkan duruma göre onarım 

yapıldıktan sonra horasan esaslı harç ile sıvanmalıdır. 

Hamamın yüzey kaybı veya malzeme bozulması yaşayan duvarlarda gerekli 

güçlendirme ve sağlamlaştırmalar yapılmadan yeniden yapma kararları alınmıştır. 

Yapının terk edilmesi ve zamanla toprak altında kalması nedeniyle kubbeler ve tonozlar, 

bazı duvarlar yok olmuş durumdadır. Restorasyon çalışması henüz tamamlanmamış olan 

Hatun Hamamı’nın tekrar "hamam" olarak devamlılığını sürdürebilmesi için birçok 

müdahale ve aşamadan geçmiş, geçmeye de devam etmektedir. Üst örtüsü tamamen 

yıkılmış olan Hatun Hamamı’nın, kubbeleri ve diğer örtü elemanları mekânına göre 

uygun formda yapılmıştır fakat malzeme olarak özgün yapıya uygun yapılmamıştır (Şekil 

4.19.),  (Şekil 4.23.). 

Restorasyon çalışmalarında geri döndürülemez müdahaler yapılmamalıdır. 

Restorasyon çalışmasında sona gelinen Hatun Hamamı’nda yapılan "yenilemeler" ve 

"yeniden yapmalar" yapının gelecek nesillere daha doğru aktarılabilmesi için her aşama 
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fotoğraflanmalı ve arşivlenmelidir. Hamamın uygun bir yerine restorasyonun yapıldığı 

tarih, yaptıran (kişi, kurum vs.) ve yapan mimarla ilgili bir yazıt konulmalıdır. Onarımlar 

aslına uygun malzemeler ile yapılmalıdır. 

Hatun Hamamı’nın, kale ve çevresindeki evlerin atıkları ve akıntı topraklar 

nedeniyle belli bir seviyeye kadar dolduktan sonra dört aşamada ve farklı zamanlarda 

doldurma işleminin yapıldığı içerisindeki dolgu yapısından anlaşılmaktadır. En son 

yapılan, Karaman Kalesi’nin etrafında bulunan kerpiç evler, terk edilme, vandalizm ve 

bakımsızlıktan dolayı varlıklarını sürdürememiştir. Belediye tarafından kale ve çevresi 

"düzenleme" adı altında 1988 'de höyüğün üstündeki tarihi evler yıkılmış, evlerin 

yıkılmasıyla tarihi dokunun izleri de silinmiştir.  Bu tarihi dokunun yok olması, kalenin 

etrafının atıl bir hal almasına sebep olmakla birlikte hamama da gereken değer verilmemiş 

hamamı olumsuz etkilemiştir. 

Hamam çevresi ile korunmalı imar düzenlemeleri hamam ve çevresindeki tarihi 

yapılara göre olmalıdır. Hamamın çevresindeki korunmaya değer evler, tescilli cami ve 

çeşmelerle korunmalıdır. Kale surları içerisinde odak noktası özelliğine sahip olmalıdır. 
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Tablo 5. 2: Hatun Hamamı İnsanların Neden Olduğu Hasarlar ve Öneriler   

Karaman Kalesi Surlarının 

İçinde
Kullanım Durumu Restorasyon Aşamasında

12.3.1981/A-2776 Çifte/Tek Hamam Tek Hamam

Konya Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü
Plan Tipi Haçvari

BOZULMALAR
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Bayındırlık Etkileri

Terkedilme

Y
a

n
lı

ş 

R
es

to
ra

sy
o

n
 

T
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ri

Hamamın sürekliliği sağlanmalıdır.

Yeniden yapma. Bütünleme.

Yeniden yapma.Yalıtım yapılıp, kireç harç ile sıvanmalıdır.

Geri döndürülemez müdahaleler yapılmamalıdır.

Kötü Kullanım- 

Onarım 

Çevre düzenlemesi yapılmalıdır. Hamamın çevresindeki korunmaya değer 

evler, tescilli cami ve çeşmelerle korunmalıdır. 

Genel sorun

YERİ ÖNERİLER

Yapıldığı Dönem 

Beyliği

Karamanoğlu Beyliği 

Dönemi
Mülkiyeti

Yapının Adı Hatun Hamamı Yapının Bulunduğu Yer

Yapım Tarihi 1381-1382
Tescil Tarihi ve 

Numarası

Genel sorun

İşlev değişikliğinde kaldırılan elemanlara yeniden yapma uygulanmalıdır.

Raspa yapıldıktan sonra horosan harcı ile sıvanmalıdır. 

Hamam Genelinde

İç Duvarlar

Dış- İç Duvarlar

Hamam Genelinde

Üst örtüler 
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5. 2. Lal (Lel) Hamamı Sorunları ve Önerileri 

5.2.1. Yapıda Dış Etkenlere Bağlı Bozulmaların Nedenleri ve Önerileri 

5.2.1.1. Uzun Süreli Doğal Etkenler 

 Çevreden gelen ve zeminde biriken su, yapıya zarar vermektedir. Zeminden 

yükselen nem bina yükünü artırmakta, eriyen kar, yağmur suları zeminden gelen nem ile 

birlikte binaya fazladan bir yük yüklemektedir. Nem, kubbe taşlarının bozulmasına neden 

olmuştur (Şekil 4.45.). 

Hamamda bütüncül koruma yaklaşımı çerçevesinde çevredeki alt yapı eksiklikleri 

giderilmelidir. Yapıya izalosyon ve drenaj yapılmalıdır.  Yapının çevresine rögar 

kapakları eklenmeli ve sık sık temizlikleri yapılmalıdır. 

Lal hamamında zeminden yükselen nemin içinde taşınan tuzlar duvar yüzeyinde 

buharlaşarak, rüzgârlarla gelen tohumlar, yağış etkisi, hasar görmüş çatı kaplaması ve 

bakımsızlık hamamın kubbelerinde bitkilenme ve çiçeklenmelere sebep olmuştur (Şekil 

4.49.). 

Mekanik temizlik yapılarak oluşan bitkiler yapıya zarar vermeden 

temizlenmelidir. Bitkisel oluşumlardan otsu ve odunsu yapılarda olanlar için "herbisid" 

kullanılarak müdahale edilmelidir. Hamamın periyodik bakım uygulamaları ile bu 

durumun tekrarlanmaması gerekmektedir. 

Bakteri ve mantarın ortak yaşam türü olan likenler, mikroorganizmalar duvarlarda 

ve derzlerde neden oldukları çürütücü etki sonucunda, dış duvarlarda yosunlaşmalar 

görülmüştür (Şekil 4.45.). 

Rüzgârın getirdiği bitki tohumları derzlere yerleşip büyüyerek duvara ve derzlere 

zarar vermişlerdir. Yağmur ve kar sularının yüzeyden akarken yaptıkları aşındırıcı etki, 

rüzgârın getirdiği kumlar taşlarda hasarlara yol açmıştır.  Temel altındaki zeminden 

kaynaklı veya rutubetin etkisiyle iç duvarlarda sıva çatlamaları tespit edilmiştir. 

Bakımsızlık, yağmur kar suları, bitkilenme çiçeklenme, kuşlar ve kir tabakaları hamamın 

kubbe taşlarını zamanla aşındırmıştır. 
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Yapının özgün dokusuna en az müdahale ile aslına uygun malzemelerle 

güçlendirme ve sağlamlaştırma yapılmalıdır. Duvarlarda oluşan çatlaklar enjeksiyon 

harcı ile doldurulmalıdır. 

Yüzey kirliliğinden dolayı oluşan kabuklanmalar yağmur sularının da etkisiyle 

yüzeyden koparak, duvarda yüzey kayıplarına neden olmuştur. Malzeme bozulmalarının 

etkisiyle duvarların çatlaklarından giren su donduğunda "kama" etkisi yaparak çatlakların 

büyümesine büyük parçaların kopmasına yol açmıştır. 

Tüm sıvalı yüzeylerde raspa yapıldıktan sonra sıva yapılacak yüzeylere, yine 

özgün haline uygun kireç esaslı harç ile sıva yapılarak yüzey kayıpları önlenecektir. 

Lal hamamının soyunmalık kısmının örtüsü ilk yapımındaki tasarım ve malzeme 

eksiklikleri bakımından yıkılmıştır. Hamamda ikinci derece kayıplar yaşanmıştır. 

Havada bulunan karbondioksit ve sülfür dioksit gibi asit özellikli gazlar, hamamın 

duvarları ile tepkimeye girerek kabuklanmalara sebep olmuştur. Rüzgârın getirdiği 

kumlar da yüzey kirliliğine yaratmıştır (Şekil 4.48.). 

Kumlama yöntemi ile yüzey temizliği yapılabilir. Fakat basınç 1.5 atm'i 

geçmemelidir. Daha sonra yumuşak plastik fırça ve bol su ile yüzeyler temizlenebilir. 
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Tablo 5. 3: Lal Hamamı Uzun Süreli Doğal Etkenlere Bağlı Bozulmalar ve Öneriler.  

Kullanım Durumu Özgün/Hamam

Çifte/Tek Hamam Tek Hamam

Plan Tipi Haçvari

ÖNERİLER

Duvar Dipleri

Dış Duvarlar

Derzler

Dış Duvarlar

Yapının Adı

Yapım Tarihi

Sıva Çatlamaları

Kubbeler

Dış Duvarlar

Soyunmalık

Kubbeler

Dış Duvarlar

Hamamda üçüncü derece kayıp yaşanmıştır. Restitüsyon 

çalışmlarına uygun yeniden yapma uygulanmalıdır.

Kentsel Sit Koruma Alanı 

İçinde/ Şehir Merkezi

24.06.1988/A-2776

Şahıs

Dış Duvarlar

Kubbeler

Lal (Lel) Hamamı Yapının Bulunduğu Yer

XIV. Yüzyıl Tescil Tarihi ve Numarası

Zemin

Taşıyıcı Sistem

Üst Örtü

Dış -İç Duvarlar

Kubbeler

Karamanoğlu Beyliği Dönemi Mülkiyeti
Yapıldığı Dönem 

Beyliği

BOZULMALAR YERİ
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Malzeme Bozulmaları

Yüzey Kaybı

Form Kaybı-Yıkılma

Yüzey Kirliliği/ Kabuklanma 

Sararma
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Nem

Rutubetlenme

Bitkilenme Çiçeklenme

Yosunlaşma

Temizlik: Kumlama yöntemi. Mekanik temizleme.

Alt yapı eksiklikleri giderilmelidir. İzalosyon ve drenaj 

yapılmalıdır. Yapının çevresine rögar kapakları eklenmelir.

Mekanik temizlik, "herbisid" uygulaması. Periyodik bakım. 

Temizleme :amonyum bikarbonat
emdirilmiş kabuk hamuru.

 Sağlamlaştırma: enjeksiyon harcı. Bütünleme yapılmalıdır.

Raspa yapılıp, kireç esaslı harc ile sıvanmalıdır.
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5.2.1.2. İnsanların Neden Olduğu Hasarlar 

Lal hamamının kubbeleri onarmak için yapılan çimento esaslı üst örtü kaplamaları 

ve toprak dolgular kubbelere gereğinden fazla yük bindirmiş yapının strüktürüne zarar 

vermiştir. Hamamın soyunmalık duvarlarının yükseltilmesi de ılıklık duvarlarına 

fazladan yük bindirmiştir. Soyunmalık duvarları ve çatısı zaman içinde yıkılmış hamamın 

özgünlüğüne uygun olmayacak şekilde onarılarak yapının strüktürüne zarar vermiştir 

(Şekil 4.49.). 

Kubbedeki muhdes müdahaleler kaldırılıp dönemine uygun malzemesi ile 

kaplanmalıdır. Restitüsyon çalışması yapıldıktan sonra soyunmalık duvarları tekrar 

yapılmalıdır. 

Yol kotunun yükselmesiyle hamam, yol kotuna göre yaklaşık 2.00 m alçakta 

kalmıştır. Hamamın alçakta kalmasıyla soyunmalık kısmındaki pencerelerden 

mahremiyetinin sağlanamamasından dolayı, bu mekânın beden duvarlarının dışına "yeni 

duvarlar" örülmüş, yeni çatısı yapılmış, bu duvarlara pencereler açılarak gün ışığından 

faydalanmaya çalışılmıştır. Hamamın ilk yapımında derzlerde kireç harcı kullanılmıştır. 

Fakat derzler çimento harç ile değiştirilmiştir. Soyunmaığın üstüne yapılan yeni duvar ve 

çatı hamamın bütünlüğünü bozmaktadır. Türk hamamlarında sauna yoktur. Hamamdaki 

bir eyvanı saunaya dönüştürülmüştür, sauna niteliksiz ektir. 

İç kapılarda PVC kapı kullanılmıştır. PVC kapılar nitelikli malzeme değildir. 

Kubbeler çimento bazlı şap malzeme ile kaplanmış, yapının nefes alması engellenmiştir. 

