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SSu’dan başlayan, su içinde serpilen, su ile devam 
eden, su’dan mahrum kalınca sona eren, kısacası 
su etrafında şekillenen bir hayattır insanınki. 
Anadolu’da kurulan bütün medeniyetlere ev 
sahipliği yapan su hakkında tarih kitaplarının 
yaprakları; medeniyetlerin kurulması, gelişmesi 
ve hatta bazen de yok olmasında suyun çok 
önemli bir rol oynadığını yazmaktadır. 

Uygarlıkların beşiği kabul edilen Anadolu 
toprakları üzerinde tarih sahnesinden geçmiş 
pek çok medeniyet, su ile yoğrulan Anadolu 
şehirlerine çok sayıda eser bırakmıştır. Bu 
nedenledir ki, gerçek bir su medeniyeti olan 
Anadolu’ya kulak verdiğimizde duyduğumuz 
ilk ses “suyun sesi” olur. Bütün dinlerde ve 
felsefelerde hayatın en temel vazgeçilmezi olarak 
algılanan ve bir medeniyet olarak kabul edilen 
“su” ile ilgili bilinenler, bilinmeyenlere nispetle 
oldukça düşüktür. Özellikle Anadolu’da 

ÖN SÖZ



5a n k a r a  h a m a m l a r ı  v e  k a p l ı c a l a r ı

su medeniyeti ile ilgili belgelere dayalı, 
daha detaylı çalışmalara büyük ihtiyaç 
vardır. 

Bu bağlamda, su medeniyetimizi 
anlamayı ve tanıtmayı amaçlayan ve 
6 kitaptan oluşan “Anadolu’da Su 
Medeniyeti” kitap serisi, bu konuda 
hazırlanacak birçok eserin oluşumuna 
da zemin hazırlayacaktır.

Hayat kaynağını yaşatan bir kurum 
olma vizyonu, modern yönetim 
anlayışını benimseyen kurum olma 
misyonu doğrultusunda hızla ilerleyen 
ASKİ Genel Müdürlüğümüz, gelecek 
nesillere bilimsel eserler bırakmak 
amacıyla yayın faaliyetlerine de büyük 
önem vermektedir. 

Sahasında önemli bir boşluğu 
dolduracağına inandığımız bu kitap 
serisinin, akademik çalışmalar başta 
olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar 
ile halkımıza faydalı olmasını temenni 
ediyorum. 

Millî kültürümüze ve eğitim 
dünyamıza kazandırılan bu seriyi 
yayına hazırlayan araştırmacı, yazar ve 
ilim adamlarımıza; basımında emeği 
geçen herkese ve şehrimizin tanıtımı 
için emek veren diğer gönüllü kuruluş 
ve kişilere teşekkür ediyor, bu değerli 
eserlerin Ankaralılara hayırlı olmasını 
diliyorum. 

İ. MELİH GÖKÇEK / ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
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SSUNUŞ Su, hayatın devam etmesi için insanoğluna bahşedilen en 
büyük nimetlerden biri...

Türk kültürünün temel miraslarından birisini “su kültürü” 
oluşturmaktadır. Türkler, hem yazılı, hem de sözlü 
kaynaklarında suya önemli bir kutsiyet atfetmişler, büyük 
saygı göstermişler ve suya olan saygılarını günümüze 
kadar devam ettirmişlerdir. Suya değer vermişler, onu 
aziz bilmiş, onun hayat için ne kadar gerekli olduğunun 
farkında olmuş bir medeniyet kurmuşlardır.

Su; şehirler, ülkeler ve kıtalar arasında yol alırken akıp 
geçtiği yerlerdeki kültürleri, insanları ve medeniyetleri 
birbirine taşır ve yakınlaştırır. İnsanoğlu suları vadilerden 
geçirmek için su kemerleri ve kanallar, suyun basıncını 
dengelemek için su terazileri, düzenli dağıtım için 
maksemler, suyu biriktirmek için havuzlar, kuyular, 
sarnıçlar ve bendler inşa etmişlerdir.

Suya olan sevgiyi, saygıyı ve ona verilen kutsallığı 
Anadolu’nun birçok yerinde ortaya çıkan kalıntılardan 
anlamanız mümkün. Yol kenarlarına yapılmış çeşmelerde 
de görebilirsiniz, ince işlemeli bir ibriğin, bakracın, tasın, 
tabağın üzerinde de. Bir maşrapanın kulpunda ya da bir 
şifa tasında da görmeniz mümkün. Suyun dokunduğu 
hangi eşya olsa o da değerli görülmüş. Suyu bütün 
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İRFAN KAYA  /  ASKİ GENEL MÜDÜRÜ 

canlıların temel ihtiyacı olarak bilmek, 
ortak bir nimet olarak görmek ne kadar 
güzelse, paylaşmak da o kadar güzel 
addedilmiş.  

Anadolu Toprakları üstünde, son 
dörtbin yıl boyunca gerçekleştirilmiş 
olan su mühendisliği eserleri,  
Türkiyeyi tarihî su yapıları açısından 
dünyanın en zengin ve ilgi çekici 
Açıkhava müzelerinden biri 
kılmaktadır.

Günümüz dünyasında, hizmet 
anlayışları, yönetim sistemleri, 
teknolojik araçlar, beklenti düzeyleri 
ve kalite standartları hızlı biçimde 
değişmektedir. Bu değişim ve 
dönüşümün gerisinde kalmadan 
gelecekte var olabilmek ve sahip 
olunan kaynakları en rasyonel 
biçimde kullanabilmek her kurum 
için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Genel 
Müdürlüğümüz bu anlayıştan hareketle 
geçmişin güzelliklerinden esinlenerek 
geleceği kurgulamakta ve bugünü en 

iyi değerlendirebilmenin gayretini 
yaşamaktadır.

Başkentimiz Ankara’nın temiz ve atık su 
işlemlerini yürüten bir kurum olarak, 
yaptığımız işin bizler için bir övünç 
kaynağı olduğunun ve üstlendiğimiz 
sorumluluğun büyüklüğünün 
farkındayız.

Geçmişi hatırlayarak geleceğe ışık 
tutmak amacıyla “Anadolu’da Su 
Medeniyeti” başlığı altında “Anadolu 
Şehrinin Su Yapıları”, “Ankara 
Hamamları ve Kaplıcaları”, “Anadolu 
Şehrinin Günlük Hayatında Su 
Kültürü”, “Anadolu’da Suyun İzi”, 
“Geleneksel Türk Sanatında ve 
Edebiyatımızda Su” ile “Ankara’da Su 
Altyapısı” başlıklarıyla altı kitaptan 
oluşan bir dizi kitap serisi hazırlattık.

Kitapların yayın dünyasına,  konuyla 
ilgilenen akademisyenler başta olmak 
üzere,  belediyeler ile tüm resmî ve özel 
kurumlara faydalı olması dileklerimle…
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Roma Hamamı, Ankara.
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1648 yılının bahar aylarında Ankara’ya gelen 
Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde, Ankara şehir 
merkezinde sayısını vermediği “ferahlatıcı 
hamamlar”dan Tahta’l-kale Hamamı, Sunkuroğlu 
Hamamı ve Cenabî Ahmed Paşa Hamamı’ndan 
bahsederken şu ifadeleri kullanır: “Bunlar gayet 
gönül açıcı, suyu ve havası ferahlatıcı aydınlık 
hamamlardır. Ve iki yüz saray hamamları vardır 
diye vilâyet ileri gelenleri övünürler.” 
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Roma Hamamı, Ankara.
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ANKARA 
HAMAMLARI ve KAPLICALARI

Hamam: Arapça’da “ısıtmak; sıcak olmak” anlamındaki “hamm” (hamem) kökünden türeyen 
“hamam” (hammâm) kelimesinin sözlük anlamı “ısıtan yer” demek olup, “yıkanma yeri” 
manasında kullanılmaktadır. Farsça karşılığı “germâbe”dir.1

Hamam, kanallar veya borular vasıtasıyla getirilen soğuk suyun, kapalı bir mekânda ısıtılarak, 
insanların yıkanması için yapılmış mimari yapılardır. Ayrıca yeraltından fışkıran ve içinde 
kimyevi maddeler bulunduran, insan sağlığına faydalı suların kullanıldığı yapılara da hamam 
adı verilmiştir. Bu tür suların kullanıldığı yapılar, “kaplıca”, “ılıca”, “içmece” ve “ılı su” adıyla 
anılmaktadır. Normal hamamlardan farkı, yapının ortasında bulunan büyük meydan havuzudur.

Ankara’da bulunan hamamların tarihçesi Roma döneminden başlamaktadır. Ankara şehir 
merkezinde bulunan tarihi Roma (Caracalla) Hamamı harabeleri ile Kızılcahamam Sey (Ilısu) 
Hamamı ve Kızılcahamam ilçe merkezinde ve Büyük Kaplıca yakınında bulunan Roma 

Günümüzde Ankara şehir merkezinde ve  
taşrasında hizmet veren hamamlar, Anadolu Selçuklu 
ve Osmanlı dönemi yapılarıdır. Osmanlı döneminden 

günümüze ulaşan ve şehir merkezinde kullanılan tarihî 
hamamlar ise Osmanlı döneminden günümüze ulaşan 

İne (Eyne) Bey, Şengül ve Karaca  
Bey hamamlarıdır.
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Hamamı, Sincan ilçesi Girmeç Köyü’nde bulunan Üçkızlar Hamamı, Çubuk ilçesi Melikşah 
Köyü’nde bulunan hamam, Polatlı ilçesi Ilıca Köyü’nde bulunan “Ilıca” gibi. Ankara’da 
bulunan Carcalla Hamamının yalnız temizlik için değil, zevk ve eğlence için de yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Roma döneminde yapılan hamamlardan sadece Kızılcahamam ilçesinde 
bulunan hamamların yakınında, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan yeni 
hamam binaları hizmet vermektedir. Bu hamamların suyu da “içme” ve “banyo” amaçlı 
kullanılan jeo-termal su kaynaklarıdır.

Günümüzde Ankara şehir merkezinde ve taşrasında hizmet veren hamamlar, Anadolu Selçuklu 
ve Osmanlı dönemi yapılarıdır. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve şehir merkezinde 
kullanılan tarihî hamamlar ise İne (Eyne) Bey, Şengül ve Karaca Bey hamamlarıdır. Ankara 
taşrasında kullanılan hamamlar ise jeo-termal su özelliği olan, “içme” ve “banyo” amaçlı 
kullanılan “kaplıca” ve “ılıca” türü yapılardır. Bunlar Kızılca Hamamlar (Kızılcahamam), Sey 
Hamamı (Kızılcahamam), Yaban Hamamı (Haymana), Karacakaya Kaplıcası (Ayaş), İçmece 
(Ayaş), Kapullu Kaplıcası (Beypazarı) ve Dutlu Tahtalı Kaplıcası (Beypazarı)’dır. Beyoğlu, nam-ı 
diğer Rüstem Paşa Hamamı (Beypazarı), ısıtma su kullanan tek hamamdır. Ayaş Paşa Hamamı 
ve Beypazarı Rüstem Paşa (Paşa/Belediye) Hamamı olarak kullanılmaktadır. Kalecik Cuma ve 
Çarşı hamamları ise harap bir vaziyettedir.

Roma Hamamı, Ankara.
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Ankara’da bulunan Osmanlı dönemi hamamları, hayrî ve dinî amaca yönelik bir vakfa gelir 
getirmek için yapılmış vakıf akar yapılardır. Vâkıf (hayır sahibi, vakfeden) tarafından yaptırılan 
hamamlar, diğer vakıf gayrimenkuller gibi kiraya verilerek işletiliyor ve elde edilen kira 
gelirleriyle de vakfın giderleri karşılanıyordu. Bu yapılar da genellikle Ankara’da görev yapan 
Beylerbeyi, Sancak beyi ve varlıklı kişiler tarafından yaptırılmıştır. Karaca Bey, İne Bey, Hasan 
Paşa, Turasan Bey, Rüstem Paşa, İshak Paşa ve Melike Hatun bu şahsiyetlerden bazılarıdır.

1648 yılının bahar aylarında Ankara’ya gelen Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde, Ankara şehir 
merkezinde sayısını vermediği “ferahlatıcı hamamlar”dan; Tahta’l-kale Hamamı, Sunkuroğlu 
Hamamı ve Cenabî Ahmed Paşa Hamamı’ndan bahsederken şu ifadeleri kullanır: “Bunlar gayet 
gönül açıcı, suyu ve havası ferahlatıcı aydınlık hamamlardır. Ve iki yüz saray hamamları vardır diye 
vilâyet ileri gelenleri övünürler.” Evliya Çelebi’nin bahsettiği Sunkuroğlu ve Cenabî Ahmed Paşa 
hamamları hakkında Osmanlı belgelerinde bir kayda henüz ulaşılamamıştır. “İki yüz saray 
hamamı” ise konaklarda bulunan ev hamamlarıdır. Ayrıca isimleri zikredilen saraylardan 
da hiçbirisi günümüze ulaşmamıştır. Ayrıca Kalecik, Zîr, Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan’da 
hamamların bulunduğunu zikreder.2

Osmanlı döneminde Ankara’da yapılan zâviye (tekke/dergâh), han, bedesten ve kervansaraylarda 
bir hamamın bulunduğu da kaynaklarda zikredilmektedir. Nasuh Paşa’nın Nallıhan ve 
Uluhan’da yaptırdığı hanlara birer hamam yaptırdığı vakıf belgelerinde kayıtlıdır.

Karacabey Hamamı, Ankara. Paşa Hamamı, Beypazarı/Ankara
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Onaltıncı yüzyılda Ankara şehir merkezinde bulunan hamamlar, bir külliyenin parçası olarak 
değil de müstakil yapılar şeklinde inşa edilmiş “çarşı hamamı” özelliği taşır. Kadınlar ve erkekler 
için ayrı bölümler hâlinde çifte hamam veya tek hamam biçiminde yapılmıştır.

Hamama yıkanmaya gelen kimseler bir rüzgârlıktan geçtikten sonra soyunma mekânına gelirler. 
Bu mekânda soyunma hücrelerinde soyunduktan sonra genellikle ana girişin karşısında bulunan 
bir çift kanatlı kapıdan hamamın ikinci kısmı olan soğukluğa geçilir. Vücudu sıcağa alıştırmak için 
bir müddet burada kaldıktan sonra hamamın üçüncü kısmı olan sıcaklık kısmına geçilir. Burada 
kurnalı yıkanma köşeleri ve özel halvet hücrelerinde istenilirse hamam görevlilerinin yardımıyla 
yıkandıktan sonra aynı yol takip edilerek camekân denilen dış kısma çıkılır.

Soyunmalık: “Camekân” olarak adlandırılan soyunmalık, genellikle hamamların en geniş 
mekânıdır. Üstü ya kargir bir kubbe ya da ortası fenerli bir tavan ile kapatılmıştır. Kare planlı-
kubbeli, kare planlı-ahşap üst örtülü, dikdörtgen planlı-ahşap üst örtülü vb. örneklerine 
rastlamak mümkündür. Bu mekânın duvarlarında taştan veya ahşaptan yapılmış bir seki 
üstünde sedir bulunur. Bu sedirin altında ayakkabı ve nalınları koymak için küçük nişler yer 
alır. Soyunma mekânı pencereleri sedirin arkasında genellikle bir sıra olarak düzenlenmiştir. 
Hamamın ilk bölümü olan camekânın ortasında genellikle fıskiyeli bir havuz bulunmaktadır. 
Camekân kısmı genellikle ısıtılmaz. Buhar kontrolü, ılıklığa geçiş kapısı üzerindeki davlumbaz 
şeklindeki bacadan ve kubbe üzerindeki fener yardımıyla sağlanır.

Ilıklık: Bu kısmın duvar kenarlarında alçak mermer sedirler yer alır. Burası kışın camekân 
yerine de kullanılabilmektedir. Külhandan çıkarak iç hamamı geçen kanallar, soğukluğun 
döşemesi ve duvarlarında dolaşarak mekânı ısıtırlar. Bu mekânın genellikle yan taraflarında 
alçak bölmelerle ayrılmış hela ve usturalıklar bulunur. Soğukluk, iç hamama girmeden önce 
vücudu sıcağa alıştırmak için kullanılmasının yanında dinî temizliğin yapıldığı ve fazla sıcaklığa 
tahammülü olmayanların yıkandıkları bir mekândır.

Cehennemlik kanalları
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Paşa Hamamı külhanı, Beypazarı/Ankara
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Sıcaklık: İç hamam iki kısma ayrılır. Birincisi, genellikle mekânın köşelerinde yer alan küçük 
hücrelerdir. Bunlara “halvet” denilir. Çoğu örnekte kapıları yoktur. Girişleri havlu ile örtülür. 
İkinci kısım ise bu hücreler arasında kalan genel yıkanma nişleridir. Bunlara ise “kurna başı” denilir. 
Halvetlerin harareti duvarlarda bırakılan buhar menfezleri ile daha da yükselmiştir. Bu yıkanma 
nişleri veya hücrelerin duvar kenarları mermer sedirlerle çevrilmiştir. Bu sedirlerin üzerine sıcak 
ve soğuk su tesisatı bulunan mermer kurnalar yerleştirilmiştir. Sedirlerin kenarları boyunca 
devam eden üzeri açık derelerle kirli sular hafif bir meyille soğukluktan geçerek helaya gider. 
Duvarlar hamamın zengin veya basit oluşuna göre tamamen ya da kısmen mermerle kaplanabilir. 
Daha sade hamamlarda duvarlar çimento sıvalı da olabilir. Hamamın ortasında dinlenme, terleme 
ve masaj için yerden yüksekte, ekseriyetle poligon şeklinde bir “göbek taşı” bulunur. Bu mahal, 
kubbeler üzerindeki küçük pencere gözleri ile aydınlatılır. Bu pencerelere “fil gözü” de denir. 
Külhana yakın olması nedeniyle hamamın en sıcak mahalli iç hamamdır. Külhandan iç hamama 
ve soğukluğun döşeme ve duvarları arasındaki kanallardan geçen sistem ile bu mekân ısıtılır.

Külhan: Hamam yapısının arka ucunda teshin merkezini teşkil eder. Külhan kısmı su tesisatının 
da tevzi merkezidir. Burada hamamın soğuk su tevziatı için bir soğuk su deposu ve sıcak su için 
ayrı bir depo bulunur. Külhan; ateşlik, cehennemlik, su hazinesi ve tüteklikten meydana gelir.

Ateşlik: Ocak denilen bölüm olup, ağzı odunluğa açılır.

Cehennemlik: Soyunmalık hariç hamamın diğer mekânlarının döşemesi altında yer alan, 
içinde sıcak havanın dolaştığı cehennemlik kolonlarından oluşan bölümdür.

Su Haznesi: Ocağın üzerinde yer alan metal kazandır. Suyun içinde bulunan bu kazanın 
iki yanında alçak birer duvar yer almaktadır. Isınan su yükselirken bu duvarlarda bırakılan 
menfezlerden soğuk su aşağıya akar.

