
MANÎSA ALACA (HAMZA BEY) HAMAM 

inci KUYULU* 

Bâti Anadolu'nun ônemli ayan ailelerinden biri olan Kara 
Osman-ogullari 'na ait mimari eserleri konu alan bir çahsma 
yapmiçtik (1). Bu çahsmamiz sirasmda, arçiv belgelerinden aileye ait 
olduklanni belirledigimiz, fakat onlar tarafmdan inça ettirilmemiç 
bir grup yapiyla karçilaçmiçtik. Kara Osman-ogullari 'nin inça 
ettirmedigi, ancak onlann mûlkû oldugunu tespit ettigimiz yapilardan 
bir tanesi de, bu yazimizda tamtmaga çahçagirmz Manisa'daki Alaca 
Hamam'dir. 

Yapi Gôktaçh Mahallesinde, Murât Caddesi ûzerinde yer 
almaktadir. Gûneyinden de Hûnkâr Sokagi geçmektedir. 

Hamamin adina Kara Osman-oglu Haci Polat Mehmet Aga'nm 
1221/1806-7 tarihli tereke defteri (2) ile Kara Osman-oglu Haci 
Mehmet Sadik Bey'in 1 Caban 1278/1 Subat 1862 tarihli tereke 
defterinde (3) rastlanir. Adi geçen defterlerde, hamam Haci Polat 
Mehmet Aga ile torunu Haci Mehmet Sadik Bey'in mûlkû olarak 
kayithdir. Ancak, yapinin Kara Osman-ogullan'nm mûlkû olmasma 
karçin, onlar tarafmdan inça ettirilmemiç oldugu daha erken tarihli 
belgelerden anlaçilmaktadir. 

Yukanda sôzûnû ettigimiz Kara Osman-ogullari 'na ait 
belgelerden Alaca Hamam olarak tanidigimiz, bugûn halk tarafmdan 
da ayni isimle bilinen yapi. daha erken tarihli belgelerde ise Hamza 
Bey hamami olarak kayithdir(4).E.H.Ayverdi, Hamza Bey Hamarm'nin 
bugûn ayak olrnadigmi belirtmektedir (5). l.Gôkçen ise, Hamza Bey 
Hamami'mn bugûn Manisa'da Alaca Hamam olarak bilinen yapi 

• Yard.Doç.Dr.E.Û.Edebiyat Fakûltesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bolumû ôgretim 
Oyesi 

1) I.Kuyulu, Kara Osman-oglu Ailesine Alt Mlmarl Eserler, A.O.Sosyal 
Bilimler Enstitûsû (Basilmainis Doktora Tezi), Ankara 1988. Alaca Hamam 
hakkinda bilgi Jçln bkz. ay.t. , s. 188. 

2) ManUa Ser'iye Siclllerl, Defter No: 240, s.54. 
3) Manlsa Ser'iye Sicilleri, Defter No: 316, s. 37- 38. 
4) l.Gôkçen, Manlsa Tarlhinde Vakiflar ve Hayirlar, CI. Istanbul 1946, 

8.150. ; C.n, Istanbul 1950, s. 148, 151'den Manlsa Ser'iye Sicillerl, Defter 
No: 126, s. 243.; E.H.Ayverdi, Osmanli Mimarisinde Fatih Devrl. IV, 
Istanbul 1974, s.820, dpt.lden Bursa Kadi Sicillerl, Defter No: 69, s.169. 

5) E.HAyverdl, a.g.e., s. 820. 
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olduguna dikkati çeker (6). t.Gôkçen'in dikkati çektigi gibl, Hamza Bey 
Hamami ile Alaca Hamam'in aym yapi oldugu vakif kayitlanndan 
anlasilmaktadir (7).Bu vakif kayitlannda Hamza Bey'in hamamma 
suyun Ulu Cami Mahallesindeki Hasan Aga Çesmesi'nden geldigl 
belirtilmektedir. Alaca Hamam'in suyunun da bu çesmeden saglamyor 
olmasi, her iki hamamin aym yapi oldugunu ortaya koymaktadir (8). 