Yukarıda bahsedilen uygulamar yapının özgün mimari bütünlüğünü bozan en 

belirleyici müdahale olmuştur. Mevcut yapı elamanı formunun tamamı restitüsyona bağlı 

olarak özgün malzemelerle yeniden yapılmalı ve özgün üretim tekniğine uygun olarak 

cephe düzenine montaj yapılmalıdır. Derz onarımı yapılması gereken yerlerde sönmüş 

kireç esaslı harç ile derzleme yapılmalıdır. Muhdes olarak yapılan duvar, çatı sauna, 

hamamda daha fazla tahribata yol açmadan kaldırılmalıdır. Ahşap kapılar ile 

değiştirilmelidir. Kubbelerde raspa yapılacaktır. Mevcut çimento esaslı üst örtü kaldırılıp, 

su yalıtımı yapılıp kubbe dış yüzeylerinde belirlenecek olan sıva ile sıvanıp 

bırakılmalıdır. 
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Zamanla gelişen ve nüfusu artan Karaman şehrinde hamam yoğun kent 

dokusunun içinde kalmıştır. Yoğunluk trafiği getirmiş, trafik hamam yapısına "titreşim", 

"ezilme", "eğilme" etkileri yaparak strüktürüne zarar vermektedir. Yeni planlamalarda 

sağlanan imar haklarıyla, çevre binalarının kat yüksekliklerinin artması hamamın siluet 

etkisini zayıflatmıştır. Çevresindeki yol kotunun yükselmesiyle hamam 2.00 m aşağıda 

kalmıştır. 

Hamam yakın çevresi ile beraber ele alınarak düzenlenmeli imar çalışmaları bu 

şekilde revize edilmelidir. Bölgedeki trafiğe alternatif yollar yapılmalıdır. 

Havayı kirliliği ısınma sistemleri, motorlu taşıtlardan çıkan zararlı gazlar, 

cephelerde kirli bir tabaka oluşmasına ayrıca taşları eriten asit yağmurlarına sebep 

olmaktadır. Yağmur sularından zarar gören hamam cephelerinde kara, geçirimsiz bir 

tabaka oluşmuştur. Hamamın kubbelerinde cephelerinde biriken kurumlar kir tabakası 

oluşturmakta kir tabakasının altında kalan taşlar özelliklerini yitirmesine neden 

olmaktadır. 

Trafik yukarda belirtildiği gibi yüzey kirliliğinin dışında hamamın olduğu 

sokaktan geçen taşıtlar yapıda titreşimlere ve temelline yapılan baskı sonucu ortaya çıkan 

hasarlara neden olmaktadır. 

Yüzey temizliği için mekanik, kimyasal, yada ısı kaynaklı tercihler arasından 

seçim yapılır. Hamamının duvar malzemesi ve kirlenme oranına göre cephe temizliğinde 

mekanik ve emici kil ve kâğıt hamur uygula teknikleri kullanılabilir. Trafik yoğunluğu 

azaltıcı çözümler alternatif yollar yapılmalıdır. 
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Tablo 5. 4: Lal Hamamı İnsanların Neden Olduğu Hasarlar Bozulmalar ve Öneriler. 

Yeniden yapım. Üretim tekniğine uygun olarak.

Horoson harcı kullanılmalıdır.

Muhdes imalatlar ve niteliksiz ekler kaldırılmalıdır.

Çevre düzenlemesi yapılmalı. 

Temizleme: mekanik ve emici kil ve kağıt hamur 

uygulanmalıdır.

Trafik yoğunluğu azaltılmalıdır. Alternatif yollar 

geliştirilmelidir.

Ahşap kapılar ile değiştirilmelidir.

Yalıtım yapılıp, kireç harç ile sıvanmalıdır.

Tek Hamam

Haçvari

Kullanım Durumu

Çifte/Tek Hamam

Plan Tipi

Özgün/Hamam

YERİ

Yapının Adı Lal (Lel) Hamamı Yapının Bulunduğu Yer
Kentsel Sit Koruma Alanı İçinde/ 

Şehir Merkezi

Yapıldığı Dönem 

Beyliği
Karamanoğlu Beyliği Dönemi Mülkiyeti Şahıs

Yapım Tarihi XIV. Yüzyıl Tescil Tarihi ve Numarası 24.06.1988/A-2776

ÖNERİLER
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BOZULMALAR

Kötü Kullanım- 

Onarım 
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T
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n
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Hava Kirliliği

Trafik

Spekülatif Kentleşme

Bayındırlık Etkileri

Dış Duvarlar

Kubbeler

Mevcutt bölgeler onarılıp, kubbeler sıvanıp, uygun malzeme 

ile kaplanmalıdır.

Strüktür ağırlıkları göze alınıp, yeniden yapma.

Taşıyıcı Sistem

Kubbeler

Soyunmalık

Soyunmalık ve Örtüsü

Derzler

Mekanik tesisat

İç Kapılar

Kubbeler

Dış Duvarlar

Kubbeler

Genel sorun

Genel sorun
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5.3. Süleyman Bey Hamamı Sorunları ve Önerileri 

5.3.1. Yapıda Dış Etkenlere Bağlı Bozulmaların Nedenleri ve Önerileri 

5.3.1.1. Uzun Süreli Doğal Etkenler 

 Çevreden gelen ve zeminde biriken su, yapıya zarar vermektedir. Zeminden 

yükselen nem bina yükünü arttırmakta, eriyen kar ve yağmur suları zeminden gelen nem 

ile birlikte yapıya fazladan bir yük yüklemektedir. Hamamın rutin bakımlarının 

yapılmaması, yoğun kullanım içten ve dıştan duvarlarının yalıtılmaması, zeminden gelen 

nemin etkisiyle iç duvarlarda, dış duvarlarda rutubetlenmeler oluşturmuştur (Şekil 5.57.). 

Çevredeki alt yapı eksiklikleri giderilmelidir. Yapıya izalosyon ve drenaj 

yapılmalıdır. Yapının çevresine rögar kapakları eklenmeli ve sık sık temizlikleri 

yapılmalıdır. 

Zeminden yükselen nemin içinde taşınan tuzlar duvar yüzeyinde buharlaşarak, 

rüzgârlarla gelen tohumlar, yağış etkisi, hasar görmüş çatı kaplaması ve bakımsızlık 

hamamın kubbelerinde bitkilenme ve çiçeklenmelere sebep olmuştur (Şekil 4. 52.). 

Öncelikle mekanik temizle yapılmalıdır. Bitkisel oluşumlardan otsu ve odunsu 

yapılarda olanlar için "herbisid" kullanılarak müdahale edilmelidir. Hamamın periyodik 

bakım uygulamaları ile bu durumun tekrarlanmaması gerekmektedir. 

Bakteri ve mantarın ortak yaşam türü olan likenler, mikroorganizmalar duvarlarda 

ve derzlerde neden oldukları çürütücü etki sonucunda, dış duvarlarda yosunlaşmalar 

görülmüştür. Yağmur ve kar sularının hasar görmüş çatı kaplamasından 

uzaklaştırılmaması yosunlaşmalara neden olmuştur (Şekil 4. 52.). 

Yapılan izolasyon ve drenajdan sonra oluşan yosunlaşmalar; amonyum 

bikarbonat emdirilmiş kabuk hamuru ile temizlenmelidir. 

Rutubetlenme ve nem etkisi duvarlarda sıva çatlamasına sebep olmuştur. 

Rüzgarın getirdiği bitki tohumları derzlere yerleşip büyüyerek duvara ve derzlere zarar 

vermişlerdir. Yağmur ve kar sularının yüzeyden akarken yaptıkları aşındırıcı etki, 

rüzgarın getirdiği kumlar taşlarda hasarlara yol açmıştır. Bakımsızlık,yağmur kar suları, 
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bitkilenme çiçeklenme, kuşlar ve kir tabakaları hamamın kubbe taşlarını zamanla 

aşındırmıştır. 

Bu durumların dururulması ve önlenebilmesi için yapının özgün dokusuna en az 

müdahale ile aslına uygun malzemelerle güçlendirme ve sağlamlaştırma yapılmalıdır. 

Duvarlarda oluşan çatlaklar enjeksiyon harcı ile doldurulacaktır. 

Yüzey kirliliğinden dolayı oluşan kabuklanmalar yağmur sularının da etkisiyle 

yüzeyden koparak, duvarda yüzey kayıplarına neden olmuştur. Malzeme bozulmalarının 

etkisiyle duvarların çatlaklarından giren su donduğunda "kama" etkisi yaparak çatlakların 

büyümesine parça kopmasına yol açmıştır (Şekil 4.65.). 

Tüm sıvalı yüzeylerde raspa yapıldıktan sonra, özgün haline uygun kireç esaslı 

harç ile yüzeyler sıvamarak  kayıplar önlenmelidir. 

Külhan kısmı 1940 yılında Belediye tarafından yıkılmış 1984 yılında yeniden 

yapılmıştır. 

Yapılan onarım niteklikli olarak aslına uygun yapılmamıştır. Restitüsyon 

çalışmlarına uygun tekrar yapılmalıdır. 

Havada bulunan karbondioksit ve sülfür dioksit gibi asit özellikli gazlar, hamamın 

duvarları ile tepkimeye girerek kabuklanmalara sebep olmuştur. Rüzgarın getirdiği 

kumlar da yüzey kirliliğine yaratmıştır (Şekil 4.65.). 

Kumlama yöntemi ile yüzey temizliği yapılabilir. Fakat basınç 1.5 atm'i 

geçmemelidir. Daha sonra yumuşak plastik fırça ve bol su ile yüzeyler temzilenebilir. 
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Tablo 5.5: Süleyman Bey Hamamı Uzun Süreli Doğal Etkenlere Bağlı Bozulmalar ve Öneriler. 

Tahsin Ünal Mahallesi Aktekke Cami 

Yanı
Kullanım Durumu Hamam

20.10.1979-A-1971 Çifte/Tek Hamam Tek Hamam

Konya Vakıflar Bölge M. Plan Tipi Haçvari

Restitüsyon çalışmlarına uygun yeniden yapma uygulanmalıdır.

Temizlik: Kumlama yöntemi. Mekanik temizleme.

YERİ ÖNERİLER

Alt yapı eksiklikleri giderilmelidir. İzalosyon ve drenaj yapılmalıdır. Yapının çevresine 

rögar kapakları eklenmelidir.

Mekanik temizlik, "herbisid" uygulaması. Periyodik bakım. 

Temizleme :amonyum bikarbonat
emdirilmiş kabuk hamuru.

 Sağlamlaştırma: enjeksiyon harcı.

Raspa yapılıp, kireç esaslı harc ile sıvanmalıdır.
Kubbeler

Külhan

Dış Duvarlar

Kubbeler

Yüzey Kaybı

Form Kaybı- Yıkılma 

Yüzey Kirliliği/ Kabuklanma 

Sararma

Derzler
Malzeme Bozulmaları

Dış Duvarlar

Kubbeler

Dış Duvarlar

U
zu

n
 S

ü
re

li
 D

o
ğ

a
l 

E
tk

en
le

r

Nem

Rutubet

Bitkilenme Çiçeklenme

Yosunlaşma

Zemin

Kubbeler

Taşıyıcı Sistem

İç Duvarlar
Dış Duvarlar

Dış Duvarlar

Kubbeler

Bütün cepheler

Zemin kaplamaları

E. Süleyman Bey Hamamı Yapının Bulunduğu Yer

XIV. yy Tescil Tarihi ve Numarası

BOZULMALAR

Yapının Adı

Yapım Tarihi

Karamanoğlu Beyliği Dönemi Mülkiyeti
Yapıldığı Dönem 

Beyliği

Y
a

p
ıd

a
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tk
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le
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a
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o
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5.3.1.2. İnsanların Neden Olduğu Hasarlar 

1925 yılında Uzun yıllar peynir deposu olarak kullanılmış, ardından 

belirlenemeyn tarihte terkedilmiştir. 

Hamamın işlevsel olarak sürekliliği sağlanmalıdır. 

1970’li yıllarda Tekel Müdürlüğü’nce üzüm deposu olarak kullanıldıktan sonra 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilmesi ve ancak hamam olarak 

kullanılabileceği yönünde karar alınmıştır. 

Yapılan bu işlev değişikliğinde külhan kısmı yıkılmıştır. Yapılan müdahaleler 

yeniden ile yapma hamama uygun  olarak tekrar yapılmalıdır. 

Hamamının kubbeleri onarmak için yapılan çimento esaslı üst örtü kaplamaları 

ve toprak dolğular kubbelere gereğinden fazla yük bindirmiş yapının strüktürüne zarar 

vermiştir.Kötü kullanımı ve bilinçsizce yapılan onarımlar harabiyeti hızlandırmıştır. 

Mevcut çimento esaslı üst örtü kaldırılıp örgü onarım sonrasında kubbe dış 

yüzeyleri belirlenecek olan sıva ile sıvanıp kurşun kaplama yapılmalıdır. 