Tüteklik: Ocaktan çıkan alev ve dumanlar döşeme altında dolaştıktan sonra yanlardaki duvar 
içinde bırakılan tüteklik denilen bacalardan dışarıya çıkar. Hamam döşemeleri 0,70-1,50 
metre yükseklikte ve 0,40 – 0,50 m2 genişlikte ayaklar üzerine oturtulur. Mermer levhalar 

bu ayaklar üzerine oturan kemerlere istinat ederler ve bu suretle sıcak hava 
mermerle doğrudan doğruya temas etmez. Hamamların harareti genellikle 

termometresiz olarak tanzim edilir. Sıcaklık kısmı harareti 30-40 derece 
arasındadır. Külhan yanındaki halvetlerin harareti ise 40 dereceyi 

geçer. Soğukluğun harareti 20-30 derece arasındadır.



Türk Hamamı Müzesi, Beypazarı/Ankara.



a n k a r a  h a m a m l a r ı  v e  k a p l ı c a l a r ı18



19a n k a r a  h a m a m l a r ı  v e  k a p l ı c a l a r ı

ANKARA HAMAMLARI

OOsmanlı tahrir ve vakıf defterlerinde Ankara şehir merkezinde bulunan hamamlar şunlardır: 
Hasan Paşa Hamamı, İne Bey Hamamı, Karaca Bey Hamamı, Sultan Hamamı, Tahte’l-kale 
Hamamı, Bey Hamamı, Şengül Hamamı ve Keçeciler Hamamı. Bu hamamlardan İne Bey 
Hamamı, Karaca Bey Hamamı ve Şengül Hamamı günümüzde işletmeye açıktır. Anadolu 
Selçukluları döneminden günümüze ulaşan hamam ise Ayaş ilçe merkezinde bulunan Karakaya 
Kaplıcası’dır.

Bu çalışmamızda 2005 yılında başladığımız Ankara ve taşrasında bulunan taşınmaz kültür 
varlıklarının tespitinde Roma, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait hamamlar ile H. 
928/M. 1521-22 tarihli Ankara Evkâf Defteri kayıtlarında bulunan vakıf hamamlarını sizlere 
tanıtmaya çalışacağız.
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Ankara’daki Roma Hamamı, 
Dünyadaki en büyük Roma hamamlarından birisi olup, 

Asklepios’a ithaf edildiği bilinmektedir.  
Kazı sırasında bulunan ve İmparator Caracalla’ya ait 
paradan Roma Hamamı’nın M.S. 212-217 yıllarında 

yapıldığı tahmin edilmektedir.

AAnkara’daki bilinen en eski su tesisleri Roma devrine aittir. Antik Roma Hamamı harabeleri, 
Ulus Meydanı’ndan Yıldırım Beyazıt Meydanı’na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde ve yolun 
batısında, caddeden 2,5 metre kadar yükseklikteki bir plato üzerinde bulunmaktadır. Roma 
Hamamının, Dünyadaki en büyük Roma hamamlarından birisi olduğu kabul edilir.

Antik bir harabe olarak bilinen sahada 1937-1943 yıllarında Türk Tarih Kurumu tarafından 
kazılar yapılarak Roma Hamamı kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Hamit Z. Koşay’ın bilimsel 
başkanlığında, Arkeolog Necati Dolunay’ın yönetiminde yapılan kazılardaki mimari 
buluntularını Arkeolog Mahmut Akok değerlendirmiş ve daha sonra rekonstrüksiyon planlarını 
çizerek kısmen de restorasyon çalışmalarını başlatmıştır. Roma hamamı, 250x132 m. ölçülerinde 
büyük bir alanı kaplamaktadır.

ROMA (Caracalla)
HAMAMI
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Kazı sırasında bulunan ve İmparator Caracalla’ya ait paradan Roma Hamamı’nın M.S. 212-217 
yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Hamamın Asklepios’a ithaf edildiği kabul edilir. Kazı 
sırasında bulunan diğer sikkelerden hamamın yaklaşık beşyüz yıllık bir süre içinde devamlı 
kullanıldığı ve zaman içinde onarımlar gördüğü anlaşılmıştır. Ayrıca Bizans döneminde de 
onarım gördüğü tespit edilmiştir.

Bizans döneminde Abbasiler ordularının Ankara üzerine yaptığı akınlarda Ankara Kalesi surları 
yıkılmış, Roma Hamamı’na ait yapı malzemeleri de Kale surlarının onarımında kullanılmıştır. 
Günümüzde Ankara Kalesi surlarında Roma Hamamı’na ait yapı malzemelerini görmek 
mümkündür.

Yapılan kazılarla hamamın “Palestra” ve kapalı kısımları ortaya çıkarılmıştır. Kapalı kısımlarda 
soğukluk (frigidarium), ılıklık (tepidarium), sıcaklık (caldarium) gibi bölümler vardır. 
Soğuklukta yüzme havuzu (pscina), soyunma yeri (apoditorium) bulunur. Caldarium’da 
yıkanma yeri ve sudatorium (terleme yeri) ve ayrıca avlular, külhan (ocaklar), servis kısımları 
ve su depoları ortaya çıkmıştır. Bu hamamın kazısı sırasında biraz güneyde küçük bir Roma 
hamamı daha bulunmuştur.
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Roma Hamamı’na Elmadağı eteklerinden taş borularla getirilen su, bu hamamla birlikte Kale ve 
şehrin diğer mahallelerine dağıtılmıştır.

Roma Hamamı’nın bulunduğu yüksek alanın bir höyük olduğu bilinmektedir. Höyükte Prof. 
Dr. Remzi Oğuz Arık tarafından 1937 yılında kazılar yapılmış, höyüğün Frig ve Roma Devri 
katları ortaya çıkarılmış, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de bu bölgenin yerleşim gördüğü 
anlaşılmıştır. Osmanlı döneminde bu saha “Çankırıkapı” adıyla anılmıştır.

Yaklaşık 65.000 m2’lik bir alanı kapsayan Ankara Roma Hamamı ören yeri, 1997-2001 
arasında yapılan çalışmalarla bir Açık Hava Müzesi görünümüne kavuşturulmuştur. 
Ören yerinde bulunan yaklaşık bin adet çeşitli eser; mezar stelleri, kitabeler ve mimari parçalar 
biçiminde üç ana gruba ayrılmıştır. Palaestra’nın güney ve batı kanatlarında mezar stelleri, 
kuzey kanadında yazıtlı bloklar, postamentler ve su künkleri, doğu kanadında altar vb. diğer 
mimari eserler, orta alanda da lahit ve aslan heykelleri sergilenmektedir. Yazıtlı bloklar ise 
genellikle kitabeler ve mil taşlarından oluşmaktadır. Bu alanda sergilenen diğer eserler ise, 
sütun başlıkları, sütun kaideleri ve diğer küçük mimari parçalardır.3
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Sultan Murâd Hudâvendigâr’ın 
subaşılarından İne Bey tarafından 

1405 yılında yaptırılmış tarihî bir hamamdır. 
“Öğlen Hamamı” diye de anılan İne Bey Hamamı, 
990/1582 tarihinde el-Hac Sinan Efendi tarafından 

onarılarak yeniden hizmete açılmıştır.

BBelgelerde “Eyne Bey”, “İnebey Subaşı”, “Eski” ve “Öğlen” hamamı adıyla anılan İne Bey Hamamı, 
Ankara şehir merkezinde bulunan en eski Osmanlı hamamıdır. Günümüzde Anafartalar 
Mahallesi, Adnan Saygun Caddesi üzerinde ve Gazi Lisesi’nin karşısındadır.

Tarihçesi:

Hamam, 804/1405 tarihli vakfiyeye göre Sultan Murâd Hudâvendigâr’ın subaşılarından İne 
Bey tarafından yaptırılmıştır.4 Hamamın yapımında “Melike Hatun” bin eşrefî altın vermiş ve 
hamamın gelirinden pay alarak kurduğu vakıflara tahsis etmiştir.5

İne Bey, kaynaklarda “İne Bey Subaşı”, “Eyne Bey”, “İneci Bey” ve mahkeme sicil kayıtlarında da 
“İne Ali Baba” adıyla zikredilir. Babasının adı “Melikuddîn”dir. Yıldırım Bayezid Han zamanında 
vezirlik (1400) yapan Eyne Bey, Çelebi Mehmed’in serdarı iken İsa Çelebi ile giriştiği Ulubat 

İNE (Eyne) BEY  
HAMAMI
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muharebesinde öldürülmüştür. 
Türbesi, Balıkesir’in Kepsud kazası 
Tekke Köyü’ndedir. Balıkesir’de 
mescid, zâviye, imaret ve medrese 
inşa ettirir ve bu vakıf eserlerin 
giderlerini karşılamak içinde 
Balıkesir’de iki hamam yaptırır.6

Melike Hatun’un kişiliği ve hayatı 
hakkında kaynaklarda yeterli 
bilgi bulunmamaktadır. Eyne Bey 
Hamamı’nın yakınında bulunan 
mezar taşından 795/1393 yılında 
vefat ettiği anlaşılmaktadır. Varlıklı 
ve hayırsever bir şahsiyet olan 
Melike Hatun, Eyne Bey Hamamı’nın 
yakınına bir medrese (Melike Hatun 
nâm-ı diğer Kara Medrese), bir 
mescid (Hatuniye Mescidi) ve çok sayıda hayrî vakıflar yapar. 1522 yılında Hacı Bayram-ı 
Veli hazretlerinin doğduğu “Solfasl” Köyü’nün yıllık vergi geliri olan 4831 akçe, Melike Hatun 
Medresesi Vakfı’na aittir. Ayrıca Solfasl Köyü’nde Hacı Bayram-ı Veli’nin torunu Edhem Baba’nın 
padişah beratıyla tasarruf ettiği bir çiftlik bulunmaktadır.7 Hacı Bayram-ı Veli hazretleri de bir 
müddet Kara Medrese’de müderrislik yapmıştır.

928/1521-22 tarihli Ankara Evkâf Defteri’nde İne Bey Hamamı hakkında şu kayıtlar 
bulunmaktadır:

Nefs-i Ankara’da İne Beğ Subâşı binâ itdüğü hamamın Melike Hatûna bin eşrefî mukâbilisinden 
verdiği on yedi akçeden gayri ki vakf itmiştit. Fî sene cüz hisse-i Melike Hâtûn 7560 [akçe]. Cihet-i 
nezâret der tasarruf-ı Mustafa Çelebi Kethüda ber-şehri bâ-berât-ı Humâyûn. Fî yevmi 3 [akçe]. 
Cihet-i meremmet: fî yevmi 2 [akçe].8

Vakıf kaydına göre İne Bey, hamamın yapımında bin eşrefî altın yardımda bulunan Melike 
Hatun’a hamamın yıllık gelirden hisse verir ve kalan kısmını vakfeder. 1522 yılında Melike 
Hatun’un hissesi 7560 akçedir. Vakfın yönetimine bakan Mustafa Çelebi’ye günlük üç akçe, 

SFN koleksiyonu
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hamamın su yoluna bakan meremmetçiye 
de iki akçe verilmesini şart kılar.

958/1521-22 tarihli Ankara Evkâf 
Defteri’nde Eyne Bey Hamamı’nın yıllık 
gelirinin yarı hissesi yani İne Bey’in payı Ahî 
Evran Zâviyesi Vakfı’na aittir:

An mahsul Hamam: Eyne Beğ Subaşı an hisse 
Melike Hatûn. Fî sene 720 [akçe].9

Melike Hatun, İne Bey Hamamı’ndan kendisine 
tahsis edilen on yedi akçenin dört akçesini 
Hatuniye Mahallesi’nde bulunan Melike Hatun 
Mescidi’ne, iki akçesini Ankara Kalesi içinde 
bulunan Alâaddîn Camii imamına, iki akçesini 
Yâyân’a, iki akçesini de Mahmûd’a verilmesini 
şart eder:

Vakf: Melike Hâtûn merhûm İne Beğ Subaşısı 
Hamamından kendüye ta’yîn olunan onyedi 
akçeden kendünün mescidine dört akçesin vakf 
edüb tayîn itmiş, iki akçesini Yâyâna iki akçesini 

Mahmuda ve iki akçesi Kal’a da olan cami-i şerifin imamına tayin olunmuş”.10

Melike Hatun, İne Bey Hamamı hissesinde yıllık 1080 akçeyi Ankara’da bulunan Baba Mansûr 
Kalenderhânesi’ne vakfeder:

Evkâf-ı Kalenderhâne-i Babâ Mansûr: … An Hamâm-ı Eyne Beğ Subaşı an hisse-i Melike Hâtûn, fî 
yevm 3 [akçe], fî sene 1080 [akçe]…11

İne Bey Hamamı’nın 933/1527 yılında harap olduğu, 990/1582 tarihinde el-Hac Sinan Efendi 
tarafından onarılarak hizmete açıldığı ve “Öğlen Hamamı” diye anıldığına dair belgeler 
bulunmaktadır.12
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Mimari Yapısı:

Tek hamam olan yapının duvarlarında iri moloz taş; kubbe, kemer ve 
tonoz gibi kısımlarında tuğla kullanılmıştır. İçte bazı duvarlar tuğla 
kaplıdır.

Soyunmalıkta devşirme sütun ve başlıklar görülür. Kuzey tarafta 
bulunan dikdörtgen planlı soyunmalığın ortasında korint başlıklı 
dört sütun ve kuzey duvarında iki konsol, kuzey-güney yönünde 
uzatılan iki iri hatılı taşır. Soyunmalığın, bunlara enine atılan kirişlerle 
ahşap kuruluşlu, Ankara camilerindeki gibi bir örtü sistemine sahip 
olabileceği tahmin edilebilir. Ortada bir fenerlik vardır. Soyunmalığın 
ortasında sekizgen bir havuz görülür. kalıntısı çıkmıştır. Soyunmalığın 
kapısı muhtemelen batıya açılır. Doğu ve kuzey cepheler kapalıdır. 
Soyunmalığın doğu tarafındaki tamamen tuğla ile yapılmış kapıyla 
ılıklığa geçilir.

Kare planlı ılıklık, baklavalı kasnağı olan bir kubbe ile örtülüdür. 
Ilıklığın batısındaki kubbeli iki mekân, helâ ve traşlık 

olmalıdır. Ilıklığın güney-batı köşesinden bir kapı ile sıcaklığa 
geçilmektedir.

Sıcaklık, ortadaki bir ana kubbenin dört yönde birer 
eyvan ve aralarında kubbeli dört halvetten oluşmaktadır. 
Orta kubbeye mukarnas, halvet kubbelerine üçgen 
kuşaklarla geçilmektedir. Daha geride külhan ve 
su deposu yer alır. Eyvanlar beşik tonozludur. ve 
Hamamın güneyinde yer alan külhanın üstündeki su 

deposu beşik tonozludur.

Uzun zamanlar kullanılmayan hamam harap 
olmuş, 1928’den önce Ankara Belediyesi 
tarafından bir ara gaz deposu olarak 
kullanılmıştır. Hamamın mülkiyeti hazine 
adına tescil edilmiş iken daha sonra Vakıflar 

Genel Müdürlüğü’ne geçer. 1992 yılında 
temizlenerek hazırlanan onarım projesine göre 

restorasyonu yapılır ve hizmete açılır. Vakıf eser 
olan İne/Eyne Bey Hamamı, kiracı özel işletme 

tarafından çalıştırılmaktadır.13
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Ankara’da 
Osmanlı döneminde yapılan çifte hamam 

yapılarındandır. 1444 yılından önce 
Sultan II. Murad Han’ın Anadolu Beylerbeyi olan ve  

 Varna Muharebesi’nde şehit düşen Karaca Bey 
tarafından yaptırılmıştır.

AAltındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı üzerinde bulunan Karaca Bey Hamamı, Ankara’da Osmanlı 
döneminde yapılan çifte hamam yapılarından birisidir. Belgelerde Karaca Bey Hamamı’nın 
bulunduğu semt “Karaca Bey Hamamı Meydanı” (Hamamönü) ve “Hamamarkası Meydanı” 
olarak geçer. Günümüzde ise “Hamamönü” olarak anılmaktadır.

Tarihçe:

Karaca Bey Hamamı’nın inşa kitabesi yoktur. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan 
ve 1444 yılında tanzim edilen “Karaca Bey Vakfiyesi”ne göre hamam, “Karaca Bey b. Abdullah” 
tarafından 1444 yılından önce yaptırılmıştır. Karaca Bey, Sultan II. Murad Han’ın Anadolu 
Beylerbeyi olup, Varna Muharebesi’nde şehit düşmüştür (1444). Karaca Bey Vakfiyesi’nde 
Karaca Bey’in elkâbı şöyle yazılmıştır: “Emirlerin büyüğü ve mükerremi, iyiliklerin ve güzel huyların 
menba’ı, lütuf ve keremin madeni, âlemde emirlerin emiri, müşrik ve kâfirlerin katili, azğın ve asilerin 

KARACA BEY  
HAMAMI
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köklerinin kazıyıcısı, gazi ve mücahitlerin direği, müvahhid askerlerin kumandanı, Müslümanların ve 
İslâmın yardımcısı, din ve devletin celâli Karaca Bey bin Abdullah.”14

Karaca Bey’in hayatı ve kişiliği hakkında kaynaklarda verilen bilgiler kısadır. Mehmed Süreyya, 
“Sicill-i Osmanî” de Karaca Bey hakkında şu kısa biyografiyi verir: “Karaca Paşa, yiğit 
beylerden olup I. Mehmed’e (Çelebi) damad oldu ve Anadolu Beyliği ihsan buyuruldu. 
Varna harbinde merdâne çalışırken 847’de (1443-44) şehid oldu.”15 Aslen nereli olduğu 
ve hangi aileden geldiği konusunda da kesin bir bilgiye ulaşamadığımız Karaca 
Bey, Sultan Çelebi Mehmed’in kızı “Hatice Hatun” ile evlenmiştir. Bazı kaynaklarda 

ise “Dayı Karaca Bey” ile karıştırılır. Osman Turan’a göre Sultan II. Murad, 
Karaca Bey’in kızı “Fülâne Hatûn”, yani adı bilinmeyen kızı ile 

evlenmiştir. “Ulu Şehzâde” adıyla anılan Sultan II. Murad’ın 
oğlu ve Fatih Sultan Mehmed’in ağabeyi olan Alâaddîn 
Ali’nin annesi, Karaca Bey’in kızıdır.16 Sultan II. Murad 
döneminde, Osmanlı toprakları, Rumeli ve Anadolu 
Beylerbeylerinin yönetiminde iki eyalete ayrılmış, 
Ankara, Anadolu Beylerbeyliği’nin eyalet merkezi 
olmuştur. Karaca Bey, Varna Savaşı’ndan (1444) önce 
Ankara şehir merkezinde bir çifte hamam (Karaca 

Bey Hamamı) ile Hacet Tepesi mevkiinde zâviyeli 
bir cami yaptırır. Bu yapı “İmâret Camii” olarak 
anılmaya başlar. Karaca Bey, bu zâviyesinin 
giderlerini karşılamak için de yaptırdığı hamam 
ile bazı mülklerinin yıllık gelirlerini vakfeder.