Hamamm banisi olan Hamza Bey, Osmanh tarihinde II. 
Murat'm sarabdâri olarak tamnmaktadir (9). II.Murat'm saltanatim 
terk ederek Manisa'ya glderken yamnda sarabdâri Hamza Bey'i de 
gôtûrdùgû billnmektedir (10). II.Murat'm Manisa'ya gidisi 1440'lardan 
itibaren dôrt-bes yilhk bir sûre içinde gerçeklesmistir. Çarabdâr 
Hamza Bey de hamammi IL Murat'm Manisa'ya yerlestigi yillarda, 
yaklasik olarak XV.yûzyilm ortalarina dogru yaptirmis olmahdir. 

1076/1665-66 yilmda kesifleri yapilan hamam, 1078/1667-68 
yihnda bûyûk bir onanm gôrmûstûr (11). Yapi son yillarda da 
degisiklikler geçirerek tamir edilmistir. 

Bir çifte hamam olan yapmm(12) halen bir bôlûmû islevini 
sùrdûrmektedir (13). 

Egimli bir arazi ûzerinde yer alan hamam, genis bir alani 
kaplamaktadir. Yapiyi bâti ve gûney taraflanndan çevreleyen dis 
duvarlar ile dogu, bâti ve kuzey cephelerinin bir bôlûmûiie bitisen 
binalar sonradan insa edilmistir. 

6) l.Gôkçen, a.g.e., CI, s. 151.; C.H, s. 151. 
7) ay.es., CI, s. 151, Vesika 55. 
8) ay.es., s. 151. 
9) Çarabdâr Hamza Bey ve gôrevleri hakkinda bilgi için bkz. l.H.Danismend, 

izahli Osmanli Tarihi Kronolojisi, CI, Istanbul 1947, s. 177. 178, 192, 
293.; M.Sùreyya, Sicill-i Osmanî, C.H, Istanbul 1971. s.252. 

10)I.H.Danismend, a.g.e., s.211, 213.; M.Nesri, Kitab-i Cihan-Nûmâ (Yay. 
F.RUnat-M.A.Kôymen), Cil, Ankara 1987, s.647. 

11) l.Gôkçen, a.g.e., Ci l , s.l51'den Manisa Çer'iye Sicilleri, Defter No: 128, 
s. 187,188.; Defter No: 125, s.3. 

12)Yapi bir çifte hamam olmasma karsm, H.Acun tek bir hamam olarak ele 
almistir. bkz. H.Acun. Manisa'daki Turk Devri Yapilan ve Çehrin 
Gelisimi, H.Û.Sosyal Bilimler Enstitùsû (Basilmamis Doktora Tezi), Ankara 
1982, s. 107, 401-402. 

13)Yapmm erkekler kismi Ue kadinlar kismmin iki halveti hamam olarak 
islevini sùrdùrûrken, kadinlar kisminin soyunmahk ve sicaklik bôlûmleri 
mandira olarak kullamlrnaktadir. 
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Kuzey-guney dogrultusunda uzanan hamamin dogusunda 
erkekler kismi, batismda ise kadmlar kismi bulunur (Plan I) (Res.I). 
Erkekler kismi, kuzeyden guneye dogru s i ra lanmis kubbeli 
soyunmahk , tonozlu lhkhk ile kubbeli sicaklik ve halvet 
bôlûmlerinden olusur. Ayni yônde ve dùzende siralanmis bôlûmlerden 
olusan kadmlar kismmda ise, îhklik bôlûmûne yer verilmemistir. 
Hamamm gûneyinde her iki kismm gûney duvari boyunca uzanan su 
deposu bulunmaktadir. Su deposunun gûneyine ateslik ve odunluk 
bôlûmleri yerlestirilmistir. 

Ôrtù sistemi alaturka kiremit kaph piramidal çatilarla 
saglanan hamamin kubbeleri, birer altigen sahte kasnak içine 
ahnmistir (Res.2). Ôrtûlerde bulunan aydinlatma açikliklan, bugûn 
orijinal olmayan birer cam fanusla kapatilmistir. Yapinin duvar 
ôrgûsûnde moloz tas ve tugla birlikte kullanilmistir. 

