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TAKDİM/FOREWORD
Beykoz, altı asrı aşan Türkiye-Polonya ilişkileri için ayrı bir mana taşır.
1795’te devletleri komşularının paylaşımına uğrayan Polonya halkı
için 1918’e kadarki süreç bağımsızlık uğruna mücadele ile geçmiştir. Bu
haklı mücadelelerini sürdürmek için başka ülkelere göç etmek zorunda
kalmışlardır. Beykoz ilçemizin güzide köşelerinden birisi olan Polonezköy,
o zamanki ismiyle Adampol’un 1842 yılında kuruluşu da sürdürülen bu
çabalar çerçevesinde gerçekleşmiştir. Beykoz’da 178 senedir Polonyalıların
kendi dil, din ve kültürlerini serbestçe yaşadıkları Polonezköy, birçok
açıdan Beykoz’a renk katmakta, aynı zamanda yüzyıllardır süren TürkiyePolonya dostluğunun bir nişanesi olarak varlığını korumaktadır.
Hayatın devamı için su elzemdir. Kültürümüzde “Su gibi aziz ol”
sözüyle, suya verilen değer anlatılır. Tarihî çeşmelerimiz, suya atfedilen
değere mukabil iman sahipleri içinden imkân bulabilenlerin yaşarken
yaptırdıkları mimari güzelliklerdir ve üzerlerinde çoğu kez hatla Enbiya
Suresi’nde geçen “Biz canlı olan her şeyi sudan yarattık” Âyeti’nden bir
bölümün kitabeye hakk edildiği görülür. Topraklarımızda yüzyıllardan
beri su kaynakları, çeşmeler, kuyular suyun hayatî değeri idrak edilerek
vakfedilmiş, bu sayede camilerde şadırvanlara, mahallelerde çeşmelere
asırlarca su verilebilmiştir. Tarihimiz boyunca ecdadımızın yaşadığı
neredeyse her köşe başında minareler yükselirken, çeşmelerden de sular
akardı. Denizlerin kucakladığı İstanbul’umuz, aynı zamanda ünü ülke
dışına taşmış içme sularıyla da ünlüdür. Beykoz’umuzun tatları damaklarda
kalan Dereseki, Karakulak, Sırmakeş, Deli Osman, Kırklar, Beyaz Pınar ve
Kirazlı Dermal suları da her daim aranan değerler olmuştur.
Bir su şehri olan İstanbul’umuzda, İstanbul Üniversitesi çatısı altında
Türkiye-Polonya bilimsel işbirliği ile 10-11 Haziran 2019 tarihlerinde
gerçekleştirilen “Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlık İlişkisi
Uluslararası Sempozyumu”nda Polonyalı bilim insanları, Belediyemizin
konukları olarak Beykoz’umuzu ve Polonezköy’ü ziyaret ettiler ve buradan
güzel hatıralarla ayrıldılar. Türkiye’den ve Polonya’dan başta olmak üzere
birçok değerli bilim insanının konu hakkındaki araştırmalarının bilim ve
kültür dünyamızda kalıcı hale gelmesi için Beykoz Belediyesi olarak bu
kitabın neşrine destek olmaktan mutluluk duyduk.
Bu vesileyle sempozyum eş başkanları Prof. Dr. Fatma Arın Namal ve Doç.
Dr. Hacer Topaktaş Üstüner’i iki ülke ve iki kültür arasında köprü kuran
bu kıymetli çabalarından dolayı kutlar; bildirilerin yayımlanmasında
emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

EDİTÖRLERİN ÖNSÖZÜ/FOREWORD OF EDITORS
Yeryüzünde rastlanan maddelerden su ve hava, insanın varlığı ve yaşamın
varlığı için sorgulanmaya gerek olmaksızın en önemli olanlardır. İnsanların
toplu yaşam merkezleri, ilk olarak büyük nehir ya da deniz kenarlarında
oluşmuştur. Medeniyetlerin gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi, insanın
suya gereksinimini azaltmadı. Hijyen için, atıkların nakledilmesi için,
enerji elde etmek için gerek endüstri gerekse tarımsal üretim için, sağaltıcı
etkisi için su, insan yaşamının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.
Öte yandan yeryüzünün dörtte üçü sularla kaplı olmasına karşın, içilebilir
tatlı suyun miktarı nüfus artışı, küresel ısınma ve kuraklıklar nedeniyle
gittikçe azalıyor. Dünya Ekonomik Forumu için 2014 yılında hazırlanan
Risk Raporu’na göre su kıtlığı, dünyadaki en önemli üç riskten birisidir.
Dünya Hekimler Birliği de (World Medical Association) 2004 yılında
Tokyo’da duyurduğu “Su ve Sağlık Bildirgesi” ile yeterli, güvenli, temiz ve
içilebilir suya ucuz ya da ücretsiz olarak rahatlıkla erişimin, gezegendeki
tüm insanların hakkı olduğuna vurgu yaparak, su kaynaklarının her
ülkede etkili kullanımını desteklemiş, su ile ilgili konularda küresel
işbirliğinin önemine dikkat çekmiştir.
İnsan sağlığını desteklemede ve hastalıkları tedavide, suyun iyileştirici
gücü tarih boyunca bilinmekle birlikte, gittikçe daha iyi anlaşılmakta
ve ilgi çekmektedir. Türkiye, kaplıca ve şifalı sular bakımından çok
zengin bir ülkedir. Balneoloji bilimi, bu zenginliğimizden insan sağlığı
için en iyi şekilde yararlanılmasının yollarını ararken, sosyal bilim
araştırmalarıyla şifalı su ve kaplıcalarımızın tarih ve kültürümüz içindeki
yerini aydınlatmak, bu çalışmaları kuşkusuz desteklemektedir. Hastalık
ve sağlık algısının kültürel yönleri vardır. Bu nedenle kaplıca ve şifalı
sular ile ilgili zenginliklerin tarihteki yerleri ve kültür içindeki kabullerini
bilmek, günümüz tıbbında onların hasta ve sağlıklılara tanıtılması
ve kullandırılmasında daha etkili yaklaşımlar ortaya konabilmesini
destekleyecektir.
Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlık İlişkisi adlı Uluslararası
Sempozyum, bu bağlamda iki amaca sahiptir: Birincisi ülkemizde su
kavramının kültürümüzdeki yerini daha çok görünür kılmak, su ve sağlık
ile ilgili gelenekleri araştırmak, kaplıca ve şifalı sularımızın tarihi hakkında
henüz yetersiz olan araştırmaları teşvik etmek, ikincisi ise şifalı sular ve su
ile tedavi hakkında önemli bir geçmiş ve kültürel birikime sahip Avrupa
ülkelerinin bu konudaki araştırmalarını Türkiye’de tanıtmaktır.
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Bu sempozyum dizisi, dünyada tıp eğitimi içinde özellikle önemli
bulunmaya başlanan ve insana dair olanlarla ilgilenen beşeri bilimler
(Humanities) kavramı üzerinden yapılandırılmıştır. Tıpta beşeri bilimler
(Medical Humanities), birey ve toplumu anlamaya ve açıklamaya dair
bilgi üreten bütün disiplinlerden beslenir. Bunlar içinde psikoloji,
pedagoji, tarih, ﬁlolojiler, sosyoloji, sanat tarihi, edebiyat, coğrafya,
tiyatro, güzel sanatlar, antropoloji ve ilahiyat bulunur. Çünkü insanı
ve hasta insanı anlayabilmek, ancak tarihsel, kültürel, sanatsal vb.
alan bilgileri ile beslenmekle mükemmele yönelebilir. Bu sempozyum
dizisinde de hekimlerle birlikte ﬁlologlar, sanat tarihçileri, tarihçiler,
edebiyatçılar, sinema ile uğraşanlar, aynı ana başlık altında toplanacak
araştırmalarını sundular.
Sempozyum, Polonya Wrocław Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Hümanistik Bilimler Departmanı Başkanı Prof. Dr. habil. Bożena
Płonka Syroka ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp
Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr Arın Namal
tarafından Türkiye-Polonya bilimsel ilişkilerinin iki ülkeye de
yarar sağlayacak bir araştırma konusu üzerinden gelişmesi ﬁkri
ile 2010 yılında başlatılmıştır. Sempozyum serisi Polonya-Türkiye
bilimsel işbirliği olarak sürdürülmüştür. Polonya ve Türkiye’de
su ve sağlık konulu sempozyumlar düzenlenerek karşılıklı olarak
katılım gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde bu sempozyumların ilki,
2012 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde, 2016 yılında ise İstanbul
Üniversitesi’nde düzenlenmiş, ülkemizden katılımların yanı sıra, başta
Polonya olmak üzere Almanya, İngiltere, İtalya’dan bilim insanları
katılmış, bildiri metinlerinin yer aldığı kongre kitapları yayınlanmıştır.
Bu süreçte Türkiye ve Polonya’dan bilim adamları başta olmak üzere
aynı konulara ilgi duyan Avrupalı bilim insanları ile Türk bilim insanları
arasındaki dostluk bağları güçlenmiştir. Aynı şekilde Türkiye-Polonya
bilimsel ortaklığına katkı sağlamıştır.
2019 yılında gerçekleştirilen bu sempozyum serisinde Onursal
Başkanlar, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji
ve Hidroklimatoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Karagülle ve
Polonya Wrocław Tıp Üniversitesi Hümanistik Bilimler Departmanı
Başkanı Prof. Dr. habil. Bożena Płonka Syroka olmuştur.
Bu serinin üçüncüsü, Almanya Erfurt Bilimler Akademisi Genel
Sekreteri Prof. Dr. med. habil. Ingrid Kästner ve Polonya’dan geniş
bir bilim adamı katılımı ile İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası
10