Varna Muharebesi’nden sonra (1444) Karaca 
Bey’in mübarek kanlı bedeni, görev yaptığı 
Ankara’ya nakledilerek bugünkü türbesine 
defnedilir. Varna’da şehid düştüğü yere de 
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Karaca Bey Camii ve Türbesi.
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“meşhed” yapılır. Meşhed, Pravdı ile Varna arasında Gelbecede’ye yapılmış, yerliler tarafından 
“Paşa Baba Türbesi” olarak devamlı ziyaret edilen bir makam durumuna gelmiş ve Sultan II. 
Mahmud burayı esaslı bir şekilde onartmıştır. Onarım sonrası da buraya bir âlem koydurmuştur. 
1909 yılında Bulgar bir kocakarının gördüğü rüyaya dayanılarak bu meşhedin, Varna savaşında 
öldürülen Kral Viladisla’ya ait olduğunu iddia etmiş, 1921’de Lehistan’ın Sofya sefiri Crabovski 
de bu rüyaya dayanarak bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya, Varna mektep müdürü 
Osman Nuri ve Müze müdürü Çekoslavakyalı Hermin Şkorpil’in gayretleri ile durdurulmuştur. 
Bu meşhedi daha sonra Bulgarlar yıkmışlardır.17

Günümüzde Karaca Bey Camii’nin kuzeybatısında bulunan 
Karaca Bey Türbesi’nin giriş kapısı üzerinde Arapça inşa 
kitabesinde şu ibare yazılıdır: “İntekale’l-merhum el-mağfûr 
ilâ civârü’l-melik / el-gafûr meliku’l-umerâ ve’l-ekâbir / Hazreti 
Karâca Beğ min dâr-i ilâ dâr sene semâni ve erbaine ve semani 
mie.” (Bölgesinin, büyüklerin ve emirlerin meliki, rahmete 
kavuşan, bağışlanmış olan hazreti Karaca Bey, bu kapıdan 
– dünyadan – diğer kapıya – ahirete – 848/1444 senesinde 
göçtü).

Karaca Bey, sağlığında yaptırdığı İmaret Camii’nin 
masrafları için Karaca Bey Hamamı ile hamamın 
yakınında bulunan ve yine kendi adıyla meşhur olan iki 
bahçeyi, Ankara’da “Sultan Meydanı” diye bilinen yerdeki 
bir kıt’a arsasının tamamını (buraya “Abdil yeri” de 
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denilmektedir), Murtad Ova nahiyesinde “Onac” köyünün tamamı, Yaban Ovası nahiyesinde 
“İldelik Çiftliği”nin tamamı, Beypazarı nahiyesinde “Gelegra” (Kırbaşı) köyünün tamamını, 
“Ulucak” ve “Kozkurdelen” köylerini vakfeder.18

928/1521-22 tarihli Ankara Evkâf Defteri’nde “Karaca Beğ İmâreti Vakfı”nın kaydında Karaca 
Bey Hamamı, Sultan Meydanı’nda Köşk zemini ve yakınında bir mezra, iki sebzhâne [yeşillik, 
çimenlik), Kalaba vadisinde bir bahçe, İmaret Camii yakınında bir bahçe, hamamın bitişiğinde 
bir sabunhâne, Erzurum Mahallesi yakınında bir mezra İmaret Camii’nin vakfı olup, yıllık geliri 
toplam 26.760 akçedir.19

Karaca Bey ailesi Ankara’da “Sultan Meydanı” ve “Köşk Yeri” adı verilen, günümüzde Gazi Lisesi 
ile Eyne Bey Hamamı yakınında oturmuşlardır. Köşkün rastladığı sahanın bir kısmına Gazi 
Lisesi yapılmıştır.
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Vakıf kayıtlarında “Karaca Beğ İmareti” olarak bilinen Karaca Bey Külliyesi, cami, imaret, türbe, 
çeşme, su yolları, çifte hamam ve diğer müştemilatı ile geniş alana yayılmış bir külliyedir. Bu 
yapılar topluluğundan günümüze İmaret (Karaca Bey) Camii, Karaca Bey Türbesi, Karaca Bey 
Çeşmesi ve Karaca Bey Hamamı ulaşabilmiştir.20

Mimari Yapısı:

Karacabey Hamamı, kadınlar ve erkekler için çifte hamam olarak yapılmıştır. Her iki bölüm 
bitişiktir. Kare planlı, soyunmalıklar kerpiç duvarlı, çatılı, diğer bölümler moloz taş duvarlı, 
tuğla üst örtülüdür. Güney cephe tuğla hatıllı kesme taş kaplıdır. Üst örtü hâlen beton mozaik 
kaplıdır.

Erkekler kısmına güney cephede bulunan ve caddeye açılan kapıdan girilir. Bu cephede 
kapının sağında iki, solunda bir pencere vardır. Batı cephesinde erkekler kısmının üç penceresi 
ve kadınlar kısmının giriş kapısı yer alır. Erkekler kısmının soyunmalığı, kadınlarınkine göre 
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daha küçük, sıcaklığı ise büyüktür. Soyunmalık duvarları sıvalı, piramidal çatıları ortada 
fenerliklidir. Soyunmalık içinde kenarlarda ahşap soyunma kabinleri, ortada fıskiyeli havuzları 
vardır. Hamamın içindeki duvarlar ve zemini mermer kaplanmıştır. Üstten, daire, çokgen ve 
yıldız şekilli ışıklıklarla aydınlık sağlanmıştır. Kadınlar kısmına göre daha süslü yapılan erkekler 
kısmında, soğukluğun doğusundaki kemerli bir kapı ile ılıklığa geçilir. Dikdörtgen planlı bu 
mekânı örten kubbeye üçgenlerle geçilmiştir. Ilıklığın batısındaki iki kapıdan sağdaki sıcaklığa, 
soldaki helâ-tıraşlık bölümüne geçilir. Dikdörtgen planlı bu kısmın üst örtüsü, üçgenlerle 
geçilmiş bir kubbedir. Sıcaklık, dört eyvanlı plan şeması göstermektedir. Eyvanlardan ilkine 
yandan bir kapı ile girilir. Eyvanın ön kısmı aynalı tonozludur. Karşıdaki bir kapı ile de 
hamamın özel halvetine geçilmektedir. Köşelerdeki mukarnaslarla kareden sekizgene geçilen 
bu halvetin kubbesinin eteği de mukarnaslarla süslü olup, merkezindeki yıldız planlı göbekte 
yine yıldız şekilli ışıklıklar vardır. Giriş eyvanının gerisindeki önü açık halvetin kubbesine 
üçgenlerle geçilmiştir.

Sıcaklığın ortasında sekizgen bir göbek taşı yer alır. Sekizgen kasnaklı kubbeye köşelerdeki 
mukarnaslarla geçilmektedir. Sivri kemerlerle orta mekâna açılan diğer eyvanlar, girişteki gibi 
önde aynalı tonozlu, geride kubbelidir. Kubbeler üçgen geçişlidir. Eyvanlar orta mekâna sivri 
kemerlerle açılmıştır. Bu kemerlerin kaideleri mukarnas süslemelidir. Doğudaki eyvanın iki 
yanında kubbeli birer halvet bulunmaktadır. Halvet kubbelerine pandantiflerle geçilir. Soldaki 
halvetin kuzey duvarında sıcak su deposuna bakılan bir açıklık vardır.

Kadınlar kısmının genişçe soyunmalığının batı duvarının güney köşesinde helâ kısmı, kuzey 
tarafında giriş kapısı yer alır. Kadınlar kısmı da simetrik bir plana sahiptir. Kubbeyle örtülü 
sıcaklığının orta mekânının iki yanı beşik tonozla örtülüdür. Güneybatı köşesindeki çapraz 
tonozlu ılıklıktan kuzey eyvanına geçilir. Yan eyvanlara göre daha dar olan kuzey eyvanının 
önü beşik tonoz, gerisi küçük bir kubbe ile örtülüdür. Bu eyvanın diğer tarafındaki halvet 
de çapraz tonozludur. Sıcaklığın doğusundaki yan yana iki halvet kubbeyle örtülüdür. 
Kubbeleri pandantif geçişlidir. Hamamın doğusundaki betonarme külhan bölümü, sıcak ve su 
deposundan başka kuzeyini de soğuk su deposu kuşatmaktadır. 1979 yılında yıkanma kısmı 
onarılan hamamın, soyunmalık kısmı da bir kaç yıl sonra onarılarak hizmete açılmıştır. Hamam 
hâlen faal durumdadır.21
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Ankara’da 
Osmanlı döneminde yapılan çifte hamam 

yapılarındandır. 1486 yılından önce 
Anadolu Beylerbeyliği ve vezir-i âzamlık yapan 

İshak Paşa b. İbrahim tarafından 
yaptırılmıştır.

AAnkara’nın tarihî hamamlarından olan Şengül Hamamı, Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi 
Acı Çeşme Sokak’tadır. Anafartalar Caddesi’nde bulunan Çocuk Esirgeme Kurumu binasının 
bitişiğinde bulunan merdivenli yolun solunda ve Anafartalar Ticaret Lisesi’nin yanındadır. 
Şengül Hamamı, kaynaklara göre onbeşinci yüzyılda Anadolu Beylerbeyliği ve vezir-i âzamlık 
yapan İshak Paşa b. İbrahim tarafından yaptırılmıştır.

Tarihçe:

Şengül Hamamı’nı yaptıran İshak Paşa, Bursa İnegöl’den olup, babasını adı İbrahim’dir. Enderun’da 
yetişen İshak Paşa, Rumeli ve Anadolu Beylerbeyliği, Sultan II. Murad zamanında vezir olmuş ve 
İstanbul’un fethi sırasında da Anadolu Beylerbeyliği görevinde bulunmuş, fetihte görev almıştır. 
Fetihten sonra da vezir-i âzamlığa (Başbakan) vekalet etmiş ve 1455 yılında görevi Mahmud Paşa’ya 
devretmiştir. 1470-1472 yılları arasında Fatih Sultan Mehmed Han’ın vezir-i âzamlığını yapmış, 

ŞENGÜL  
HAMAMI
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Aksaray’dan bazı aileleri İstanbul’a yerleştirerek, “Aksaray” semtinin kurulmasına öncülük etmiştir. 
Fatih’in vefatından sonra İstanbul muhafızı ve en kıdemli vezir olan İshak Paşa, Fatih’in oğlu ve 
Amasya’da bulunan şehzade II. Bâyezid’i tahta davet ederek, devletin devamlılığını sağlamıştır. 
Sultan II. Bâyezid tahta oturunca da İshak Paşa vezir-i âzam olmuş (Mayıs 1481), 1492 yılında da 
vezir-i âzamlıktan azledilerek Selânik Sancağı’na görevlendirilmiştir. 1497 yılında Selanik’te vefat 
eden İshak Paşa, vasiyeti gereği memleketi İnegöl’de yaptırdığı camiinin ön tarafına defnedilir. 
Devlet yönetimindeki başarısını, yaptığı hayrî ve sosyal amaçlı eserleriyle de (cami, medrese, 
imaret, hamam, zaviye, han ve çeşmeler) süsleyen İshak Paşa, Edirne, İstanbul, Selanik, Kütahya, 
Ankara, Çankırı ve Bursa’nın İnegöl ilçesinde vakıf eserler yaptırmıştır.22

İshak Paşa; İnegöl, İstanbul, Edirne ve Kütahya’da yaptırdığı hayır müesseseleri için Hicri 891 Safer 
ayı ortalarında (Şubat 1486) Arapça bir vakfiye tanzim ettirir. Memleketi olan İnegöl’de yaptırdığı 
imâretin giderlerini karşılamak için Ankara şehir merkezinde Tahte’l-kale (Kale altında) hamamı, 
bu hamamın önünde bulunan dokuz dükkan, “Ahî Mamak Değirmeni” adıyla meşhur değirmen, 
“Hacı İsmail Değirmeni ve Bostanı” ile Murtad Ova (günümüzde Kazan) Virancık (Örencik-Kazan) 
Köyü’nde bulunan bir değirmeni vakfeder. Ayrıca Ankara’da yaptırdığı hamamın onarımı için 
kadrolu bir mimar ile Ankara’daki vakıf akarların gelirlerinin toplanması için bir cabi (tahsildar) 
görevlendirilmesini, mimara günlük üç dirhem ve cabiye (tahsildar) beş dirhem ödenmesini şart 
kılar.23 Mezkûr vakfiyeye sonradan yapılan zeyl ise şöyledir:
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“Mezkûr evkâf cümlesinden biri de Ankara mahallelerinden İskender Taşı Mahallesi’nde kâin 
yeni hamamdır ki, mezbûr evkâfına mütevelli olan vâkıf, hal-i hayatında evkâfının malinden 
yüz kırkikibin beşyüz meskûk gümüş dirhem ayırarak mezkûr imârete vakıf olmak üzere bu 
hamamın bina edilmesi için mekûr meblağı, evkâfına nazır olan kendi azatlılarından kethüda 
Sinan Bey’e teslim eyledi. O da onları kabzetti. Bundan sonra müşarünileyh vâkıf, nâzıra, Ankara’da 
bu hamamın binası için izin ve müsaade verdi, O da vâkıfın dediği şekilde bu hamamı yaptı. 
Mumaileyh vâkıfın vefatından sonra, vâkıfın veresesi İbrahim Bey, Pirî Bey, Şadi Bey, Şahzâde Hatûn 
ve Hafsa Hatûn ki, bunlar, bir çok defalar ismi geçen vâkıfın evlâtlarıdır. Bu hamamın mezbûr 
imârete (İnegöl) vakıfolduğunu şüpheden âri, sahih ve şer’i surette ikrar ve itiraf ettiler.”24

Vakfiyedeki zeyle göre İshak Paşa, hayatta iken vakıfları için Sinan Bey’i nazır (yönetici) tayin 
eder ve 142.500 dirhem miktarında nakit para vererek Ankara’da İskender Taşı Mahallesi’nde 
yeni bir hamam yapmasını ister. Sinan Bey’de hamamı yaptırır. İshak Paşa’nın evlatları da yeni 
yapılan bu hamamın İnegöl’deki imâretin vakfı olduğunu kabul ederler.

928/1521-22 tarihli Ankara Evkâf Defteri’nde İshak Paşa vakıfları hakkındaki kayıt şöyledir:

Evkâf-ı İshak Paşa der-Ankara:

An mukata’a-i hamâm hissesi, der-Tahte’l-kal’a. Fî sene 16.000 [akçe].

An mukata’a-i hamâm-ı diğer hissesi, der-Senğ-i İskender. Fî sene 19.000 [akçe].
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An icâre-i dekâkin der-cenbi hamâm-ı evvel, bâb 11, fî sene 
450 [akçe].

Asiyâb-ı [değirmen] der vâdi-i Akşehir, kıt‘a 2, hâsıl 2.600 
[akçe].

Asiyâb-ı diğer der karye-i Ahurcuk, kıt’a 1, hâsıl 500 [akçe].

Ve mezkûr İshak Paşa’nın şehre gelen harkı başında iki dönüm 
mikdârı mülk yeri var. Mülkiyet üzre tasarruf olunurmuş hâsıl 
100 [akçe].

Mezkûr Tahte’l-kal‘a civârında olan hamâm kurbunda bir kıt’a 
mülk yer satûn alınmış ki hamâm erbâbın hıfz itmekçün.

An icâre-i Başhâne ki İshak Paşa’nın mülkü imiş. Kethüdâsı 
Hacı Sinân temlik itmiş. Mezkûr Hacı Sinân dahi İnegöl’de ki 
muallimhânesine vakf itmiş. Hâsıl 2.500 [akçe].

Yekûn: 41.100 [akçe].25

Vakıf kaydına göre İshak Paşa Evkâfı’nın Ankara’da 
bulunan emlak ve akarı şöyledir: Tahtakale semtinde 
bulunan bir hamamın hissesi, Seng-i İskender (İskender 
Taşı)’de bulunan bir hamamın hissesi, Tahtakale’de 
bulunan hamamın bitişiğinde bulunan onbir dükkan, 
Akşehir vadisinde iki değirmen, Ahurcuk Köyü’nde 
bir değirmen, şehir su harkı başında iki dönüm yer, 
Tahtakale’de bulunan hamamın yakınında hamam 
görevlilerinin kalması satın aldığı yer ve bir başhane. Bu 
vakıf akar ve emlakin yıllık kira geliri ise toplam kırk bir 
bin akçedir. “Seng-i İskender” (İskender Taşı), ilk defa bu 
vakıf kaydında geçmektedir. Bu taşın “Belkıs Minaresi” 
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adıyla anılan “Julien Sütunu” olması ihtimal dahilindedir. İshak Paşa’nın 
Seng-i İskender Mahallesi’nde yaptırdığı hamamın yıllık geliri Ankara’da 
bulunan diğer hamamlara göre yüksektir.

Şengül Hamamı daha sonraki yıllarda (1673) Ankaralı Şeyhülislâm Mehmed 
Emin Efendi tarafından vakıf evladından satın alınarak Zincirli (Kadıasker) 
Camii’ne vakfedilir.26 Kitabesi olmayan Şengül Hamamı, zaman içinde 
onarımlar görmüştür.

Mimari Yapısı:

Doğusu tepe olan hamamın üç yönü açıktır. Kuzey güney yönünde uzanan 
hamamın erkekler kısmı kuzeyde, kadınlar kısmı güneydedir. Soyunmalık 
duvarları moloz taş örgülüdür. Çok sayıdaki pencerelerde ve köşelerde 
şaşırtmalı kesme taş kullanılmıştır. Batıya bakan beden duvarları kesme taş 
kaplıdır. Yıkanmalık kısmının üstü beton mozaikle kaplıdır.

Erkekler kısmının soyunmalığına kuzeydeki kemerli bir kapı ile girilir. 
Kare planlı soyunmalıkta iki katlı kabinler bulunur. İçinde sekizgen 
havuzu vardır. Üst kat sekizgene döndüğünden, ortadaki alan fenerlik 
yerine, Bağdadi bir kubbe ile örtülmüştür. Üstü alaturka kiremit kaplıdır. 
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Şengül Hamamı ve çevresi, 1928.
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Aynı şekilde kadınlar kısmı soyunmalığının 
da sekizgen kasnaklı bağdadî kubbesi 
vardır. Erkekler kısmının soyunmalığı 
kadınlarınkine göre daha güzeldir.

