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Türk Hamamý

TÜRK HAMAM KÜLTÜRÜ

Türklerin yaþamýnda hamamlar sadece bir yýkanma yeri deðil, daha ötesi saðlýk, sosyal ve kültürel etkinliklerin yaþandýðý merk
olmuþtur.

Ýnsanoðlunun yaþamsal gereksinimlerinden biri olan suyun saðlýk amacýyla kullanýmý, hamam ve kaplýca gibi su mekanlarýnýn
inþasýna yol açmýþtýr. Bu yapý türlerinden biri olan hamamlar, insanlarýn özellikle yýkanma ve temizlenme ihtiyaçlarýna cevap
vermektedir. Bunun yaný sýra, hamamlar her dönemde toplumlarýn dini inançlarý doðrultusunda mimari þekillenme göstermiþ ve
sosyal yaþantýlarýn bir parçasý olmuþtur.
Hamam sözcüðü; Arapça Hammam=Banyo, Ýbranice Hamam=Sýcak olmak sözcüklerinden türemiþtir. Hamam, kýsaca
&ldquo;yýkanma, arýnma ve þifa bulmaya mahsus yer &ldquo; olarak tanýmlanabilir.Yýkanmanýn hastalýklarýn önlenmesi ve
tedavisinde kullanýmý çok eskilere dayanýr. MÖ. IV. Yüzyýlda Yunanistan&rsquo;da bedeni terbiye ve tedavi müesesesi
konumunda hamamlar bulunduðu bilinmektedir. Hamamlar esas mimari karakterini Roma çaðýnda yakalamýþtýr. Bu dönemde
oldukça geniþ alanlar üzerine kurulan hamamlar, temizliðin yaný sýra sportif ve kültürel etkinliklerin de merkezi olmuþtur. Anadolu
Türk hamamlarýný kullanýlan suya göre, doðal sýcak su ve suni ýsýtma sistemi ile çalýþan hamamlar olarak ikiye ayýrmak mümk
Doðal sýcak su kaynaðý üzerine inþa edilmiþ ve genellikle saðlýk amacýyla kullanýlan yapýlar, kaplýcalar olarak adlandýrýlýr.

Anadolu Türk hamamlarýnýn, temizliðin yaný sýra, eðlence, doðum ve evlilikle ilgili pek çok sosyal olaya sahne olmasý açýsýnda
toplumsal yaþamýnda oldukça önemli bir yeri vardýr. Günümüzde, daha çok temizlik, saðlýk ve güzellik amacýyla kullanýlan ham
içerisinde sýcak ve soðuk su havuzlarýný, aromatik köpük, çamur, yosun, kil, bal ve bitkisel yað masajlarýný ve vücut bakýmlarý
mümkündür.
HAMAM MÝMARÝSÝ Sivil mimarimizin önemli ve üzerinde yeterince durulmamýþ müesseselerden biri de hamamdýr. Sanat ve
mimarlýk bakýmýndan büyük bir önemi bulunan hamamlar, kültür tarihi açýsýndan da önem arz eder. Kubbe ve diðer bazý mima
özellikleri ile camiyi andýrýr. Bu müesseselerin iç dizayný ve mimari organlarý itibariyle, gayet sade olanlarý olduðu gibi, çok
muhteþem olanlarý da vardýr. Günümüzde gerek Osmanlý öncesi ve gerek Osmanlý dönemi Türkiyesine bakýldýðý zaman, pek
harabesi görülebilir. Kendilerinden önceki Müslüman devletlerin geleneðini çok iyi deðerlendiren Osmanlýlar, idareyi ele alýr alma
her tarafta hayýr tesisleri kurmaya baþladýlar. Özel bir mimari tarza sahip bulunan hamamlardaki iç yapýnýn önemli kýsýmlarý
genellikle câmegâh (soyunma yeri), soðukluk (kurulanma ve peþtamal deðiþtirme yeri) ve sýcaklýk (yýkanma yeri) adý verilen
bölümlerdir. Osmanlý dönemi öncesi hamamlar
Tarihçiler ve arkeologlarýn kaydettiði bilgilere göre Mezopotamya, Babil, Hindistan ve eski Mýsýr&rsquo;da yýkanmak için baðým
binalar yapýlmýþ. Ancak büyük hacimli binalar inþa edilmesi, kendinden ýsýtmalý bir sistemin bulunmasý ve sýcak suyunun akýy
olmasý Romalýlar dönemine rastlýyor. Evleri ýsýtmak için kullandýklarý alttan ýsýtmalý bir tür kalorifer yapýsýný yýkanma binala
uyguluyorlar ve &ldquo;Roma Hamamý&rdquo; ortaya çýkýyor. Daha sonra Osmanlý kültürü ve mimarisinin etkisiyle geliþtiði için
&ldquo;Türk Hamamý&rdquo; olarak biliniyor ama yine de hamamýn temeli konusunda Roma&rsquo;nýn büyük bir payý var.
Roma döneminde hamamýn mimarisi
M.Ö. 1. yy&rsquo;da Roma&rsquo;da anýtsal hamam binalarý yapýlmýþ. M.Ö. 33 yýlýnda 170 adet genel hamam olduðu kayýtlý
Roma&rsquo;da hamam binasý; heykel, yüzme havuzu, büyük bahçe ve kütüphanelerin olduðu, spor yarýþmalarýnýn yapýldýðý,
bayramlarda þiir okunup, þarký söylenen büyük bir kompleks özelliðini taþýyor. Kalýntýlarý hala görülebilen bir Roma Hamamý o
Diclaotianus dünya tarihinde yapýlmýþ en büyük hamam olarak biliniyor. 11 hektarlýk, yaklaþýk bir futbol sahasýnýn 14 katý büyü
alaný kapsýyor. Side, Efes ve Türkiye&rsquo;deki antik kentlerde de Roma hamam kalýntýlarýna rastlayabilirsiniz.Roma
Ýmparatorluðu ile Osmanlý dönemi arasý hamamýn tarihi geliþimi
Roma uygarlýðýnýn yayýldýðý tüm coðrafyada, Ýspanya, Ýngiltere, Kuzey Afrika ülkeleri ve Anadolu&rsquo;da Roma Hamamý e
görebilirsiniz. Ýmparatorluðun çöküþü ile hamam kültürü farklý uygarlýklarda devam ediyor. 15. yy&rsquo;ýn sonlarýna kadar
Endülüs&rsquo;te anýtsal hamam binalarýna rastlanabiliyor. Sonrasýnda bu kültür Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlý
döneminde devam ediyor. Hamamýn Osmanlý kültürüne etkileri
Hamam dilden edebiyata ve gündelik hayata kadar Osmanlý kültüründe aðýrlýklý bir yer tutar. Kadýnlar ve erkekler yýkanmak içi
hamama gider. Kadýnlarýn sosyalliði açýsýndan önemlidir. Perþembe akþamlarý hamama gitmek, bayramlardan önce arife gece
hamamlarýn sabaha kadar açýk olmasý &ndash;ki bu günümüzde de devam ediyor- gibi gelenekler var.