Hamamın taş döşemeleri tamamen değiştirilip yerine mermer döşeme 

yapılmıştır. Fakat değiştirilen yüzyıl ve taşın yapısı yeterli bilgi ve belge olmadığından 

dolayı bilinememektedir. 

Mermer kaplamalarda yüzey temizliği yapılıp bırakılacaktır. 

Hamamın duvarlarına yapılan fayans kaplamalar yapını özgün durumunu 

bozmakla beraber, yapının bazı (Türk üçgeni vb.) mimari ögelerinin anlaşılamamasına 

neden olup, yapının duvarlarına ağırlık yapmakta ve fayanslar duvar taşlarını tamamen 

geçirimsiz yapıp taşın buhar geçrim özeliğini ortadan kaldırmaktadır. Taşlar nefes 

alamaktadır ve buda yapının duvarlarına zarar vermektedir. 

Fayanslar yapıya zarar verdiği için dikkatli bir şekilde sökülmelidir. Alttaki 

yüzeye raspa yapılmalı ve duvar örgüsünde ki zararlar giderilip horosan harcı ile 

sıvanmalı üstüne kireç sıva yaparak bırakılmalıdır. 
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İç kapılarda PVC kapı kullanılmıştır. PVC kapılar nitelikli malzeme değildir. 

Ahşap kapılar ile değiştirilmelidir. 

Hamamın ilk yapımında derzlerde horosan harçı kullanılmıştır. Fakat derzler 

çimento harç ile değiştirilmiştir. 

 Derz onarımı yapılması gereken yerlerde özgün harca uygun hazırlanan horosan 

harcı kullanılmalıdır. 

Kurnalar, musluk başları, seki kaplamaları değiştirilmiştir. Hamamın su tesisatı 

duvar içi künkler yerine duvar dışından plastik borularla su getirilmektedir. Sonradan 

yapılan demir imalatları vardır. 

Değişen malzemeler ve su sistemi geri alınamaz olduğu için öylece 

bırakılmalıdır. Sonradan yapılan demir imalatları kaldırılmalıdır. 

Önge, soyunmalık kısmında kalem işlerinden bahsetmektedir. (Şekil:4.54.) 

Önge, örtü sisteminin moloz taşla örülüp sıvanmış olduğunu yazmıştır. Günümüzde 

çimento kaplama vardır. 

Duvarlarda dikkatli ve küçük çaplı temizle yapılarak kalem işleri ortaya 

çıkarılmalıdır. Muhdes imalatlar kaldırılmalıdır. Yalıtım yapıldıktan sonra kireç harç ile 

sıvanmalıdır.  

Süleyman Bey hamamının tahribatını hızlandıran durumlardan biri ken 

içerisindeki konumudur. Hamamın kuzeyinde yoğun trafiği olan İsmet Paşa Caddesi 

güneyinde otopark, doğusunda Aktekke Camii, Kuzey doğusunda konser ve miting 

alanı bulunmaktadır. Bu alan kullanılırken yapının yoğun ses altında kalmasına sesden 

dolayı oluşan titreşimlerin taşıyıcı elemanlara zarar vererek strüktürünü etkilemektedir 

(Şekil 4.40). Düzensiz imar çalışmaları ile hamam zamanla yol kotunun altında 

kalmıştır ve girişi basamaklarla sağlanmaya başlanmıştır. 

Hamam yakın çevresi ile beraber ele alınarak düzenlenmeli imar çalışmaları 

tarihi yapıya göre revize edilmelidir. Konser ve miting alanı başka bir bölgeye 

taşınmalıdır. 
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Süleyman Bey Hamamı konumu itibariyle Karaman'ın en meşhur caddesinin 

üzerinde yer almaktadır (Şekil 4. 51.). Doğusunda bulunan Aktekke Cami Karaman'ın 

önemli bir kültür varlığıdır. Caminin mimarisi, diğer Karamanın camilerinde 

görülmeyen çilekeşhane ile dikkat çekmekte hemde Mevlana'nın annesi ve akrabaları 

yatması nedeniyle oldukça turist alan bir camidir. Bölgede diğer önemli külür 

varlıklarının olması nedeni ile bu bölge Karamanın turistik bölgesidir. 

Hamamın etrafında turzmin aşındırı etkileri görülmektedir. Turizm alan bu 

bölgeyi avantaja çevirip hamamın işlevi değiştirilebilir ve daha kültürel bir amaçla 

kullanılarak hamamın da yoğun kullanının aşındırıcı etkileri ortadan kaldırılabilir. 

Havayı kirliliği ısınma sistemleri, motorlu taşıtlardan çıkan zararlı gazlar, 

cephelerde kirli bir tabaka oluşmasına ayrıca taşları eriten asit yağmurlarına sebep 

olmaktadır. Yağmur sularından zarar gören hamam cephelerinde kara, geçirimsiz bir 

tabaka oluşmuştur. Hamamın kubbelerinde cephelerinde biriken kurumlar kir tabakası 

oluşturmakta kir tabakasının altında kalan taşlar özelliklerini yitirmiştir. 

Trafik yukarda belirtildiği gibi yüzey kirliliğinin dışında hamamın olduğu 

sokaktan geçen taşıtlar yapıda titreşimlere ve temelline yapılan baskı sonucu ortaya 

çıkan hasarlara neden olmaktadır. 

Yüzey temizliği için mekanik, kimyasal, yada ısı kaynaklı tercihler arasından 

seçim yapılır. Hamamının duvar malzemesi ve kirlenme oranına göre cephe 

temizliğinde mekanik ve emici kil ve kağıt hamur uygula teknikleri kullanılabilir. Trafik 

yoğunluğu azaltılmalıdır. 

Hamamın beden duvarlarına yazılar yazılarak kirletilmesi gelişi güzel 

boyanması da bir hasar türüdür. Hamamın duvarlarındaki sprey boyalar ve bunların 

temizlenmesi taşlara zarar vermiştir.  

Duvarlar kumalama sistemi ile temizlenmelidir. Zarar gören taşlar 

güçlendirilmelidir.  
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Tablo 5. 6: Süleyman Bey Hamamı İnsanların Neden Olduğu Hasarlara Bağlı Bozulmalar ve Öneriler. 

 

Kullanım Durumu

Çifte/Tek Hamam

Plan Tipi

Temizleme: Kumlama sistemi. Güçlendirme: enjeksiyon harcı.

Trafik yoğunluğu azaltılmalıdır.

Temizleme: mekanik ve emici kil ve kağıt hamur uygulanmalıdır.

Hamamın sürekliliği sağlanmalıdır.

ÖNERİLER

Çevre düzenlemesi yapılmalı. Konser ve miting alanı başka bir 

bölgeye taşınmalıdır. 

Yalıtım yapılıp, kireç harç ile sıvanmalıdır.

Turizm alan bu bölgeyi avantaja çevirilmelidir.

Yapıldığı Dönem 

Beyliği

Karamanoğlu Beyliği 

Dönemi
Mülkiyeti

Tahsin Ünal Mahallesi 

Aktekke Cami Yanı

20.10.1979-A-1971

Konya Vakıflar Bölge 

M.

Yapının Adı E. Süleyman Bey Hamamı
Yapının Bulunduğu 

Yer

Yapım Tarihi XIV. yy
Tescil Tarihi ve 

Numarası

Dış Duvarlar
Trafik

Hamam

Tek Hamam

YERİ

Genel Sorun

Genel Sorun

Cam mozaikler sökülmelidir. Raspa yapıldıktan sonra horosan harcı 

ile sıvanmalıdır. 

Ahşap kapılar ile değiştirilmelidir.

Horoson harcı kullanılmalıdır.

Muhdes imalatlar ve niteliksiz ekler kaldırılmalıdır.

Küçük çaplı temizle yapılarak kalem işleri ortaya çıkarılmalıdır.

Haçvari

Hamamın sürekliliği sağlanmalıdır.

İşlev değişikliğinde kaldırılan elemanlara yeniden yapma 

uygulanmalıdır.

Mevcutt bölgeler onarılıp, kubbeler sıvanıp, kurşun kaplanmalıdır.

Sauna, mekanik tesisat

Bezeme 

Kubbeler

Dış Duvarlar

Kubbeler

BOZULMALAR

Bayındırlık Etkileri

Spekülatif Kentleşme

Turizm

Hava KirliliğiY
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n
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u
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Grafiti

Kubbeler

Dış Duvarlar

Terkedilme

İşlev Değişikliği

Kötü Kullanım- Onarım 
Y
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ş 

R
es

to
ra

sy
o

n
 

T
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le
ri

Genel Sorun

Genel Sorun

Genel Sorun

Taşıyıcı Sistem

Kubbeler

Döşeme Kap.

İç Duvar Kaplamaları

İç Kapılar 

Derzler
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5.4. Sekiz (Seki) Çeşme Hamamı  

5.4.1. Yapıda Dış Etkenlere Bağlı Bozulmaların Nedenleri ve Önerileri 

5.4.1.1. Uzun Süreli Doğal Etkenler 

Çevreden gelen ve zeminde biriken su, yapıya zarar vermektedir. Zeminden 

yükselen nem bina yükünü arttırma ve eriyen kar ve yağmur suları zeminden gelen nem 

ile birlikte binaya fazladan bir yük yüklemektedir. Hamamın rutin yapılmayan bakımları, 

içten ve dıştan duvarlarının yalıtılamaması, zeminden gelen nemin etkisiyle iç duvarlarda, 

dış duvarlarda rutubetlenmeler oluşturmuştur. 

Çevredeki alt yapı eksiklikleri giderilmelidir. Yapıya izolasyon ve drenaj 

yapılmalıdır. Yapının çevresine rögar kapakları eklenmeli ve sık sık temizlikleri 

yapılmalıdır. 

 Zeminden yükselen nemin içinde taşınan tuzlar duvar yüzeyinde buharlaşarak, 

rüzgârlarla gelen tohumlar, yağış etkisi, hasar görmüş çatı kaplaması ve bakımsızlık 

hamamın kubbelerinde bitkilenme ve çiçeklenmelere sebep olmuştur (Şekil 4.75.), (Şekil 

4.98.). Hamamın günümüz de böyle bir problemi kalmamıştır fakat sürekli bakım yapmak 

gerekmektedir. 

Öncelikle mekanik temizle yapılmalıdır. Bitkisel oluşumlardan otsu ve odunsu 

yapılarda olanlar için "herbisid" kullanılarak müdahale edilmelidir. Hamamın periyodik 

bakım uygulamaları ile bu durumun tekrarlanmaması gerekmektedir. 

Rutubetlenme ve nem etkisi duvarlarda sıva çatlamasına sebep olmuştur. 

Rüzgârın getirdiği bitki tohumları derzlere yerleşip büyüyerek duvara ve derzlere zarar 

vermişlerdir. Yağmur ve kar sularının yüzeyden akarken yaptıkları aşındırıcı etki, 

rüzgârın getirdiği kumlar taşlarda hasarlara yol açmıştır. Bakımsızlık, yağmur kar suları, 

bitkilenme çiçeklenme, kuşlar ve kir tabakaları hamamın kubbe taşlarını zamanla 

aşındırmıştır. 
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Bu durumların durdurulması ve önlenebilmesi için yapının özgün dokusuna en az 

müdahale ile aslına uygun malzemelerle güçlendirme ve sağlamlaştırma yapılmalıdır. 

Duvarlarda oluşan çatlaklar enjeksiyon harcı ile doldurulacaktır. 

 Yüzey kirliliğinden dolayı oluşan kabuklanmalar yağmur sularının da etkisiyle 

yüzeyden koparak, duvarda yüzey kayıplarına neden olmuştur. Malzeme bozulmalarının 

etkisiyle duvarların çatlaklarından giren su donduğunda "kama" etkisi yaparak çatlakların 

büyümesine parça kopmasına yol açmıştır (Şekil 4. 71.). 

 Tüm sıvalı yüzeylerde raspa yapıldıktan sonra, özgün haline uygun kireç esaslı 

harç ile yüzeyler sıvanarak kayıplar önlenecektir. Hamamda birinci derece ve ikinci 

derece yüzey vardır ve yağmur suyu tehdit oluşturmuyorsa olduğu gibi korunabilir. İkinci 

derece yüze kayıplarında aynı nitelikte taşlar ile montaj yapılabilir. 

Havada bulunan karbondioksit ve sülfür dioksit gibi asit özellikli gazlar, hamamın 

duvarları ile tepkimeye girerek kabuklanmalara sebep olmuştur. Rüzgârın getirdiği 

kumlar da yüzey kirliliğine yaratmıştır. 

Kumlama yöntemi ile yüzey temizliği yapılabilir. Fakat basınç 1.5 atm'i 

geçmemelidir. Daha sonra yumuşak plastik fırça ve bol su ile yüzeyler temizlenebilir. 
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Tablo 5. 7: Seki Çeşme Hamamı Uzun Süreli Doğal Etkenlere Bağlı Bozulmalar ve Öneriler. 