Yapinm kuzey cephesinin dogu tarafi, erkekler kismi 
soyunmahgmin sokaga bakan cephesidir (Res.l.) Tamamen mavi 
badanah olan cephenin bazi kesimleri siyaha boyanmistir. Cephede 
soyunmahk kubbesini sa ran sahte kasnaga geçis, bir saçakla 
belirtilmistir. Ancak, bu saçak, giris kapisi ûzerinde yuvarlak bir 
ahnhk gibi biçimlendirilmis ve bu kesime yuvarlak kemerli bir 
pencere açilmistir. Sahte kasnagm dort cephesinde de yuvarlak 
kemerli birer pencere açikhgi bulunmaktadir. Fakat, giris kapisimn 
ûzerine rastlayan kasnak cephesindeki pencere, yukarida sôzûnû 
ettigimiz almlik nedeniyle daha kûçûk tutulmuçtur. 

Soyunmaliga giris, kuzey duvannda eksenden biraz doguya 
kaydirilmis bir kapiyla saglanmistir. Kapi, tamamen yenilenmis 
durumdadir. Kare planh soyunmahk, prizmatik Turk ûçgenleriyle 
geçilen bir kubbeyle ôrtûlûdûr (Res.3). Bes pencere ve kubbe feneriyle 
aydinlanan soyunmahktaki camekanh bôlmeler yenidir. Gûney 
duvannin bâti tarafinda, dûzgûn olmayan çôkertmeler içine alinmis 
yuvarlak kemerli, îhkliga giris açikligi yer ahr. 

Iliklik, dogu-bati yônûnde uzanan enine dikdôrtgen planh 
bir mekandir. Bu mekan, ûzerine çok sayida tepe deligi açilmis, 
boydan boya bir aynah tonozla ôrtûlûdûr (Res.4). Çesitli degisikliklere 
ugramis îlikligm bati tarafma, kuzey-gûney yônûnde uzanan yeni bir 
duvar ôrûlerek mekan ikiye bôlûnmûstûr. Tonoza kadar yûkselen bu 
duvann kuzey ucuna yerlestirilmis yuvarlak kemerli bir açikhkla 
diger tarafa geçis saglanmistir. Ihkligin gûney-batismda, kareye yakm 
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Plan 1. Manisa Alaca Hamam, 
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dikdôrtgen planli hela bulunmaktadir. Duvarlan yukanya dogru 
daraltilarak yûkseltilmiç ve tepede bir kubbecikle taçlandmlmis 
helanin yenilenmis kuzey duvan lie içindeki bôlme duvannin ilk 
durumu hakkmda fikir yûrûtmek zordur. Ilikhgin gûney-dogu 
kôsesine yeni bir baca eklenmistir (Res.5). Ilikligin gûney duvannin 
dogu tarafmda bu lunan yuvarlak kemerli bir kapi acikhgiyla 
sicakliga geçilir. 

Sicaklik, ortasmda orijinalinin nasil oldugunu bilemedigimiz 
mermerden kare gôbek tasi bulunan enine dikdôrtgen planli bir 
mekandir. Ortada iki sivri kemerle sinirlandinlarak olusturulmus 
kare mekanin ûzeri bir kubbeyle ôrtûlûdûr (Res. 6). Kubbeye geçisler 
tromplarla saglanmistir. Kare mekanin dogu ve bati yanlannda eyvan 
gôrûnûmlû dikdôrtgen planli bôlûmler yer almaktadir (Res.7). Bu 
bôlûmler, bir sira ûçgenle baslayarak genis bir kemer gibi devam eden 
ve ûst kesimde birer kûçûk kubbecikle t aç landmlmis ôrtûyle 
kapatilmislardir (Res.8). Sicakligin orta mekaninin kuzey ve guney 
duvarlannda, dikdôrtgen kesitli ve yukanya dogru daralarak yûkselen 
Bursa kemerli birer nis vardir(Res.9). Bu nislerden gûney duvannda 
bu lunamn iki yamnda, halvetlere girisi saglayan yuvarlak kemerli 
birer kapi açikligi yer alir. 