Soyunmalıktan kemerli bir kapı ile geçilen 
dikdörtgen planlı ılıklığın üstü, oval bir 
kubbeyle örtülüdür. Girişe göre, sağda 
tonozlu helâ, solda kubbeli tıraşlık mekânı 
bulunmaktadır. Ortadan bir kapı ile girilen 
sıcaklığın ortasında kare bir göbek vardır. 
Üç yana kubbeli birer eyvanı olup, sivri 
kemerlerle ortaya açılan eyvanlar kubbelidir. 
Üç köşede birer halvet yer almaktadır. Girişin 
karşısındaki eyvanın iki yanındaki kubbeye 
mukarnas kavsaralı mihrâb üstü gibi bir 
elemanla geçilmiştir. Girişin solundaki halvet 
bir dehlizden sonra tonoz örtülü mekân 
olup, içinde derin bir havuz yer almaktadır. 
Halvet kapıları sivri kemerlidir. Üstlerinde 
mukarnaslı birer alınlık görülür. Sonradan 
yıkanma kabinlerine bölünen eyvanların 
kemer başlangıçlarında malakâri süslemeler 
yapılmıştır.

Güneybatı köşedeki üçgen alınlıklı bir 
kapıdan sonra, tonozlu bir koridorla ulaşılan 
kadınlar kısmı soyunmalığının batısından 
kubbeli geniş ılıklığa geçilir. Karşı tarafta 
helâ ve tıraşlık yan yana sıralanır. Ilıklığın 
kuzeyinden bir kapı ile sıcaklık mekânına 
geçilir. Erkekler kısmına göre dahâ geniş 
bir alanı kaplayan kare planlı kubbeli orta 
mekânın doğusunda ve kuzeyinde, birer 
kubbeli eyvan ile eyvanların iki yanında 
toplam üç halvet yer almaktadır. Kadınlar 
kısmının kubbeleri pandantif geçişlidir. 
Hamamın her iki kısmının sıcaklığı 
boyunca uzanan su deposunun gerisinde 
külhan bulunmaktadır.27
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Hasan Paşa Hamamı ve Julien Sütunu, 1920’li yıllar.
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Sultan II. Bâyezid 
dönemi emirlerinden olan 

Hasan Paşa tarafından 914/1508 yılında 
yaptırılan çifte hamamlardan olup, 

günümüzde mevcut değildir.

HHasan Paşa Hamamı, eski adı Belkıs Mahallesi olan Ankara Hükümet Konağı karşısında, “Belkıs 
Minaresi” denilen “Julien Sütunu”nun yakınında iken Hükümet Meydanı açılırken yıkılmıştır. 
Hamam, Sultan II. Bâyezid dönemi emirlerinden olan Hasan Paşa tarafından 914/1508 yılında 
yaptırılmıştır.

Tarihçesi:

Vakıf belgelerinde Hasan Paşa’nın Konya Akşehir’de yaptırdığı imâretine gelir temin etmek 
amacıyla Ankara’da “Belkıs Minaresi” denilen “Julien Sütunu” yakınında bir çifte hamam yaptırdığı 
kayıtlıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi’nde bulunan 734 nolu defterin 227. 
sayfa 124. sırasında kayıtlı “Hasan Paşa Vakfı”na ait 914/1508 tarihli Arapça vakfiyesinde 
“Vezir-i Azam, büyük emir Hasan Paşa bin Abdülhayy hazretleri…” ifadesi yazılıdır.

HASAN PAŞA  
HAMAMI
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Hasan Paşa tarafından 914 senesi Cemaziyel-ahir ayının ortalarında düzenlenen Arapça 
vakfiyede Ankara Sancağı’nda bulunan vakıf akarları şunlardır:

“… Ankara’da Belkıs Minaresi dinmekle maruf kaya civarında kâin çifte hamam ki, biri kadınlara, 
diğeri erkeklere mahsustur. Bunların ittisalinde ki Bâdin [Çingene] tayfasına muayyen olan hamam 
da vakıftır. Ankara civarında Karyağdı Suyu üzerinde Uzun Oluklu dinmekle maruf değirmenin 
tamamı ki, bütün alât ve edavâtı, taşları, binâyı, malûm su hakkını ve değirmenin bütün levâzımını 
müştemildir…”28

Vakfiyeye göre Hasan Paşa, Ankara’da Belkıs Minaresi yakınında bir çifte hamam, bu hamamın 
bitişiğinde bir Bâdin (Çingene) Hamamı, Karyağdı Suyu üzerinde Uzun Oluk Değirmeni’ni 
Akşehir’de yaptırdığı imâretine vakfeder. 928/1521-22 tarihli Ankara Evkâf Defteri’nde Hasan 

Paşa vakıfları hakkındaki kayıt şöyledir:

Evkâf-ı merhûm Hasan Paşa ki Akşehir’de olan 
imâretine vakf itmişdir. Der Nefs-i Ankara:

Hamâm hissesi, der-mahalle-i Belkıs. Fî sene 15.000 
[akçe].

Hamâm diğer, der-mahalle-i Kâfir Köyü. Fî sene 2.500 
[akçe].

An kıst-ı kârbân sarây, der-kurb-ı Tahte’l-kal’a. 
Fî sene 15.000 [akçe].

Asiyâb [değirmen], eş-şehr-i Yâzûn Olûk, der-
nefs-i Ankara. Fî sene 6.000 [akçe].

Yekûn: 38.500 [akçe].29
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Yukarıdaki vakıf kaydına göre Hasan Paşa’nın Ankara’da Belkıs Mahallesi’nde bulunan bir 
hamamın yarı hissesi, Kafir Köyü Mahallesi’nde bir hamam, Tahte’l-kal’a (Kale altında) bir 
karbansaray (Sulu Han) ve Uzun Oluk Değirmeni Akşehir’de bulunan imaretine vakıftır.

Zaman içinde onarımlar gören hamam, daha sonra Ankaravî Mehmed Emin Efendi tarafından 
1673 yılında satın alınarak, kendi vakıflarına gelir getirecek akar arasına katılmıştır. 
Hasan Paşa Hamamı’nın 1820 yıllarında tamir edildiğine dair belgeler mevcuttur. Ancak 
belgelere göre onarım masrafları, hamamın gelirinden fazla olması sebebi ile sürekli olarak 
zarar eder durumdadır.30 Bazı kaynaklarda Hasan Paşa Hamamı, Cenabî Ahmed Paşa Hamamı 
olarak tanıtılmıştır.31 Evliya Çelebi de “Seyahatnamesi’nde Cenabî Ahmed Paşa Hamamı’ndan 
bahseder.32 Ancak vakıf belgelerinde ise Cenabi Ahmed Paşa Hamamı zikredilmez.

Mimari Yapısı:

Günümüzde bulunmayan Hasan Paşa Hamamı, kaynaklara göre Karaca Bey Hamamı’nda 
olduğu gibi kadınlar ve erkekler kısmı birbirine bitişik, tuğla ile örülmüş kubbeleriyle, büyük 
soyunmalık bölümleri olan bir yapıdır. Sıcaklık bölümleri birbirine bitişik, batıdaki su deposu 
ve külhanı müşterek, kuzeyde soğuk su deposu bulunan hamam Hükümet Meydanı genişletme 
çalışmalarında yıkılmış ve bitişiğinde bulunan “Julien Sütunu” da mevcut yerine nakledilmiştir.33

19 Eylül 1907 tarihli bir belgede; “Ankara Merkez Hapishanesi’nin ihtiyaca kafi ve hıfzıssıhhaya 
muvafık mevcud bir hapishane inşa edilmek üzere daire-i hükümet ve zabıta civarındaki köhne hamamın 
hapishane ittihazına salih bir hale getirilerek gerçek suçlulardan bir kısmının oraya nakli hususunda 
on bir bin altmış kuruşun sarfı. (Dahiliye; 236046)” Hasan Paşa Hamamı yapısının hamam olarak 
kullanılmadığı ve hapishane olarak düzenlenmesi istenir.34 Daha sonra askerî depo olarak 
kullanılır: “Hasan Paşa Hamamı’ndaki harp malzemesinin tahliyesi isteğinin, Akköprü’deki depoların 
bitimine kadar mümkün görülmediği.”35
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Haseki Camii ve Tahtakale Hamamı, 1928 yılı öncesi.
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T

1461-62 yılında İshak Paşa tarafından 
yaptırılan hamam, 1927 yılında meydana gelen 

Tahtakale Çarşısı yangınında hasar görünce Belediye 
tarafından yıktırılmış, Farsça yazılmış kitabesi 

Etnografya Müzesine taşınmıştır.

Tahtakale Hamamı adıyla bilinen hamam, günümüzde Ulus Hali civarında bulunmakta iken 
1957 yılında çıkan Tahtakale yangınında hasar görmüştür. Vakıf defterleri ve belgelere göre 
1461-62 yılında İshak Paşa tarafından İnegöl’de bulunan imâretine gelir temin etmek amacıyla 
onbeşinci yüzyılda yaptırılmıştır.

Tarihçe:

İshak Paşa; İnegöl, İstanbul, Edirne ve Kütahya’da yaptırdığı hayır müesseseleri için Hicri 891 
Safer ayı ortalarında (Şubat 1486) Arapça bir vakfiye tanzim ettirerek vakıf kurar. İnegöl’de 
yaptırdığı imâretin giderlerini karşılamak için Ankara şehir merkezinde Tahte’l-kale (Kale 
altında) hamamı ve bu hamamın önünde bulunan dokuz dükkan, “Ahî Mamak Değirmeni” 
adıyla meşhur değirmen, “Hacı İsmail Değirmeni ve Bostanı” ile Murtad Ova (günümüzde Kazan) 
Virancık (Örencik-Kazan) Köyü’nde bulunan bir değirmeni vakfeder.36

TAHTE’L-KAL’A 
(Tahtakale / Kale Altı) 

HAMAMI
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“Evkâf-ı İshak Paşa der-Ankara: An mukata’a-i hamâm hissesi, der-Tahte’l-kal’a. Fî sene 16.000 
[akçe].” 1521-22 yılında Tahte’l-kal’a Hamamı’nın yıllık kira geliri 16.000 akçedir.37

Tahtakale Hamamı zaman içinde harap olur. İshak Paşa Vakıf mütevellisi Zeynel Abidin Ağa, 
hamamın enkazını 1200 kuruşa Hızır Ağa’ya satar ve arsasını da aynı şahsa kiraya vererek, 
üzerine bina inşa izni verir. Hızır Ağa, daha sonra bu hamamı yeniden inşa eder ve işletmeye 
başlar. Daha sonra Hızır Ağaoğlu Mustafa Paşa bir müddet sonra bu hamamı 1111/1699-1700 
yılında Kocabeyzâde Abdülhadi Efendi’ye satar. Abdülhadi Efendi’de Samanpazarı semtinde 
yaptırdığı “Adliye Camii”ne bu hamamın gelirlerini vakfeder. Hamamın suyu devamlı kesintiye 

1928 yılı Tahtakale yangınından(Vekam arşivinden).
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uğradığı için düzenli çalışmadığı belgelerde zikredilir. Hamam, 1927 yılında meydana gelen 
Tahtakale Çarşısı yangınında hasar görünce Belediye tarafından yıktırılmış, Farsça yazılmış 
kitabesi Etnografya Müzesine taşınmıştır.38

1928 yılı Tahtakale yangını sonrası.



Yeğen Bey’in dayısı Turasan Bey’in türbesi, Tekke köyü/Kazan/Ankara.
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Bendderesi’nde bulunan 
“Bey Hamamı” nam-ı diğer 

“Turasan Bey Hamamı”nın yapısı 
günümüze ulaşmamıştır.

VVakıf belgelerinde adı zikredilen ve Bendderesi’nde bulunan “Bey Hamamı” nam-ı diğer “Turasan 
Bey Hamamı”nın yapısı günümüze ulaşmamıştır. Turasan Bey, Orhan Gazi dönemi beylerinden 
ve Bolu bölgesinde hakim Duman Ağa’nın oğludur. Sultan I. Murâd Hudâvendigâr, Yıldırım 
Bayezid ve Çelebi Mehmed döneminde Ankara’nın hakim timar beylerindendir. Aynı zamanda 
“Yeğen Bey” adıyla meşhur Hızır Balî’nin de dayısıdır.39

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi’nde kayıtlı 2113 nolu defterin 326. sahife, 63. 
sırasında kayıtlı “Yeğen Bey” diye meşhur Hızır Bâlî namına yapılan Şevval 826/Eylül 1423 tarihli 
Arapça vakfiyesinde “Bu belde [Ankara] kasabasında bulunanlar şunlardır (Allah himaye buyursun): 
Su değirmenine giden köprünün üst tarafında Bend Deresi’nde kâin hamamın yarısıki banisinin ve 
vâkıfının ismi [Turasan Bey Hamamı] ile tahditten müstağnidir. Zikri geçen hamamın yanındaki 
buzluğun tamamı ile onunla ilgili olan ve mütemmimatından bulunan karlık ve saire de vakıftır…”40

TURASAN BEY  
HAMAMI
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H. 928/M. 1521-22 Tarihli Anka ra Evkâf Defteri’nde Turâsân Beğ’in Yabânabâd 
kazâsına bağlı Akçakavak (Tekke) Köyü’nde bulunan zâviye ve camisine vakfettiği Bey 

Hamamı’nın yıllık geliri 3.500 akçedir.41

Turasan Bey Hamamı, diğer adıyla Bey Hamamı hakkında bildiklerimiz vakıf 
belgelerinden ibarettir.
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Ankara Kalesinden Hacı Bayram-ı Veli Camii ve civarı.



a n k a r a  h a m a m l a r ı  v e  k a p l ı c a l a r ı68

A
Ankara’da erkekler hamamı 

olarak da bilinen yapı günümüzde
mevcut değildir.

Ankara evkaf defterlerinde adı zikredilen “Sultan Hamamı”nın erkeklere mahsus olduğu 
anlaşılmaktadır. Belgelerde adı zikredilen Sultan Hamamı’nın yeri tespit edilememiştir. H. 
928/M. 1521-22 Tarihli Anka ra Evkâf Defteri’nde Sultan Hamamı’nın kaydı şöyledir:

“Nısfı Hamâm-ı Rical ki Sultân Hamâmı dimekle meşhûr der nefs-i Ankara der tasarruf Süleymân 
Çelebî bin Mehmed Çelebî mülkiyet üzre tasarruf ider deyû şer‘i hüccet ibrâz etti deyû kayd olmuşdur 
defter-i Köhne. El-hâletü hâzihî mülkiyet üzre mutasarrıfdır deyû kayd olmuş. Hâliyâ mezkûr 
Süleyman Çelebi vakf-ı ebnâ idüb ebnâ münkariz olıcak evlâdı ve evlâdı münkariz olıcak Mekke-i 
Şerîfe şerefehallahu azemuhâ vakf-ı evlâd deyû vakfiyesinde şart itmiş. Hâliyâ evlâdından Süleyman 
Çelebi kızı Efendi Bûla elindedir. Hâsıl fî sene 2300 [akçe].”42

“… hamâm-ı ricâl ki Sultân Hamâmı dimekle ma’rûfdur. Alâ vakfiyyetü’l-ebnâ der tasarruf Hunze 
Hâtûn el-mezbûr. Hâsıl 2000 [akçe].”43

“… Diğer an hamâm-ı ricâl; el-mezbûr Sultân Hamâmı 
dimekle ma’rûfdur. Emre Çelebînin ecdâdının mezârına 
vakıfdır. Eczâhevanlar tasarruf ider. Hâsıl 2000 [akçe].”44

Vakıf belgelerinde adı zikredilen ve sadece erkeklere 
mahsus olan Sultan Hamamı’nın, aynı dönemde 
Ankara’da mevcut olan Hasan Paşa, İne Bey, Karaca Bey, 
Şengül ve Tahtakale hamamlarından birinin adı olmadığı 
anlaşılmaktadır. Yerini tespit edemediğimiz bu hamamın 
Yeğen Bey evlatlarına ait olabileceği kanaatindeyim

SULTAN  
HAMAMI
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Hasan Paşa tarafından Belkıs Mahallesi’nde 
yaptırılan hamamın aslında “Lebbâdîn” yani “Keçeciler 

Hamamı” olması gerektiği görüşü ileri sürülür.

VVakıf belgelerinde “Bâdin Hamamı” adıyla zikredilen ve Hasan Paşa tarafından Belkıs Mahallesi’nde 
yaptırılan hamamın aslında “Lebbâdîn” yani “Keçeciler Hamamı” olması gerektiği görüşü ileri sürülür.45

Hasan Paşa tarafından 914 senesi Cemaziyel-ahir ayının ortalarında düzenlenen Arapça 
vakfiyede Ankara Sancağı’nda bulunan vakıf akarları arasında Bâdin Hamamı da zikredilir:

“… Ankara’da Belkıs Minaresi dinmekle maruf kaya civarında kâin çifte hamam ki, biri kadınlara, diğeri 
erkeklere mahsustur. Bunların ittisalinde ki Bâdin [Çingene] tayfasına muayyen olan hamam da vakıftır…”46

Bâdin nam-ı diğer Lebbâdîn Hamamı’nın Hasan Paşa Hamamı’na yakın olduğu da vakıf 
kayıtlarından anlaşılmaktadır.

KEÇECİLER  
HAMAMI   
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Onaltıncı yüzyılda Rüstem Paşa 
tarafından yaptırılan hamamın erkekler bölümü 

günümüzde hâlen kullanılmaktadır.

BBeyoğlu nam-ı diğer Rüstem Paşa Hamamı, Beypazarı ilçe merkezi Beytepe Mahallesi Eski 
Hamam yeni adıyla İhsan Yavaş Sokak’ta bulunmaktadır. Onaltıncı yüzyılda Rüstem Paşa 
tarafından yaptırılan hamamın erkekler bölümü günümüzde hâlen kullanılmaktadır.47

Tarihçe:

Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı olan Rüstem Paşa (1500-1561), Hırvat asıllı olup 
beylerbeyliği, vezirlik ve sadrazamlık görevlerinde bulunmuştur. Rüstem Paşa çok sayıda cami, 
medrese, kütüphane, hamam, imaret ve kervansaray yaptırmıştır. Ankara şehir merkezinde 
bir kervansaray ve bitişiğinde on dükkan, hamam, başhane ve Beypazarı ilçe merkezinde bir 
hamam yaptırarak gelirlerini vakfetmiştir.

RÜSTEM PAŞA  
(Beyoğlu) HAMAMI



a n k a r a  h a m a m l a r ı  v e  k a p l ı c a l a r ı72

ANADOLU’DA SU MEDENiYETi

Mimari Yapısı:

Aslî yapısı çifte hamam olan yapıdan günümüze sadece erkekler bölümü ulaşabilmiştir. 
Dikdörtgen planlı olup taş, tuğla ve mermer kullanılmıştır. Zaman içinde yapılan tadilatlarla 
özgün mimarisini kaybetmiştir. Sokağa bakan avlu kapısından bahçeye girilir. Kuzey cephede 
bulunan dört basamaklı kapıdan soyunmalığa girilir. Soyunmalığın Doğu ve Batı kanatlarında 
odacıklar ile ve ortasında daire planlı mugdes şadırvan görülür. Soğukluktan sıcaklığa geçilir. 
Sıcaklık kare planlı ve çevresinde halvet, tıraşlık ve eyvan vardır. Hamamın aydınlanması 
soğukluk ve sıcaklık üzerindeki kubbelerdeki tepe ışıklarıyla aydınlanır. Orijinal külhanı 
kullanılmamaktadır.48
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Kanuni’nin damadı ve 
aynı zamanda veziri olan Rüstem Paşa’nın 
Anadolu’da yaptırdığı 32 hamamdan biridir. 