 

Kullanım Durumu Hamam

Çifte/Tek Hamam Çifte Hamam

Plan Tipi
Erkekler: Haçvari Kadınlar: Çifte 

Halvetli

Alt yapı eksiklikleri giderilmelidir. İzalosyon ve drenaj yapılmalıdır. 

Yapının çevresine rögar kapakları eklenmelidir.

Mekanik temizlik, "herbisid" uygulaması. Periyodik bakım. 

 Sağlamlaştırma: enjeksiyon harcı.

Raspa yapılıp, kireç esaslı harc ile sıvanmalıdır.

Kubbeler

Dış Duvarlar

Kubbeler

Kubbeler

 YERİ ÖNERİLER

Sekiz Çeşme Mh. Kentsel Sit Alanı 

İçinde

13.01.1978, A-924

Konya Vakıflar Bölge M.

Sıva Çatlaması

Derzler

Yapının Bulunduğu Yer

XV. yy Tescil Tarihi ve Numarası

BOZULMALAR

Zemin

Yapının Adı

Yapım Tarihi

Karamanoğlu Beyliği Dönemi Mülkiyeti
Yapıldığı Dönem 

Beyliği

Seki(Sekiz) Çeşme Hamamı
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Taşıyıcı Sistem

İç ve Dış Duvarlar

Dış Duvarlar

Dış Duvarlar

Temizlik: Kumlama yöntemi. Mekanik temizleme.
Dış Duvarlar

Kubbeler

Yüzey Kirliliği/ Kabuklanma 

Sararma

Nem

Rutubet

Bitkilenme Çiçeklenme

Malzeme Bozulmaları

Yüzey Kaybı
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5.3.1.2. İnsanların Neden Olduğu Hasarlar 

Seki Çeşme hamamı, bir süre tek hamam olarak kullanılmıştır. Yakın döneme 

kadar çalışmakta iken 1991 yılında ara verilmiş, 1991 den 2006 yılına kadar 

kullanılamamıştır. 

Tarihi yapının belirli bir dönemde de terk ediliyor olması tahribatına yol 

açmaktadır. Hamamın sürekliliği sağlanmalıdır. 

Seki Çeşme hamamının kubbeleri onarmak için yapılan çimento esaslı üst örtü 

kaplamaları ve toprak dolgular kubbelere gereğinden fazla yük bindirmiş yapının 

strüktürüne zarar vermiştir. Kötü kullanımı ve bilinçsizce yapılan onarımlar harabiyeti 

hızlandırmıştır. Kadınlar bölümünün soyunmalığının duvar ve kubbeleri yıkılmıştır. 

Erkekler bölümünün soyunmalığının sadece kubbesi yıkılmıştır (Şekil 4.96.), (Şekil 

4.98.). Hamamın bozulan duvarlarında gerekli güçlendirme ve sağlıklaştırmalar 

yapılamadan yeniden yapma kararları alınmıştır. 

Tarihi yapıların restorasyonu yapılırken, geri döndürülemez müdahaleler 

yapılmamalıdır. 

Mevcut çimento esaslı üst örtü kaldırılıp örgü onarım sonrasında kubbe dış 

yüzeyleri belirlenecek olan sıva ile sıvanıp kurşun kaplama yapılmalıdır. Restitüsyon 

çalışmalarına göre yapıdan çokta bağımsız olmayacak şekilde yeniden yapılmalıdır. 

Hamamın taş döşemeleri mermer döşemelerle değiştirilmiştir. Fakat değiştirilen 

yüzyıl ve taşın yapısı yeterli bilgi ve belge olmadığından dolayı bilinememektedir.  

Mermer kaplamalarda yüzey temizliği yapılıp bırakılmalıdır. 

Hamamın erkekler ve kadınlar kısmında soyunmalık hariç, bütün mekanları cam 

mozaik ile kaplanmıştır (Şekil 4. 77.). Cam mozaikler taşın geçirgen özelliğini yitirmekte 

ve yapı içi ısıl dengeyi bozmaktadır aynı zamanda yapının duvarlarına da ağırlık 

yapmakta olup hamamın daha fazla tahrip olmasına neden olmaktadır. Cam mozaikler 

estetik açıdan da kubbe geçiş elemanlarının anlaşılamamasına neden olmasının dışında 

derzli yapıya sahip olduğu için hijyen bakımından da sağlıksızdır (Şekil 4. 92.). 
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Cam mozaikler yapıya zarar verdiği için dikkatli bir şekilde sökülmelidir. Alttaki 

yüzeye raspa yapılmalı ve duvar örgüsünde ki zararlar giderilip horonsan harcı ile 

sıvanmalı üstüne kireç sıva yaparak bırakılmalıdır. 

Hamamın ilk yapımında derzlerde horonsan harcı kullanılmıştır. Fakat derzler 

çimento harç ile değiştirilmiştir. 

Derz onarımı yapılması gereken yerlerde özgün harca uygun hazırlanan horonsan 

harcı kullanılmalıdır. 

Türk hamamlarında sauna ve havuz geleneği yoktur (Şekil 4. 77.), (Şekil 4.78.). 

Seki Çeşme hamamında erkekler kısmınındaki bir eyvanı saunaya dönüştürülmüştür, 

soğukluk kısmında da özünde çepeçevre sekilerle kaplı ve ortada Bizans dönemine ait 

şadırvan bulunurken günümüzde buraya havuz yapılarak sekiler ve şadırvan 

kaldırılmıştır. Havuz ve sauna niteliksiz eklerdir. 

Muhdes olarak yapılan sauna, hamam, tüm mekanik ve elektrik vb. tesisatlar 

hamamda daha fazla tahribata yol açmadan kaldırılmalıdır. 

Hamamın erkekler bölümündeki soyunmalık ve soğukluk kısmındaki şadırvanlar 

kaldırılmıştır. Kurnalar, musluk başları, seki kaplamaları değiştirilmiştir. Hamamın su 

tesisatı duvar içi künkler yerine duvar dışından plastik borularla su getirilmektedir. 

Sonradan yapılan demir imalatları vardır. 

Hamamın özgün plan şeması bozularak sıcaklıkta bulunan bir halvetin kapısı 

kapatılıp, girişi soğukluktan verilmiştir (Şekil 4. 84.). 

Şadırvanları restitüsyon çalışmaları yapılarak yerine özgün olmayanları 

eklenmelidir. Değişen malzemeler ve su sistemi geri alınamaz olduğu için öylece 

bırakılmalıdır. Sonradan yapılan demir imalatları kaldırılmalıdır. Hamamın plan şeması 

değiştirilmemeli özgün plan şemasına bağlı kalınmalıdır. 

Erkekler bölümündeki soyunmalık ve soğukluktaki mukarnaslı şadırvanlar 

kaldırılmıştır. Kadınlar bölümündeki soyunmalık kısmında varlığından söz edilen "beyaz 

sıva üzerine kırmızı boya ile zencerek motiflerine" soyunmalık duvarları yıkıldığı için 

ulaşılmamıştır. 
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Restitütsyon çalışmalarına göre şadırvan yerine yenisi yapılmalıdır. Soyunmalık 

duvarları yıkıldığı için kalem işlerine örnek varsa tekrar yapılmalı ve raporlanmalıdır. 

Kubbelerin çimento sıva üstü kiremit ile kaplanmıştır. 

Üst yapının özgün malzemesi kiremit değildir. Mühdes olan imalatlar 

kaldırılmalıdır. 

Zamanla gelişen ve nüfusu artan Karaman şehrinde hamam yoğun kent 

dokusunun içinde kalmıştır. Hamamın bulunduğu bölgede bir konut ve ticari alan 

yapılaşması vardır.  Hamama göre oldukça yüksek kütlelerle çevrilen evler kubbelerin 

siluetteki etkisini zayıflatmıştır. Hamamın olduğu sokaktaki yoğunluğun artması 

beraberinde trafiği getirmiştir. Trafik hamam yapısına "titreşim", "ezilme", "eğilme" 

etkileri yaparak strüktürüne zarar vermektedir.  Hamama göre yapılmayan, düzensiz imar 

çalışmaları yol kotunun yükselmesine de sebep olmuş, hamam yaklaşık 1.60 m aşağıda 

kalmıştır. 

Hamam yakın çevresi ile beraber ele alınarak düzenlenmeli imar çalışmaları tarihi 

yapıya göre revize edilmelidir. Bölgedeki trafiğe alternatif yollar yapılmalıdır. 

Havayı kirliliği ısınma sistemleri, motorlu taşıtlardan çıkan zararlı gazlar, 

cephelerde kirli bir tabaka oluşmasına ayrıca taşları eriten asit yağmurlarına sebep 

olmaktadır. Yağmur sularından zarar gören hamam cephelerinde kara, geçirimsiz bir 

tabaka oluşmuştur. Hamamın kubbelerinde cephelerinde biriken kurumlar kir tabakası 

oluşturmakta kir tabakasının altında kalan taşlar özelliklerini yitirmiştir. 

Trafik yukarda belirtildiği gibi yüzey kirliliğinin dışında hamamın olduğu 

sokaktan geçen taşıtlar yapıda titreşimlere ve temelline yapılan baskı sonucu ortaya çıkan 

hasarlara neden olmaktadır. 

Yüzey temizliği için mekanik, kimyasal, yada ısı kaynaklı tercihler arasından 

seçim yapılır. Hamamının duvar malzemesi ve kirlenme oranına göre cephe temizliğinde 

mekanik ve emici kil ve kâğıt hamur uygula teknikleri kullanılabilir. Trafik yoğunluğu 

azaltılmalıdır. 
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Hamamın beden duvarlarına yazılar yazılarak kirletilmesi gelişi güzel boyanması 

da bir hasar türüdür. Hamamın duvarlarındaki sprey boyalar ve bunların temizlenmesi 

taşlara zarar vermiştir. 

Duvarlar kumlama sistemi ile temizlenmelidir. Zarar gören taşlar 

güçlendirilmelidir. 
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Tablo 5. 8: Seki Çeşme Hamamı İnsanların Neden Olduğu Bozulmalar ve Öneriler. 

 

Kullanım Durumu Hamam

Çifte/Tek Hamam Çifte Hamam

Plan Tipi Erkekler: Haçvari Kadınlar: Çifte Halvetli

Yeniden yapma. Yapılan değişikliklerin yazıtı konmalıdır.

Mühdes olan imalat kaldırılmalıdır.

Yapının Adı Seki(Sekiz) Çeşme Hamamı Yapının Bulunduğu Yer
Sekiz Çeşme Mh. Kentsel 

Sit Alanı İçinde

Yapım Tarihi XV. yy Tescil Tarihi ve Numarası 13.01.1978, A-924

Yapıldığı Dönem 

Beyliği
Karamanoğlu Beyliği Dönemi Mülkiyeti Konya Vakıflar Bölge M.

Temizleme: Yüzey temizliği.

Cam mozaikler sökülmelidir. Raspa yapıldıktan sonra horosan harcı 

ile sıvanmalıdır. 

Uygun malzeme ile sıvanmalıdır.

Horoson harcı kullanılmalıdır.

Kaldırılmalıdır.
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T
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Döşeme Kap.

İç Duvar Kaplamaları

Dış Duvarlar

Derzler

Sauna, havuz vs. niteliksiz ekler

Şadırvan kaldırılmış

Kubbeler kiremit kaplama.

Hava Kirliliği

Trafik

Grafiti
Temizleme: Kumalama sistemi ile temizlenmelidir. Taşlar 

güçlendirilmelidir.

Genel Sorun

Genel Sorun

Hamamın sürekliliği sağlanmalıdır.

Yeniden yapma. Yapılan değişikliklerin yazıtı konmalıdır.

Mevcutt bölgeler onarılıp, kubbeler sıvanıp, kurşun kaplanmalıdır.

Genel Sorun

Dış Duvarlar

Kubbeler

Dış Duvarlar

Dış Duvarlar

BOZULMALAR YERİ ÖNERİLER

Çevre düzenlemesi yapılmalıdır.

Temizleme: mekanik ve emici kil ve kağıt hamur uygulanmalıdır. 

Spekülatif Kentleşme

Kötü Kullanım- Onarım 

Terkedilme

Bayındırlık Etkileri

Taşıyıcı Sistem

Kubbeler

Soyunmalık
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5.5. Yeni (Nuh Paşa) Hamamı 

5.5.1. Yapıda Dış Etkenlere Bağlı Bozulmaların Nedenleri ve Önerileri 

5.5.1.1. Uzun Süreli Doğal Etkenler 

Çevreden gelen ve zeminde biriken su, yapıya zarar vermektedir. Zeminden 

yükselen nem bina yükünü arttırmakta ve eriyen kar ve yağmur suları zeminden gelen 

nem ile birlikte binaya fazladan bir yük yüklemektedir. Hamamın rutin yapılmayan 

bakımları, içten ve dıştan duvarlarının yalıtılmaması, zeminden gelen nemin etkisiyle iç 

duvarlarda, dış duvarlarda rutubetlenmeler oluşturmuştur. 