EDİTÖRLERİN ÖNSÖZÜ/FOREWORD OF EDITORS
ARIN NAMAL, HACER TOPAKTAŞ ÜSTÜNER,
BOŻENA PŁONKA SYROKA

Doktora Salonlarında 10 ve 11 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arın Namal ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hacer
Topaktaş Üstüner eş başkanlıklarında gerçekleştirilmiştir. Kongrenin
10 Haziran 2019 sabahı gerçekleştirilen açılışına Polonya Cumhuriyeti
İstanbul Başkonsolosu Sayın Joanna Pilecka Hanımefendi, İstanbul
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu
teşrif etmişlerdir.
Sempozyumun açılışında İstanbul Üniversitesi Konservatuarı’ndan
Doç. Dr. Mehtap Demir, Araştırma Görevlisi Suat Karahan, Araştırma
Görevlisi Gürkan Ortakale “Şifa-name/Healing Melodies’ isimli bir
mini konser vermişlerdir.
Kongre Düzenleme Kurulu’nda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Leh Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı’ndan Sayın Dr. Emrah Gaznevi ve
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim
Dalı’ndan Dr. Emin Alkan görev yaparak bilimsel etkinliğin çok iyi bir
organizasyonla hayata geçirilmesine destek olmuşlardır.
Sempozyumumuzu Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu,
Beykoz Belediye Başkanlığı, Alman Akademik Değişim Programı
(DAAD) ve Dr. Hafız Cemal Lokman Hekim ve Eşi Sabire
Lokmanhekim Vakfı himaye etmiştir. DAAD İstanbul Direktörü
Sayın Dr. Volker Schmidt ve Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim ve eşi
Sabire Lokmanhekim Vakfı Başkanı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof.
Dr. Zeki Kılıçaslan’a teşekkür ederiz. Ayrıca Beykoz Belediyesi’nin
desteğiyle Türkiye-Polonya ilişkilerinin önemli bir sembolü olan ve
Beykoz’da bulunan Polonezköy’e Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın
himayesinde ve çok zarif ev sahipliklerinde bir gezi düzenlenmiş,
böylece Polonyalı bilim insanları, kendileri için ayrı bir anlam taşıyan
İstanbul’un bu tarihi ve güzide mekanını görme fırsatı yakalamıştır.
“Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlık İlişkisi” başlıklı, 10-11
Haziran 2019’da gerçekleşen uluslararası sempozyumun bildirilerinden
oluşan bu kitabın yayınlanması, Türkiye-Polonya arasında beşeri
bilimler çerçevesindeki bir konuda on yıldır sürdürülen ortak
araştırmaların belgelenmesi noktasında ayrıca anlam taşımaktadır.
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Sempozyumumuzu onurlandıranlara, emeği geçenlere, bildirileriyle
katkıda bulunanlara en içten teşekkürlerimizi arz ederiz. Çok özel
teşekkürümüz ise bu kitabın sizlerle buluşmasını sağlayan Beykoz
Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın’a ve Belediye
Başkan Yardımcısı Sayın Bünyamin Korkmaz’adır.
Saygılarımızla
Prof. Dr. Arın Namal
Doç. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner
Prof. Dr. Bożena Płonka Syroka
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POLONYA GÖRSEL ANLATIMLARINDA
OSMANLI SU KÜLTÜRÜ
Hacer Topaktaş Üstüner*
Polish Visual Expressions on the Ottoman Water Culture
Abstract
It is interesting that the foreigners who came to the Ottoman Empire wrote
about the water culture of the Ottomans. Written and visual materials of Polish
travelers, diplomats, artists during their journeys in the Ottoman Empire are worth
considering and research. As a matter of fact, these people present the view of the
Poles to the Ottoman water culture, the value of the water for the Ottoman society,
the works of the Ottoman civilization on this subject, the transportation of the
water to the society, the fountains and the information they wrote during their
travels as well as their memories. At the same time, bath images, water arches,
fountains and similar visuals painted by some artists allow us to get an idea
about the observations of Poles in the place of water in Ottoman society. In this
paper, mainly some examples of the 18th and 19th centuries selected from the visual
expressions of the Poles on Ottoman water culture will be included in this context.
Thus, it is aimed to enrich the existing literature on this subject and to present a
new perspective by means of the sources to be revealed. The sources of the paper
will be the works of some Polish travelers, diplomats and artists in the Ottoman
lands in the 18th and 19th centuries.

Osmanlı topraklarına çeşitli sebeplerle gelen yabancıların Osmanlıların
su kültürü üzerine yazdıkları dikkat çekicidir. Zira Osmanlı su
kültürü, diğer medeniyetlere nazaran farklı karakteristikler taşır. Su,
Osmanlı toplumsal hayatına ciddi olarak etki etmiştir. Bu hususta
*
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Leh
Dili Edebiyatı Anabilim Dalı Bşk.
Hacer Topaktaş Üstüner, Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri
Programı (TÜBA- GEBİP) tarafından desteklenmektedir. (TÜBA-GEBİP-2017/35)
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İslam inancının suya ve temizliğe verdiği önemin etkisi büyüktür. Aynı
zamanda Osmanlı toplumsal yaşamında su, sağlıklı bir toplum için
olmazsa olmazlardandır. Bu bağlamda kamusal alanlarda su, sağlıklı
bir toplumun idame ettirilmesi için farklı şekillerde kullanılmıştır. Bu
ise suya dayalı bir yaşam biçimini doğururken topluma mal olmuş
kamu alanlarında hamamlar, çeşmeler, su kemerleri, sarnıçlar gibi ortak
kullanıma sahip mekanlara da yansımıştır.[1]
Osmanlı Devleti’ne farklı sebeplerle gelen bazı Polonyalı seyyahlar,
diplomatlar ve sanatçılar da Osmanlı toplumunda su ve suyun
sağlık üzerine etkisi ile ilgili hatıratlarında veya seyahatnamelerinde
birtakım bilgiler verirken, bunların bir kısmı da görsel anlatımlar
olarak kendisini göstermiştir.[2] Nitekim bu kişiler, Osmanlılarda su ve
sağlık ilişkisinin önemli bir yansıması olan hamam kültürü, bu konuda
Osmanlı medeniyetinin oluşturduğu diğer yapılar, suyun topluma
ulaştırılması ve çeşmeler hakkında malumatlar sunmaktadır. Bunlar
1 Osmanlı su yapıları ile ilgili birkaç kaynak için bkz. Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Anısına
Düzenlenen Osmanlı Sağlık Kurumları Sempozyumu Bildirileri, İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi
Yay., 2008; Gönül Güreşsever Cantay, “Hamam-Kaplıca (Terimler, Mimari, Yıkanma, Tedavi)”,
Tarihte Sağlık ve Su Kültürü Sempozyum Bildirileri, İstanbul: yy., 2017, s. 53-72; Mehmet Nermi
Haskan, İstanbul Hamamları, İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 1995; Akif
Kuruçay, İstanbul’un 100 Hamamı, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2010;
Burcu Kutlu Dilbaz, “XIX. Yüzyılda Batılı Seyyahların Gözüyle Bursa Hamamları”, Tarih ve
Kültür Penceresinden Su ve Sağlık İlişkisi Uluslararası Sempozyumu, 10-11 Haziran 2019, İstanbul;
Bezemeleri ve Minyatürleri ile Osmanlı Çeşmeleri, yay. haz. Nil Sarı, Ümit Emrah Kurt, Jale Yavuz,
Gaye Özen, İstanbul: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 2010; Aﬀan
Egemen, İstanbul’un Çeşme ve Sebilleri (resimleri ve kitabeleri ile 1165 çeşme ve sebil), İstanbul:
Arıtan Yayınevi, 1993; Nur Kara Pilehvarian, Nur Urfalıoğlu, Lütﬁ Yazıcıoğlu, Osmanlı Başkenti
İstanbul’da Çeşmeler, İstanbul: YEM Yay., 2000; Gül Sarıdikmen, İstanbul’un 100 Çeşmesi ve Sebili,
İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2013; İrem Bülbül, Çiğdem Şenarslan, Bir
Medeniyet Mirası İstanbul Çeşmeleri, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2016;
Davut Hut, İstanbul’ un 100 Su Yapısı, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2010.
2 Osmanlı Devleti’ne gelen Polonyalı seyyahlar ve seyahatnamelerin bazıları için bkz. Podróże
i poselstwa polskie do Turcyi: a mianowicie: podróż E. Otwinowskiego 1557, Jędrzeja Taranowskiego
komornika j. k. m. 1569 i poselstwo Piotra Zborowskiego 1568, (ed), Józef, Ignacy Kraszewski,
Kraków: Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Naradowej, 1860; Jan Reychman, Podróżnicy Polscy
na Bliskim Wschodzie w XIX w., Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972; Stefanos Yerasimos, Les
voyageurs dans l’Empire Ottoman (XIVe-XVIe siècles), Ankara: TTK Yay., 1991, özellikle s. 95-440;
Izabela Kalinowska, Between East and West, Polish and Russian Nineteenth-Century Travel to the
Orient, Rochester: Rochester University Press, 2004; Jerzy S. Łątka, Słownik Polaków w Imperium
Osmańskim i Republice Turcji, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2005; Orzeł i Półksiężyc, 600 Lat
Polskiej Publicystyki Poświęconej Turcji, ed. Dariusz Kołodziejczyk, Warszawa: Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, 2014; Sylwia Filipowska, Obraz dziewiętnastowiecznego Stambułu w polskiej
i tureckiej literaturze wspomnieniowej, Kraków: Księgarnia Akademicka; 2017; Hacer Topaktaş
Üstüner, “Avrupa’dan Başka Bir Dünya Polonyalı Seyyah Jan Potocki’nin Anlatımında İstanbul
ve Mısır (1784)”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, sy. 30, 2016/2, 2019, s. 65-87.
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hem seyahatleri süresince yazdıklarıyla hem de hatıratlarında verdikleri
bilgilerle Polonyalıların Osmanlı su kültürüne bakışını sergilemektedir.
Bu çalışma içerisinde bazı Polonyalı seyyah ve sanatçıların çeşitli
vesilelerle resmettiği Osmanlı hamamları, su kemerleri, çeşmeler gibi
görsellere yer verilmek suretiyle, Polonyalıların Osmanlı toplumunda
suyun yerine dair gözlemleri ve Osmanlı su kültürü algısı ortaya
konulacaktır. Bu çerçevede ağırlıklı olarak 18.-19. yüzyılları kapsayan
dönemde Osmanlı topraklarında bulunan Polonyalıların Osmanlı su
kültürü üzerine görsel anlatımlarından seçilmiş bazı örneklere yer
verilecektir.
***