Günümüzde “Türk Hamam Müzesi” 
olarak kullanılmaktadır.

BBeypazarı ilçe merkezinde Cumhuriyet Mahallesi, Yenice Sokak’ta bulunan Paşa Hamamı, 
Kanuni’nin damadı ve aynı zamanda veziri olan Rüstem Paşa’nın Anadolu’da yaptırdığı 32 
hamamdan biridir. Günümüzde “Türk Hamam Müzesi” olarak kullanılmaktadır.

Türk Hamam Müzesi:

Türk Hamam Müzesi, Ankara Kalkınma Ajansı’nın açmış olduğu “2011 Yılı Turizm 
Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında kurulmuş ve kurucusu 
Dr. Sema Demir’dir. Tarihî Rüstem Paşa Hamamı, Türk Hamam Müzesi adıyla müze mekânına 
dönüştürülerek, 2012 yılının Haziran ayında ziyarete açılmıştır. Türk temizlik ve hamam 
kültürünü müstakil olarak konu edinen, Türkiye’nin ilk ve tek müzesi olma özelliğine sahiptir. 
Zengin bir koleksiyona sahip müzede sergilenen gümüş işlemeli ve sedef kakmalı nalınlar, ipek 

BEYPAZARI 
PAŞA (Belediye) HAMAMI
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peştamallar, bindallı ve atlas hamam bohçaları, sürmedanlar, gümüş hamam tasları nadide 
eserlerden sadece bir kaçıdır.

Müze, Türk temizlik ve hamam kültürünü, belgeleme, kayıt altına alma, sergileme ve geleceğe 
aktarma düşüncesiyle kurulmuş, öncelikle Beypazarı’nda bir derleme çalışması yapılmıştır. Bu 
çalışmada hamam kültürünü yaşayan insanlardan önemli bilgilerin yanı sıra fotoğraf ve eser 
gibi değerli materyaller de elde edilmiştir.

Türk Hamam Müzesi bulunduğu bölgede zengin hamam kültürümüz üzerine bir farkındalık 
oluşturacak ve yöre halkını Türk hamam kültürünü koruma, geleceğe aktarma sürecine dahil 
edecek çalışmalara önem vermektedir. Yapılan alan araştırmaları ve akademik okumalar 
ışığında, özgün mimarisinden uzaklaşan hamam, restorasyonla eski hâline dönüştürülmüş ve 
Beypazarı kına hamamları temalı bir sergi ile ziyarete açılmıştır. “Kına hamamı” bir haftalık 
düğünün bir parçasıdır. Bu sergide, ipek peştamallara, gümüş işlemeli nalınlara, sedef kakmalı 
nalınlara, fildişi taraklara, bindallılara vesevaî üç eteklere yer verilmiştir.
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Müzede ziyaretçileri “hamam anası” karşılamaktadır. 
Hamam anası, “külhanbeyi”, “tellak” ve “natır” gibi 
Türk hamamlarının ürettiği sosyal tiplerden biridir. 
Hamam anası, sergi ve müze hakkında bilgi verdikten 
sonra isteyen ziyaretçilere yüksek topuklu nalınlarını 
deneme şansı sunmaktadır. Hamamın iç mekânından 
bağımsız olan külhanda ise ziyaretçiler külhanbeyi ile 
karşılaşmakta, külhan ve külhanbeyliği geleneği hakkında 
bilgi vermektedir.49
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Kalecik ilçe merkezi 
Ahiler Mahallesinde bulunan hamam 

yıkılmış olup, sadece temelleri 
bulunmaktadır.

KKalecik ilçe merkezi Ahiler Mahallesinde bulunmaktadır. Erkek hamamı olarak yapılan bina 
günümüzde harap durumdadır. Harap olamadan önce taş duvar örgülü, dikdörtgen planlıdır. 
Kitabesi ve banisi bilinmeyen yapı muhtemelen onaltıncı yüzyılda yapılmıştır. Evliya Çelebi, 
1648 yılının ilk aylarında Kalecik (Kal’acık) ilçe merkezine gelir. Kalecik, o yıllarda Çankırı 
(Kengiri) Sancağı’na bağlıdır. Çelebi, Kalecik Kalesi ve şehir hakkında şu bilgileri verir: “Medrese 
ve dârülhadisi (Hadis ilminin öğretildiği medrese) yoktur. Ama onüç sıbyan mektebi (mahalle 
mektebi) vardır. Çarşı pazarı o kadar yoktur. Ve bir ufak tefek hamamı vardır. Üç hanı ve altı 
kahve dükkânı vardır. Ama havası gayet tatlıdır. Lâkin suyu iyi değildir.”50 Evliya Çelebi’nin 
“ufak tefek hamam” dediği Cuma Hamamı olsa gerek. Bazı kaynaklarda ise onsekizinci yüzyıla 
tarihlendirilir.51

KALECİK  
CUMA (Eski) HAMAMI
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Kalecik ilçe merkezi 
Ahiler Mahallesinde bulunan 
çifte hamam harap hâlde ve 
kullanılamaz durumdadır.

KKalecik ilçe merkezi Ahiler Mahallesi’nde bulunan yapı, çifte hamam olarak yapılmıştır. 
Hamam, kaba yonu taşı ve tuğla ile inşa edilmiştir. Harap hâldeki hamamın her iki tarafının 
da soyunmalığı bulunmamaktadır. Hamamın iki bölümü arasındaki duvar bir yerde açılarak 
birleştirilmiş, kuzey tarafın ılıklık kısmına ait iki mekânı, kapısının kapatılması ile büyük 
bölümden ayrılmıştır. Aslında hamamın güneyi kadınlar, kuzey tarafı erkeklere ait bölümler 
olmalıdır. İki bölümün de sıcaklıkları ortada kubbeli, göbek taşı olan birer mekân, bu 
mekânların iki yanında birer eyvan ve doğu taraflarında ikişer halvet hücresi bulunmakta, 
halvetlerin arkasında üstü yıkık su deposu yer almaktadır.

KALECİK  
ÇARŞI HAMAMI
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Hamamın bütün bölümleri çoğunlukla mukarnas geçişli kubbeyle, koridorlar ve bir iki bölüm 
tonozla örtülmüştür. Bugün kubbeleri dışardan zorla algılanabilen hamam, aslı hüviyetini 
kaybetmiş ve çok bakımsız durumdadır.52

23 Mayıs 1920 tarihli bir belgede Çarşı Hamamı ile ilgili şu kayıt mevcuttur: “Kalecik’in Cuma 
Mahallesi’ndeki Çifte Hamam Evkaf-ı Münderiseden olmak dolayısıyla varidatı kaza maarifine tahsis 
edilmiş ve ahiren maarif komisyonları lağv ve mekatib-i ibtidaiye merbut akaratıyla vilayat idare-i 
hususiyelerine devr olunup varidatı vilayetçe kabz edilmekte bulunmuş ise de Evkaf İdaresince vazıyed 
ve müdahale olunduğundan bahisle bu yolda Şemsi Ahmed ve Hacı Ahmed Paşalar akarat-ı vakfiyesinin 
cihet-i aidiyetinin tayini meselesiyle birleştirilerek keyfiyetinin tedkikine dair tezkire. (Ankara 3)”53



Anadolu Selçukluları 
zamanında yapıldığı tahmin edilen 

hamam, Belediye Meydanı’nda  
Ulu Camii’nin yanında olup  

halen müze olarak kullanılmaktadır.

AAyaş ilçe merkezi Belediye Meydanı’nda ve Ayaş Ulu Camii’nin doğusunda bulunan Paşa 
Hamamı’nın, Anadolu Selçukluları zamanında yapıldığı tahmin edilen hamam, Belediye 
Meydanı’nda Ulu Camii’nin yanında olup, hâlen müze olarak kullanılmaktadır.

Kitabesi ve vakfiyesi bulunmayan Paşa Hamamı, kaba yonu taşıyla kagir olarak yapılmıştır. 
Cumhuriyet Meydanı arkasındaki sokaktan hamama girilir. Sağda L biçiminde dizilmiş 
soyunma odalarının bulunduğu dikdörtgen planlı bir mekâna geçilir. Soldaki bir kapıyla 
kubbeli bir ılıklık mekânına, oradan da yine kubbeli ve sekizgen planlı sıcaklığa geçilir. 
Sekizgenin dikey ekseninde beşik tonozlu, dikdörtgen planlı birer kurnalı nişlerle 

AYAŞ 
PAŞA HAMAMI
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diyagonal eksenlerin uçlarında ikişer kurnalı kubbeli mekânlar yer alır. Orta mekân sekizgen 
göbek taşıyla zenginleştirilmiştir.54 Paşa Hamamı, Ayaş Belediyesi tarafından sergi salonu olarak 
kullanılmakta, etnoğrafik ve arkeolojik eserler sergilenmektedir.

Yukarıda tanıttığımız hamamların haricinde Hacı Bayram-ı Veli Camii yakınında ve İstiklal 
Mahallesi Kağnıcıoğlu Camii yakınında hamam bakiyesi yapılar bulunmaktadır.
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SFN koleksiyonu
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ANKARA KAPLICALARI

KKaplıca, doğada bulunan sıcak yeraltı sularının yeryüzüne çıktıkları kaynaklar çevresinde inşa edilen 
ve hamam görünümündeki tesislerdir. Bu sular doğal şifa kaynağı kabul edilmiş, halk arasında da 
“içmece”, “kaplıca” ve “ılıca” adıylada anılmıştır.

Ankara coğrafyası, jeo-termal kaynaklar bakımından zengin olup bu alanlarda yapılan içmece ve kaplıca 
yapıları Roma döneminden itibaren kullanılagelmiştir. Kızılcahamam, Ayaş ve Beypazarı ilçelerinde 
bulunan kaplıcalar, asırlardır kullanılan tarihî termel tesislerdir. 

Kaplıcaları hamamlardan ayıran özellik, kullanılan suyun doğal sıcaklıkta, mineralli ve doğal tadında 
olmasıdır. Bu sular banyo ve içmece olarak kullanılır. Halk arasında bu sulara “Kokar”, “acı su”, “vişi 
suyu”, “ekşi su” ve “sülük suyu” gibi isimler verilmiş, insan sağlığı açısından faydalı olduğu da tıbben 
kabul edilmiştir.





89a n k a r a  h a m a m l a r ı  v e  k a p l ı c a l a r ı

Roma döneminden kalma  
tarihî hamam, banyo ve içmece olarak kullanılır. 

Kızılcahamam ilçe merkezinin kuzeyinde ve  
ilçeye 18 km uzaklıkta, Köroğlu Dağları’nın 

yamaçlarından beslenen Hamam 
(Çiftlik, Ilısu) Deresi vadisindedir.

SSey Hamamı, kaplıca özelliği taşıyan hamamlardandır. Kızılcahamam ilçe merkezinin kuzeyinde 
ve ilçeye 18 km uzaklıkta, Köroğlu Dağları’nın yamaçlarından beslenen Hamam (Çiftlik, Ilısu) 
Deresi vadisindedir. Osmanlı dönemi belgelerinde “Seğ Ilısu” adıyla anılan tarihî Sey Hamamı’na 
Kızılcahamam-Çerkeş karayolu üzerinde bulunan Güvem (Gögüm) Köyü’nden ulaşılır. Hamam, 
Güvem yerleşmesine 3 km uzaklıkta ve bölge köylerine (Kavaközü-İğceler-Hıdırlar) giden yol 
güzergâhı üzerindedir.

Hamam Deresi, Işık Dağı yamaçlarından beslenen Belen (Gürcü) Deresi ile Güvem yakınında 
birleşerek Semeler Köyü yakınında Eğrili/Eğilli Dere suyunu da alarak Eğrekkaya Barajı’na ulaşır. 
Kızılcahamam-Çerkeş karayolu bu vadiden geçerek Semeler Köyü’ne ulaşırken Eğrekkaya 
Barajı’nın yapılması sonucu güzergâh değişikliği yapılmıştır. Günümüzde eski yol güzergâhı 
üzerinde bulunan Sarayköy’de Osmanlı dönemine ait bir hanın kalıntıları bulunmaktadır.

SEY (Seğ Ilısu) 
HAMAMI
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Tarihçe:

Yukarıkise Köyü’nün bir mahallesi olan 
Sey Hamamı, ilk olarak Roma döneminde 
yapılmıştır. 1976 yılında Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nce yapılan hafriyatta hamamın 
güneyinde Roma dönemine ait eski hamamın 
duvarları ortaya çıkmıştır. Roma hamamı 
harabesi üzerine Anadolu Selçukluları’nın son 
yıllarında “Seğ Ilısu” adıyla anılan bir Türk 
hamamı yapılmıştır. Hamamın güneyinde eski 
Roma Hamamı’na ait yapı izleri görülür.

 I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 
edilen bölgede, Roma dönemine ait harap 
bir kilise bulunduğu için Türkler tarafından 
“Kilisa/Kilise”, daha sonra da “Seg Ilısu”55 ve 
“Sey” adıyla anılmıştır. Hamamın yakınına 
Roma dönemine ait kilise binasının yapı 
malzemeleri kullanılarak Binârî Bey 
evlâdından İskender Bey tarafından bir cami 
yapılmıştır. Vakıf belgelerinde bu mabed, 
“İskender Bey Camii” olarak kayıtlıdır. Daha 
sonraki yıllarda hamam civarına konaklama 
için bir han yapılır.

Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında bu bölge Ankara Sancağı Çubuk kazası “Binârî İli Nahiyesi”ne 
bağlıdır. Daha sonra Binari İli “İskender Bey Memleketi” olarak anılmaya başlar. “Ulu Bey”in 
oğlu olan Binârî Bey ve evlatları, Ankara Sancağı’nda hâkim timar beylerindendir. Kilise Köyü 
daha sonra Şorba kazasına bağlanır. Günümüzde ise “Yukarı Kise” adıyla Kızılcahamam ilçesine 
bağlıdır.

Sey Hamamı hakkındaki ilk bilgilere, Osmanlı döneminin tahrir ve vakıf defterlerinde 
rastlıyoruz. Şeyh Hasan adında bir gönül eri bu hamamın bakımı için Seğ Ilı Suyu’nda sahip 
olduğu mülkleri vakfeder:56 “Seg Ilısuda Hasan Şeyh elinde bir çiftlik yer ve bir değirmen Seg Ilısu’na 
vakf etmiş kadimü’z-zamandan defterde mukarrer yazılmıştır.” Bu vakıf kaydına göre Sey Hamamı, 
Osmanlı’nın kuruluş yıllarında veya öncesinde Hasan Şeyh tarafından yaptırılmıştır.

Ankara Sancağı’nın günümüze ulaşan ilk vakıf defteri olan 928/1521-22 tarihli “Ankara Evkâf 
Defteri”nde “Seğ Ilı Suyu Vakfı” kaydı şöyledir:57
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“Çubuk tevâbiinde Binârî İli nahiyesinde Seğ (Sekr?) Ilı suyunda Hüsnî Şeyh elinde bir çiftlik 
yer ve bir değirmeni Ilı Suya vakf etmiş kadimü’z-zamandan vakf olub defterde mukarrerdir 
deyu nakl olunmuş der defter-i Akdem ……. Hüsnî Dervîş’e sadaka olunub kendü binâ ittiği 
zâviyesinde ayende ve revendeye hidmet idüb vakfiyet üzere tasarruf ide deyu padişahımız 
berâtı var. Mezkûr Hüsnî Şeyh’e aher vakf tasadduk ittiği sebebden elinden alınub Mevlânâ 
Hayreddîn’e sadaka olunmuş. Elân elinde padişahımız berâtı var deyu defter-i Köhnede mestûr. 
Hâliyâ vakf-ı mezkûr Bînârî oğlanları evlâdından Mûsa oğlu Hüseyin’e sadaka olunmuş berât-ı 
Humâyûn. Ilı Suyu tamir itmekçün mezraa-i mezbûr Hüseyin elinden alınub Ahmed oğlu 
Mehmed’e virilmiş. Hasıl 300 [akçe].”

Vakıf kaydına göre Hasan Şeyh, Çubuk kazası Binârî İli nahiyesi Seğ Ilı Suyu mevkiinde bir çiftlik 
yer ve bir değirmeni Seğ Hamamı’na vakfetmiştir. Kadimü’z-zamandan beri de bu mülkler vakıftır 

İskender Bey Camii:

Sey Hamamı’nın Kuzeybatısında bulunan caminin yapımında kilisenin yapı 
malzemeleri ile kesme taş ve kaba yonu taşı kullanılmıştır. Kiremit çatılı ve 
ahşap minaresi Kuzeydoğudadır. Kare planlı camiye kuzey cephede bulunan 
sundurmalı giriş kapısından girilir. İki taş sütunla da takviye edilen tavan ahşaptır. 
Duvarları sade olan mabedin mahfil kısmı sonradan ahşapla yapılmıştır. Mihrap 
nişi dikdörtgen ve basamaklı kavsarası görülür. Güney ve kuzey duvarlarında 
ikişer, doğu ve batı duvarlarında dörder pencere vardır. Ahşap mihrabı sonradan 
yapılmıştır. Cephelerde bulunan pencerelere dıştan taştan yapılmış şebekeler 
konulmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restorasyonu yapılan İskender Bey 
Camii ibadete açıktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde “Kise Köyü’nde vaki 
Hamam mevkiinde İskender Bey Camii Şerif Vakfı” olarak kayıtlıdır (Esas 2/1).67
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diye bilinerek Defter-i Akdem’e kaydedilmiş. Bir çiftlik yer ise arazisinin verimliliğine göre 60-
150 dönüm arasında değişen bir alandır.58 Hüsnî Derviş’e yaptırdığı zâviyede (dergâh/tekke) 
gelene-gidene hizmet etmesi şartıyla zamanın padişahı tarafından sadaka olunur. Hüsnî Dervîş’e 
padişah tarafından başka mülkler de sadaka olunduğu için elinden alınarak Mevlânâ Hayreddîn’e 
verilir ve Defter-i Köhne’ye kaydedilir. Daha sonra bu vakıf mülkler, padişah beratıyla Bînârî Bey 
oğullarının evlâdından Mûsa oğlu Hüseyin’e sadaka olunur. Ilı Suyu (Seğ Hamamı) tamir etmek 
şartıyla vakıf mülkler Musa oğlu Hüseyin’den alınarak Ahmed oğlu Mehmed’e verilir. 1521-22 
yılında Seg Ilısu Vakfı’nın yıllık geliri de 300 akçedir. Daha sonraki yıllarda bu zâviye İskender 
Bey Zâviyesi olarak anılmaya başlar. Mart 1785 tarihli belgedeki59 “Ankara’ya tabi Şorba kazasının 
Kilise köyündeki İskender Bey Zaviyesi vakıf arazisine ve mahsulatına dair” dair arzuhalden zaviyenin 
hizmetine devam ettiği anlaşılmaktadır.