Anadolu&rsquo;da çok eski zamanlardan beri bir hamam kültürü vardý. Ama bu kültüre hem güncellik hem de ölümsüzlük katan,
hamam geleneðidir. Her ne kadar günümüzde hamamlarda hijyen bulunmuyor, evlerde küvet ve jakuzi gibi gereçlere raðbet
ediliyorsa da, bu daha çok büyük þehirlerde görülmekte, Anadolu&rsquo;da ise bu gelenek yüzyýllardýr olduðu gibi güncelliðini
korumaktadýr. Türkler Orta Asya&rsquo;da yaþarken varolan hamam geleneklerini göç ettikleri Anadolu&rsquo;ya da taþýdýlar.
Kendilerinden önce yaþayanlarýn býraktýðý mermer hamam kültürünün üzerine kendi geleneklerini yerleþtirdiler. Zaman içinde is
günlerin kutlandýðý yerler hamamlar oldu. Bugün bile devam eden kadýnlar için &ldquo;gelin hamamý&rdquo;, &ldquo;loðusa
hamamý&rdquo;, &ldquo;bebeðin kýrk hamamý&rdquo;, &ldquo;adak hamamý&rdquo;, &ldquo;yas alma hamamý&rdquo;
erkeklerde ise &ldquo;damat hamamý&rdquo;, &ldquo;sünnet hamamý&rdquo;, &ldquo;asker hamamý&rdquo; ve
&ldquo;bayram hamamý&rdquo; güncelliðini korumakta, Anadolu&rsquo;nun neresine gitseniz, büyük þehirler dahil bir tören
olarak yerine getirilmektedir.
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Buhar banyosunun faydalarý yýllar öncesinden biliniyordu. Bugün, buhar banyolarý cildi ve bedeni temizlemek (arýndýrma) ve
toksinden arýndýrmak, kan dolaþýmýný arttýrmak, immun sistemi uyarmak ve komple bir fiziksel ve mental zindeliði destekleme
için gerekli bir metod olarak düþünülmüþtür. Buhar banyolarý kiþiyi gevþetir ve stresi azaltýr. Kas aðrýlarý ya da artritle görülen s
kaslarý gevþetmesi, aðrý ve inflamasyonu azaltmasýyla rahatlama meydana gelir. Astým ve alerjik sýkýntýsý olan kiþiler, sýcaðý
akciðerlerin hava yolunu geniþletmesi ile nefes alýþ veriþi kolaylaþýr. Sýcak, yaygýn soðuk algýnlýðýný tedavi etmez fakat týkan
hýzlý toparlanmaya yardýmcý olur. Buhar banyolarý, deri kan akýmýný arttýrdýðý ve terlemeyi oluþturduðu için cildinize iyi gelir.
kiþi hamamda, ortalama bir saatte yaklaþýk 1 lt ter ya da su kaybeder. Ýyi bir terleme gözeneklerden kir ve yüzeydeki ölü deri
tabakasýný çýkarýr ve cilde saðlýklý bir parlaklýk kazandýrýr.. Akut sývý kaybý, toplam beden suyu aðýrlýðýnda bir azalmaya ne
bu geçici bir durum olduðu için tekrar sývý alýmýyla birlikte çabucak tam miktarýný geri alacaktýr. Sýcak, bir çok kültürde iyileþtirm
uzun süre kullanýlan bir terapi ajanýdýr. Bedenimizin tüm fonksiyonlarý kimyasal reaksiyonlara baðlýdýr ve kimyasal reaksiyonlar
sýcaktan direk etkilenirler. Bu durum, dokularýmýz ve saðlýmýz üzerinde bir etki oluþturmaktan ileri gelir.