18. yüzyıl Polonyalıların erken dönemlere nazaran daha sıklıkla Osmanlı
topraklarına geldiği ve görsel anlatımların daha fazla kullanıldığı bir
dönemdir. Bu anlamda 1776’da Babıali’ye gönderilen Polonya elçisi
Karol Boscamp Lasopolski (?-1794)’nin heyetinde yer alan Polonya
saray mimarı ve ressamı Jan Chrystian Kamsetzer’in (1753-1795)
çizimleri dikkat çekicidir.[3] İstanbul’da bulunan su kemerleri ve çeşmeler
Kamsetzer’in dikkatini celp etmiş olmalıdır ki bunlara çizimlerinde
geniş yer vermiştir. Polonya Kralı Stanisław August Poniatowski’nin
(h.1764-1795) maddi olarak desteklediği Kamsetzer, bu seyahatinde
Osmanlı Devleti’yle ilgili bilinen 36 çizim yapmıştır.[4] Boscamp’ın
elçiliği ile ilgili önemli anları resmettiği gibi İstanbul’la ilgili ve antik
medeniyetlere dair çizimler de yapmıştır. Kamsetzer elçilik heyetiyle
birlikte İstanbul’a ulaştıktan sonra 9 Nisan 1777’ye kadar İstanbul’da
kalacak, sonrasında elçilik heyetinden General Coccei ile birlikte Truva,
Efes Kalıntıları, Asos, İznik, İzmir, Sakız ve Sisam Adaları, Kiklad
3 Hakkında bkz. Zygmunt Batowski, “Podróże artystyczne Jana Chrystiana Kamsetzera w l.
1776-1777, 1780-1782”, Prace Komisji Historii Sztuki, tom VI, 1923, s. 165-206; Zygmunt Batowski,
Podróże artystyczne Jana Chrystjana Kamsetzera w latach 1776-77 i 1780-82, Kraków: nakładem
Polskiej Akademji Umiejętności, 1935; Jan Chrystian Kamsetzer: architekt Stanisława Augusta (17531795): rysunki i projekty ze zbiorów Gabinetu Rycin BUW, wystawa katalog, haz. Teresa Sulerzyska,
Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka, 1978; Natalia i Zygmunt Batowscy, Marek Kwiatkowski,
Jan Chrystian Kamsetzer - architekt Stanisława Augusta, Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe,
1978; Marzena Królikowska-Dziubecka, Podróże artystyczne Jana Chrystiana Kamsetzera (17761777, 1780-1782), Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2003; Tadeusz Majda, “Turecki Epizod”
Jana Chrystiana Kamsetzera (1753-1795)”, Wsród Jarłyków i Fermanów, Materiały z Sesji
Naukowej Poświęconej Pamięci dra Zygmunta Abrahamowicza 20 Nisan 2004, içinde, ed. Ewa
Siemieniec-Gołaś, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004, s. 63-77; Listy z podróży, Korespondencja
Jana Chrystiana Kamsetzera z królem Stanisławem Augustem i Marcellem Bacciarellim, haz. Marzena
Królikowska-Dziubecka, Warszawa: Muzeum Łażienki Królewskie w Warszawie, 2017.
4 Polonya Sanatında Oryantalizm, ed. Tadeusz Majda vd., İstanbul: Pera Müzesi Yay., 2014, s.
333-334.
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Adaları’nın bir kısmını, Cape Saunion ve Atina’yı görmek üzere yola
çıkacaktır. Bu seyahati esnasında resmettiği tasvirlerden Pera’daki
(Beyoğlu) Alman otelinden bir İstanbul görünümü bu anlamda zikre
layıktır.[5] (resim-1) Bu resimde dikkat çekici unsur, Tophane’de yer
alan sağ köşedeki büyük çeşmedir. Çeşmenin başında bulunan ve
kıyafetlerinden farklı milletlerden ve inançlardan oldukları anlaşılan
insanlar, atını sulayan bir kişi, satıcı gibi ﬁgürler esasında çeşmenin
yani suyun kamusal alanda Osmanlı toplumsal yapısında hem ihtiyacı
karşıladığı gibi hem de bir buluşma mekânı olduğuna işaret eder.
Kamsetzer’in İstanbul’daki su yapılarını tasvir eden çizimlerinden
bir diğeri Alibeyköy Deresi üzerindeki Mağlova[6] yani diğer adıyla
Justinyanus Su Kemeri’dir.[7] (resim-2) Bir başka su kemeri de
Kemerburgaz’daki Eğri Kemer’dir (Kovuk Kemer).[8] (resim-3) Burada
İstanbul’daki su kemerlerinin bir kısmının Osmanlı öncesi döneme ait
tarihi eserler olduğunu fakat Osmanlılar döneminde bil ﬁil kullanıldığını
ve bunlara yenilerinin eklendiğini belirtmek gerekir.

5 Jan Chrystian Kamsetzer, (1753-1795), Turcja. Stambuł. Vue de Constantinople, prise de l’hotel
d’allemagne a Pera/Widok Konstantynopola przedmiescia Pera. 1777. Biblioteka Narodowa w
Warszawie, Inw. Nr. 5912864.
6 Osmanlı Devleti döneminde Mağlova Su Kemeri ile ilgili bkz. Ahmet Önal, “Osmanlılar
Döneminde Mağlova Su Kemeri”, Osmanlılar ve Su içinde, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul: Sultangazi
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, 2017, s. 280-317; Hut, İstanbul’un 100 Su
Yapısı, s. 77-79.
7 Jan Chrystian Kamsetzer, (1753-1795), Turcja. Stambuł. Widok Akweduktu Justyniana. Pejzaz
z akweduktem Maglova Kemeri w dolinie Alibey pod Stambułem. 1777. BUW, Gabinet Rycin,
Inw.zb.d. 10076.
8 Jan Chrystian Kamsetzer, (1753-1795), Turcja. Stambuł. Akwedukt w Pyrgos. Widok
Zakrzywionego Akweduktu [Egri Kemer] w dolinie Kemerburgaz [Pyrgos], niedaleko Stambułu,
wzniesionego za czasów cesarza Andronikosa I Komnenosa (1183-85), BUW, Gabinet Rycin, Inw.
zb.d. 10077.
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Resim - 1

Resim -1’deki çeşme detayı

Jan Chrystian Kamsetzer
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Resim - 2

Günümüzde Mağlova Su Kemeri:
Kaynak: https://www.beyaztarih.com/ansiklopedi/maglova-su-kemeri
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Resim – 3

Günümüzde Eğri Kemer:
Kaynak: http://www.sinanasaygi.org/icerik.asp?ID=13
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İstanbul’da bulunan suya dair yapıtların tasvirlerine yer veren seyyahlardan
birisi de 1814’te İstanbul ve Çanakkale’ye seyahat eden Polonyalı asilzade
Edward Raczyński’dir (1786-1845). Kendisinin Osmanlı topraklarına
gezisini anlatan eseri, kaﬁlesinde bulunan
ressam Ludwik Fuhrmann (1783-1829)’ın
çizdiği pek çok gravürle birlikte ilk kez
1821’de basılmıştır.[9] Bu eserde Osmanlı su
kültürüne dair birçok çizim bulunmaktadır.
Raczyński’nin eserinde yer verdiği su
kemerlerinden birisi Burgaz Su Kemeri’dir.
Çizimde kemerle birlikte planını (resim
-4 ve -5), ayrıca Bahçeköy Su Kemeri[10]
(resim-6) ve İmparator Walens su kemerini
(Bozdoğan Su Kemeri[11]) (resim-7) de görmek
mümkündür.[12]
Edward Raczyński

Resim - 4

9 Edward Raczyński, Dziennik podróży do Turcyi odbytej w roku MDCCCXIV, Wrocław: Drukiem
Grassa Bartha i Kompanii, 1821; Eser gravürleri olmaksızın Türkçe de yayımlanmıştır. Bkz.
Edward Raczyński, İstanbul ve Çanakkale’ye Seyahat, İstanbul: Tercüman Yay. 1980; Edward
Raczyński, 1814’te Dersaadet ve Çanakkale’ye Seyahat, İstanbul: Köprü Kitaplar, 2019.
10 Raczyński, Dziennik podróży do Turcyi odbytej w roku MDCCCXIV, gravür no: 35.
11 Hakkında bkz. Reşat Ekrem Koçu, “Bozdoğan Su Kemeri”, TTOK Belleteni, sy. 155, 1954, s. 18;
Hut, İstanbul’un 100 Su Yapısı, s. 74-76.
12 Raczyński, Dziennik podróży do Turcyi odbytej w roku MDCCCXIV, gravür no: 38, 39.
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Resim - 5 (Henryk Zabello tarafından çizilmiştir.)

Günümüzde Burgaz Su Kemeri:
Kaynak: https://hiveminer.com/Tags/e%C4%9Frikemer
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Resim – 6

Günümüzde Bahçeköy Su Kemeri:
Kaynak: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=14149
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Resim – 7

Günümüzde Bozdoğan Su Kemeri:
Kaynak: http://www.islamveihsan.com/bozdogan-su-kemeri-tarihi.html
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Raczyński’nin eserinde bulunan diğer bazı çizimler ise İstanbul’da çok yaygın
olarak yer alan ve Osmanlı kültürün bir parçası olan halk çeşmeleridir.[13]
(resim-8: Atanazy Raczyński’den alıntı, resim-9: Baron de Löwenstern’den
alıntı, resim-10: Beykoz köyü çeşmesi, resim-11: Tophane çeşmesi)[14] Bazıları
daha önce bu yerleri gezip resmeden kişilerden alıntılanan bu çizimlerde,
kimisi namaz kılar halde (resim-8), kimisi lülesini içerken (resim-9) çeşme
etrafındaki insanlar ve etraftaki yeşillikler çizimlerde dikkat çeken öğelerdir.
Bunlardan Beykoz Köyü Çeşmesi olarak verilen çeşmenin mimari benzerliği
ve yer aldığı mekan göz önüne alındığında Beykoz’daki İshak Ağa Çeşmesi
olması kuvvetle ihtimaldir.[15] Yine aynı eserde su değirmeni de oldukça
ilgi çeken betimlemelerdendir (resim-12).[16] Ayrıca suyun sokaklarda
insanlara ulaştırma görevini yürüten sakalar da Raczyński’de tasvir
edilen unsurlardandır (resim-13).[17] Yine Raczyński Osmanlı toplumunda
insanlığın nişanesi olarak dürüstlük, dindarlık ve zor durumda olanlara
gösterilen yardımseverliğin yanı sıra zengin insanların büyük şehirlerde
yaşlı ve hastalar için hastane, fakir çocuklar için okul, seyahat edenler için
ise çeşmeler yaptırmasının Türklerin güzel karakterlerinden olduğunu ve
bu durumun tarafsız bakanların Türklere karşı büyük saygı duymalarını
sağladığını belirtmektedir.[18] Aynı zamanda Müslümanların insani
olarak her yere çeşme yapmak suretiyle ihtiyaç duyanlar için su götürme
gayretlerini örnek alınması gereken bir tutum olarak değerlendirmekte ve
bunu dinlerine olan güçlü bağlarına dayandırmaktadır.[19]

13 Raczyński, Dziennik podróży do Turcyi odbytej w roku MDCCCXIV, gravür no: 76, 77.
14 Tophane Çeşmesi için bkz. Nezih Başgelen, Resimden Fotoğrafa Zamanın Tanığı Tophane Çeşmesi,
İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yay., 2006; Egemen, İstanbul’un Çeşme ve Sebilleri, s. 495-503; Kara
Pilehvarian, Urfalıoğlu, Yazıcıoğlu, Osmanlı Başkenti İstanbul’da Çeşmeler, s. 102, 103; Sarıdikmen,
İstanbul’un 100 Çeşmesi ve Sebili, s. 61-63.
15 İshak Ağa Çeşmesi için bkz. Enis Karakaya, “İshak Ağa Çeşmesi”, Dünden Bugüne
İstanbul Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 1994, s. 194; Egemen,
İstanbul’un Çeşme ve Sebilleri, s. 433-435; Kara Pilehvarian, Urfalıoğlu, Yazıcıoğlu, Osmanlı Başkenti
İstanbul’da Çeşmeler, s.108-109; Sarıdikmen, İstanbul’un 100 Çeşmesi ve Sebili, s. 167-170.
16 Raczyński, Dziennik podróży do Turcyi odbytej w roku MDCCCXIV, gravür no: 40.
17 Raczyński, Dziennik podróży do Turcyi odbytej w roku MDCCCXIV, gravür no: 76, 78, 41.
18 Raczyński, Dziennik podróży do Turcyi odbytej w roku MDCCCXIV, s. 160.
19 Raczyński, Dziennik podróży do Turcyi odbytej w roku MDCCCXIV, s. 164.
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Resim - 8 (Atanazy Raczyński tarafından çizilmiştir.)