Kilise (Yukarı Kise) Köyü, Mehmed Bey’in oğlu İskender Bey’e padişaha üstün hizmetinden 
dolayı mülk olarak verilir, vefatından sonra da bu mülk İskender Bey’in evlatlarına kalır. Evlatları, 
Sey Hamamı’nın bulunduğu yere köprü ve han yaptırır. Ayrıca Kilise Köyü ahalisi de hamam, 
değirmen, köprü ve hanın bakımını yapmak şartıyla her türlü vergiden muaf tutulur.60 Zaman 
içinde Sey Hamamı ve han olunca Kilise Köyü ahalisi tekaliflerini vermez. Temmuz 1815 tarihli 
bir belgede, “Ankara’nın Şorba kazası Kilise karyesi ahalisi han ve hamamın (Sey Hamamı) tamir 
edilmemesi cihetiyle tekâliflerini vermediklerinden, han ve hamamın tamiri ve hissesi tekaliflerinin 
verilmesi için emir yazılması” istenir.61 Şubat 1821 tarihli belgede de62 “Ankara Sancağında 
Çubukabad nahiyesinde Binârî İline tabi Kilise Köyü’nde medfûn Mehmed Bey oğlu İskender Bey’in 
evlatlarının tekaliften muafiyetleri maddesi” hakkında yazışma yapılarak Nisan 1821 tarihinde 
“Ankara Sancağında Çubuk nahiyesine tabi Kilise köyü Şeyh Hasan Vakfı’ndan olup köprü tamiri ve 
sair hizmetlerine mukabil yalnız avarız ve bedel-i nüzulden muaf olduklarından ahalisine müdahale ve 
taaddiyatta bulunulmaması”63 emredilir. Vakıf belgelerinden anlaşılacağı üzere Sey Hamamı’nın 
vakıf bir eser olduğu anlaşılmaktadır. Burada bulunan Hasan Şeyh Zâviyesi ile han ve değirmen 
günümüze ulaşmamıştır.
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1289 yılına ait Ankara Vilâyet Salnâmesi’nde Sey Hamamı hakkında, “Kîse-i Bâlâ (Yukarı Kise) 
karyesinde sıcak sulu mevcûd olan iki kaplıcaların suları kükürt ve şâb ve çelikden ibâret olub her nev’i 
ağrı ve sızı illetlerine nefʻî mücerrebdir”64 denilerek romatizmal hastalıklara iyi geldiği zikredilir.

1320 yılı Ankara Vilâyeti Salnâmesi’nde Yabanâbâd kazâsı hamamları hakkında şu bilgi 
yazılıdır:65“Derûn-ı kazâda kükürt, çelik, şab, madenlerini hâvi üç adet kaplıca mevcûd olub bunların 
ikisi Kızılca biri Sey hamamı nâmıyla marufdur. Bu kaplıcalar dâhili ve hârici bir takım emrazâ 
fevkalâde nâfidir…Sey Hamamı vüs’at-ı lâzımayı haiz olmağla beraber zükûr (erkek) ve inâsa 
(kadına) mahsûs ayrı ayrı dâireye münkasımdır.”

1325 yılına ait Ankara Vilâyet Salnâmesi’nde Sey Hamamı hakkında şu bilgi verilir:66 “Seg 
Hamamı cüzi kükürt ve ziyâde miktarda alummini havidir. Suyu gayet mebzûldur.”

Mimari Yapısı:

Tarihî vakıf Sey Hamamı’nda diğer klasik hamamlarda olduğu gibi külhân ve cehennemlik yoktur. 
Doğal kaynağından gelen su kullanılmakta olduğundan “kaplıca” özelliğindedir. Sey Hamamı, 
kadınlar ve erkekler bölümlerinden meydana gelmektedir. Hamam, Roma döneminden kalan 
havuzun temelleri üzerine moloz taş dolgu yapılarak üzeri kesme taşla örülmüş ve üzeri çatı ile 
kapatılmış kagir bir yapıdır. Erkekler bölümü kare planlı ve çatılıdır. Soyunmalık bölümüne 
kemerli bir kapı ile geçilir. Bu bölüm yamuk dikdörtgen planlı ve beton bir çatı ile örtülüdür. 
Kare planlı yıkanma bölümü ise kubbe ile kapatılmıştır. 3×3 metre ebadında tedavi havuzu 
vardır. Şifalı su bu havuzun dibinden kaynar. Sey Hamamı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
mülkiyetinde ve kiracı tarafından işletilmektedir.

Sey Hamamı’nın Özellikleri:

Sey Hamamının suyu madeni az sular grubundadır. Renksiz ve tortulu, gazlı ve kokusuz, 
Sodyum bikarbonatlı ve kalsiyumlu bir sudur. Temperatürü 43°C, radon (renksiz, gözle 
görülmez, tatsız, kokusuz ve radyoaktif bir gaz) miktarı 0.51 m.m.c. ve pH değeri (hidrojen 
iyonlarının yoğunluğu) 6.2’dir. Bu değerleriyle Bursa’nın Çekirge suları ile aynı özellikleri 
taşımaktadır.
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Banyo tedavisinde romatizma, nevralji, nevrit, polinevrit ve kadın hastalıklarında temin 
edilir. Serbest karbondioksit miktarı 0.413 gram olduğundan, havuza girildiği zaman 
vücut üzerinde gaz taneciklerinin toplandığı görülür. Geç kanayan kırıklar, eklem 
tutulmaları ve kasıntılı yarım felçlere çok iyi gelir. Hamamın girişinde romatizma, 
mantar, siyatik, egzama, mayasır, kireçlenme, kadın hastalıkları, böbrek, karaciğer ve 
mide hastalıklarına hastalığa iyi geldiği yazılıdır.

Kalsiyum bikarbonatlı olan bu sudan içildiğinde diüretik (idrar söktürücü) etki gösterir. 
Yemeklerden önce soğutularak içilirse iştahı açar ve sindirimi kolaylaştırır.
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Sosyal Tesisler:

Sey Hamamı tarihî bir hamam olmasına rağmen arzu edilen modern sosyal tesislere sahip 
değildir. Geleneksel yapıda bulunan köy evleri restore edilerek kısmen pansiyon olarak 
kullanılmaktadır. Yerleşmenin alt yapısı tamamlanmış olup, elektrik ve telefon bulunmaktadır. 
Hamam Deresi vadisi yamaçları sık çam ormanlarıyla kaplıdır. Doğa yürüyüşleri için uygun 
mekânlara sahiptir. Ayrıca Güvem yakınlarında çok sayıda jeo-park durakları bulunmaktadır.
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Ayaş ilçesi Kırkevler semtinde bulunan 
tarihî Karakaya Kaplıcası, çifte hamamlardan olmasına 
rağmen şifalı suyundan dolayı kaplıca özelliğini taşır. 

Kaba yonu taşı ile kagir olarak inşa edilmiş bir yapıdır. 
Önde erkekler, arkada kadınlar 

kısmı yer almaktadır.

AAyaş ilçesi Kırkevler semti İğdeli Sokak’ta bulunan tarihî Karakaya Kaplıcası, çifte hamamlardan 
olmasına rağmen şifalı suyundan dolayı kaplıca özelliğini taşır.

Tarihçesi:

Kitabesi ve vakfiyesi bulunmayan çifte hamamın Anadolu Selçukluları döneminde yapıldığı 
tahmin edilmektedir.

Mimari Yapısı:

Çifte hamam olarak yapılan bu kaplıcanın suyu şifalıdır. Kaba yonu taşı ile kagir olarak inşa 
edilmiş bir yapıdır. Önde erkekler kısmı, arkada kadınlar kısmı yer almaktadır. Hamamın 
erkekler kısmının dikdörtgen planlı soyunmalığı beşik tonozla örtülüdür. Buradan yine beşik 
tonozlu bir koridorla sekizgen bir havuzun bulunduğu, kubbeli sıcaklık kısmına geçilir. 

AYAŞ KARAKAYA  
KAPLICASI
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Kadınlar kısmı da aynı plan tipindedir. Kaplıca da iki sekizgen havuz, iki soyunmalık, dinlenme 
yeri ve üzeri üç kubbe ile örtülüdür.

Erkekler kısmının sol köşesinde, kitabesi sökülmüş, kemerli, özgün kurnası olan ve suyu akmayan 
bir çeşme bulunmaktadır.68

Karakaya Kaplıcası’nın hemen yakınında “Kırk Evler” adıyla anılan harabe bir yapı bulunmaktadır. 
Çok sayıda odanın bulunduğu bu yapı hakkında ciddi araştırma yapılması gerekmektedir.
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Karakaya Kaplıcası’nın Özellikleri:

1288 tarihli Ankara Vilâyet Sâlnâmesi’nde Karacakaya Kaplıcası hakkında şu bilgi verilir: 
“Derûn-i kasabada Karakaya mahallesinde kâin kârgir ve ma’mur olan kaplıca suyunun madeni 
henüz tahkik olunamamış ise de hararet vesair arzî illetlere bâis-i menfaatdir.”69

1325 tarihli Ankara Vilâyet Sâlnâmesi’nde Karacakaya Kaplıcası hakkında şu bilgiler verilir: 
“Derun-i kasabada Karakaya Mahallesi’nde kargir ve mamur ve emrâz-ı cildiyeyi def ve tezyid-i 
kuvve-i bedeniye için çelik madeni hâvi kaplıca vardır.”70

Karakaya Kaplıcası, romatizma gibi ağrılı hastalıklar için banyo ve içme olarak kullanılmaktadır. 
Kaplıca suyunun sıcaklık derecesi 31°C, kaynak akım değeri 4.8 lt/sn, radyoaktivitesi 22 ş/
Avp’dir. Kimyasal bileşimi bikarbonatlı, sodyumlu, kalsiyumlu ve karbondioksitlidir. Dört özel 
banyo ve iki havuz bulunmaktadır. Ayrıca mide, bağırsak, karaciğer, safra kesesi ve metabolizma 
rahatsızlıkları olan hastalar dışarıya yapılmış çeşmelerden çeşme olarak yararlanmaktadır. 
Kaplıca suyu; felç ve mafsal rahatsızlıkları, kadın hastalıkları, romatizma, nevrajlı ve nevrasteni 
gibi hastalıklara iyi gelmektedir.
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Kızılcahamam ilçe merkezinde bulunan kaplıcalar 
“Büyük” ve “Küçük Kaplıca” adıyla anılır. 

Bölgede Roma döneminden itibaren su kaynağı 
yakınında kaplıcalar inşa edilerek hizmet vermiştir. 
Halk arasında “Roma Hamamı” olarak bilinen antik 

kaplıca, günümüzde kullanılmamaktadır.

KKızılcahamam ilçe merkezinde bulunan kaplıcalar “Büyük” ve “Küçük Kaplıca” adıyla 
anılır. Bölgede Roma döneminden itibaren su kaynağı yakınında kaplıcalar inşa edilerek 
hizmet vermiştir. Halk arasında “Roma Hamamı” olarak bilinen antik kaplıca, günümüzde 
kullanılmamaktadır.

Tarihçe:

Roma Hamamı bakiyesi “Büyük Kaplıca”nın yanındaki boş alanda bulunmaktadır. Gövdesi yatık 
silindir şeklinde iken, Cumhuriyet sonrası ortadaki girişe geniş bir duvar örülmüştür. Önceleri 
birbirine bağlı yedi bölümden meydana gelirken, bugün ancak üç bölümü ayakta, diğer bölümler 
yeni kaplıca binasının inşaası sırasında yıkılmıştır. Alçak bir kemerli kapı ile girilen ilk bölüm 
diğerlerine göre daha yukarı bir seviyede ve soyunma yeri olarak kullanılmıştır. Küçük bir kapı 

KIZILCAHAMAM 
KAPLICALARI
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birbirine bağlı iki küçük mekâna geçilir. Bir odanın havuz, diğerinin de yıkanma yeri olarak 
kullanıldığı tahmin edilir. Zaman içinde Roma Hamamı’nın yakınına yeni kaplıca yapılır.

Osmanlı Arşivlerinde bulunan 17/Ca/1244 (25.11.1828) tarihli bir belgede, “Ankara Sancağı’nda 
Şorba kazasına tabi Ahîler (günümüzde Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi)” ve Zemînler (İsmetpaşa 
Mahallesi) karyeleri (köyleri) ahalisi her türlü tekalifi verdikleri gibi Ağsak (Acısu) ve Eğri (Eğilli) nehri 
üzerindeki köprüyü ve Kızılca Hamamı tamir ettiklerinden başkaca bir şey talep edilmemesi ve ayrıca 
derbent hizmeti dahi ifa etmeleri” yazılıdır. Bu belgeye göre Dahiliye Vekaleti (İçişleri Bakanlığı) 
günümüzde Kızılcahamam ilçe merkezinin birer mahallesi olan Ahîler (Gazi Mustafa Kemal 
Paşa) ve Zeminler (İsmet Paşa) sakinlerinin Kızılca Hamam ile Ağsak (Acısu) ve Eğri (Eğilli) 
dereleri üzerinde bulunan köprüleri tamir ettikleri, ayrıca bölgede yol güvenliğini sağladıkları 
için vergiden muaf oldukları ve vergi alınmaması istenir. 1830 tarihli başka bir belgede de, 
“Ankara Sancağı’nın Şorba kazasına tabi Ahîler ve Zemînler ahalisinin, civarlarında ırmak üzerindeki 
köprüyü tamir etmek şartıyle nail oldukları muafiyeti”nden bahsedilir.71

Mimari Yapısı:

Kızılcahamam Kaplıcaları zaman içinde yapılan onarım ilavelerle özgün bir mimariye sahip 
değildir. Büyük Kaplıca, modern bir görünümde olup, içmeden ziyade, banyo kürleri için 
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kullanılır. Türk hamamı bölümü ile kadın ve erkeklere ait havuzları vardır. Kızılcahamam 
Belediyesi’nin yönetiminde işletilmektedir. Küçük Kaplıca ise Büyük Kaplıca kaynağının üst 
tepelerindedir. Suyun geldiği yerdeki kaya oyularak kubbeli bir hamam hâlini almıştır.

Kızılcahamam Kaplıcaları’nın Özellikleri:

Kızılcahamam Kaplıcaları’nın özellikleri, Osmanlı döneminde yayınlanan Ankara Vilâyeti 
Salnâmelerinde yazılıdır. 1289 yılına ait Ankara Vilâyet Salnâmesi’nde Kızılca Hamamlar ve Sey 
Hamamı hakkında şu bilgi verilir:72 “Kazâ-i mezbûrun Çekerler Özü (Ciğirler) karyesiyle Kîse-i 
Bâlâ (Yukarı Kise) karyesinde sıcak sulu mevcûd olan iki kaplıcaların suları kükürt ve şâb ve çelikden 
ibâret olub her nev’i ağrı ve sızı illetlerine nefʻî mücerrebdir.”

1320 yılı Ankara Vilâyeti Salnâmesi’nde Yabanâbâd kazâsı kaplıcaları hakkında “derûn-ı kazâda 
kükürt, çelik, şab, madenlerini hâvi üç adet kaplıca mevcûd olub bunların ikisi Kızılca biri Sey 
hamamı nâmıyla marufdur. Bu kaplıcalar dâhili ve hârici bir takım emrazâ fevkalâde nâfidir.” Kaydı 
mevcuttur. 73

1325 yılına ait Ankara Vilâyet Salnâmesi’nde74 “Kızılca Hamamları iki olub her ikisinin terkibi de 
bir ise de derece-i harâretleri muhtelifdir. Birinin derece-i harâreti +38 olub diğerinin +45 +50 dereceyi 
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bulur. Suyun terkibâtında kibritit hadidi yani çelikli kükürt imlâhı vardır. Tabiat-ı miyâh esasen kalevî 
olup biraz da şab madenini havidir. Kaplıcalar emrâz-ı cildiyyeye ve emrâz-ı resyeviyye-i mafsaliyyeye 
ve adaliyye ve nakrise nafi olduğu gibi terkibatında şab bulunması bazı emrâz-ı ayniyyede ve mesela 
zatü’l-mülteheme-i habibe denilen ve göz kapaklarında hasıl olan kabarcıklardan ibaret bulunan 
hastalığa dahi şafîdir…” bilgileri verilir.

Şorba (Pazar) da bulunan Yabanabad kaza merkezi, Kızılca Hamamlar mevkiine taşınır ve 
kaplıcalar civarında yeni yerleşmeler kurulur.75

Büyük Kaplıca, ilçe merkezindedir. Modern bir görünümde olup, içmeden ziyade banyo kürleri 
için kullanılır. Derinden gelen volkanik sulardandır. Sodyum bikarbonatlı, hafif klorürlü bir 
sudur. Türk hamamı bölümü ile kadın ve erkeklere ait havuzlardan oluşur. Kızılcahamam 
Belediyesi’nin yönetiminde işletilmektedir. İki katlı olan kaplıca binasında Fizik Tedavi bölümü 
vardır. Kaynak suyunu kullanan kaplıca, 1984 yılında yeni açılan kuyulardan su almaktadır.

Kireçlenmelere bağlı eklem hastalıkları (Osteoartroz), yumuşak doku romatizmaları, boyun 
ve bel fıtığı ağrıları, siyatalji, stres bozukluğu, Nörovegetatif Distoni (stres bozukluğuna bağlı 
kaslarda ağrı ve kasılma durumu), vücuttaki sinir sıkışmalarına bağlı uyuşmaların tedavinde 
kaplıca suları fayda sağlamaktadır.

Küçük Kaplıca, Yenice Mahallesi Camii arkasında, küçük bir binada hizmet vermektedir. Açık 
bir soyunma yeri ile kurnalı bir yıkanma yeri ve havuz bölümünden ibaret olan bu kaplıcaya 
öğleye kadar erkekler, öğleden sonra da bayanlar girebilmektedir.
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O

Osmanlı belgelerinde 
“Vişi Suyu” ve “Acı Su” adıyla da anılan su, 

maden suyu olarak pazarlanmaktadır. 
Kızılcahamam ilçe merkezine yaklaşık 4 km mesafede, 

Acısu Deresi vadisinde ve Aksak (Ağsak)  
köy yolu üzerindedir.

Osmanlı belgelerinde “Vişi Suyu” olarak zikredilen kaplıca, “Acı Su” adıyla da anılır. Kızılcahamam 
ilçe merkezine yaklaşık 4 km mesafede, Acısu Deresi vadisinde ve Aksak (Ağsak) köy yolu 
üzerindedir.