Çevredeki alt yapı eksiklikleri giderilmelidir. Yapıya izalosyon ve drenaj 

yapılmalıdır. Yapının çevresine rögar kapakları eklenmeli ve sık sık temizlikleri 

yapılmalıdır. 

Zeminden yükselen nemin içinde taşınan tuzlar duvar yüzeyinde buharlaşarak, 

rüzgârlarla gelen tohumlar, yağış etkisi, hasar görmüş çatı kaplaması ve bakımsızlık 

hamamın kubbelerinde bitkilenme ve çiçeklenmelere sebep olmuştur (Şekil 4.135.). 

Öncelikle mekanik temizle yapılmalıdır. Bitkisel oluşumlardan otsu ve odunsu 

yapılarda olanlar için "herbisid" kullanılarak müdahale edilmelidir. Hamamın periyodik 

bakım uygulamaları ile bu durumun tekrarlanmaması gerekmektedir. 

Bakteri ve mantarın ortak yaşam türü olan likenler, mikroorganizmalar duvarlarda 

ve derzlerde neden oldukları çürütücü etki sonucunda, dış duvarlarda yosunlaşmalar 

görülmüştür. Yağmur ve kar sularının hasar görmüş çatı kaplamasından 

uzaklaştırılmaması yosunlaşmalara neden olmuştur. 

Yapılan izalasyon ve drenajdan sonra oluşan yosunlaşmalar; amonyum bikarbonat 

emdirilmiş kabuk hamuru ile temizlenmelidir. 

Rutubetlenme ve nem etkisi duvarlarda sıva çatlamasına sebep olmuştur. 

Rüzgârın getirdiği bitki tohumları derzlere yerleşip büyüyerek duvara ve derzlere zarar 

vermiştir. Yağmur ve kar sularının yüzeyden akarken yaptıkları aşındırıcı etki, rüzgârın 

getirdiği kumlar taşlarda hasarlara yol açmıştır (Şekil 4.134.). 
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Bu durumların durdurulması ve önlenebilmesi için yapının özgün dokusuna en az 

müdahale ile aslına uygun malzemelerle güçlendirme ve sağlamlaştırma yapılmalıdır. 

Duvarlarda oluşan çatlaklar enjeksiyon harcı ile doldurulmalıdır. 

Yüzey kirliliğinden dolayı oluşan kabuklanmalar yağmur sularının da etkisiyle 

yüzeyden koparak, duvarda yüzey kayıplarına neden olmuştur. Malzeme bozulmalarının 

etkisiyle duvarların çatlaklarından giren su donduğunda "kama" etkisi yaparak çatlakların 

büyümesine parça kopmasına yol açmıştır (Şekil 4. 102.). 

Tüm sıvalı yüzeylerde raspa yapıldıktan sonra, özgün haline uygun kireç esaslı 

harç ile yüzeyler sıvanarak kayıplar önlenmelidir. Hamamda birinci derece ve ikinci 

derece yüzey vardır ve yağmur suyu tehdit oluşturmuyorsa olduğu gibi korunabilir. İkinci 

derece yüze kayıplarında aynı nitelikte taşlar ile montaj yapılabilir. 

Kadınlar kısmının soğukluk beden duvarları yıkılmıştır. Hamamın erkekler, 

kadınlar kısmının soğukluk kubbesi bakımsızlık ve kötü detaylandırma nedeniyle 

yıkılmıştır. Külhan kısmının beşik tonozu yıkılmıştır. 

İlk tasarımına bağlı, bakımsızlık kötü onarımlar sebep olmuştur. Restitüsyon 

çalışmaları ile yeniden yapılmalıdır. 

Havada bulunan karbondioksit ve sülfür dioksit gibi asit özellikli gazlar, hamamın 

duvarları ile tepkimeye girerek kabuklanmalara sebep olmuştur. Rüzgârın getirdiği 

kumlar da yüzey kirliliğine yaratmıştır (Şekil 4.100.). 

Kumlama yöntemi ile yüzey temizliği yapılmalıdır. Fakat basınç 1.5 atm'i 

geçmemelidir. Daha sonra yumuşak plastik fırça ve bol su ile yüzeyler temizlenebilir. 
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 Tablo 5. 9: Yeni Hamam Uzun Süreli Etkenlere Bağlı Bozulmalar ve Öneriler. 

Tapucak Mah. Kentsel Sit Alanı 

içerisinde
Kullanım Durumu Hamam

13.12.1986, A-1879 Çifte/Tek Hamam Çifte Hamam

Konya Vakıflar Bölge M. Plan Tipi

Erkekler K. Yıldız Biçimli 

Sıcaklık Mahali-Haçvari Plan  

Kadınlar K. : Çifte Halvetli Plan 

Soyunmalık-Külhan

Dış Duvarlar

YERİ

Dış Duvarlar

Kubbeler

Duvar Dipleri

Dış Duvarlar

Sıva Çatlaması

Zemin

Kubbeler

Taşıyıcı Sistem

İç Duvarlar

Dış Duvarlar

Yosunlaşma

Malzeme Bozulmaları

Yüzey Kaybı

Form Kaybı- Yıkılma

Yüzey Kirliliği/ 

Kabuklanma Sararma

Temizleme :amonyum bikarbonat
emdirilmiş kabuk hamuru.

 Sağlamlaştırma: enjeksiyon harcı.

Raspa yapılıp, kireç esaslı harc ile sıvanmalıdır.

Restitüsyon çalışmaları ile yeniden yapılmalıdır.

Temizlik: Kumlama yöntemi. Mekanik temizleme.

Derzler

Dış Duvarlar

Kubbeler

Dış Duvarlar

Kubbeler

Dış Duvarlar

Alt yapı eksiklikleri giderilmelidir. İzalosyon ve drenaj yapılmalıdır. Yapının 

çevresine rögar kapakları eklenmelidir.

Mekanik temizlik, "herbisid" uygulaması. Periyodik bakım. 

ÖNERİLER

Yeni (Nuh Paşa) Hamamı Yapının Bulunduğu Yer

XVI. yy Tescil Tarihi ve Numarası

BOZULMALAR

Yapının Adı

Yapım Tarihi

Osmanlı Beyliği Dönemi Mülkiyeti
Yapıldığı Dönem 

Beyliği
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5.5.1.2. İnsanların Neden Olduğu Hasarlar 

Belirlenemeyen tarihte ve tarih aralığında hamamın kadınlar kısmı depo olarak 

kullanılmıştır. 2008 yılında yeniden hamam olarak faaliyete geçmiştir.  

Hamamın sürekliliği sağlanmalıdır. Farklı işlevlerde hamam daha fazla tahribata 

uğratılmamalıdır. 

Erkekler bölümüne uygun olmayan üst çatı, kadınlar bölümünün bir süre depo 

olarak kullanılması ve bakımsızlıktan soğukluğunun yıkılması, kubbe üstü çimento üst 

kaplamalar, yapının tahribatını hızlandırmıştır. Erkekler bölümünün soyunmalık kısmı 

yıkılmış ve üzeri düz çatı ile kaplanmıştır. Hamamın özgününde bu mekânın üst örtüsü 

kubbedir. 

Çimento esaslı üst örtü kaldırılıp örgü onarım yapıldıktan sonra döneminin 

malzemesi olan kurşun ile kubbeler kaplanmalıdır. Yıkılan kubbe yapının eski 

fotoğraflarından yararlanılarak soyunmalık kubbesi kesme taş ile tekrar yapılmalıdır. 

Muhdes yapılan düz çatı 1992' de yangın geçirmiştir. Muhdes onarımlar 

kaldırılmalı, yalıtım yapılmalı kurşun kaplanmalıdır. 

Hamamın taş döşemeleri tamamen değiştirilip yerine mermer döşeme yapılmıştır. 

Fakat döşeme kaplamasının değiştrildiği yüzyıl ve taşın yapısı hakkında yeterli bilgi ve 

belge olmadığından dolayı bilinememektedir. 

Mermer kaplamalarda yüzey temizliği yapılıp bırakılmalıdır. 

Hamamın erkekler ve kadınlar kısmında soyunmalık hariç, bütün mekanları cam 

mozaik ile kaplanmıştır (Şekil 4. 106.). Cam mozaikler taşın geçirgen özelliğini 

yitirmekte ve yapı içi ısıl dengeyi bozmaktadır aynı zamanda yapının duvarlarına da 

ağırlık yapmakta olup hamamın daha fazla tahrip olmasına neden olmaktadır. Cam 

mozaikler estetik açısıdan da kubbe geçiş elemanlarının anlaşılamamasına neden 

olmasının dışında derzli yapıya sahip olduğu için hijyen bakımından da sağlıksızdır. 
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Cam mozaikler yapıya zarar verdiği için dikkatli bir şekilde sökülmelidir. Alttaki yüzeye 

raspa yapılmalı ve duvar örgüsünde ki zararlar giderilip horosan harcı ile sıvanmalı üstüne 

kireç sıva yaparak bırakılmalıdır. 

Hamamın ilk yapımında derzlerde horosan harcı kullanılmıştır. Fakat derzler 

çimento harç ile değiştirilmiştir. 

Derz onarımı yapılması gereken yerlerde özgün harca uygun hazırlanan kireç harç 

kullanılmalıdır. 

 Kadınlar kısmının külhan kısmı ile ortak duvar olmamasından kaynaklı hamamda 

ısınma sorunları yaşanmaktadır. 2008 yılındaki restorasyonda bu probleme çözüm olarak 

hamama kaloriferle ısıtma sistemi getirilmiş ve duvarlara kaloriferler petekleri takılmıştır. 

Hamamın ısınma sistemi kalorifer sistemi olmadığı için niteliksizdir (Şekil 4.124.).  

Türk hamamlarında sauna ve havuz geleneği yoktur. Yeni hamamın erkekler 

kısmında soğukluk mekânında, güney eyvana havuz yapılmıştır (Şekil 4. 107.). Havuzun 

devir daim motoru hamamın zeminine zarar vermektedir. Hamamın kuzey halveti bezeme 

açısından en zengin halvettir, sebebi ise 23 adet ışık gözünün bulunmasıdır. Fakat bu 

mekan saunaya dönüştürülerek,  hamamdan aykırı şekilde duvarları tamamen ahşap 

kaplanmıştır (Şekil 4. 112.). Bağımsız bir ısınma elemanı konmuştur. Işık gözleri 

görülememektedir. Havuz ve sauna Türk hamamı için niteliksiz eklerdir. 

Hamamın özgün mimarisi ve kurgusunda bu tür mekanlar yoktur. Isınma sistemi 

yapıya yabancıdır. Muhdes olarak yapılan sauna, havuz, tüm mekanik ve elektrik vb. 

tesisatlar hamamda daha fazla tahribata yol açmadan kaldırılmalıdır. Isıtma sistemi için 

külhan genişletilmeli ve iç duvarlara zarar vermeyecek nitelikte yatılım yapılmalıdır. 

Kadınlar ve erkekler kısmında PVC kapılar takılmıştır. Kadınlar kısmı kurnaları 

yok olmuş bir adet özgün kurna varlığını koruyabilmiştir (Şekil 4. 119). Kadınlar 

kısmında kurna görevini "plastik kaplar" sağlanmaktadır (Şekil 4. 125.). Hamamdaki 

zemin döşemeleri, seki, göbek taşı kaplamaları, kurnalar özgün değildir. 

Değişen malzemeler ve su sistemi geri alınamaz olduğu için olduğu gibi 

bırakılmalıdır. 
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Erkekler bölümündeki soyunmalık kısmındaki beton şadırvan kaldırılmıştır. 

Restitütsyon çalışmalarına göre şadırvan yeniden yapılmalıdır. Kubbelerin çimento sıva 

üstü kiremit ile kaplanmıştır. Muhdes onarımlar kaldırılmalı, yalıtım yapılmalı kurşun 

kaplanmalıdır. 

Yeni Hamam kentsel sit alanı içinde bulunmaktadır. Hamamın etrafında nitelikli 

Karaman evleri ve tarihi Çeşmeli Kilise yer almaktadır. Hamamın bulunduğu bölge 

hamam için avantaj sağlamaktadır. Kat yükseklikleri tarihi evlerden dolayı hamamla aynı 

yüksekliktedir. Fakat düzensiz imar çalışmaları ve yapılan yeni yollar sebebi ile hamam 

yaklaşık 2.00 m yol kotunun altında kalmıştır. Yol kotunun altında kalması ile yüzey suyu 

ve topraktan gelen nem artacaktır. 

Hamam yakın çevresi ile beraber ele alınarak düzenlenmeli imar çalışmaları tarihi 

yapıya göre revize edilmelidir. 