Resim – 9 ( Baron de Lövantern tarafından çizilmiştir.)
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Resim – 10

Günümüzde İshak Ağa Çeşmesi, Beykoz:
Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/ishak-aga-cesmeleri
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Resim - 11 (Konstancja Potocka tarafından çizilmişitir.)

Günümüzde Tophane Çeşmesi:
Kaynak: https://www.beyaztarih.com/ansiklopedi/tophane-meydan-cesmesi
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Resim - 12

Resim - 13
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Polonyalı seyyahların pek çoğunun dikkatini çeken Osmanlı çeşmeleri,
bazı seyahatnamelerde görselleriyle birlikte sunulmuştur. Mesela Osmanlı
Devleti’nin Avrupa topraklarına bir gezi yapan Roman Zmorski’nin seyahat
notları 19. yüzyılda Polonya’nın önemli süreli yayınlarından Tygodnik
Ilustrowany adlı dergide 1861 yılında tefrikalar halinde yayımlanırken,
görselli bir yayın olan dergide İstanbul’da bulunan Yeni Camii’nin çeşmesinin
tasviri de verilmiştir.[20] Tasvirin Bogusław Podbielski’nin çektiği fotoğraftan
esinlenerek yapıldığı da ayrıca not düşülmüştür (resim-14).[21] Ayrıca aynı
sayfada sıradan bir halk çeşmesinin görseli de sunulmuştur (resim -15). 1900
yılında Türkler ve görenekleri ile ilgili bir kitap kaleme alan Mieczysław
Brzeżiński de Osmanlı halk çeşmelerinin bir resmine eserinde yer vermiştir
(resim-16).[22] Çeşmelerin etrafında muhakkak halktan insanların, birçok kere
de Osmanlı kadınlarının bulunması resimlerde görülen ortak noktalardandır.
Öyle görülüyor ki henüz evlere şebeke suyunun ulaşmadığı bir dönemde
çeşmeler, Osmanlı toplumunun ihtiyacı açısından önemli bir araç olduğu
gibi aynı zamanda birer buluşma ve sohbet etme noktasıydı.

Resim – 14 – 15

20 Roman Zmorski, “Notatki z podroży po europejskiej Turcyi przez Warszawiania, Stambuł”,
Tygodnik Ilustrowany, 1861, Tom IV, nr. 95, s. 25.
21 Orientalizm w malarstwie rysunku i graﬁce w Polsce w XIX i 1. połowie XX wieku, red. Anna
Kozak, Tadeusz Majda, Warszawa: Muzeum Naradowe w Warszawie, 2008, s. 62.
22 Mieczysław Brzeżiński, Turcy, ich obyczaje i religia oraz kraje tureckie w Europie, Warszawa: skład
główny w księgarni G. Centnerszwera, 1900, s. 31.
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Birçok Polonyalı seyyah, eserlerinde özellikle İstanbul’da sık sık gördüğü
irili ufaklı çeşmelere dikkat çekerek suyun ve çeşmelerin Osmanlı
kültürünün önemli bir öğesi olduğunu belirtmiştir. Mesela 1839’da Kudüs’e
hac yolculuğu için Osmanlı topraklarında seyahat eden Mohylew Baş
Piskoposu Ignacy Hołowiński, İstanbul’da gördüğü çeşmeler için “bunlar
sadece susayanlara hizmet etmez, aynı zamanda İstanbul’un süsüdür,
çünkü mermerden yapılmışlardır” diyecektir.[23] Ayrıca bunların duvara
yapışık olanlarından bağımsız yapılanlarının oldukça güzel olduğunu
vurgular. Yine bu çeşmelerde ya ünlü şairlerin mısraları ya da Kuran’dan
“su her şeye hayat verir” ifadesinin yazıldığını da ekler. Ayrıca çeşmelerde
zincirle bağlı bardaklarla, çeşmenin başında birilerinin bulunduğunu
ve bu kişilerin bilinçli bir şekilde burada ücretsiz olarak susayanlara su
verdiğini belirtir.

Resim - 16

23 Ignacy Hołowiński, Pielgrzymka do ziemi świętej, St. Petersburg: Nakładem B. M. Wolﬀa, 1853,
s. 59.
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Osmanlı medeniyetinde su ve sağlık ilişkisinin en büyük unsurlarından
birisi olan hamam görselleri de Polonya kaynaklarında dikkat
çekmektedir. Bunlardan anonim ve 18. yüzyıl sonu veya 19. yüzyıl
başlarında resmedildiği anlaşılan canlı bir tasvirle bir Osmanlı hamamını
ve hamamdaki nizamı gösteren aşağıdaki resim oldukça ilgi çekicidir
(resim-17).[24] Günümüzde Varşova Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan
bu ve bundan sonraki hamam görselleri içerisinde mermerden yapıldığı ve
kubbeli olduğu görülen hamamda, 15 kişilik bir erkek grubu bulunmakta,
kurnadan su alarak kendini yıkayan Osmanlı erkeklerinden, tellakların
göbek taşında keselediği erkeklere kadar farklı ﬁgürler tasvir edilmektedir.
Hayali olarak çizilen resimde hamamlarda giyilen meşhur takunyaların da
özellikle vurgulu bir tarzda resmedildiği görülmektedir.

Resim – 17

24 Hamam, Bain turc, BUW, Gabinet Rycin, Inw.zb.d. 13624. Ayrıca bkz. Wojna i pokój. Skarby
sztuki tureckiej ze zbiorów polskich od XV do XIX wieku, Katalog wystawy, Warszawa: Muzeum
Narodowe, 2000, s. 305.
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Osmanlı toplumunda hamam kültürü üzerine bir diğer görsel, hamama
giden hanım ile onun esmer hizmetlisini/halayıkını konu alan resimdir
(resim-18).[25] Anonim olan bu resimde yüzünün büyük kısmını dahi
kapatan Osmanlı kadınları, hamam için gerekli eşyaların olduğu
bohçasıyla hamama doğru yola koyulmuş gözükmektedir. Hamamla ilgili
dikkat çekici görsellerden diğer ikisi ise hamam çalışanları olan tellak
ve natır tasvirleridir (resim-19-20).[26] Yine anonim olan bu tasvirler de
bundan yaklaşık iki yüzyıl önce Osmanlı hamam kültürünü sergilemesi
bakımından kıymet taşır.

Resim - 18

25 Turczynka ze służącą w drodze do łaźni, BUW, Gabinet Rycin, Inw.zb.d. 13372.
26 Anonim Grek działający w Stambule, Łaziebny, BUW, Gabinet Rycin, Inw.zb.d. 13583;
Anonim Grek działający w Stambule, Łaziebna, BUW, Gabinet Rycin, Inw.zb.d. 13584.
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Resim - 19 -20

Osmanlılarda hamam manzaralarının en canlı tasvirlerinden bir diğeri de
Raczyński’nin eserinde, hamamda keselenen, yıkanan bir grup erkeğin
betimlendiği görseldir (resim-21).[27] Eserinde aynı zamanda Ayasofya
Hamamı’nın planına da yer veren Raczyński, Türk hamamlarından
övgüyle bahseder (resim-22):[28]
Sarayın birinci kapısının yanında Ayasofya Hamamı olarak adlandırılan halk
hamamı var. Bu bina özenle düzenlenmiş, yüzlerce kişi birlikte yıkanabiliyor.
Hamama yıkanmaya gelenlerin giysilerini çıkardıkları birinci salon otuz ayak
yüksekliğinde ve yerler mermerle döşenmiş, ortasında yazın insana hoş bir serinlik
veren fıskiye bulunuyor, yıkananlar havasızlıktan korkmazsa, hamama gelenler için
üzerinde minder bulunan hasırdan örülmüş geniş ahşap sedirler duvar kenarlarını
baştan başa kaplıyor. Orada soyunduktan ve peştamala sarındıktan sonra ayağıma
takunyaları giydim, hamam başı, yani hamamcı bana uzun süre kalamadığım
aşırı sıcak küçük odayı gösterdi; fakat birdenbire çok yüksek sıcaklıktaki bir odaya
girdiğim için zor nefes aldım. Kısa süre sonra Reumer Termometresi’ne göre
sıcaklığın 32 derece olduğu mermerden yapılmış geniş sekizgen salona ulaştım.
Salonun etrafı dört łokieć (dirsek) genişliğinde idi, ortasında ise beraber banyo
27 Raczyński, Dziennik podróży do Turcyi odbytej w roku MDCCCXIV, gravür no: 22.
28 Raczyński, Dziennik podróży do Turcyi odbytej w roku MDCCCXIV, gravür no: 23.
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yapanlar için rengarenk mermerlerle döşenmiş, birkaç on inç yükseklikte bölmeler
yapılmış. Bu denli şiddetle ısıtılan hamamda birdenbire insanın yüzünden ve
bütün vücudundan ter boşalıyor, yıkanan kişinin önünde duran sakat hizmetli,
yünden yapılmış oldukça sert bir keseyi eline geçirdikten sonra yıkananların
bütün vücudunu keseliyor. İkinci hizmetli kokulu sabun köpüğüyle doldurulmuş
bir tası yıkananların üzerine döktükten sonra ipek gibi yumuşak Ankara keçisi
yünüyle ovuyor, iki üç kez bunu tekrarlıyor. Türkler yıkandığında hamamcı, daha
sonra yıkananların bütün uzuvlarını çekiyor ve son olarak da ensesine oldukça
sert bir şekilde vuruyor. Tecrübe etmek istediğim bu duygu hiç de hoş değildi.
Yıkanma işi bittikten sonra kısa süreliğine daha az ısıtılmış ilk odaya geçtim,
burada Reaumur Termometresi’ne göre 24 derece sıcaklık olmasına rağmen pek hoş
olmayan bir üşüme hissettim, en sonunda giysilerimi bıraktığım kısma döndüm,
burada masa, şeker, kahve ve pastalarla doldurulmuş haldeydi.
Savara Bey, Mısır seyahatinde Doğu’nun buharlı hamamlarının hoşluğunu
övmesi nedeniyle genellikle eleştirilmişti. Böylesi bir eleştiri bana haksız geldi,
çünkü buharlı hamamlar insanda çok hoş duygular uyandırıyor.
Kadınların birbirlerini davet ettikleri kendilerine mahsus hamamları var.
Doğu’daki bu tutku, hatta kıskançlık öylesine şiddetli, öylesine kuşkulu ki onları
bu eğlenceden alıkoymak mümkün değil, çünkü hamam Muhammed’in kanunuyla
emredilmiştir ve mahkeme huzurunda, kocasının belirli bir süre hamama gitmesine
izin vermediğini ifade ettiğinde, her Türk kadınının boşanma hakkı vardır.
Yukarıda dile getirdiğim derecelerde bu hamamları ısıtıyorlar. Bu aşırı ısıtılmış
havada vücudun bütün gözenekleri açılıyor, hamamın heryerini kaplayan buhar
ise baştan aşağı gözeneklere ulaşıyor, vücut bu şekilde öyle harikulade temizleniyor
ki bu konuda temizlik düşkünü Avrupalı kadınlar, Türk kadınlarıyla kıyaslanamaz
bile.[29]

29 Raczyński, Dziennik podróży do Turcyi odbytej w roku MDCCCXIV, s. 37-38.
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Resim – 21