Esit bûyûklûkteki kare planli halvet hûcreleri, birer kubbeyle 
ôrtûlûdûr(Res. 10). Kubbe yuvarlagma geçis prizmatik Turk ûçgenleriyle 
saglanmistir. Ancak, batidaki halvetin geçis ôgeleri, bugûn sivanarak 

kapatilmi§tir. Aym halvetin guney duvannda, su deposuna açilan 
dikdôrtgen biçimli bir pencere bulunmaktadir. 

Sicakligin kuzey-dogusunda kare planb bir mekan yer alir. Bu 
mekana sicakligin kuzey-dogu kôsesinde bulunan yuvarlak kemerli 
bir kapi acikhgiyla girilir. Mekan duvarlannin ûst bôlûmleri, kûçûk 
ni§ gibi unsur lar la hareketlendirilerek daraltilmis ve ûs tû bir 
kubbeyle ôrtûlmûstûr (Res. 11). Mekanin bati duvannin gûney ucunda 
dikdôrtgen kesitli bir nis bulunmaktadir. îlk bakista sicakliga açilan 
ûçûncû bir halvet hûcresi gibi gôrûnen bu mekan, diger halvetlere gôre 
daha kùçûktûr . Aynca mekani ilikhktan ayiran bati duvan, bir 
halvette ISI kaybina neden olacak kadar ince yapilmistir. Sôzûnû 
ettigimiz nedenler, bu mekanin sicakliga açilan bir halvet hûcresinden 
çok îhkliga baglanan bir mekan oldugunu dûsûndûrmektedir. Hatta, 
bati duvarmdaki nisin tam arkasina rastlayan ve sonradan Have 
edildigl anlasilan baca, bu kisimda da birtakim degisiklikleri akîa 
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getirmektedir. Orijinalinde nisin yerinde blr kapi açikhginm 
bulundugu ve bacanin ilavesi sirasmda bu açikhgm kapatilarak 
sicakhga açilan bir bôlûm haline dônûstûrùldûgû dûsûnûlebilir . 
Bôylesine bûyûk bir hamamda trashgm olmamasi ve yukanda 
saydigimiz sebepler, bu mekanm orijinalinde dogrudan îhkhkla 
baglantili bir traslik oldugunu kabul etmemize neden olmaktadir. 

Erkekler kismmda duvarlar ve ûst ôrtûler badanahdir . 
Ihkhk, s icakhk ve halvet duvar lanni yerden yaklasik 1.50m. 
yùksekllge kadar kaplayan mermerler ile kurna ve seki dûzenleri son 
onarimlar sirasmda sekillenmistir. 

Yapimn kuzey cephesinin dogu tarafmda, erkekler kismma 
gôre 5m. içeriye çekilerek yerlestiri lmis, kadmla r kisminin 
soyunmahgi bu lunmaktad i r (Res.l). Soyunmahgm ônûnde bos 
birakilan bu kisim, son yillarda yapilan dûkkanlarla doldurulmustur. 
Dùkkanlann ûzerinden sahte kasnakla kusatilmis soyunmalik 
kubbesi gôrûlmektedir. 

Soyunmahga bâti cephesinin ortasma yerlestirilmis yuvarlak 
kemerli bir kapi açikhgiyla girilir. Kare planh soyunmahk, geçisleri 
pandantiflerle saglanmis bir kubbeyle ôrtûlûdûr (Res. 12). Kuzey 
duvarmm ûst kesiminde yuvarlak kemerli bir pencere açikhgi, zemin 
seviyesinde ise biri bûyûk digeri kûçûk olmak ûzere yuvarlak kemerli, 
dikdôrtgen kesitli iki nis vardir. Bu nislerle aym ôzelliklere sahip 
olmakla birlikte onlardan daha kûçûk olan iki nis bâti duvanna, bir 
nis de gûney duvanna yerlestirtlmistir. Gûney duvarmm bâti tarafmda 
bulunan once sivri kemerli, sonra da yuvarlak kemerli birer çôkertme 
içine almmiç yuvarlak kemerli bir kapi açikhgi ile sicakliga geçilir. 