Hamam, saðlýk açýsýndan aþaðýdaki durumlara iyi geldiði bilinmektedir. Stresi hafifletir, gevþetir ve dinlendirir Kas gerginliklerini
aðrýlarýný giderir ve kýsýtlý eklemleri acarÝmmun sistemi destekler Lenf sistemi temizliðini artýrýr.Kan dolaþýmýný arttýrýr. Bed
metabolik aktivitesini. Sýðuk, astým ya da alerjik durumlardan dolayý oluþan sinus týlanýklýnlarýný azaltýr. Cildin genç ve taze
kalmasýný saðlar. Buhar sýcaðý son zamanlarda kanser ve enfeksiyon hastalýklarýna karþý kullanýlan terapilerden birisi buhar
ve buhar banyolarýdýr.Buhar banyolarý bedeni yað-depo toksinlerden arýndýrmak için çok etkili.Terleme sýrasýnda buhar etkili b
biçimde toksinleri derinin yüzeyinden temizler. Buhar uygulamasý vaskuler akýmý iyileþtirir, hücresel seviyede oksijenlenmeyi
arttýrýr. HAMAM ve SPA
SPA &ldquo;suyla kazanýlan saðlýk, su ile gelen saðlýk ya da suyun saðlýk için kullanýmý&rdquo; anlamýný veren &ldquo;sanu
aquam&rdquo; anlamýna gelmektedir.Günümüzde sýkça duyduðumuz ve birçok uygulamayý bünyesinde bulunduran SPA, aslýn
hamam geleneðinin modernize edilmesi ve her yerde kullanýlabilir hale getirilmesidir. SPA, kozmetik ve güzellik
uygulamalarýný su ve saðlýkla kombine etmeye çalýþan saðlýk kompleksleridir. SPA sistemi, Türk hamam kültüründe zaten var,
bir SPA&rsquo;da olmadýðý kadar, çok çeþit uygulamayý hamamda bulmak mümkün; sýcak-soðuk su, buhar, mermer (taþ),
temizlik/arýnma (kese, köpük banyosu, kýl temizliði vb.), vücut bakýmlarý (kil, yosun, çamur, bitkisel yað ve bitki bakýmlarý vb.),
dokunma, masaj (selülit, drenaj, gevþeme, tedavi vb.). Gerçek bir Türk Hamamý SPA dediðimiz sistemi aslýkda içerisinde
barýndýrýyor. Onun için SPA&rsquo;yý fazla uzakta aramaya ve abartmaya gerek yok. Önemli olan, yüzlerce yýl geçmiþi olan
hamam kültürünü anlayabilmek, içinde barýndýrdýðý uygulamalardan faydalanmasýný bilmek ve bu uygulamalarý, temiz, doðru v
kuralýna uygun olarak sunabilen iþletmelerden almaktýr.Hem geleneksel hem de bir çok modern yöntemi içinde barýndýran
hamam geleneðini daha modern yöntemlerle kombine ederek, herkesin kullanýmýna sunmak gerekir. Bunun için; doðru, bilgili
ve eðitimli kiþilerin mantýklý bakýþ açýsý ve dürüst iþletme kurallarýna da ihtiyacýmýz var. Hamam ya da kaplýca
Þehir hamamlarý ya da Türk hamamlarý aslýnda kaplýca ortamýnýn þehir ortamýna taþýnmasý amacýyla ortaya çýkmýþlar. Mim
zaten Türk hamamlarýyla kaplýcalar birbirine benzer. Türklerde akan su kullanma alýþkanlýðý vardýr. Hamamda göbek taþýnýn
kaplýcada termal havuz bulunur. Ýkisi de termal uygulamalardýr. Kaplýcaya gidemeyenlerin en azýndan vücutlarýný güçlendirme
hamamlardan yararlanmalarýnda fayda vardýr.