Resim - 22
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Bu gibi örnekler üzerinden bakıldığında Osmanlı ülkesini görmüş ve
onu çeşitli yönleriyle resmetmiş Polonyalıların Osmanlı su kültürü
üzerine çizdikleri görsellerden Osmanlılar için suyun önemi ve bunun
birçok sahaya nasıl yansıdığını müşahede etmek mümkündür.[30] Bazı
seyahatnamelerde de görüldüğü üzere birçok Polonyalı, Osmanlı
ülkesindeki ikameti esnasında hamamlara gitmiştir. Hamamın insan
üzerindeki etkisi düşünüldüğünde ve bir rahatlama ve temizlenme aracı
olarak bakıldığında birçok Polonyalı hamam kültüründen hoşlanmış
gözükmektedir. 1790’da İstanbul’a gelen Stanisław Małachowski burada
geçirdiği zamanlarda birkaç kez hamama gitmiş, hamamda yapılan
işlemleri detaylarıyla anlatmış, hamam çıkışı “öyle haﬁﬂemiş, öyle
sağlıklı hissettim ki sanki yeniden doğmuş gibi oldum” diye yaşadığı
rahatlamayı ifade etmiştir.[31] Yine 1839’da Kudüs’e hac yolculuğu için
Osmanlı topraklarında seyahat eden Mohylew Başpiskoposu Ignacy
Hołowiński, uğradığı şehirlerde gittiği hamamlara da kitabında yer
vermiş, İstanbul, Bursa, Ürdün gibi yerlerde kaplıca hamamlarını da
ziyaret etmiştir. Aşırı sıcak hamamların ve şifalı sularının birçok hastalığa
ve sağlıklı yaşama iyi geldiğini belirtmiştir.[32] Yukarıda bahsedildiği üzere
Raczyński de Türk hamamlarını oldukça övmektedir. 18. ve 19. yüzyılda
pek çok açıdan Türklerin Avrupa’da negatif imaja sahip olduğu veya
Batılı medeniyetlerce Batılı değerler ölçütünde algılandığı düşünülürse,
(Polonya da buna dahil olarak) buna rağmen hamamların, çeşmelerin
genel itibariyle beğeni toplaması bu imajdan ayrı olarak Polonyalıların
nazarında da Osmanlı kültüründe suya dair elementler olumlu bir imaja
sahiptir ve iyi bir yer bulmuştur denilebilir.[33] Diğer yandan hamam
kültürünü Türklerin burada zaman geçirmeyi sevdiği bir yer, bir mekan
olarak ancak bir tembellik göstergesi olduğu şeklinde yorumlayanlar da
vardır.[34] Fakat seyyahların pek çoğu için hamam Osmanlı kültürünün
30 Bildiride kullanılan görsellerin bazıları şu kaynaklarda da gösterilmektedir: Wojna i pokój.
Skarby sztuki tureckiej ze zbiorów polskich od XV do XIX wieku, Katalog wystawy, Warszawa: Muzeum
Narodowe, 2000; Orientalizm w malarstwie rysunku i graﬁce w Polsce w XIX i 1. połowie XX wieku,
red. Anna Kozak, Tadeusz Majda, Warszawa: Muzeum Naradowe w Warszawie, 2008; Polonya
Sanatında Oryantalizm, ed. Tadeusz Majda vd., İstanbul: Pera Müzesi Yay., 2014; Uzak Komşu Yakın
Anılar Türkiye-Polonya İlişkilerinin 600 Yılı, (İstanbul: Sakıp Sabancı Müzesi Yay., 2014)
31 Mesela bkz. Stanisław Małachowski, Pamiętniki Stanisława hr. Nałęcza Małachowskiego, wyd.
Wincenty hr. Łoś, Lwów: Nakładem i drukiem A. J. O. Rogosza, 1876, s. 38.
32 Hołowiński, Pielgrzymka do ziemi świętej, s. 23, 68, 270.
33 Bu konuda yapılmış bir çalışma için bkz. Aleksandra Niewiara, Wyobrażenia o narodach w
pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku, Śląsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000, s.
183-194, ve hamamla ilgili olarak bkz. s. 193.
34 Mesela bkz. Brzeżiński, Turcy, ich obyczaje i religia oraz kraje tureckie w Europie, s. 28-31.
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güzel bir örneğidir. Nitekim Türk hamamı Polonya’da da ilgi görmektedir
ki 1777’de İstanbul’da Boscamp’ın elçilik heyetinde bulunan ressam ve
mimar Kamsetzer’den Polonya Kralı Stanisław August Poniatowski
(1764-1795) Varşova’da bir Türk hamamı inşa etmesini istemiştir. Ancak
bu plan gerçekleşemeyecektir.[35]
Sonuç olarak bu çalışmada sadece birkaç örnek verilmekle iktifa edilen
Osmanlı su kültürünün öğeleri, Osmanlı topraklarında bulunmuş
Polonyalıların görsel ve yazılı anlatımlarında geniş yer bulmuştur
denilebilir. Aynı zamanda Osmanlı ülkesinde bulunan Polonyalılar
Osmanlı su kültürünün simgeleri olan çeşmelere, su kemerlerine,
hamamlara eserlerinde geniş yer vermişlerdir. Elbette bu görsellerde
gerçek ve günümüz görünümleriyle kıyaslandığında yapısal olarak
büyük benzerlik olsa da bazı detaylarda farklılaşma müşahede edilebilir,
süslemeler aslına uygun olmayabilir. Bu durum algı farklılığı nedeniyle
oluşmuş olma ihtimali ile birlikte, bu eserleri gören kişilerin kısa süre
içerisinde bu çizimleri yaptığı da göz ardı edilmemelidir. Yani görülen
birtakım farklılıkların çizimlerin kısa sürede yapılmış olmasından
kaynaklandığı söylenebilir. Diğer yandan bu yapıların zaman içerisinde
bazı değişikliklere uğradığı da gerçektir.
Burada sunulan görseller, 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı dünyası ve kültürünü
Polonyalıların cephesinden tasvir eden zengin kaynaklar olarak
yorumlanabilir. Çalışmalar Polonyalıların Osmanlı kültürünü algısına dair
veriler de sunar. Bu kamusal su yapıları esasında Polonyalıların nazarında
kültürel geleneklerin bir göstergesi olarak Türklerin geleneklerini ve
yaşam tarzlarını da sergilemektedir. Tarihi kayıtlarda daha ziyade olumlu
anlatımların sergilendiğini söylemek mümkündür. Ayrıca bu görseller
sayesinde söz konusu edilen yapıların geçmiş zamandaki hallerini görmek
de mümkündür. Oldukça dikkat çeken hamamlar noktasında Avrupa’da
veya Polonya’da bulunmayan bu yapıların nasıl bir düzen içerisinde
işlediğini göstermek amacıyla da tasvirlerinin çizildiği söylenebilir. Henüz
fotoğraf makinasının icat edilmediği dönemlerde gravür ve resimlerin
geçmişi günümüze taşıma imkânını sağladığı düşünülecek olursa, kısıtlı
sayıda var olan söz konusu görsellerin kıymetli birer tarihi vesika olduğu
vurgulanmalıdır. Aynı şekilde Osmanlı kültürü içerisinde ayrı bir yeri olan
suyun Osmanlı medeniyetine yansımaları olarak görülebilecek çeşme,
su kemeri ve hamamlar üzerinden Polonyalıların Osmanlı su kültürünü
35 Jan Reychman, Orient w kulturze polskiego oświecenia, Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład
Naradowy Imienia Ossolińskich, 1964, s. 133-134.
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genel itibariyle olumlu anlatımlarla ifade ettiğini görmek mümkündür.
Oldukça süslü çeşmelerin şehrin her yerinde bulunuşu, bunların halka
hizmet aracı olması, kaydedilen ve takdir edilen hususlardır. Aynı
zamanda bu çeşmeler gerçekten şehirleri süsleyen mimari yapılardandır.
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Water and Health in Polish Idioms
Abstract
Polish, like Turkish, is a rich language in terms of idioms. Especially, there are
many expressions including water and health subject. In this study, Polish idioms
about water and health which add beauty, charm and vitality to the narration will
be discussed and their meanings will be explained. In addition, the paper presents
the diﬀerences between metaphorical and real expressions of Polish idioms, and in
semantic context, makes some comparisons between Polish and Turkish idioms.

Dünyada konuşulan tüm doğal dillerde deyimlerin önemli bir yeri vardır.
Geçmişten günümüze kadar sosyolojik, psikolojik, tarihi ve felseﬁ gibi pek
çok açıdan incelemeye konu olan dil yapıları olmuştur. Kimin tarafından
söylendikleri belli olmasa da herkes tarafından anlaşılır. Hiç kuşku yok ki,
deyimler toplumun geçmişini, kültür birikimini, yaşam biçimini, gelenekgöreneklerini, değerlerini ve hatta inançlarını içinde barındırır.
Deyimler duygu ve düşünceleri alışıldık anlatım biçimlerinden farklı
bir yöntemle, bir başka deyişle hoşa giden ve dikkat çeken bir anlatım
tarzıyla ortaya koymayı amaçlar. Böylece anlatım gücünü artırır, kavram
zenginliği yaratır. En az iki sözcükten oluşan, kalıplaşmış, kısa ve özlü
anlatım araçları olan deyimler genellikle gerçek anlamlarından uzaklaşan
sözcüklerden oluşur. Az sözcükle çok şey anlatan deyimler bu özelliği
itibariyle aynı zamanda dilde en az çaba yasasının bir pratiği sayılır.
Arş. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Leh
Dili Edebiyatı Anabilim Dalı