Havayı kirliliği ısınma sistemleri, motorlu taşıtlardan çıkan zararlı gazlar, 

cephelerde kirli bir tabaka oluşmasına ayrıca taşları eriten asit yağmurlarına sebep 

olmaktadır. Yağmur sularından zarar gören hamam cephelerinde geçirimsiz kara bir 

tabaka oluşmuştur. Hamamın kubbelerinde cephelerinde biriken kurumlar kir tabakası 

oluşturmaktadır. Kir tabakasının altında kalan taşlar özelliklerini yitirmiştir (Şekil 4. 

127.). 

Yukarda belirtildiği gibi yüzey kirliliğinin dışında hamamın olduğu sokaktan 

geçen taşıtlar yapıda titreşimlere ve temeline yapılan baskı sonucu ortaya çıkan hasarlara 

neden olmaktadır. 

Yüzey temizliği için mekanik, kimyasal, ya da ısı kaynaklı tercihler arasından 

seçim yapılır. Hamamının duvar malzemesi ve kirlenme oranına göre cephe temizliğinde 

mekanik ve emici kil ve kâğıt hamur uygula teknikleri kullanılabilir. Trafik yoğunluğu 

azaltılmalıdır. 
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Tablo 5. 10: Yeni Hamam İnsanların Neden Olduğu Bozulmalar ve Öneriler. 

Tapucak Mah. Kentsel 

Sit Alanı içerisinde
Kullanım Durumu Hamam

13.12.1986, A-1879 Çifte/Tek Hamam Çifte Hamam

Konya Vakıflar Bölge 

M.
Plan Tipi

Erkekler K. Yıldız Biçimli 

Sıcaklık Mahali-Haçvari 

Plan  Kadınlar K. : Çifte 

Halvetli Plan 

Kubbeler

Erkekler K.Soyunmalık

Geri getirilmeli yeniden yapılmalıdır.

Muhdes olan imalat kaldırılmalıdır. Kurşun kaplanmalıdır.

Hamamın sürekliliği sağlanmalıdır.Genel Sorun

Hamamın sürekliliği sağlanmalıdır.

Cam mozaikler sökülmelidir. Raspa yapıldıktan sonra horosan harcı ile 

sıvanmalıdır. 

Horoson harcı kullanılmalıdır.

Isınma sistemi değiştirilmelidir.

Kaldırılmalıdır.

Y
a

p
ıd

a
 D

ış
 E

tk
en

le
re

 B
a

ğ
lı

 B
o

zu
lm

a
la

r 

Yapının Adı Yeni (Nuh Paşa) Hamamı Yapının Bulunduğu Yer

Yapım Tarihi XVI. yy Tescil Tarihi ve Numarası

Yapıldığı Dönem 

Beyliği
Osmanlı Beyliği Dönemi Mülkiyeti

YERİ

Kubbeler

Y
a

n
lı

ş 
R

es
to

ra
sy

o
n

 

T
ek

n
ik

le
ri

Kötü Kullanım- 

Onarım

Yangın

Hava Kirliliği

BOZULMALAR ÖNERİLER

Spekülatif Kentleşme

Bayındırlık Etkileri

Trafik

İn
sa

n
la

rı
n

 N
ed

en
 O

ld
u

ğ
u

 H
a

sa
rl

a
r

Terkedilme

Döşeme Kap.

İç Duvar Kaplamaları

Dış Duvarlar

Kubbeler

Temizleme: mekanik ve emici kil ve kağıt hamur uygulanmalıdır. 

Erkekler Kısmı Çatı

Dış Duvarlar

Kubbeler

Derzler

Kadınlar K. Kalorifer sis.

Erkekler K.Havuz sauna

Bezeme 

Genel Sorun

Genel Sorun
Çevre düzenlemesi yapılmalıdır.

Mevcutt bölgeler onarılıp, kubbeler sıvanıp, kurşun kaplanmalıdır.
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BÖLÜM 6. SONUÇ 

 

Taşınmaz kültürel miraslar sadece bir ülkenin değil, tüm dünyanın mirasıdır. 

Geçmişten günümüze kadar gelen ve gelecek nesillere aktarılması gereken bu eserler 

insanlığın ortak değerlerini, bulunduğu ülkenin ulusal kimliğini yansıtan hazinelerdir. Bir 

uygarlığın tarihi, o uygarlığın yaptığı eserlerle yaşamaya devam eder. Dolayısıyla bu 

eserleri yaşatmak, korumak tarihimizi anlamak için önemli ve gereklidir. 

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasında en önemli unsur, yapılacak 

müdahalenin niteliğidir. Koruma amacında en temel yaklaşım, en az müdahale ile “kültür 

varlığının” sorunlarının çözümlenmesi ve varlığının sürdürebilmesinin koşullarının 

sağlanmasıdır. Her yapının kendine özgü mimarisi ve sorunları olduğundan dolayı bu 

yapıları korumak için yapılacak müdahalelerde korumayla ilgili uluslararası tüzüklerde 

belirtilen koruma mevzuatına uygun şekilde ve ilgili kurumların denetimi altında, 

uygulamanın müellif mimar tarafından yapılması gerekmektedir. 

XIV.-XVI. yüzyıllarda Karamanoğlu ve Osmanlı döneminde yapılan Karaman 

Hamamları ülkemizin korunmaya değer kültürel mirasıdır. Hamamlar Karaman kenti ve 

ülkemiz de olduğu kadar uluslararası mimarlık tarihi açısından da önemli yapılardır. 

Koruma, sürekli bakım, restorasyon ve izleme işlemlerini kapsayan bir çalışmadır. 

Taşınmaz kültür varlıklarında gerçekleştirilecek koruma çalışmaları teknik işlemler 

yanında bütüncül ve sürdürebilir koruma ölçütleri ile gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda 

Karaman hamamları için ülkemizde kabul edilen uluslararası sözleşmeler kapsamında 

koruma ölçütleri geliştirilmiştir. 

 

1. Belgeleme ve Proje Çalışmaları; Belgeleme ve proje çalışmaları işin ehli 

mimarlar ve mühendisler tarafından yapılmalı ve Rölöve Restitüsyon 

Restorasyon raporlarında alınan kararlar bilimsel bir teknikle alınmalıdır. 

Karaman hamamlarında ulaşılan hamamların restorasyon projelerinde 

müdahale kararları, yapının sorunlarını çözmeye ve özgünlüğünü korumaya 

yönelik olmayıp daha çok belirli koşulları sağlamak için alınmış kararlar 

olduğunu görülmektedir. Bu kararlar yapının korunmasına ters düşecek 
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kararlar olup, yapıların sürdürülebilirliğini tehlike altına sokmaktadır. 

Restorasyon sırasında müdahalelerin belirlenmesi çağdaş restorasyon 

ilkelerinin başında gelmektedir. Yapıya yapılan müdahalelere de ikinci 

belgeleme çalışmaları yapılmalıdır. Böylelikle yapının sonraki koruma ve 

bakım çalışmaları içinde faydalı olacaktır.  

Hatun Hamamı’nın çok katmanlı izler taşımasından dolayı ve geçmişe dair yeterli 

kaynak bulunmamasından dolayı var olan restitüsyon çalışmalarının daha çok 

detaylandırılması gerekirse üniversitelerle birlikte bu çalışma tekrar yapılmalıdır. Yapılan 

her aşama fotoğraflanmalı ve arşivlenmelidir. Hatun Hamamı’nın rölöve, restitüsyon, 

restorasyon raporları vardır ve ulaşılmıştır fakat restitüsyon çalışmalarının yetersiz 

olduğu tespit edilmiştir. Süleyman ve Lal hamamına henüz böyle bir çalışma 

yapılmamıştır. Seki Çeşme Hamamı’nın rölöve, restitüsyon, restorasyon raporlarına 

ulaşılmıştır fakat hepsi çok kısa ve detay sız hazırlandığı tespit edilmiştir. Yeni Hamam’ın 

restorasyonu 2008 yılında yapılmasına rağmen herhangi bir belge ve çizime Konya 

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ulaşılamamıştır. 

2. Çevre Ölçeğinde Düzenleme; Anıtlarda bütüncül koruma ilkeleri 

çerçevesinde, çevresinde deki niteliksiz ekleri kaldırıp yapıyı odak noktası 

haline getirilmelidir. Karaman Hamamları’nın korunmasında istenilen 

hedeflere ulaşabilmek için tarihi çevrenin yaşam standartlarının yükseltilmesi, 

tarihi dokuyu bozan bayındırlık etkilerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir 

(Ahunbay, 2014:127).  Hamamlar, çevresinde yer alan bahçe, avlu, varsa 

çeşmelerle birlikte korunmalıdır.  

Hatun Hamam’ı konumundan kaynaklı toprak altında kalmış ve oldukça hasar 

almıştır. Hamamı korunması için bütüncül koruma ilkeleri içerisinde korunmalıdır. 

Hamamın çevresindeki korunmaya değer evler, tescilli cami ve çeşmelerle korunmalıdır. 

Kale surları içerisinde odak noktası özelliğine sahip olmalıdır. Lal, Sekiz Çeşme, Yeni 

Hamamları’nın avluları vardır. Hamamlar bu avlular ile korunmalıdır. Sekiz Çeşme 

Hamam’ı ismini, bulunduğu mahalledeki “sekiz çeşmeden” almaktadır. Çevredeki bu 

çeşmelerinde korunması sağlanmalıdır. 



 

154 

 

3. Koruma-Kullanım Dengesi; Koruma ile kullanım arasındaki denge, tarihi 

yapının durumuna ve sürdürülebilirliğine göre kurulmalıdır.  

Hatun Hamamı’nın restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra özgün işlevinde 

(hamam) kullanılmaya devam edeceği yönünde karar verilmiştir. Fakat bu tarihi yapı 

yıllarca toprak altında kalması, bakımsızlık gibi koşullar sebebiyle oldukça tahrip olmuş 

ve hamamın birçok yeri yıkılmıştır. Tekrar hamam işlevini yerine getirebilmesi için 

yapıya fazlaca müdahale yapılması gerekmektedir. Hatun Hamamı’nın tekrar hamam 

olarak işlevini sürdürebilmesi için geri alınamayacak nitelikte onarımlar yapılması 

gerekmektedir. Bu durum koruma ilkelerine aykırıdır, yapının sürdürülebilirliği için riskli 

bir karardır. Fakat hamamın restorasyon çalışmalarının yaklaşık %90 tamamlanmıştır. 

Süleyman Bey Hamam’ı konumu itibari ile en çok tercih edilen hamamdır. Fakat 

hamamın yoğun kullanılması daha fazla onarım ve bakım yapılmayı getirdiği için tarihi 

yapının sürdürülebilirliği tehlikededir. Süleyman Bey Hamamı’nın öncelikli ihtiyacı; 

"mevcut durumunun korunması" iyileştirilmesi ve sürdürülmesidir. 

4. İşlevlendirme -Yeniden İşlev; Tarihi yapılarda sürdürülebilirliğin 

sağlanması için, koruma kullanım dengesine bakılmalıdır. Yapının özgün 

işlevi yapıya artık fiziksel olarak zarar veriyor veya işlevinin devamı için 

yapıya fazla müdahaleler yapmak gerekiyorsa, yapıya daha az tahribat verecek 

bir başka işlevle kullanılmaya devam edebilir. Fakat bu işlevlendirmeler 

yapılırken, tarihi yapının bugüne ulaşan mimari bütünlüğünün korunmasını 

engelleyecek bir işlevlendirme koruma ölçütlerine aykırı olacaktır. Yeni 

verilen işlev yapıya fazla müdahale gerektirmeyen nitelikte olmalıdır ki, o 

zaman yapının sürdürülülebirliği devam edebilir. Yapının tarihi eser niteliği 

unutulmamalı ve herhangi bir kısıtlama olmadan ziyaret edilmesi mümkün 

olan bir işlev verilmelidir.  

Hatun Hamamı’nın özgün işlevinde devam etmesi yönünde karar alınmış ve 

restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılmıştır. Fakat bu karar yapının 

özgünlüğü açısından sakıncalı bir karardır. Süleyman Bey Hamam’ı ise yoğun 

kullanım koşullarından dolayı yeni bir işlevde kullanılabilir. Süleyman Bey 

Hamam’ının konumu kültürel bir işlevlendirme de uygundur. XIV. yüzyıl 

yapısı olan Süleyman Bey Hamam’ı döneminin mimarisini ve yapı 
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özelliklerini yansıtan bir hamamdır. Hamamın daha fazla özgünlüğü 

yitirilmeden, Türkiye’de hiç olmayan bir Selçuklu- Karamanoğulları hamam 

müzesi olarak yeni bir işlev verilebilir. 

 

5. Tarihi Yapılarda Mülkiyet Değişikliği; Tarihi yapılar bulunduğu ülkedeki 

milletin ve hatta bütün dünyanın ortak mirasıdır.  