Enine dikdôrtgen planli sicaklik, bâti tarafmda bulunan bir 
sivri kemerle iki bôlûme aynlmistir. Doguda yer alan kare mekan, 
geçisleri pandantiflerle saglanmis ve tepe delikleri olan bir kubbeyle 
ôrtûlûdûr. Kare mekanin bâti yanmda eyvan gôrûnûmlû dikdôrtgen 
planh bôlûm bulunmaktadir (Res. 13). Ûzert dûz tavanla ôrtùlù bu 
bôlûmûn kuzey duvannda sonradan açilmiç bir pencere açikhgi 
vardir. Dogudaki mekanm kuzey duvannda bir adet, gûney duvannda 
ise iki adet erkekler kisminm sicakhgmda bulunan nisler gibi 
asagidan yukanya dogni daralarak yûkselen Bursa kemerli toplam 
ùç nis yer alir (Res. 14,15). Bu nislerden gûney duvanndaki iki nisin ici 
son yillarda yerden yaklasik 2.50 m. yûkseklige kadar ôrûlerek 
kapatilmistir . Nislerin ici gôrùlememekle birlikte, her birinde 
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gûneydeki ikl halvete geçisi saglayan blrer kapi açikligimn bulundugu 
anlaçilmaktadir. Sicakligm gûney-dogusunda yuvarlak kemerll bir 
kapi açikhgiyla glrllen hela bulunmaktadir . Dlkdôrtgen p lanh 
helanm ûzeri bir besik tonozla ôrtùlûdûr. Bu hela lie kuzeyinde yer 
alan erkekler kismimn helasi arasinda bos bir alanm bulundugu 
yapmin rôlôve çizimi sonucunda ortaya çikmistir. Ancak, bu bos 
alana girisi saglayan bir açiklik izine de rastlanmamistir. Mekanlar 
arasmda bôyle bos bir alanm bulunmasi, yapmm bu kismmda kûçûk 
bir mekanm olabilecegini akla getirmektedir. 

Sicakligm gûneyinde, yukanda sôzûnû ettigimiz gibi giris 
açikliklan kapatilmis iki halvet hûcresi yer almaktadir . Esit 
bûyûklûkteki kare planh halvetlerin ûzeri tepe delikleri olan birer 
kubbeyle ôrtùlûdûr. Kubbeye geçisler dogudaki halvette tromplarla, 
batidaki halvette ise Turk ûçgenleriyle saglanmistir. 

Son yillarda bûyûk degisiklikler geçirerek hamamin diger 
bôlûmleriyle baglantisi tamamen kesilen iki halvet hûcresi, bugûn 
kadmlar hamami olarak kullanilmaktadir. Halvetlerden batidaki 
soyunmahk, dogudaki ise yikanma mekanma dônûstûrûlmûstûr. Bu 
bôlûmûn batidaki halvetten saglanan bugûnkû girisi, hamamin 
gùneyinden geçen sokak ûzerinde yer ahr . Halvetler sokak 
seviyesinden çukurda kaldigi için, su deposunun içinden geçirilmis 
basamaklarla inilen bir giris kismi yapilmistir (Res. 16). Halvete 
gûney duvarmm bâti tarafma kaydinlmis dikdôrtgen biçimli basit bir 
kapi açikligiyla girilir. Bugûn iki halvet arasmdaki baglanti, ortak 
duvarlarmm kuzey tarafmda yer alan yuvarlak kemerli bir kapi 
açikligiyla saglanmistir. Her iki halvetin kuzey-bati kôselerinde birer 
mekan bulunmuktadir. Bu mekanlar, sicakligm gûney duvarmda yer 
aldigmi sôyledigimiz ve bugûn ôrûlerek kapatilmis iki nisin halvet 
hûcrelerine ilavesiyle elde edilmistir. Nislerin ô n û n û n dûzgûn 
olmayan ince bir duvarla kapatildiklan ise, yapinm rôlôve çizimi 
sonucunda anlasilmistir. Bu mekanlardan dogudaki hela olarak 
kullanilmaktadir . 