Ankara Vilâyeti Salnâmeleri’nde Vişi Suyu hakkında bilgiler mevcuttur. 1320 yılı Ankara 
Vilâyeti Salnâmesi’nde Yabanâbâd kazâsı kaplıcaları hakkında şu bilgi verilir: “Kızılca Kaplıcaları 
civarında Vişi Suyu’na hâiz ruchân bir su vardır ki bunun usret-i hazm, elem-i mide, fesâd-ı dem gibi 
hastalıklara hassa-i şifâhiyesi pek mücerrebdir. Berâyı istihmâm gelenlerin istirahatları kâfil ve altmış 
odayı şamil müteaddid ebniye-i muntazıma inşâ olunmuşdur.”76

1325 yılına ait Ankara Vilâyet Salnâmesi’nde “Vişi suyu, Kızılca Hamamı’na bir saat mesafede Vişi 
Hamamı ve suyu mevcuttur. Hamam havuzunun derece-i harareti +25, +27 olup terkibinde bikarbonat 

VİŞİ  
HAMAMI ve SUYU



du sud fahmiyyet-i mağnezya potas külli miktarda hamız-ı karbon ve bir kilosunda bir buğday miktarında 
şab vardır. Başlıca emraz-ı mideviyye ve dahame ve ihtikanat-ı kilyeviyeye (böbrek hastalıkları) nafidir. 
Havuzun da emraz-ı cildiyeye nafi olduğundan bazen uyuz hastalığı ile musab-ı hayvanat da getirilir.”77

“… Yabanabad’da mevcut olan kaplıcalar hassa-i tesir cihetile diğerlerine hâiz-i rüchan olub buraya 
vilayetin her tarafından ve civar vilayât ahalisinden beher sene bir kaç bin nüfus devam ederek 
ekseriya hassa-i şifa-bahşâsından istifâde ile avdet etmektedirler. Bu kaplıcaların mevkii dahi 
şayan-ı tezkâr olacak derece mahâsin-i tabiiyeye cilvesâz olmuş birer mevki-i latifi fera-fezâdan 
olduklarından oralara devam eden erbab-ı zevk u tabiat ve bahusus ma’lûlin ü maraza havanın safiyet 
ve ciyâdetinden sularının safvet ve lezzetinden pek ziyâde istifâde ederek avdet eylemektedir.”78

Geçmiş yıllarda kaplıca olarak kullanılan bu termal suları kaynağında 31-34 derecedir. Kaynak, 
havuz şeklinde olup sudan CO2 gazı fışkırarak çıkar. İçme ve banyo olarak kullanılır. Dolaşım 
sistemi hastalıklarına faydalıdır. Ayrıca romatizma, yüksek tansiyonlu hastalara şifa kaynağıdır. 
Acı Kaplıca tesisleri günümüzde işletilmemektedir. Vişi Suyu, Kızılcahamam Maden Suyu ve 
Askop Maden Suyu olarak işletmeye açılmıştır. Askop Maden Suyu, yapılan tahliller neticesinde 
bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçları uygun bulunmadığından kapalıdır.
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SFN koleksiyonu
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A

Tarihi 2000 sene öncesine dayanan, 
Başkent Ankara’nın batısında, tarihî İpek Yolu üzerinde, 

Ayaş ilçe merkezine 23 km mesafededir. 
Suyu içme ve kaplıca olarak kullanılır.  

Sağlık Bakanlığı‘nın ruhsat verdiği 
tek içmecedir.

Ayaş Kaplıcası, tarihi 2000 sene öncesine dayanan Başkent Ankara’nın batısında, tarihî İpek 
Yolu üzerinde, Ayaş ilçe merkezine 23 km mesafede, Ankara-Beypazarı karayoluna ise 3 km 
uzaklıktadır. Suyu içme ve kaplıca olarak kullanılır. İçmece olarak Sağlık Bakanlığı‘nın ruhsat 
verdiği tek içmece Ayaş içmece ve Kaplıcalarıdır

Tarihin çok eski derinliklerinden bugüne kadar şifalı etkileri bilinerek insanlar tarafından 
kullanılan Ayaş içmece ve kaplıca suyu, sıcaklığı, radyoaktivitesi ve içerisindeki mineraller 
bakımından dünyaca ünlü Avrupa’daki Karlovy Vary suyunun benzeridir. İçme olarak dünyada 
bu özelliklere sahip üçüncü bir su yoktur. Banyo olarak da şifalı etkisi bakımından yurdumuzda 
bulunan diğer sıcak kaplıca sularının başında yer alır. İçmece ve kaplıca olarak bir çok hastalığın 
tedavisinde kullanılan kaplıca, önemli bir şifa kaynağıdır. Sıcaklık 51°C dir. 

AYAŞ 
İÇMECE ve KAPLICASI
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Osmanlı dönemi belgelerinde Ayaş Kaplıcası’nın varlığından bahsedilmez. Ankara Vilâyet 
Salnâmelerinde Karakaya Kaplıcası ve İlhan Köyü’nde bulunan Sülük suyundan bahsedilir. 
Ayaş Kaplıca ve İçmeleri, 1935 yılından itibaren özel bir şirket tarafından işletilmektedir.

İçme olarak kullanıldığında mide bağırsak ve karaciğer tembelliklerine, safra kesesi ile böbrek 
taşı ve kumlarının dökülmesine, idrar yolları iltihaplarına, sindirim yolu parazitlerinde, 
hazımsızlık, ağız kuruması, kabızlık, iştahsızlık, cilt hastalıkları, nedeni bilinmeyen baş ağrıları 
tedavisinde ve kanda bulunan toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.
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Kaplıca olarak kullanıldığında romatizma, lumbago, siyatik, nevralji, nevrit, polinevrit, kadın 
hastalıkları, kırık ve çıkıklardan sonraki mafsal yapışıklıklarında, havuz banyosu en uygun 
tedavidir. Kadın ve erkeklere ayrılmış iki havuzu ve konaklama tesisleri bulunmaktadır.

SFN koleksiyonu

SFN koleksiyonu
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SFN koleksiyonu





Osmanlı belgelerinde “Yaban Hamamı” adıyla  
anılan kaplıca banyo ve içmece olarak  

kullanılmaktadır.

HHaymana ilçe merkezinde bulunan hamam, Osmanlı belgelerinde ve Ankara Vilayet 
Salnameleri’nde “Yaban Hamamı” adıyla anılmıştır.

Tarihçe:

Anadolu’daki şifalı kaynakları ilk kullanan kavmin Etiler olduğu sanılmaktadır. Yıllar önce 
Haymana kaplıcasının olduğu yerde yapılan kazılardan çıkan havuz parçalarının Dereköy 
yakınındaki Eti Mabedi olduğu kesinlik kazanan Gavur Kalesi taşlarıyla aynı menşeli olduğu 
uzmanlarca tespit edilmiştir. Tarihî Kral Yolu güzergahında bulunan Haymana kaplıcalarının, 
daha birçok kavim tarafından kullanıldığı sanılmaktadır. Galatların bu bölgeye GALATİA 
SALUTARİS yani sıcak su membası adı vermesi tesadüf değildir. Etiler ve Galatlar’ 
dan başka Romalılar’ın bu kaplıcayı geliştirdiği sanılmaktadır. 

YABAN (HAYMANA) 
HAMAMI



a n k a r a  h a m a m l a r ı  v e  k a p l ı c a l a r ı122

ANADOLU’DA SU MEDENiYETi

Yaban Hamamı’nın tarihçesi hakkındaki bilgilere 1856 yılından itibaren rastlıyoruz. 22 Ekim 
1856 tarihli bir belgede ahali, Haymanateyn kazasında bulunan Yaban Hamamı’nın onarılmasını 
Ankara Valiliği’nden talep eder.79 Sivri Köyü’nde bulunan Haymana kazası idari merkezi Yaban 
Hamamı kasabasına nakledilir. 02 Ekim 1882 tarihinde de Yaban Hamamı mevkiine Haymana 
Hükümet Konağı’nın inşaatına başlanır.80 24 Mayıs 1902 tarihli bir belgede de Yaban Hamamı 
Kaplıcaları “evkâf-ı münderiseden” olduğu için Maarif Nezareti namına zaptedilir.81
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1320 Ankara Vilâyet Salnâmesi’ne Yaban Hamamı kaplıcaları hakkında şu bilgi verilir: “Ve bir de 
merkez-i kazâ olan Yaban Hamamı (Haymana) kasabasında bâlâda zikir olunan kükürtlü iki kablıca 
mevcûd olub mevsim-i sayfda Haziran ve Ağustos aylarında şiş ve sızı gibi illetleri olanlara ve haricen 
cerihası bulunanlara hassa-i şifaiyyesi tecrübe olunmuşdur… Mevcut olan iki kaplıca yüzünden 
yazın bir çok maraza beray-ı tedavi gelmekte olduklarından bu suretle de kasaba kesb-i ehemmiyyet 
eylemektedir.”82

1325 Ankara Vilâyeti Salnâmesi’nde de “Merkez-i kazâ olan Yaban Hamamı (Haymana) 
kasabasında iki kükürtlü kaplıca mevcut olub mevsim-i sayfda Haziran ve Ağustos aylarında şiş ve 
sızı gibi illetleri olanlara ve haricen carihası bulunanlara hasseten şifaiyyesi tecrübe olmuştur, suyun 
derece-i hararet-i ( + 40 ) dır.”83 bilgileri mevcuttur.

Kaplıca Özellikleri:

Uluslararası Şifalı Su Kaynakları Araştırma Merkezi’nin 30 ülkeyi kapsayan araştırmasına göre, 
nitelik bakımından Haymana Kaplıcası, Fransa’nın Vişi (Vishy) Kaplıcaları ile birlikte su kalitesi 
bakımından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Kaplıca, denizden 1200 m. yükseklikte 
bulunmaktadır. 

Haymana Belediyesi tarafından işletilen Haymana Kaplıcalarının iki modern oteli, fizik tedavi 
bölümleri yirmi dört saat hizmet vermektedir. Erkeklere ve kadınlara ait havuzları mevcuttur. 
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Beypazarı ilçesi Kapullu Köyü’ne 
10 km mesafede ve Sakarya Nehri kıyısındadır. 

Banyo ve içmece olarak kullanılır. 
Zengin mineralli maden suyu özelliklerini 

taşımaktadır.

BBeypazarı ilçesi Kapullu Köyü’ne 10 km mesafede ve Sakarya Nehri kıyısındadır. Banyo ve içme 
olarak kullanılır.

Tarihçesi:

Kapullu kaplıcalarının tarihçesi kesin olarak bilinmemektedir. 1325/1907 yılı Ankara Vilâyeti 
Salnâmesi’nde Beypazarı kazası kaplıca ve maden suları hakkında şu bilgi verilir:

“Kaplıca ve maden suları: Kasabaya bir saat mesafede her nevi mide hastalıkları için gayet nâfi ve 
Vişi suyuna faik ve taamı latif bir maden suyu bulunduğu gibi kazâya iki saat mesafede vâki olub 
İçmece ve Dutlu ve Kavili [Kapullu] hamamı tabir olunur kaplıcaların madeni İngiliz tuzuyla mahlut 
kükürt ve çelikten ibaret olmakla muhtaç olanlar Temmuz ihtidasından nihâyetine kadar mezkûr 
kaplıcalara duhûl ve menafi-i azime müşahadesiyle avdet ederler. Mezkûr içmece hamamının suyu 

KAPULLU
KAPLICASI



a n k a r a  h a m a m l a r ı  v e  k a p l ı c a l a r ı126

ANADOLU’DA SU MEDENiYETi

Hûnyâdî denilen ve Macaristan’da çıkan maden suyunun terkibât-i kimyeviyesine hâvi olduğundan 
seriü’l-tesir bir müshil makamında istimal olunur.”84

Kaplıca Özellikleri:

Kapullu Kaplıcası, Sakarya vadisinde bulunmaktadır. Erkekler ve kadınlar kısmı olarak ayrı 
inşa edilmiş kubbeli ve havuzlu yapılardır. 36°C sıcaklığa sahip kaplıca suyu; karaciğer, safra 
yolları, bağırsak hastalıklarında faydalıdır. Ayrıca çamur tedavisinde de faydalı bir sudur.

Kaplıca yapıları oldukça bakımsız ve çevresinde sosyal tesis bulunmamaktadır. Bu kaplıcanın 
yeniden restore edilerek sağlık turizmine kazandırılması gerekmektedir.
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Tarihî Dutlu Tahtalı Kaplıcası,  
Osmanlı belgelerinde 

“Tutlu Hamam” olarak zikredilir. 
Ayaş-Beypazarı karayoluna 5 km, 

Beypazarı ilçe merkezine ise 25 km uzaklıkta  
olup, banyo ve içmece olarak  

kullanılmaktadır. 

DDutlu Tahtalı Kaplıcası, Ayaş-Beypazarı karayoluna 5 km, Beypazarı ilçe merkezine ise 25 
km uzaklıktadır. Dere içinde bulunan kaplıca, Osmanlı belgelerinde “Tutlu Hamam” olarak 
zikredilir. İçmece ve kaplıca olarak kullanılır.

Tarihçe:

Dutlu Tahtalı Kaplıcaları hakkında bilgilere Ankara Vilâyet Mahsus Salnâmeleri’nden ulaşıyoruz: 
“Kasabaya (Beypazarı) iki saat mesafede vâk’i içmece ve Tutlu Hammam tabir olunan kaplıcalarla 
madeni İngiliz tuzuyla mahlût kükürt ve çelikden ibaret ve ilel-i ‘ârıza ashabına kesiretü’l – menfa’at 
olmağla muhtac olanlar Temmuz ibtidasından nihayetine kadar mezkur kablucalara duhûl ve menâfi’-i 
azîme müşahadesiyle avdet iderler.”85

DUTLU TAHTALI 
KAPLICASI
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Beypazarı kazasında: 1320/1902 yılı Ankara Vilâyet Salnâmesi:

“… iki saat mesâfede vâki olub İçmece ve Tutlu Hamamı tabir olunan kaplıcaların madeni İngiliz 
tuzuyla mahlût kükürt ve çelikden ibâret olmağla muhtac olanlar Temmuz ibtidâsından nihâyetine 
kadar mezkûr kaplıcalara duhûl ve menâfi’-i azîme müşahadesiyle avdet ederler. Mezkûr içmece 
hamamının suyu Hünyâdı denilen ve Macaristan’da çıkan maden suyunun terkibât-ı kimyaviyesini 
hâvi olduğundan seriu’t-tesîr bir müshil makamında isti’mal olunur.”86

1325/1907 yılı Ankara Vilâyetine Mahsus Salnâme:

“… kazâya iki saat mesafede vâki olub İçmece ve Dutlu ve Kavili [Kapullu] hamamı tabir olunur 
kaplıcaların madeni İngiliz tuzuyla mahlut kükürt ve çelikten ibaret olmakla muhtaç olanlar Temmuz 
ihtidasından nihâyetine kadar mezkûr kaplıcalara duhûl ve menafi-i azime müşahadesiyle avdet 
ederler. Mezkûr İçmece hamamının suyu Hûnyâdî denilen ve Macaristan’da çıkan maden suyunun 
terkibât-i kimyeviyesine hâvi olduğundan seriü’l-tesir bir müshil makamında istimal olunur.”87
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Kaplıca Özellikleri:

Dutlu termal havuz sıcaklığı 45°C, Tahtalı termal havuz sıcaklığı 50°C dir. Banyo ve içme olarak 
kullanılır. Romatizma, cilt, dolaşım bozuklukları, kalp, sinir sistemi ve kadın hastalıklarında 
şifalıdır. Kaplıca da sosyal tesisler bulunmaktadır.
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M

 Başkent’e 30 kilometre uzaklıkta olan 
Melikşah kaplıcası, Ankara merkeze en yakın 

ılıca konumundadır. Romalılar döneminden günümüze 
ulaşan kaplıca harap bir hâldedir. 

Kaplıca suyu yüzme havuzunda  
kullanılmaktadır.

Melikşah Kaplıcası, Çubuk ilçesi Melikşah Köyü’ndedir. Melikşah, Ankara ilinin Çubuk ilçesine 
bağlı bir köy iken sonradan mahalle olmuştur. Adını, Anadolu Selçuklu imparatoru Sultan 
Alparslan’ın oğlu büyük hükümdar ve devlet adamı Sultan Melikşah’tan almaktadır. 

Çubuk ilçesindeki ilin önemli kaplıcaları arasında yer alan Melikşah kaplıcası, Ankara merkeze 
en yakın ılıca olarak bilinir. Başkente 30 kilometre uzaklıktadır.

Romalılar döneminden günümüze ulaşan kaplıca harap bir hâldedir. Bölgede yapılan sondaj 
çalışmaları dolayısıyla kaplıca su kaynağı kaybolmuştur. Köyün yakınında bulunan ve sonradan 
yapılan Melikşah Yüzme Havuzu Tesislerinde aynı kaynak suyu kullanılmaktadır.

MELİKŞAH 
KAPLICASI
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Melikşah köyünün güneyinde bulunan iki termal kaynakta toplam kaynak akım değeri saniyede 
20 litre olan kaplıca suyunun sıcaklığı 31o derecedir. Kaplıca suyunun romatizmal ağrılara ve 
bazı cilt sorunlarına olumlu etki yaptığı belirtilmektedir.

Melikşah Kaplıcası hakkında 1320/1902 yılı Ankara Vilâyet Salnâmesi’nde Çubukâbâd (Çubuk) 
kazasında Melikşah Köyü’nde bulunan kaplıcadan şöyle bahsedilir: “Melikşah karyesinde mevcûd 
olup iki sene evvel tamir edilen kaplıcanın suyu ve toprağı hayvânâtın uyuz illetine nâfi’ ve kaplıca 
suyunun harareti altı yedi derecededir.”88
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GİRMEÇ  
HAMAMI

ÇÇile Dağı’nın doğu yamaç eteklerinde bulunan köy, Ankara-Polatlı karayoluna 13 km, ilçe 
merkezine ise 28 km uzaklıktadır. Bacı, Hıdırşeyh, Boyalı Çiftliği, Tekke (Ayaş) ve Poyraz 
köyleri ile komşudur. Roma döneminden kalma Girmeç Hamamı, “Üçkızlar” adıyla da anılır. 
Üçkızlar Hamamı olarak bilinen “Ilıca” suyu kaynağında bulunan yapının ilk temeli Roma 
dönemine aittir. Kaplıcadan günümüze bir havuz ulaşabilmiştir. Demir madeni ağırlıklı olan bu 
suyun, cilt hastalıkları tedavisine iyi geldiği Osmanlı belgelerinde zikredilir. 1289/1872 tarihli 
Ankara Vilâyet Sâlnâmesi’nde Zîr kazasında bulunan kaplıcalar hakkında şu bilgi verilir:

“Kazâ-yı mezbûra tabi Germiç [Girmeç] karyesinde olan hammamın suyu demir madeni olmağla 
çiyan çıkaranlara ve Malı [Malıköy] karyesinde iki hamam kükürd madeni olmağla uyuz illetine 
nâfiʻdir.”89

1289/1872 tarihli Ankara Vilâyet Sâlnâmesi’nde 
Zîr kazasında bulunan Girmeç Hamamı, 

“Üçkızlar” adıyla da anılır.
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MALIKÖY 
KAPLICASI

AAnkara-Polatlı Karayolunun sağında, anayoldan 10 km içerde yer alan kaplıca, önemli 
kaplıcalardandır. Ankara çayının karşı yakasından çıkan kaplıca suyunun sıcaklığı 30 derece, 
debisi 5lt/sn banyo kapasitesi 720 kişi/gündür. Bikarbonatlı, klorürlü, sodyumlu, bromürlü ve 
karbondioksitli bir bileşimi olan su, oldukça kuvvetli bir mineralizasyona sahiptir. Özellikle 
içme kürlerinde tavsiye edilen su, karaciğer ve safra kesesi bozukluklarına olumlu etki yapar.