Birçok özel mülkiyetteki tarihi yapılar Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçse de, 

Karaman'da XIV. yüzyıl döneminde yapılan Lal Hamamı halen kişi mülkiyetindedir. 700 

yıllık bu hamam tescillidir. Mülkiyetindeki kişi Konya Vakıflar Bölge Müdürlü’ günden 

izinsiz müdahale yapamadığı söylense de hamamın bakımı, onarımı, korunması ve 

kullanıcının denetimi mülkiyet sahibinin inisiyatifine bırakılarak tarihi yapının geleceği 

için bir risk unsuru oluşturmaktadır. Hamamların mülkiyetinin Konya Vakıflar Bölge 

Müdürlüğüne geçmesi için mülk sahiplerine ikna edici ödemeler yapılmalıdır. 

6. Sürekli Bakım/ İzleme; Tarihi yapıları koruma ve onarım uygulamalarının 

uzun süreli etkisi, sürekli bakım ve izlemenin sağlanmasına bağlıdır. İzlemeler 

onarım müdahalelerinin sonuçlarını denetlemek amacıyla, belirli ve sık 

aralıklarla yapılmalı ve buna ilişkin kayıtlar alınmalı yapının bir parçası olarak 

belgelenmeli ve saklanmalıdır. (ICOMOS, 2003: Madde 3.21, 3.22). Vakıflar 

kurumunun birincil görevi ve sorumluluğu anıtsal yapıları korumak ve takibe 

almaktır. Sürekli bakım ile yapıya büyük müdahaleler bulunmadan yapı 

korunacak ekonomik olarak da kazanç sağlanacaktır.  

Karaman Hamamları’nı olumsuz etkileyecek çevresel sorunları kaldırmak ve 

hamamların çevresine kültürel işlevler çekerek yapıların bulundukları konumdan 

kaynaklı sorunlarına çözüm olabilir. Bu düzenlemeyle ilerde sürekli bakım ve onarım 

sayıları azaltılabilir.        

    Korumanın önemli bir adımı da toplumun küçük yaşlardan itibaren 

bilinçlendirilmesi ve toplumsal korumanın sağlanması ile mümkün olacaktır. Zira 

taşınmaz kültürel varlıklar bir ya da birkaç kişi eliyle değil, tüm toplumun müşterek 

çabasıyla gelecek nesillere daha sağlıklı aktarılacaktır. Karaman Hamamlarının denetimli 

korumasında ise Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne önemli sorumluluklar düşmekte 
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özellikle ülkemizce kabul görmüş evrensel koruma ilkelerini benimseyen istisnasız 

şekilde uygulanması Karaman Hamamları’nın kamu kurumları eliyle korunmasında çok 

önemlidir.  

       Sonuç olarak; XIV. XVI. yüzyıllardan beri günümüze kadar mevcut 

durumunu koruyabilmiş, halen yaşamını sürdürmeye çalışan, tarihi yediyüz ila beşyüz 

yıllık olan bu hamamların bozulmasında yanlış restorasyon yaklaşımları ve bütüncül 

koruma yaklaşımının olması neden olmuştur. Her taşınmaz kültür varlıklarına yapılması 

gerektiği gibi Karaman Hamamları’nın da korunarak gelecek nesillere aktarılması, 

sürdürülebilirlik lerinin de devam etmesi gerekmektedir.
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EK’LER 

 

Ek 1.: Kurul Kararları İzni. 
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Ek 2: Hatun Hamamı Envanter (Atik, 2019) 

 

YAPININ ADI
TESCİL TARİHİ VE 

NUMARASI
SICAKLIK TİPİ

MAHALLESİ ADA PARSEL YAPIM YILI

HİSAR MAH. 802 17 1381-1382

MÜLKİYETİ ÇİFTE&TEK HAMAM

KONYA V.B.M. TEK HAMAM

özgün mevcut

Boyut SEKİ ✓ ✓

ŞADIRVAN Bilinmiyor I

KUBBE 

FENERİ
Bilinmiyor ✓

PENCERE Bilinmiyor I

Boyut HELA ✓ ✓

TIRAŞLIK ✓ ✓

Boyut ŞADIRVAN Bilinmiyor I

KUBBE FENERİ Bilinmiyor I

IŞIK GÖZÜ Bilinmiyor I

Boyut EYVAN ✓ ✓

HALVET ✓ ✓

GÖBEKTAŞI ✓ ✓

IŞIK GÖZÜ ✓ ✓

Sıcaklığa bakan kuzey ve güney doğu 

yönlerinde üç eyvan vardır. Sıcaklığın kuzey ve güney 

köşelerinde ise iki adet halvet yer almaktadır. Eyvanlar 

1m yükseklikte yaklaşık 2.70x2.70 m 

ölçülerindedir. Sıcaklığım ortasında sekiz köşeli göbek taşı 

bulunmaktadırr.

3.40x3.82 cm 

ARALIK

1.32x4.05 cm.

Aralık ince uzun koridor şeklindedir. Hela ve tıraşlık 

halvetleri bulunur.

5.44x6.67 cm.

Bir adet eyvan vardır. Eyvanın ölçüsü 1.82x3.10 cmdir.

ENVANTER-1

FOTOĞRAFLAR

MOLOZ TAŞ/KESME TAŞ

BUGÜNKİ İŞLEVİ

RESTORASYON AŞAMASINDA

YAPININ ÖZGÜN PLAN ŞEMASI YAPININ VAZİYET PLANI

HATUN (KALE) HAMAMI 12.03.1981/A-2776

YAPILDIĞI DÖNEM

KARAMANOĞULLARI DÖNEMİ

YAPININ MALZEMESİ
B

İB
. Konya V. B. M. Rölöve Restitüsyon Restorasyon Raporu. 

Konyalı İ.H. Abideleri ve Kitabeleri  ile Karaman Tarihi.

SICAKLIK

SOĞUKLUK

YAPININ PLAN ANALİZİ VE ÖRTÜ SİSTEMİ

YAPININ ISITMA SİSTEMİ VE SU DEPOSU

K
Ü

L
H

A
N

 

V
E

 S
U

 

D
E

P
O

S
U

2.20x 14.00 dikdörtgen su deposu vardır. Su deposuna bitişik külhan kısmının çok az bir bölümü ortaya çıkmıştır.

8.50x8.50 cm kare planlıdır.

Döşemesi taş kaplamadır.Soyunmalığın kuzey batı 

köşesinde 2.57x2.10 cm lik ufak bir mekan daha ortaya 

çıkmıştır.

SOYUNMALIK
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Ek 3: Lal Hamamı Envanter (Atik, 2019) 

 

 

YAPININ ADI
TESCİL TARİHİ VE 

NUMARASI
SICAKLIK TİPİ

MAHALLESİ ADA PARSEL YAPIM YILI

MANSURDEDE MAH. 584 4 XIV. yy

MÜLKİYETİ ÇİFTE&TEK HAMAM

ÖZEL MÜLKİYET TEK HAMAM

özgün mevcut

Boyut SEKİ ✓ I

ŞADIRVAN I I

KUBBE 

FENERİ
Bilinmiyor I

PENCERE Bilinmiyor ✓

Boyut HELA ✓ ✓

TIRAŞLIK I I

Boyut ŞADIRVAN ✓ ✓

KUBBE FENERİ I I
IŞIK GÖZÜ ✓ ✓

Boyut EYVAN ✓ ✓

HALVET ✓ ✓

GÖBEKTAŞI ✓ ✓

IŞIK GÖZÜ ✓ ✓

B
İB

. Denktaş. M. Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi. ‘Karaman Hamamları’. Dülgerler O.N. Karamanoğulları 

Dönemi Mimarisi. Konyalı İ.H. Abideleri ve Kitabeleri ile Karaman Tarihi.

SICAKLIK

SOĞUKLUK

YAPININ PLAN ANALİZİ VE ÖRTÜ SİSTEMİ

YAPININ ISITMA SİSTEMİ VE SU DEPOSU

K
Ü

L
H

A
N

 

V
E

 S
U

 

D
E

P
O

S
U

Yapının doğusunda sıcaklık kısmına bitişik enine dikdörtgen su deposu vardır. Su deposu sıcaklığa parareldir. Külhan 

kısmı su deposunun arkasındadır.

9.18x9.40 cm kare planlıdır.

Döşemesi mermer kaplamadır. Günümüzde en çok 

bozulan kısımdır. Üst örtüsü beşik çatıdır.

SOYUNMALIK

ENVANTER-2

FOTOĞRAFLAR

MOLOZ TAŞ

BUGÜNKİ İŞLEVİ

HAMAM

YAPININ ÖZGÜN PLAN ŞEMASI YAPININ VAZİYET PLANI

LAL (LEL) HAMAMI 24.06.1988/A-208

YAPILDIĞI DÖNEM

KARAMANOĞULLARI DÖNEMİ

YAPININ MALZEMESİ

Döşemesi mermer kaplamadır. Üç eyvanlı ve iki 

köşe halvetlidir. Merkez kubbe ile örtülüdür. 

Halvetlerin ölçüsü 2.88x2.98 cm olup üzerleri 

kubbe ile örtülüdür.

3.00x3.20 cm 

ARALIK
Hamamın aralık kısmı yoktur.

3.95x7.15 cm.

Mahal sekilerle çevrilidir. Üst örtüsü kuzey kısmı 

beik tonozla, güney kısmı kubbe ile örtülüdür. Zemin 

kaplaması mozaik kaplamadır.



 

160 

 

 

Ek 4: Emir Süleyman Bey Hamamı Envanter (Atik, 2019) 

 

 

YAPININ ADI
TESCİL TARİHİ VE 

NUMARASI
SICAKLIK TİPİ

MAHALLESİ ADA PARSEL YAPIM YILI

TAHSİN ÜNAL MAH. 731 2 XIV. yy

MÜLKİYETİ ÇİFTE&TEK HAMAM

KARAMAN 

BELEDİYESİ
TEK HAMAM

özgün mevcut

Boyut SEKİ ✓ I

ŞADIRVAN ✓ ✓
KUBBE 

FENERİ
✓ ✓

PENCERE Bilinmiyor I

Boyut HELA ✓ ✓

TIRAŞLIK I I

Boyut ŞADIRVAN Bilinmiyor I

KUBBE FENERİ I I

IŞIK GÖZÜ ✓ ✓

Boyut EYVAN ✓ ✓

HALVET ✓ ✓

GÖBEKTAŞI ✓ ✓

IŞIK GÖZÜ ✓ ✓

B
İB

. Denktaş. M. Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi. ‘Karaman Hamamları’. Dülgerler O.N. Karamanoğulları 

Dönemi Mimarisi. Konyalı İ.H. Abideleri ve Kitabeleri ile Karaman Tarihi. Önge Y. Anadolu’da XII.-XIII. yy. Türk 

Hamamları 

SICAKLIK

SOĞUKLUK

YAPININ PLAN ANALİZİ VE ÖRTÜ SİSTEMİ

YAPININ ISITMA SİSTEMİ VE SU DEPOSU

K
Ü

L
H

A
N

 

V
E

 S
U

 

D
E

P
O

S
U Sıcaklığın doğu cephesinde su deposu ve külhan bulunmaktadır. “Külhan kısmı 1940 yılında 

doğu yönünde açılan yol çalışmaları sırasında yıkılmıştır.” (Denktaş: 1999:219) 

Mevcutta kullanılan külhan mahali orijinal değildir. .

13.28x13.32 cm kare planlıdır.

Diğer mahallere göre oldukça büyüktür. Soyunmalık 

mahali köeşerdeki kemerlerle sekizgene 

dönüştürülmüştür üstü kubbe ile örtülüdür. Döşeme 

kap. mermerdir.

SOYUNMALIK

ENVANTER-3

FOTOĞRAFLAR

MOLOZ TAŞ/KESME TAŞ

BUGÜNKİ İŞLEVİ

HAMAM

YAPININ ÖZGÜN PLAN ŞEMASI YAPININ VAZİYET PLANI

SÜLEYMAN BEY (Emir) 

HAMAMI
20.10.1979/A-1971

YAPILDIĞI DÖNEM

KARAMANOĞULLARI DÖNEMİ

YAPININ MALZEMESİ

Döşemesi mermer kaplamadır. Dört eyvan ve dört 

halvet hücresinden oluşur. Üst örtüsü kubbedir. 

Kubbenin tam altında kare biçimli göbek taşı vardır.

3.00x3.20 cm 

ARALIK
1.75x3.10 cm

Hel ve tıraşlık aralık kısmında bulunmaz. 