*
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Burza w szklance wody (bir bardak sudaki fırtına): Türkçede “bir bardak
suda koparılan fırtına” şeklinde açıklanan bu deyim “önemsiz nedenden
dolayı çıkan kavga; tepkinin neden olan faktörlere karşı çok şiddetli
olması”[1] anlamına gelir. Bu deyimin kaynağı iki asrı aşkın bir süre
önce her şeyin yolunda olduğu sakin, huzurlu San Marino Prensliği’nde
meydana gelen isyandır. Yüzyıllar boyu San Marino sakinleri bağımsızlık
ve egemenliğe olan bağlılıklarıyla ünlüydü. Askeri olarak çok daha büyük
ve güçlü olan ülkeleri başarıyla fetheden birçok Avrupa devletlerinin istila
girişimlerine rağmen, San Marino temsilcilerinin olağanüstü müzakere
becerileri ve bölge sakinlerinin kararlılığı sayesinde ülke bağımsız kalmayı
başarmıştır. Ancak bu, ülkede hiç isyanın olmadığı anlamına gelmez. 18.
yüzyılın sonlarında ayaklanmacılar hareketlenir, bir isyan başlatır ama
hızlı bir şekilde bastırılır. İsyancılar ele geçirdikleri iktidarın keyﬁni sadece
bir gün sürebilir. Çok kısa sürse de bu durum dünya çapında çok büyük
yankı uyandırır. Neredeyse sadece bir gün süren bu tatsız hadise tam bir
hafta boyunca herkesin ilgi ve kaygı odağı olur. Aydınlanma dönemine
ait Fransız ﬁlozof Montesquieu bu durumu “bir bardak sudaki fırtına”
olarak betimler. Günümüz Polonyasında “bir hiç için yaygara koparmak”
anlamına gelen “wiele hałasu o nic” eş anlamlı deyim olup sıkça kullanıldığı
görülür.[2]
Czuć się jak ryba w wodzie (sudaki balık gibi hissetmek): Çok sağlıklı
olmak anlamına gelen bu deyim Lehçede balığa, Türkçede ise “turp gibi
sağlam olmak” deyimiyle birlikte turpa benzetilerek vurgulanır. Bazen de
“kendisine uygun ya da kendini rahat hissettiği bir ortamda bulunmak”[3]
anlamından yola çıkarak mesleklerin kişiye uygun olmasıyla, kişinin
mesleğinden memnun olmasıyla ilgili kullanıldığı da görülür. Bir balığın
bulunabileceği en uygun yer elbette bir suyun içidir. Bir aşçının meslek
alanı olarak mutfakta, doktorun hastanede, öğretmenin okulda olması
gibi. Deyimin bir diğer kullanım alanı da kişinin kendisini çok rahat ve
özgür hissettiği yer ya da anla ilgilidir.[4]
Nie umywać się do czegoś/kogoś (birisi/bir şey gibi olamamak):
“Birisiyle/bir şeyle kıyaslanamaz durumda olan, rakip olamayan,
1 Anna Kłosińska, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz, Wielki słownik frazelogiczny PWN z przysłowiami,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, s. 28.
2 http://www.edusens.pl/ edusensownik/burza-w-szklance-wody-albo-kleby-dymu-wzniecone-w-kadziczyli-wiele-halasu-o-nic
3 Kłosińska, Sobol, Stankiewicz, a.g.y., s. 457.
4 https://www.polskatradycja.pl/folklor/przyslowia/czuc-sie-jak-ryba-w-wodzie.html
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birisinden/bir şeyden daha kötü olmak”[5] anlamında kullanılır. Deyimin
bir batıl inançtan geldiği söylenebilir. Çok önceleri insanların nehirlerde ya
da göllerde yıkandığı söylenir. Bu deyimde Polonya’nın yanı sıra Rusya’da
da şifalı olarak kabul edilen nehirlerde yıkanma geleneği anılır. İnanca
göre tedavi ettiği düşünülen şifalı suda kim yıkanırsa bir önceki kişinin
tüm iyi özelliklerini alır. Böylece son yıkanan kişi daha iyi niteliklere
sahip kişi olurdu.[6] Deyimde suyla ilgili şeyin ne olduğu sorusu akıllara
gelebilir. Türkçe karşılığı yıkanmak olan “umyć się” ﬁiliyle deyimde geçen
“umywać się” arasında şöyle bir ilişki vardır: Umyć się (yıkanmak) günlük
hayatta kullanılırken umywać się sadece konu edilen deyimde kullanılır.
Türkçede de yine suyla ilgili olarak söz konusu deyimin karşılığı “eline su
dökememek”tir.
Osoba/rzecz czystej wody (temiz su insanı/objesi): Su, burada duruluğu,
saﬂığı temsil etmektedir. Dolayısıyla söz konusu deyim, özne eğer
bir kişiyse, o kişinin herkese örnek gösterilecek kadar iyi ve yetenekli
olduğunu, bir nesneyse sınıfının en iyisi olduğunu anlatmak için kullanılır.
Przepaść/zniknąć jak kamień w wodę/w wodzie (suya taş gibi düşmek
/ sudaki taş gibi kaybolmak): “Ardından iz bırakmadan kaybolan ve
hiçbir haber alınamayan kişiler için kullanılır.”[7] Zihinlerde suyun uzak
kısımlarına herhangi bir nesnenin atıldığı ve o nesnenin yerini bulmanın
ne kadar zor olduğu canlandırıldığında, deyimi açıklamak daha kolay
olacaktır. Bir şeyin ardından hiç iz kalmaması ya da birisinin habersiz
ortadan kaybolmasını ifade eden bu deyimin Türkçe karşılığı “sırra kadem
basmak”tır.
Wyjść na czymś jak Zabłocki na mydle: 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın
başında yaşayan Polonyalı toprak sahibi Cyprian Zabłocki’nin hikâyesinden
yola çıkarak dile geçen bir deyimdir. Zabłocki toprak sahibidir ve yaşamı
romantik döneme denk gelir. Yaşam hikâyesi romantik bir öykü gibidir.
Tıpkı diğer romantik kahramanlar gibi Zabłocki de feci bir yenilgiye
uğramasına rağmen, ölümsüz ün kazanmış, popüler bir deyimsel ifadeyle
ölümsüzleştirilmiştir.