Kadmlar k ismmm turn bôlùmlerine bugûnkû islevlerine 
uygun olarak çesitli ilaveler yapilmistir. 

Hamamin gûneyinde tonozlu su deposu bulunmaktadir. Son 
yillarda içinden bir merdiven geçirilmis deponun gûneyinde odunîuk 
yer ahr. Eyvan seklinde dûzenlenmis odunluga kuzey-batismda 
bulunan dokuz basamakli bir merdivenle inilir. Duvarlan moloz tasla 
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ôrûlmûç odunlugun ûzeri tugladan bir besik tonozla ôrtûlûdûr. 
Odunluk, dogusunda ve gûneylnde bos bir alan birakilarak bugûn yeni 
bir duvarla simrlandinlmistir. 

Manisa Alaca Hamam, h a m a m mimar i s in in genel 
ôzelliklerini tasryan bir çlfte hamamdir. Yapinin kadinlar kismi, 
erkekler kismindan daha kûçûk yapilarak genellikle çlfte hamam 
dûzenlemelerinde gôrûlen gelenek devam ettirilmistir (14). Yine aym 
gelenege bagh kahnarak erkekler kismi lie kadinlar k ismimn 
glrisleri, hamamm farkli cephelerlnden saglanmistir. 

Hamamin erkekler kismi ayni eksen ûzerinde siralanan 
soyunmahk, ilikhk, s icakhk ve halvet bôlûmlerlnden olusur . 
Kadinlar kismimn bôlûmleri de ayni eksen ve dûzende siralanmakla 
birlikte, bu kisimda ilikhk bôlûmûne yer verilmemistir. Soyunmahk 
lie dlger bôlûmlerin aym eksen ûzerinde dizilmesiyle yapida hamam 
mimarisinin genel ôzelliklerinden biri daha uygulanmistir(15). 

Yapinin erkekler kisminda, S.Eyice'nin sicaklik ve halvet 
hûcrelerine gôre simflandirdigi Osmanh Dônemi hamamlanndan 
ortasi kubbeli, enine sicakhkli ve çifte halvetli plan tipi (16) 
uygulanmistir. Anadolu Seîçuklu Dônemi hamamlannda rastlanan 
bu plan tipinin XV. ve XVI. yûzyillarda yogun bir kullamm alam 
buldugu gôrûlûr (17).Bazi farklarla bu plan tipinin uygulandigi 
yapilara ôrnek olarak Anadolu Seîçuklu Dôneml'nden Tokat Pervane 
Hamami kadinlar kismi (XIII. yûzyil) (18), Osmanli Dôneminden Bursa 
Nahncilar Hamami kadinlar kismi (XIV. yûzyil) (19), Mudurnu 
Yildinm Hamami kadinlar kismi (XIV. yûzyil) (20). Bursa Muradiye 
Hamami (XV.yûzyil) (21), Zile Taceddin Ibrahim Pasa Hamami 
erkekler kismi (XV. yûzyil)(22), Kûtahya Bahkli (Rûstem Pasa) Hamami 

14) K.Aru,Tûrk Hamamlari Etudu, Istanbul 1949, s.49.; S.Eyice, "Iznik'de 
Bûyûk Hamam' ve Osmanh Devri Hamamlan Hakkmda Bir Deneme", Tarih 
Dergisi, CXI. S.15 (1960), s.106.; Y.Onge, Anadolu'da XII.-XIII. Yuayil 
Turk Hamamlari, Basilmamis Doçentlik Tezi (tarihsiz) , I.Kisim, 2.Bôlûm. 