HAMAMDA TERAPÝ UYGULAMALARIHamam ve buhar banyolarý gibi, nemli sýcak yöntemler, görünen bir terapik etkiye sahip
ve kültürden kültüre yüzyýllarca kulanýlarak test edilmiþ ve kanýtlanmýþtýr. Belki de en ilginç olan örnek, modern teknolojinin esk
terapiyle karþýlaþmasýdýr, yani modern tedavilerde de birçok hastalýðýn tedavisinde sýcak uygulamalar ve buhar kullanýlmaktad
Ancak, bir hamamýn sadece buhar banyosu özelliklerine sahip olmasý deðil, daha ötesi, içerisinde birçok geleneksel ve yeni
uygulamalarý barýndýrma özelliðine sahip olmasý onu ölümsüz kýlmaktadýr. Geçmiþten günümüze kadar hamamlarda yýkanma
güzellik ve dinç kalma gibi genel saðlýðý koruma amacýnýn yanýnda bazý rahatsýzlýklardan kurtulmak için de hamam uygulama
yararlanýlmaktadýr. Hamam uygulamalarý içerisinde, hamamý en çok önemli kýlan ve geleneksel olan &ldquo;tüylerin
temizlið&rdquo; &ldquo;kese&rdquo; ve &ldquo;köpük masajý&rdquo;dýr. Bunun yanýnda, kil, yosun gibi çamur uygulamalarý
olduðu gibi, bitkisel kaynaklý uygulamalar (ezme, toz, bal vb.) da bulunmaktadýr.Kýsacasý, hamamlar sadece keselenme ve
yýkanma amacýnýn daha ötesinde, bedensel ve ruhsal arýnma ile bütünsel terapi, masaj aracýlýðýyla tedavi ve bedensel güzelli
vücut balýmlarýnýn yapýldýðý saðlýk, sosyal ve kültürel merkezlerdir. Türk Hamam Uygulamalarý Sýnýflamasý

Türk Hamam Kültürüne ait geleneksel uygulamalarýn saðlýk ve uygulama etkinliði açýsýndan üç sýnýfta deðerlendirilmesi ve vü
ve güzelliði açýsýndan bu üç aþamada yapýlmasý tavsiye edilir.Temizlenme ve ArýnmaHamam MasajlarýHamamda Vücut
BakýmýHamama Girmeden Önce!

- Hamama girmeden önce bütün takýlar (altýn,mücevher) ve gözlüklerin çýkarýlmasý gerekir. Metal, sýcakta ýsýnýr ve ýsýnan m
damarlarý etkiler ayrýca deri de kýzarýklýk ve iritasyona neden olabilir. Kontakt lensler göz iritasyonuna neden olabileceði için
hamama girmeden önce çýkarýlmalýdýr.
- Tok mideyle hamama girmek saðlýk açýsýndan sakýncalý olduðu için, hamamdan önce yeme ve içmeyi kesmek gerekir.
Hamamdan önce yenen yemek dolaþým sistemi üzerinde bir gerginlik oluþturur. Egzersizden önce olduðu gibi, iyi bir öðün yenm
eðer hamama girmeden önce bir yada iki saat geçmesi için bekleyin. Bunun yanýnda, boþ bir mideyle de hamam ve banyo
yapmak doðru deðil. Hamam, bir egzersiz gibi enerjinizi kullanýr, sývý ve mineral kaybýna neden olur ve bazý insanlar bitkin
duruma düþtükleri zaman mide bulantýsý yada baygýnlýk geçirebilirler. Bundan dolayý vücudunuzun belirtilerini göz önüne alarak
sýcaklýkta ve kýsa süreli hamam yapmaya özen gösterin. Ayrýca, eðer fiziksel olarak kendinizi bitkin hissediyorsanýz hamama
girmekten kaçýnýn.
http://www.madoted.org

Joomla! tarafýndan geliþtirilmiþtir.

Oluþturuldu: 21 February, 2018, 14:54

Saðlýk ve Doðal Terapiler Derneði

- Hamam ve sýcak alkol için uygun deðil. Alkollü hamama girmek tehlikelidir.Dikkat: Güneþ yanýðýndan dolayý acý çekiyorsanýz
hamama girmek iyi bir fikir deðildir. Eðer ciddi bir hastalýðýnýz yada akut kalp, dolaþým yada solunum probleminiz varsa
hamamdan önce doktora danýþmalýsýnýz.
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