6.70x6.80 cm

Üst örtüsü kubbe döşemesi mermerdir. Hela ve 

tıraşlık bu kısımda yer almaktadır.
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Ek 5: Sekiz (Seki) Çeşme Hamamı- Erkekler Kısmı Envanter (Atik, 2019) 

 

YAPININ ADI
TESCİL TARİHİ VE 

NUMARASI
SICAKLIK TİPİ

MAHALLESİ ADA PARSEL YAPIM YILI

SEKİ ÇEŞME MAH. 506 1 XV. yy

MÜLKİYETİ ÇİFTE&TEK HAMAM

KONYA V.B.M. ÇİFTE HAMAM

özgün mevcut

Boyut SEKİ ✓ I

ŞADIRVAN ✓ I

KUBBE 

FENERİ
✓ ✓

PENCERE I I

Boyut HELA ✓ ✓

TIRAŞLIK I I

Boyut ŞADIRVAN ✓ I

KUBBE FENERİ I I

IŞIK GÖZÜ ✓ ✓

Boyut EYVAN ✓ ✓

HALVET ✓ ✓

GÖBEKTAŞI ✓ ✓

IŞIK GÖZÜ ✓ ✓

B
İB

. Denktaş. M. Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi. ‘Karaman Hamamları’. Dülgerler O.N. Karamanoğulları 

Dönemi Mimarisi. Konyalı İ.H. Abideleri ve Kitabeleri ile Karaman Tarihi. Önge Y. Anadolu’da XII.-XIII. yy. Türk 

Hamamları 

SICAKLIK

SOĞUKLUK

YAPININ PLAN ANALİZİ VE ÖRTÜ SİSTEMİ

YAPININ ISITMA SİSTEMİ VE SU DEPOSU

K
Ü

L
H

A
N

 

V
E

 S
U

 

D
E

P
O

S
U Su deposu hem kadınların hem de erkeklerin sıcaklıkları bölümleri boyunca uzanır. Su deposu 

3.00mx18.20m olup üzeri beşik tonozla örtülüdür. Külhan su deposunun arkasında güney doğu 

tarafında konumlanmıştır.

ERKEKLER KISMI

9.50x9.40 cm 

Soyunmalık kısmı, hamamın genel kütlesine hakimdir. 

Üst örtüsü kasnaksız kubbe ile örtülüdür. Döşeme 

kaplaması mermerdir. 

SOYUNMALIK

ENVANTER-4.1.

FOTOĞRAFLAR

MOLOZ TAŞ/KESME TAŞ

BUGÜNKİ İŞLEVİ

HAMAM

YAPININ ÖZGÜN PLAN ŞEMASI YAPININ VAZİYET PLANI

SEKİZ (SEKİ) ÇEŞME 

HAMAMI
13.01.1978/A-924

YAPILDIĞI DÖNEM

KARAMANOĞULLARI DÖNEMİ

YAPININ MALZEMESİ

Döşemesi mermer kaplamadır.  Kubbeli merkezi 

mekan etrafında aksiyal olarak konumlanmıştır. 

Sıcaklık mahalind 3 eyvan 3 halvet ortada göbek taşı 

bulunmaktadır.

3.00x3.00 cm 

ARALIK

1.80x3.80 cm

Döşemesi mermer kaplamadır. Üst örtüsü beşik 

tonozdur. 

5.80x5.90 cm

Döşeme kaplaması mermerdir. Günümüzde devşirme 

şadırvan ve sekiler kaldırılmış havuz konulmuştur. 

Üst örtüs kubbedir. Aralıkta sadece helaya geçiş 

vardır.



 

162 

 

 

Ek 6: Sekiz (Seki) Çeşme Hamamı- Kadınlar Kısmı Envanter (Atik, 2019) 

 

YAPININ ADI
TESCİL TARİHİ VE 

NUMARASI
SICAKLIK TİPİ

MAHALLESİ ADA PARSEL YAPIM YILI

SEKİ ÇEŞME MAH. 506 1 XV. yy

MÜLKİYETİ ÇİFTE&TEK HAMAM

KONYA V.B.M. ÇİFTE HAMAM

özgün mevcut

Boyut SEKİ ✓ I

ŞADIRVAN I I

KUBBE 

FENERİ
✓ ✓

PENCERE I I

Boyut HELA I ✓

TIRAŞLIK I ✓

Boyut ŞADIRVAN ✓ I

KUBBE FENERİ I I

IŞIK GÖZÜ ✓ ✓

Boyut EYVAN ✓ ✓

HALVET ✓ ✓

GÖBEKTAŞI ✓ ✓

IŞIK GÖZÜ ✓ ✓

B
İB

. Denktaş. M. Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi. ‘Karaman Hamamları’. Dülgerler O.N. Karamanoğulları 

Dönemi Mimarisi. Konyalı İ.H. Abideleri ve Kitabeleri ile Karaman Tarihi. Önge Y. Anadolu’da XII.-XIII. yy. Türk 

Hamamları 

SICAKLIK

SOĞUKLUK

YAPININ PLAN ANALİZİ VE ÖRTÜ SİSTEMİ

YAPININ ISITMA SİSTEMİ VE SU DEPOSU

K
Ü

L
H

A
N

 

V
E

 S
U

 

D
E

P
O

S
U Su deposu hem kadınların hem de erkeklerin sıcaklıkları bölümleri boyunca uzanır. Su deposu 

3.00mx18.20m olup üzeri beşik tonozla örtülüdür. Külhan su deposunun arkasında güney doğu 

tarafında konumlanmıştır.

KADINLAR KISMI

11.50x7.40 cm 

Soyunmalık kısmının döşemesi mermerdir. Üst örtüsü 

kubbedir yıkıldıktan sonra tekrar yapılmıştır.

SOYUNMALIK

ENVANTER-4.2.

FOTOĞRAFLAR

MOLOZ TAŞ/KESME TAŞ

BUGÜNKİ İŞLEVİ

HAMAM

YAPININ ÖZGÜN PLAN ŞEMASI YAPININ VAZİYET PLANI

SEKİZ (SEKİ) ÇEŞME 

HAMAMI
13.01.1978/A-924

YAPILDIĞI DÖNEM

KARAMANOĞULLARI DÖNEMİ

YAPININ MALZEMESİ

Döşemesi mermer kaplamadır. Ortası kubbeli enine 

sıcaklıklı ve çifte halvetlidir. 2 halvet ve 1 eyvan 

vardır. Merkez ve halvetler kubbe ile 

örtülüdür.Eyvan beşik tonoz ile örtülüdür. Merkezde 

göbek taşı vardır.

2.09x2.24 cm 

ARALIK

1.20x1.70 cm

Döşemesi mermer kaplamadır. Üst örtüsü beşik 

tonozdur. 

Soğukluk kısmı yoktur. Aralık kısmından sıcaklık 

mahaline geçilir.
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Ek 7: Yeni Hamam Erkekler Kısmı Envanter (Atik, 2019) 

YAPININ ADI
TESCİL TARİHİ VE 

NUMARASI
SICAKLIK TİPİ

MAHALLESİ ADA PARSEL YAPIM YILI

TOPUCAK MAH. 597 1 XVI. yy

MÜLKİYETİ ÇİFTE&TEK HAMAM

KONYA V.B.M. ÇİFTE HAMAM

özgün mevcut

Boyut SEKİ ✓ I

ŞADIRVAN ✓ I

KUBBE 

FENERİ
✓ ✓

PENCERE I I

Boyut HELA ✓ ✓

TIRAŞLIK I I

Boyut ŞADIRVAN I I

KUBBE FENERİ I I

IŞIK GÖZÜ ✓ ✓

Boyut EYVAN ✓ ✓

HALVET ✓ ✓

GÖBEKTAŞI ✓ ✓

IŞIK GÖZÜ ✓ ✓

B
İB

. Denktaş. M. Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi. ‘Karaman Hamamları’. Dülgerler O.N. Karamanoğulları 

Dönemi Mimarisi. Konyalı İ.H. Abideleri ve Kitabeleri ile Karaman Tarihi. Önge Y. Anadolu’da XII.-XIII. yy. Türk 

Hamamları 

SICAKLIK

SOĞUKLUK

YAPININ PLAN ANALİZİ VE ÖRTÜ SİSTEMİ

YAPININ ISITMA SİSTEMİ VE SU DEPOSU

K
Ü

L
H

A
N

 

V
E

 S
U

 

D
E

P
O

S
U

Su deposu 3.10cm x15.60 cm ölçülerindedir. Üzeri beşik tonoz ile örtülüdür. Külhan kısmı yangında yanmış 1960'lı yıllarda 

yenilenmiştir.

ERKEKLER KISMI

11.10x11.34 cm 

Döşeme kaplaması mermerdir. Üst örtüsü kubbedir ve 

fakat orijinal değildir. Köşelerdeki kemerler ile 

kubbe desteklenir.

SOYUNMALIK

ENVANTER-5.1.

FOTOĞRAFLAR

KESME TAŞ

BUGÜNKİ İŞLEVİ

HAMAM

YAPININ ÖZGÜN PLAN ŞEMASI YAPININ VAZİYET PLANI

YENİ (NUH PAŞA) HAMAMI 13.12.1986/A-1879

YAPILDIĞI DÖNEM

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ

YAPININ MALZEMESİ

Döşeme kaplaması mermerdir. Kubbenin tam altında 

sıcaklık mahalinin merkezinde sekizgen bir göbek taşı 

bulunur. Sıcaklık mahalinde altı adet niş, iki adet 

eyvan, her bir eyvanda da ikişer adet halvet hücresi 

bulunmaktadır. Sıcaklığın kubbesi, merkezi kubbe 

etrafında sivri kemerlerin üzerine oturur.

8.00x8.10 cm

ARALIK

1.35x3.33 cm

Döşemesi mermer kaplamadır. Üst örtüsü beşik 

tonozdur. 

8.00x 7.50 cm

Döşeme kaplaması mermerdir. Üst örtüsü 

kubbedir.Kubbenin üstünde kırk dokuz adet dairevi 

formlu ışık gözleri vardır. 
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Ek 8: Yeni Hamam Kadınlar Kısmı Envanter (Atik, 2019) 

 

YAPININ ADI
TESCİL TARİHİ VE 

NUMARASI
SICAKLIK TİPİ

MAHALLESİ ADA PARSEL YAPIM YILI

TOPUCAK MAH. 597 1 XVI. yy

MÜLKİYETİ ÇİFTE&TEK HAMAM

KONYA V.B.M. ÇİFTE HAMAM

özgün mevcut

Boyut SEKİ I I

ŞADIRVAN I I

KUBBE 

FENERİ
✓ ✓

PENCERE I I

Boyut HELA ✓ ✓

TIRAŞLIK I I

Boyut ŞADIRVAN I I

KUBBE FENERİ I I

IŞIK GÖZÜ ✓ ✓

Boyut EYVAN ✓ ✓

HALVET ✓ ✓

GÖBEKTAŞI ✓ ✓

IŞIK GÖZÜ ✓ ✓

B
İB

. Denktaş. M. Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi. ‘Karaman Hamamları’. Dülgerler O.N. Karamanoğulları 

Dönemi Mimarisi. Konyalı İ.H. Abideleri ve Kitabeleri ile Karaman Tarihi. Önge Y. Anadolu’da XII.-XIII. yy. Türk 

Hamamları 

SICAKLIK

SOĞUKLUK

YAPININ PLAN ANALİZİ VE ÖRTÜ SİSTEMİ

YAPININ ISITMA SİSTEMİ VE SU DEPOSU

K
Ü

L
H

A
N

 

V
E

 S
U

 

D
E

P
O

S
U

Su deposu 3.10cm x15.60 cm ölçülerindedir. Üzeri beşik tonoz ile örtülüdür. Külhan kısmı yangında yanmış 1960'lı yıllarda 

yenilenmiştir.

KADINLAR KISMI

11.10x11.34

Döşeme kaplaması mermerdir. Üst örtüsü kubbedir. 

2006 yılındaki restorasyonda kubbe yenilenmiştir. 

Kuzeybatı köşesinde bir adet eyvanı vardır.

SOYUNMALIK

ENVANTER-5.2.

FOTOĞRAFLAR

KESME TAŞ

BUGÜNKİ İŞLEVİ

HAMAM

YAPININ ÖZGÜN PLAN ŞEMASI YAPININ VAZİYET PLANI

YENİ (NUH PAŞA) HAMAMI 13.12.1986/A-1879

YAPILDIĞI DÖNEM

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ

YAPININ MALZEMESİ

Sıcaklık mahalinde merkezi kubbe etrafında iki eyvan 

ve iki halvet bulunmaktadır. Sıcaklık mahalinin 

merkezi kubbeyle, karşılıklı eyvanların üzeri ise beşik 

tonozla örtülüdür.  Göbek taşı yoktur. Eyvanlardan 

biri 0.60 cm yükseltilerek göbek taşı işlevi görmesi 

sağlanmıştır.

3.60x4.00 cm

ARALIK

1.10Xx2.50

Döşeme kaplaması mermerdir. Üst örtüsü beşik 

tonozdur.

4.26 x4.28 cm

Döşeme kaplaması mermerdir. Üst örtüsü kubbedir. 

Kapılar hariç sekilerle çevrilidir ve burada bir adet 

orijinal kurna bırakılmıştır.
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