15) S.Eyice. a.g.m., s.107. 
16)ay.m.. s. 112-113. 
17)ay.m., s.117. 
18) Y.Onge. a.g.t., II.Kisun. Katalog No: 15. 
19) E.H.Ayverdi, Osmanli Mimarisinin ilk Devri. I, Istanbul 1966. s.288, R.436. 
20) ay.es.,s.350. R581 
21) E.H.Ayverdi. Osmanli Mimarisinde Çelebi vc Il.Sultan Murad Devri, II. 

Istanbul 1972. s.321, R573. 
22) H.Çal, "Zile Hamamlan". Turk Etnografya Dergisi. S.XVIII (1988), s.116. 

P.4. 
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kadinlar kismi (1549) (23), Manisa HûsrevAga Hamami (1558-59)(24), 
Kûtahya Lala Hûseyin Pasa Hamami (1566-70) (25) verilebilir. 

Harnamin kadinlar kismmda ortasi kubbell, enine sicakhkh 
ve çlfte halvetli plan tipinln bir varyasyonu (26) uygulanmistir. Bu 
plan tlpinde de sicaklik bôlûmù enine olmakla birlikte, kubbeli 
mekamn sadece bir tarafmda eyvan gôrûnûmlû bôlûm yer almaktadir. 
Bursa Yildirim Hamami (XTV.yûzyil) (27), Bursa At Pazan Hamami (XV. 
yûzyil) (28), Bursa Çakir Hamami kadmlar kismi (XV.yûzyil) (29), 
Istanbul Samatya Davut Pasa Iskelesl Hamami erkekler kismi 
(XV.yûzyil) (30) bu tip yapilara ômek alarak gôsterilebllir. 

Ortasi kubbeli, enine sicaklikli ve çifte halvetli hamamlarm 
sicakl igmda, genellikle iki halvet kapis i a ras ina birer n i s 
yerlestirildigi gôrûlûr (31). Alaca Hamam'in erkekler kisminda da 
bôyle bir nis bulunurken; kadmlar kisminda halvetlere giris kapilan 
birer nis içine açilmistir. 

Bazi hamamlarda seyrek de olsa, zaman zaman lhklik 
bôlûmûne yer verilmedigi gôrûlûr (32). Hamamm kadmlar kisminin 
da Bursa Mahkeme (îbrahim Pasa) Hamami (XV. yuzyil ) (33), Bursa 
Muradiye Hamami (XV. yûzyil) (34), Bursa At Pazan Hamami 
(XV.yûzyil)(35) ôrneklerinde oldugu gibi llikligi yoktur. Yapi kapali 

23) A.Altun, "Kutahya'nin Turk Devri Mimarisi bir deneme'", Kûtahya, Istanbul 
1981-82, s.655, P.55. 

24) RAcun, a.g. t., s.l 12. 
25) AAltun. ag.m, s.658, R56. 

26) S.Eyice, a.g.m., s.l 13-114. 

27) E.HAyverdi, a.g.e., I. s.481, R831. 
28)E.H.Ayverdi, a.g.e., O, s.358, R627. 

29) E.H.Ayverdi, a.g.e., m, s. 135, R207. 
30) E.H.Ayverdi, Osmanli Mimarisinde Fatih Devri, IV, Istanbul 1974, s.598, 

R900. 

31) S.Eyice, a.g.m., s.l 13. 

32) G.Oney, Beylikler Devri Sanati, Ankara 1989. s.23 

33) E.HAyverdi, a.g.e., II, s.124, R195. 
34) ay.es., S.321.R573. 
35) ay.es., s.358, R627. 
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odunluk bôlûmùne sahip, ya da bu tip odunluk bôlûmû gûnûmûze 
ulasabilen nadir ôrneklerden biri olarak dikkati çeker. 

Ortasi kubbeli, enine sicaklikli ve çifte halvetli plan tipine 
giren erkekler kismi ile bu tipin bir varyasyonunun uygulandigi 
kadmlar kismindan olusan Manisa Alaca (Hamza Bey) Hamam, plan 
ve t a sanm bakimindan Osmanli Dônemi hamam mimarisinin genel 
ôzelliklerini tasiyan bir yapidir. 
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