5 Stanisław Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wiedza powszechna, Warszawa, 1985, s. 454.
6 Katarzyna Kłosińska; Skąd się biorą frazeologizmy? Źródła frazeologizmów i mechanizmy frazeotwórcze,
Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2016, s. 27.
7 Piotr Müldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Świat Ksiązki, Warszawa,
2004, s. 290.
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Girişimci bir kişi olan Zabłocki servet sahibi olma hayali kurar. Bir gün
aklına sabun üretme ﬁkri gelir. O dönemler Avrupa’da sabunun değeri
yeni yeni anlaşılır olmuştu. Önceleri sabun sadece çamaşır yıkamak veya
yaraları temizlemek için kullanılırdı. 19. yüzyılda ise sabun kullanarak
yıkanma ﬁkri doğmuştu. Zabłocki kazancını artırmak için ürettiği
sabunları yurtdışına satmaya karar verir. Tüm ürünler Polonya’nın
sahil kenti olan Gdańsk’tan Prusya sınırına su yolu ile götürülecektir. O
zamanlar Prusya Polonya’yı parçalayan üç devletten biridir. Bu yüzden
hırslı, ama aynı zamanda zeki ve yurtsever olan Zabłocki gümrük
paralarıyla daha fazla istilacılara kazandırmamak için yükü gizlice
geçirmek ister. Eğer sabun dolu yükü birbirine bağlanmış su geçirmez
sandıklar içinde gümrük muhafızlarından gizlerse ve tekne onları suyun
altından çekerse ücret ödemekten kurtulacağını düşünür. Ancak Prusya’ya
vardığında sandıkların delik olduğu, suyun içerdeki tüm sabunu eritmesi
sonucu sandıkların boşaldığı ortaya çıkar. Böylece Zabłocki tüm servetini
kaybeder. İlk başlarda onun bu hikâyesi uyarı, nasihat, ikaz için kullanılırdı.
Zamanla basitleştirilerek deyim haline getirildi. Bugün “wyjść na czymś jak
zabłocki na mydle” deyimi kar elde edileceği yerde beklenmedik biçimde
zarar etmek anlamına gelir.[8] Türkçede “daha fazlasını kazanacağını,
daha çoğunu elde edeceğini umarken, elindekinden olmak” anlamında
kullanılan Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimiyle eş
anlamlıdır.
Wylać dziecko z kąpielą (çocuğu banyo suyuyla atmak): “Bazı şeylerin
veya durumların sadece olumsuz özelliklerini ortadan kaldırmak
isterken, her şeyi berbat eden çok sert önleyici yöntemler uygulamak”[9]
demektir. Orta Çağın son dönemlerinde veba salgını sonrasında hastalığa
yakalanmanın çok kolay olduğu düşünülen hamamdan ateşten kaçar gibi
uzak duruluyordu. Evde banyo yapmak ise basit bir mesele değildi. İlk
önce kuyudan veya nehirden su getirmek ve o suyu büyük uygun kaplarda
ısıtmak gerekiyordu. Büyük küvet doldurulduktan sonra ilk ve temiz suda
banyo yapma ayrıcalığına sahip tek kişi olarak ailenin başı olan erkek suya
girerdi. Aile reisinden sonra biraz soğumuş da olsa aynı suya büyük oğullar
ve aileye ait diğer erkekler girerdi. Daha sonra aile hiyerarşisine uygun
olarak sırayla kadınlar, çocuklar ve bebekler girerdi. Sıra bebeklere gelene
kadar su o kadar kirlenirdi ki, içinde neredeyse görünmez olurlardı.[10]
8 http://www.edusens.pl/edusensownik/wyjsc-jak-zablocki-na-mydle
9 Kłosińska, Sobol, Stankiewicz, a.g.y., s. 92.
10 https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Wylac-dziecko-z-kapiela;18950.html (Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski)
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Küvetten su boşaltılırken yanlışlıkla çocukların da dışarı atılması tehlikesi
ile hikayeleştirilen deyimin Türkçe karşılığı olarak “kurunun yanında
yaşı da yakmak” ya da “kaş yapayım derken göz çıkarmak” gibi deyimler
sunulabilir.
Spływać jak woda po kaczce (ördeğin üzerinden suyun akıp gittiği gibi
akmak): Deyim “bir kişinin bir meseleyle ilgilenmesini beklememize
rağmen hiç oralı olmaması”[11] anlamına gelir. Deyim ördek tüyünün
özelliği hatırlatıldığında çok daha anlamlı hale gelecek. Ördekler suyu
emmeyen tüyleri sayesinde suda batmadıkları gibi üzerine damlayan sular
da tüylere hiç bulaşmadan hızlıca kayarak akıp gider. İşte buradan yola
çıkarak insanın bir durum karşısında kayıtsız kalışını, aldırış etmemesini
ifade eder bu deyim. “Spływać jak woda po gęsi” (kazın üzerinden suyun
akıp gittiği gibi akmak) aynı anlama sahip bir diğer deyimdir.
Wyprowadzić coś/kogoś na czyste wody (birisini/bir şeyi temiz sulara
götürmek): Deyimde söz konusu eğer insansa, bir diğer ifadeyle birisini
temiz sulara götürmek şeklinde kullanılıyorsa, o kişiyi tedavi etmek,
iyileştirmek anlamını taşır. Eğer söz konusu cansız bir şeyse, bu kez
sorunları aşıp şartları daha da iyi hale getirerek ve gelişme sağlayarak
işleri yoluna koymak anlamına gelir.”[12] Yeri gelmişken konuyu su ve
sağlık ilişkisi açısından ele almak adına çok eski bir deyimden de söz
etmek gerek. O da pić wody (su içmek) deyimidir. Burada sudan kastedilen
mineralli sulardır. Bugün yine şifalı sular olarak kabul edilen mineralli
sularla insanların önceden tedavi edildiği bilinmektedir.
Morze czegoś (bir şeyin denizi): denize bakıldığında ucu bucağı yokmuş
gibi göründüğü için deyimde nitelediği şeyin bol miktarda olduğunu
vurgulanır. Türkçede de “derya deniz” denir, ama Lehçede bu deyim
“morze głów” (bir sürü baş, yani kalabalık), “morze wina, kawy” (bol
miktarda şarap, kahve), “morze uczuć” (duygu seli), “morze miłość” (sevgi
seli) şeklinde kullanıldığı da görülür. Kısaca, deniz Lehçe deyimlerde
engin olma özelliğiyle ön plana çıkar.
Morze do wypicia (içilecek deniz): Çok zor ya da bitmek tükenmek bilmeyen
işler için kullanılır. Örneğin, bir kişiye bir bilim dalı hakkında düşünceleri
sorulduğunda bu deyimi kullanarak yanıt verirse, onun anlaşılmasının
zor olduğunu söylemek istediği anlaşılmalıdır. Deniz ve içmek ile ilgili bir
diğer deyim de chcieć morze wypić (denizi içmek istemek)’tir. Gerçekte
11 https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=8058
12 Skorupka, a.g.y., s. 594.
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böyle bir şeyin mümkün olmadığı gibi deyim olarak da imkansızın istendiği
durumlar için kullanılır. Bu deyimin başka kullanım şekli de chcieć morze
wysuszyć yani (denizi kurutmak istemek)’tir. Burada denizin çok büyük
olma özelliği kullanılarak deyimlerin türetildiğini görmekteyiz.
Kropla drąży skałe (damla, kayayı aşındırır): “Sürekli tekrarlanan en
küçüğü dahil her bir çabanın önemli, büyük başarı halinde etki sağlayacağı
görüşünü ifade etmek için kullanılır.”[13] Su damlası oldukça küçüktür
ve aslında sert bir kaya üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ancak tek bir yere
sürekli damladığında kayayı aşındırabilir. Bu onun gücünden değil
sürekliliğinden kaynaklanır. Buradan hareketle motivasyonu ve inancı
vurgulayan bu deyim istikrarlı bir şekilde yapılan işin mutlaka sonuca
ulaştığını bildirir. Bazılarına göre deyim köken olarak İncil’den gelirken,
bazıları da Romalı şair Ovidius’un “taşı delen suyun gücü değil damlaların
sürekliliğidir” sözünden geldiğini iddia eder.
W zdrowym ciele zdrowy duch (sağlıklı vücutta sağlıklı ruh): Tahmin
edileceği üzere Türkçe karşılığı „sağlam kafa sağlam vücutta bulunur”
olan bu deyim ﬁziki sağlığına önem veren kişilerin strese karşı sağlam
oldukları, enerjik ve yaşama karşı istekli olduğu vurgulanır.[14] Bu özlü söz
19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında Polonya Sokół Jimnastik Örgütü’nün
mottosu haline gelmiştir.
Cicha woda brzegi rwie (sessiz su kıyıları aşındırır): Türkçedeki karşılığı
“durgun sular derinden akar”, “yavaş atın tekmesi pek olur” anlamlarına
gelen bu deyim görünüşte sakin, çekingen, sessiz olan, ama gerçekte
enerjik ve beklenmedik bir davranışıyla etrafındakileri şaşırtan kişiler için
kullanılır. Kısaca “sakin, sessizmiş, çekinden, içine kapanık gibi görünen
kişiler”[15]e atfen söylenen deyimdir.
Bunun dışında Yunan mitolojisinden Lehçeye geçen bir deyim paylaşmak
gerekirse, woda letejska’dan (Lethe suyu) söz etmek gerek. Deyimin
adı unutuş nehri Lethe’den gelmekte. Bu bir tür unutkanlığın sembolü
olmuştur.[16] Bazı Yunan inançlarına göre, ruhların da reenkarnasyondan
önce geçmiş yaşamlarını hatırlamamaları için bu sudan içmeleri gerekirmiş.
Hatta yaşam işlevlerinin aşırı ölçüde zayıﬂadığı, çok derin ve sürekli,
patolojik uyku durumu demek olan tıpta terim olarak kullanılan letarjinin
13 Katarzyna Kłosińska, Słownik przysłów - Przysłownik, Publicat Wydawnictwo, Poznań, 2011, s. 76.
14 A.g.y., s. 233.
15 Skorupka, a.g.y., s. 592.
16 https://klp.pl/mitologia/a-7281-3.html
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etimolojik açıdan bakıldığında kökeninin buna dayandığı söylenmektedir.
Ayrıca rivayete göre bu nehirden su içen insanlar geçmişte yaşadığı tüm
acıları unutur, yalnızca güzellikleri, sevinçleri hatırlar, çok mutlu olur,
kötülük ve çirkinlikler de yok olur. Mitolojide de suyu temsilen nehrin
sağlık ve mutluluk kaynağı olarak kabul edildiği görülür.
Dziesiąta woda po kisielu (kisiel tatlısından sonra onuncu su / onuncu
bardak): Kisiel patates unu, meyve suyu, su ve şekerden yapılan yarı
akışkan, yoğun olmayan bir tatlının adıdır. Deyim akrabalık bağı olan
kişiler için kullanılır, ancak onuncu bardak ifadesinden de anlaşılacağı
üzere bu kişiler uzaktan akrabalardır ve Türkçede “dış kapının dış
mandalı” deyimine karşılık geldiği söylenebilir. Tatlıdan kalan artıklara
bakıldığında çok az özü olan renginin soluk olduğu söylenir. Bu yüzden
deyim “yakınlığı az olan, uzaktan akraba”[17] demektir.
Wybierać się jak sójka za morze (alakarga gibi denizötesi için yola
koyulmak): Yola çıkmak için uzun uzun hazırlanıp sonunda hiçbir
yere gidememek anlamında kullanılan bu deyimin başkahramanı olan
alakargayı, onun karakteristik özelliklerini ele almak gerek. Sonbaharda
ormanlık bölgelerde her an sıcak ülkelere gitmek istiyormuş gibi
görünerek küçük sürüler halinde bir araya gelirler, ama aslında sadece
kısa mesafe giderler. Gerçekte, bu kuşlar yerleşik bir yaşam sürer ve asla
sulak alanlardan uzaklaşmaz. Bu yüzden bir yerlere yolculuk planlanıp
hazırlıkların ona göre yapılmasından sonra hiçbir yere gidilemediğinde bu
deyim kullanılır.
Jak pragnę zdrowia (sağlığı arzuladığım gibi/kadar): insanın en büyük
arzusu yaşama arzusudur ve bu yaşamını en iyi, en sağlıklı biçimde
sürdürmek ister. İnsanoğlu için sağlıklı olma isteği en içten, en doğal
dürtüdür demek yanlış sayılmaz. Söz konusu deyim ise konuşan bir kişinin
yalan şeyler söylemediği, doğruları konuştuğu anlamını taşır. Böylece
sağlığı arzulamanın gerçekliği kadar konuşulanların gerçek olduğu ifade
edilmek istenir.
Wypływać/puścić się na szerokie/wielki wody (engin sulara yüzmek): bu
deyim düşünüp taşındıktan sonra bir işe girişmek anlamına gelir.[18] Ama
bu iş, szeroki/wielki (engin) sıfatlarından da anlaşılacağı üzere çok geniş
çapta olan ya da hızlı bir tempoyla başlanan bir iştir. Ünlü olmak, kariyer
yapmak, herkes tarafından bilinmek deyimin diğer anlamları arasındadır.
17 Kłosińska, Sobol, Stankiewicz, a.g.y., s. 625.
18 Słownik języka polskiego, Tom III, Panśtwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1983, s. 831.
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Wypływać na czyste/spokojne wody: (temiz/sakin sulara yüzmek):
Deyimden de anlaşılacağı üzere çalkantılı sulardan sonra artık sakin sulara
yüzmek söz konusudur. Buradan hareketle bu deyimin problemlerin,
engellerin üstesinden gelmek, işleri yoluna koymak, güç durumdan
çıkmak demek olduğu söylenebilir.[19]
Kropla w morzu (denizde bir damla): Miktar olarak çok az olma
durumunu, son derece yetersizliği açıklar bu deyim. Türkçedeki karşılığı
olarak “denizde bir kum tanesi” deyişi verildiğinde aslında iki dil arasında
deyimler bağlamında yakınlığın bir yerde yakalandığı ifade edilebilir.
Na świętego Grzegorza idzie zima do morza (Aziz Grzegorz için kış
denize gider): Bu deyiminde hikayesi şu şekildedir. Grzegorz 540 yılında
Roma’da aristokrat ailede doğar. Babası Aziz Gordian, annesi ise Aziz
Sylwia’dır. Daha sonra Doğu İmparatorluğu’nun yetkisi altındaki Roma
eyaletinin yüksek rütbeli memuru statüsüne gelinceye kadar çeşitli
devlet dairelerinde bulunur ve 575 yılında kiliseye katılır. 577’de Papa II.
Benedikt, Grzegorz’u Roma Kilisesi’nin diyakozu olarak atar, 579’da da
Papa II. Pelagius onu Doğu Roma İmparatorluğu’nun temsilcisi yapar.
7 yılını bugün İstanbul’un bulunduğu topraklarda geçirir. Ardından
Papa’nın kişisel sekreteri olur.
7 Şubat 590’da Papa II. Pelagius öldükten sonra yerini Grzegorz alır.
Gregorz’un papalığı 15 yıl sürer. Grzegorz, 12 Mart 604’te ölür ve geleneksel
takvimde onun bayramı bugüne denk gelir. Batı Kilisesi’nin dört büyük
doktorlarından biridir. Ortaçağ’da ona „Yüce” lakabı verilmiştir. Aziz
Grzegorz, Polonya’da 15. yüzyılın başlarında kurulan ilk ve ortaokul
öğretmen ve öğrencilerin başında durmuştur. Onlara okuma, yazma ve
din öğretmiştir. Yeni eğitim öğretim dönemi bu okullarda 12 Mart’ta, yani
Aziz Grzegorz gününde başlardı. Polonya’da hala bir gelenek olan isim
günü için takvimi bakıldığında 12 Mart’ta kutlanacak isimler arasında
Grzegorz da yer almaktadır. Bunun yanında bir zamanlar 12 Mart baharın
habercisi olarak kabul edilmiştir. Bu deyimle birlikte iki farklı kültürün tek
bir deyimde birleşmesini görmekteyiz.[20]
Wiele/dużo wody upłynie w (Wiśle) (Vistül’de çok su akacak): Bir şey
gerçekleşmeden önce çok zamanın geçmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Akla ilkin Türkçedeki “köprünün altından çok sular aktı” deyimi
gelmekte, ancak burada çoğu şeyin değiştiği, eski durumların kalmadığı
19 Skorupka, a.g.y., s. 594.
20 http://www.swieta.biz.pl/dzien-sw-grzegorza/
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vurgulandığı için iki deyim arasında farklılıklar vardır.
Morzu wody dolewać (denize su eklemek): Bir işin gereksiz ve amaçsız
olduğu durumlarda kullanılır. Gerçekte zihinlerde eylem olarak denize su
ekleme canlandırıldığında deyimin böyle bir anlamı olması hiç de tesadüf
değildir. Benzer biçimde “wozić wodę do morza” (denize su taşımak) da
gereksiz işleri betimleyen deyimdir.
Dopóty dzban wodę nosi, dopóki ucho się nie urwie (sürahi sapı
kopmadığı sürece suyu taşır): Bu deyimde insanoğlunun sabrının ve
dayanıklılığının sınırlı oluşuna, kötü veya acı veren durumlara uzun süre
katlanamayacağı işlenir.[21]
Łowić ryby w mętnej wodzie (bulanık suda balık avlamak): Dilimizde de
kelime kelimesine aynı kullanılan bu deyim olumsuz bir anlam bildirip
karışık durumlardan yararlanarak kendi çıkarını sağlamak anlamına gelir.
Sonuç itibariyle suyun deyimler aracılığıyla Polonya kültürünü geniş
bir biçimde yansıttığı görülür. Aynı zamanda başka kültürden Lehçeye
geçmiş deyimlere bakıldığında deyimlerin aslında kültür alışverişinde bir
anlamda köprü görevini üstlendiği de kolayca fark edilmektedir.
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The Motive of the River of The Polish Positivists Author Eliza
Orzeszkowa’s Novel Entitled “Nad Niemnem” (On the Niemen)”
Abstract
The positivist period in Polish culture is between 1864-1890. After the repression of
the January Uprising, which broke out in 1864, Poland was occupied by its neighbors
Austria, Russia and Prussia. 1864 is also the date when the peasants living in Russianoccupied areas were freed. These two events led to the emergence of a completely
diﬀerent period in Poland, from the social, political, cultural and economic aspects.
Positivist intellectuals opposed the methods of organizing conspiracies, revolts and
secret treaties that they had applied to gain national independence by eliminating the
occupants of the previous period of their romanticism and focused on the purpose
of systematic work and territorial awareness regardless of the historical conditions.
According to positivist movement’s representatives, land and homeland are equal
elements. Therefore, the only way to make the country permanent is to take care
of the land of the motherland. Thus, instead of armed struggle with the occupying
forces, a more original and more rational method will be fought. In the novel of Eliza
Orzeszkowa’s Nad Niemnem published in 1888, following the January Uprising
disaster, in the second half of the nineteenth century it is reﬂected the broad picture
of Polish society. The author placed his work in two categories. The heroes in the ﬁrst
category are characterized by laziness, miscarriage and parasitism. The other group
includes hard-working people. The main subject of the activities of hardworking
people was the land.The main feature of the Lithuanian nature depicted in the novel
is the Neman River, which passes over the territory of Belarus, Lithuania and Russia.
The image of the river has a function of providing national integrity in the occupied
territories. In addition, the author underlines that the river is a value that will allow
people from all social classes to live a healthy and peaceful life by giving life to the
* Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü Leh Dili Edebiyatı Anabilim Dalı