Ankara Çayı yakınında bulunan kaplıca suyu açık havuz şeklinde olup, herhangi bir tesis 
bulunmamaktadır. 1289/1872 tarihli Ankara Vilâyet Sâlnâmesi’nde “Malı [Malıköy] karyesinde 
iki hamam kükürd madeni olmağla uyuz illetine nâfiʻdir.”90 bilgisi bulunmaktadır.

Ankara -Polatlı Karayolunun sağında  
anayoldan 10 km içerde yer alan kaplıca, 

uyuz hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.
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AAnkara Çayı vadisinde ve Sarıoba Köyü yakınlarında bulunan jeo-termal kaynaklar, geçmiş 
yıllarda ılıca olarak kullanılmıştır. Bölgede biri yatay, biri dikey olmak üzere iki mağara 
bulunmaktadır. Bunlardan yatay olanın ağzında geç Roma dönemine ait olduğu öne sürülen bir 
duvar kalıntısı mevcuttur. Ayrıca mağara içinde su sarnıcı benzeri yapı vardır. Mağara uzunluğu 
55 metre’dir. Kirmir çayı civarındaki bu bölgede sıcak su bulunmaktadır. Suyun sıcaklığı 30-35 
derece civarındadır. Günümüzde ise Hamamboğazı kaplıcası harap bir vaziyettedir. 

Ankara Çayı vadisinde bulunan jeo-termal  
kaynaklar, geçmiş yıllarda ılıca olarak kullanılmıştır. 

Günümüzde ise Hamamboğazı kaplıcası  
harap bir vaziyettedir.

HAMAMBOĞAZI
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PPolatlı ilçesi Ilıca Köyü’nde bulunan ılıca kaynağı, Roma döneminden itibaren kullanılmaktadır.

Köyün ilk yerleşim yeri, köyün ismini almış olduğu Ilıca havuzu çevresidir. Ancak yüz yılı aşkın 
bir süre önce salgın bir hastalıktan dolayı köyün merkezi, ılıca havuzunun 1.5 km uzağına 
taşınmıştır. Köy, yerleşkenin coğrafi özellikleri esas alınarak isimlendirilmiştir. Köyün, ismini 
aldığı ve yüzyıllardır kullanılan kışın ılık, yazın soğuk akan “ılıca suyu” (havuzu) bulunmaktadır. 
Suyun aktığı havuzda ise kutsal sayılan balıklar bulunmaktadır. Ilıca havuzunda yaşayan 
balıklar, Şanlıurfa Balıklı Göl’dekilere benzemektedir.

Ayrıca Ankara coğrafyasında Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemleri ile günümüzde de şifa 
kaynağı olarak kullanılan maden suyu, içmece, ılıca, kaplıca ve hamamlar mevcuttur.

Polatlı ilçesi Ilıca Köyü’nde bulunan 
 ılıca kaynağı, Roma döneminden itibaren 

kullanılmaktadır.  Açık havuz  
tipinde olup, banyo olarak  

kullanılır.

BALIKLI ILICA
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Ankara coğrafyasında bulunan 
jeo-termal kaynakların bulundukları mevkiler, 
halk dilinde “ılıca”, “hamam”, “ılı su”, “acı su”, 

“vişi suyu”, “kokar”, “acıca”, “içmece” 
adıyla anılmıştır.

AAnkara coğrafyasında bulunan jeo-termal kaynakların bulundukları mevkiler, halk dilinde 
“ılıca”, “hamam”, “ılı su”, “acı su”, “vişi suyu”, “kokar”, “acıca”, “içmece” adıyla anılmıştır. 
Jeo-termal kaynaklar bakımından Ankara coğrafyası zengindir. Bir kısmı geçmiş dönemlerde 
kullanılmıştır.

Kızılcahamam, Çamlıdere, Ayaş, Beypazarı, Polatlı, Haymana, Çubuk, Nallıhan ve Sincan 
ilçesinde çok sayıda jeo-termal alan bulunmaktadır. Bu alanların bir kısmında sondaj çalışmaları 
yapılmış, bir kısmında ise yapılmamıştır.

JEO-TERMAL ALANLAR
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Yaralı Köyü, Polatlı/Ankara.

Sapanca Köyü, Polatlı/Ankara.
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Sarıoba Köyü, Polatlı/Ankara.

Ördekgölü, Polatlı/Ankara.
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Yerin en derin katmanlarından 
yeryüzüne çıkan ve geçtiği katmanların 

jeolojik özelliklerini taşıyan, yeryüzüne çıkarken aldığı 
minerallerle zenginleşen mineral oranı yüksek suya 

maden suyu adı verilir. Maden suyu, doğal  
bir sağlık deposudur. 

HHititlere, Friglere, Lidyalılara, Rumlara ait tarihî kalıntılar, mağaralar ve tarihi eserlerden de 
anlaşıldığı gibi Kızılcahamam, maden suları ve kaplıcaları ile dünya çapında üne sahiptir. 

Kızılcahamamın maden suları, Kızılcahamam’a 4 kilometre uzaklıkta ve 1.050 m. rakımdadır.
Soguksu Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan maden suyunun sıcaklığı 34°C’dir. Suyun debisi 
0.7 lt/sn, radyo aktivitesi 30 ş/Avp’dir. 80.000 şişe/saat üretim yapılmakta Su; mide, karaciğer 
ve safra yollarının dışında dolaşım sistemi rahatsızlıkları, bronşit ve kalp 
rahatsızlıklarının tedavilerinde kullanılmaktadır.

Roma döneminden beri kullanıldığı bilinen Kızılcahamam kaplıcaları, 
Türkiye çapında ün kazanmıştır. Bu kaplıcalar Şifa merkezidir. Termal 
suları pek çok hastalığa iyi gelmektedir. 

KIZILCAHAMAM 
MADEN SUYU
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B

Beypazarı topraklarında biriken tarih, 
farklı kültürlerin izlerini taşımaktadır. 

Beypazarı’nda üretilen doğal mineralli su, 
zengin mineralli su kategorisine  

girmektedir. 

Beypazarı toprakları pek çok eski uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. İlk yerleşimi işaret eden net 
bilgiler bulunmamakla birlikte yerleşim yeri olarak kullanılmasının eski çağlara dayandığını 
gösteren bulgular vardır. Bu yüzden üzerinden değişik hâkimiyetler gelip geçen Beypazarı 
topraklarında biriken tarih, farklı kültürlerin izlerini taşımaktadır. 

Bunlardan birisi de zengin mineralli su özelliği taşıyan Beypazarı maden suyu, şehir merkezinden 
6 km. uzaklıkta İnözü vadisinde bulunmaktadır. 1957 yılından beri faaliyette  bulunan tesiste, 
saatte 300.000 şişe dolum yapılabilmektedir. 

BEYPAZARI 
MADEN SUYU
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Ankara minyatürü
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“Sevgi medeniyeti”nin 
bir kurumu olarak; insanoğlu, 

Allah rızasını kazanmak maksadıyla 
sahip olduğu maddi varlıkları yine  

yaratılmışların hizmetine sunmak amacıyla 
sayısız vakıflar kurmuşlardır.

TTürk-İslâm medeniyetinin en önemli müesseselerinden biri de vakıflardır. “Sevgi medeniyeti”nin 
bir kurumu olarak; insanoğlu, Allah rızasını kazanmak maksadıyla sahip olduğu maddi varlıkları 
yine yaratılmışların hizmetine sunmak amacıyla sayısız vakıflar kurmuşlardır. Bu vakıflara gelir 
temin etmek amacıyla da hamamlar yapmışlardır.
Ankara Sancağı vakıf defterlerinde kaydı bulunan vakfiyelerden bazıları şunlardır:
 – Turasan Bey Vakfı
 – Hasan Paşa Vakfı
 – Karaca Bey Vakfı
 – Binari Bey Vakfı
 – Mehmed Emin Ankaravî Vakfı
 – İne (Eyne) Bey Vakfı
 – Melike Hatun Vakfı

SU VAKIFLARI VE 
VAKFİYELERİ
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KARACA BEĞ İBNİ ABDULLAH VAKFİYESİ

Cenabı Hak bazı hayratın ihyasına muvafık kıldığı Karaca Beğ ibni Abdullah’a dünya 
eşyasından yenilen kısmının fani ve itam olunan kısmının baki ve giydiği eskiyüb giydirdiği 
kendisini vikaye eder olduğunu ve tasadduk ettiği şey de hasene-i cariye olduğunu ve amali 
salihanın seyyiatı mahv ettiğini bildi. Halis vakıf sadakatı cariye olup hâli hayatında fevaidi 
müteceddid ve badelvefat avaid ve ihsani müteaddid olduğunu teyakkun eyledi ve rızayi 
bariyi tahsil uğrunda Ankara’nın şark canibinde ve Hacet Tepesi denilen tepe kurbunda eyi 
bir mahalde tavanı yüksek her türlü güzelliği havi bina ve temeli sağlam bir zaviye bina ve 
te’sis eyledi ve dört tarafı avlu ile çevreli olup iki taraftan kabristan ve diğer tarafları ulu cadde 
ve hususi yol ve Çeribaşı namile ma’ruf Doğan’a aid zâviye ile mahdutdur. Bu avlu içindeki 
matbah, mahzen, ahur ve saireyi bilcümle hudut ve hukuk ve yolları ve zâviyenin dahil ve haric 
menfaatlarını vakfı sahihi şer’ı ve habsı sarihi mer’ı ile zaviyeye gelüp giden fukara, mesakin, 
misafir ve mukimler için vakf ve habs eyledi.

Bundan sonra vâkıf mezkûr zâviyesi için zaviye kurbunda şöhretlerine binaen tahdit ve tavsifden 
müstağni ve birbirine muttasıl iki hamamın tamamı.

Ve yine tahditden müstağni mezkûr hamam (Karaca Bey Hamamı) kurbunda iki bahçenin 
tamamı. Ve yine Ankara’da tahditden müstağni Sultan Meydanı ve Abdil yeri namile ma’ruf 
mevzide kâin arz kıtasının tamamı.

Ve yine Ankara’da ve mahallinde beynelahali malum olup o isimde başka bir karye olmamakla 
tahditden müstağni ve Murtadova nahiyesinde kâin Onaç Karyesinin tamamı ve yine belde-i 
mezburenin Yabanova nahiyesinde kâin mahallindeki çiftçileri arasında meşhur olmasına 
mebni tahditden müstağni İldelik Çiftliği denilen mezreaların tamamı.

Ve Beypazarı nahiyesinde vakı kendi tevabiinden olan Ulucak ve Kozkurdelen ve Geleğra 
kışladığı bük namile ma’ruf mevzi ile birlikte Geleğra karyesinin tamamı olup kıblesi Karataş 
karyesi sınırı şarkı Tahir karyesi sınırı garbi Küçük Onar karyesi sınırı şimâli yol ile mahdutdur.

Mezkûr iki hamamı bilcümle hududu ve yolları ve menfaat verecek yerleri ve su yolları v e 
nehirleri ve kuyuları ve külhan ve odunluğu ve küllüğü dahil ve hariç muttasıl ve munfasıl 
mezkûr iki hamama aid her türlü hakları sonuna kadar bütün esbab ve vesaili ile ve mezkûr 
iki bahçeyi dahi bilcümle hudut ve hukuk ve menafii, meyvalı meyvasız ağaçları dahil ve hariç 
muttasıl ve munfasıl bütün hukuk ve esbabı ile ve mezarii mezbure ile arzı mezkûri cümle 
hudut ve hukuk ve taraik ve merafik ve kâffe-i mesalih ve rusumi ile ve mezkûr iki karyeyi 
dahi bütün hudut ve hukuk ve taraik ve merafik ve kâffe-i mesalih ve rusumu kuyuları ve 
nehirleri düz ve taşlık mahalleri sulanan ve sulanmayan yerleri, dereleri ve tepeleri tevabi ve 
levahık ve rusum ve muzafatı mer’a ve mezreaları, binaları ve samanlıkları ve ev yerleri ve 
ağaçları ve bağları dahil ve hariç müttasıl ve münfasıl vücuh ve esbabın nihayetine kadar bütün 
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hakları evkafı kadime ve müsebbelâti sabika ve başkasına aid emlâk haric olarak zavabiti camii 
ve şeraiti havi mevaniden arî olduğu halde vakfı sahihi şer’ı ve habsı sarihi mer’ı ile vakf ve 
habseyledi. Artık hibe, rehin, tebdil ve istibdâl edilmeyup üç seneden fazla icar edilmemesini 
ve Hayrülvarisin olan cenabı Hak küre-i arza ve üzerindekilere varis olduğu tezahür edinceye 
kadar kimseye miras kalamaz. Bundan sonra vâkıfı müşarünileyh vakfının tevliyet ve nezaretini 
hayatta oldukça nefsine ve kendisinden sonra oğlu Ahmed Çelebi’ye sonra oğullarının aslahına 
sonra akaben bade akabin ve cilen bade cilin üredikçe oğullarının oğullarının aslahına bunlar 
munkarız olupta kimse kalmazsa evkafı mezburenin tevliyet ve nezaretini vâkıfın akrabasının 
aslahına erkek evlâda mahsus olup kız evlâd harictir sonra akrabasının oğullarının aslahına 
ve oğullarının oğullarının aslahına (elakreb felakreb vel aslah fel aslah) kaidesince tevcihini 
şart eyledi bunlardan da kimse kalmazsa evkafı mezburenin tevliyet ve nezaretini ütekasının 
aslahına sonra utekası oğullarını aslahına sonra batnen bade batnin ve akaben bade akabin 
üredikçe utekası oğulları oğullarının aslahına bunlarda munkarız olup kimse kalmazsa vakfın 
tevliyeti şer’ı azizin ve sırat mustakimin münasip göreceği kimseye verilmesini şart eyledi.

Vâkıfı mumaileyh evkafı mezkûreyi her nevi istiğlâl ile istiğlâl olunarak hâsılât ve menafiinin 
iktiza ettikçe evvelâ rekabei vakfın tamir ve termimine sarfedilmesini ve mütevelliye ki aynı 
zamanda nazır olan bu kimseye tevliyet ve nezaret hakkı olmak üzere fazlanın uşri verilmesini 
şart eyledi.

Ve vâkıf zikr olunan zaviyesine müteverri ve müteşerri eteği temiz, kötülüğe eyilden masun bir 
zâtın şeyh nasb edilmesine ve fıkha aşina ahkâmi şer’iyye ile âmil ve afif bir imamın zaviyede 
bulunan cemaata imamet etmesini ve yine orada vakıtları bilen bütün namazlarda müezzinlik 
edecek bir müezzin ve tecvidi iyi bilen hafızlardan onbeş nefer kimse tayin edilup her gün 
sabahleyin zaviyede hazır bulunarak her biri otuz cüz Kurân-ı Kerim’den birer cüzünü acele 
etmeyerek Mushaf yüzünden tertil üzere okumalarını şer’ı bir manii ve makbul bir özrü 
olmadıkça bunlardan hiç birinin vazifelerini terk etmemelerini şart eyledi.

Vakfın az ve çok varidat ve masrafını yazacak olan kâtip ve zâviyede ihzar olunan at’ime vesaireyi 
muhafazaya kilârdar denilen hazin tayini ve zaviyenin tertibatı ile kapularının muhafazası 
için nakib ve bevvab ve zaviyeye iki aşçının tayin edilmesini ve şeyh, imam, müezzin vesair 
hademenin nasbi ve vakfın tezyidi, şartlarının tağyiri ve mezkûr zâviyenin mesalihinin tertibi ve 
erbâbı vezaifin vazifelerinin tayini gibi vakfın mütebaki umurun vâkıfı müşarünileyhin reyine 
müfevvez olmasını şart kıld.

Ve yine mezkûr zâviyenin ve mezkûr vakıfların rekabesi sair masraflara takdim edilmesini ve 
mezkûr zâviye münhedim olursa ikinci ve üçüncü ve dördüncü defa iadesi mümkün oldukça 
iadesini ve şayet münhedim olur ve hadisati kevniye dolayisile iadesi imkâni bulunmazsa evkâfı 
mezkûre fukara ve mesâkini müslimine vakf olmasını şarteyledi.
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Ve yine vâkıf evkafı mezkûredeki vilayet ve menfaatı hayatta oldukça nefsin şart edüp evkafı 
mezbure ber nehci meşruh vakf oldu. Zamanlar gelüp geçtikçe vakfiyetini tahkim ve tarsin 
eder kavaid ve esaslarını tağyir ve varidatını tebdil edemez. Her kim bu vakfı veya şartlarını ve 
kayıtlarını iptale çalışırsa cenabı hakkın ve meleklerin ve bütün insanların laneti anın üzerine 
olsun. Vâkıfın umduğu ecir ve sevab Cenabı Hakka aittir. Bunun üzerine hicri sekizyüz kırkdört 
senesi Receb ayının sekizinde (8 Receb 844) işhad ve tahrir vakı oldu.91
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Maden suyu travertenleri, Kızılcahamam/Ankara.
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77. 1325 Ankara Vilâyetine Mahsus Salnâme, İkinci defa, s. 83.

78. 1325 Ankara Vilâyetine Mahsus Salnâme, İkinci defa, s. 112-113.

79. BOA, Tarih: 21/S /1273 (Hicrî) Dosya No:100, Gömlek No:40, Fon Kodu: A.}MKT.DV..

80. BOA, Tarih: 19/Za/1299 (Hicrî), Dosya No:60, Gömlek No:3486, Fon Kodu: İ..ŞD..

81. Tarih: 16/S/1320 (Hicrî), Dosya No:628, Gömlek No:3, Fon Kodu: MF.MKT.

82. 1320 Ankara Vilâyetine Mahsus Salnâme, Ondördüncü defa, s. 173.

83. 1325 Ankara Vilâyetine Mahsus Salnâme, İkinci defa, s. 178.

84. 1325 Ankara Vilâyetine Mahsus Salnâme, İkinci defa, s. 147.

85. 1288 Ankara Vilâyetine Mahsus Salnâme, s. 83.

86. 1320 Ankara Vilâyetine Mahsus Salnâme, İkinci defa, s. 154.

87. 1325 Ankara Vilâyetine Mahsus Salnâme, İkinci defa, s. 147.

88. 1320 Ankara Vilâyetine Mahsus Salnâme, s. 183.

89. 1289 Ankara Vilâyetine Mahsus Salnâme, s. 79.

90. 1289 Ankara Vilâyetine Mahsus Salnâme, s. 79.

91. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 588 numaralı defterin 61. sayfa 74. sırasında 

kayıtlı Karaca Beğ ibni Abdullah’ın H. 844/M. 1441 tarihli Arapça vakfiyesinin dibâce ve duâ 

cümleleri hariç olarak tercemesidir.