53

TARİH VE KÜLTÜR PENCERESİNDEN
SU VE SAĞLIK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

land of the river, and in the light of this thought, she expressed her dreams for the
reconciliation between the social classes. The Neman river was shown as a source
of life for the history and traditions of the nations of Poland, Lithuania and Belarus,
who lived under the Polish-Lithuanian Union in the past. The positive heroes of
the work have embraced the understanding of serving the land in order to attain
a free and healthy Polish society, with the awareness of the historical and cultural
importance of the river and its healing power over Polish lands.

İnsanlık Kültüründe Suyun Önemi
Tarihten bu yana su, uygarlıkların gelişimini sağlayan temel unsurlardan
biri olarak öne çıkmıştır. Doğal su kaynaklarının, insan topluluklarının
oluşumu, ardından devlet yapısı altında birleşmeleri ve gelişim süreçlerini
sürdürmeleri üzerinde önemli bir işlevi olmuştur. Büyük nehir sularının
akış yönü, insanların varlıklarını sürdürebilecekleri yerleşim yerleri
bulma yolundaki arayışlarında pusula görevi görmüş; bunun yanı sıra
mesken edilen toprakların işletilmesi ve böylece ekonomik dengenin
sağlanması üzerinde büyük rol oynamıştır. İlk uygarlık olarak kabul edilen
ve “Irmaklar arasındaki ülke» anlamına gelen Mezopotamya’nın büyük
Fırat ve Kaplan Nehirleri’nin havzasında konumlanarak Sümer veya Asur
kültürlerinin gelişmesine olanak vermiş olması, bu konuda akla ilk gelen
örneklerden biridir. Benzer şekilde, öncesinde doğal koşulların insan
yaşamı için elverişli olmadığı Eski Mısır toprakları, Nil Nehri’nde düzenli
olarak taşkınların gerçekleşmesi ve bunun sonucunda tarımsal kalkınma
için gereken toprak hasatının sağlanmasıyla Antik Çağ’daki en büyük
medeniyetlerden birinin merkezi haline gelmiştir.
Pek çok kültürde olduğu gibi, Slav kültüründe de su, tüm varoluşun kaynak
noktası ve dünyanın temel yapıtaşı olarak değerlendirilmiştir. Doğaya ve
içinde barınan canlılara yaşam, canlılık ve güç sağlamasının yanı sıra, tüm
bunları iyileştirme özelliğine de sahip olan su, sıklıkla canlılık, doğurganlık
ve arınmayı sembolize etmiştir. İlk çağlardan bu yana baharın gelişini
müjdeleyen geleneksel ritüellerin temel unsurlarından biri olmuştur.
Vaftiz örneğinde olduğu gibi pekçok din, canlı ya da cansız varlıkları suya
batırmak suretiyle yeniden doğuşu simgelemiştir. Yine geleneksel niteliğe
bürünmüş pek çok büyü, kehanet ve şifa terapilerinde suyun kutsal
gücünden faydalanılmıştır. Su, dünyanın yaratılışına ilişkin mitlerde de
sıklıkla başvurulan bir imge olmuştur. Söz gelimi Yunan mitolojisi suyu,
bir dünyadan diğerine geçişi kolaylaştıracak bir araç olarak görmüştür.
Slav kabileleri, suyu “Tanrı’nın kız kardeşi”, “en eski çariçe” veya “su ana”
olarak adlandırmıştır. Ancak su, taşkınlara, yıkıma, can kaybına ve türlü
hastalıklara da neden olabildiği için, aynı zamanda yıkıcı bir unsur olarak da
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görülmüştür. Yine de suya ilişkin böylesi çift kutuplu bir tanımlamada, daha
çok olumlu yönde bir anlamlandırmaya odaklanıldığı fark edilir. Sözgelimi,
sel baskınları sonucunda eski varoluş biçimlerinin yok olmasının, aynı
zamanda kötülükler dünyası ve kötü enerjilerin de imha olmasına, böylelikle
doğanın canlanmasına, dirilmesine, daha düzenli yaşam biçimlerinin ortaya
çıkmasına, bunun da ötesinde varoluşsal bir arınmanın gerçekleşmesine
olanak doğurduğuna inanılmıştır. İnsan varlığının doğayla etkileşiminde
suyun ayrıcalıklı bir önemi vardır. “Gerek ilkel gerekse çağdaş insanın
algısında su, yaşamın temel kaynağı ve yenilenmeyi sağlayıcı özelliğiyle
doğadaki diğer elementler olan ateş, toprak ve havaya göre daha baskın
bir yer tutar.”[1] Geleneksel ve çağdaş toplumlarda kutsallığın yansımaları
üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmış din tarihçisi Micea Eliade suya ilişkin
düşüncelerini şu sözlerle kaleme almıştır:
“Su, içinde bütün olasılıkların yer aldığı, bütün tohumların gelişim
gösterdiği evrensel bir anavatandır (…) Varoluşun her bir katmanında
yaşam kaynağıdır..”[2]
Eski Slav mitolojisinde güneş, bereket, bolluk tanrısı olan Dajdbog’un adı,
etimolojik olarak dilimizdeki “yağmur” sözcüğünün Rusça karşılığı olan
“dojd” sözcüğü ile bağlantılıdır. Bu da güneş tanrısı Dajdbog’un yağmur veren, dağıtan, üremeyi gerçekleştiren işleviyle ilişkilidir. Üremenin erkeksi
başlangıcını, dölleme eylemini ve yaşamın devamını sembolize eder.
“Nehir suyu yağmurdan farklı olarak, yüksekten düşmez, yağmaz, düz olarak akar.
Kaynağı toprağın altındadır. Kaynağı kutsanır. Çeşitli kaynaklardan küçük veya
büyük nehirler fışkırıp, yeryüzünü sulayarak bolluk ve bereketi arttırırlar.”[3]

“Nad Niemnem”’de Nehir Teması
Polonyalı pozitivist yazar Orzeszkowa’nın “Nad Niemnem” (Neman
Kıyısında) başlıklı eserinde, Neman Nehri’nin tüm görkemiyle öykünün
merkezine yerleştirilmiş olduğu fark edilir. Yazarın, romanının başlığını
belirlerken doğrudan bu nehrin adını kullanmış olması da tesadüf değildir.
Günümüz Beyaz Rusya, Litvanya ve Rusya topraklarındaki ovalık arazi
1 Anna, Piliszewska, “Między realizmem a mistycyzmem: akwetyczne motywy w Dolinie
Issy Czesława Miłosza.”. Oblicza wody w kulturze. Humanitas. Studia Kulturoznawcze.
Akademia Ignatianum. Krakow: Wydawnictwocwto WAM, 2014, s. 207.
2 Piliszewska, a.g.y.,s.207.

3 Gönül,Uzelli, “Slav Mitolojisinde Suyun İzleri”. Sağlık ve Su Kültürü, İstanbul: Reis
Dijital Baskı Sistemleri, 2014, s.186.
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boyunca ilerleyen ve güçlü bir kıvrımla Baltık Denizi’ne ulaşan, kanal
sistemleri sayesinde Dinyeper, Vistül ve Pregola ile bağlantı kuran Neman
Nehri’nin, Doğu Avrupa insanının yaşantısı ve kültürü üzerinde önemi
büyüktür. Neman Nehri, 1569 - 1795 yılları arasında varlığını sürdürmüş
“Lehistan-Litvanya Birleşik Krallığı” sınırları içinde bulunan Polonya,
Litvanya ve Beyaz Rusya ülkelerinin coğraﬁ, tarihi, siyasal, ticari ve
kültürel açıdan bağlantı noktası olmuştur. “Lehistan-Litvanya Birleşik
Krallığı” yapılanmasının sınırları içinde Polonyalı, Litvanyalı, Rus, Kazak
ve Yahudi halkları bir arada yaşamaktaydı. Bunun yanı sıra,
14. yüzyılda Büyük Prens Vytautas desteğiyle Altınordu’dan kaçan Tatar
mülteciler bölgeye sığındı. Ardından 17. yüzyılda, Polonya Kralı III. Jan
Sobieski tarafından söz konusu devlet sınırları içinde yer alan bölgeye
çok sayıda Tatar da yerleştirilmiştir.”[4] Böylelikle “Lehistan-Litvanya
Birleşik Krallığı”’na ait olan geniş alan, farklı uluslardan, dinlerden ve
kültürlerden gelen insan topluluklarının yaşam merkezi haline gelmiştir.
Böylesine bir çeşitlilik, kültürel zenginliğe katkıda bulunmuş, ne var ki
yanı sıra birçok sorun da kaynağı olmuştur. 18. yüzyıl sonunda, “LehistanLitvanya Birleşik Krallığı”’nın Avusturya, Rusya ve Prusya tarafından
paylaşılmasının ardından ülkenin doğu bölgesi Rus yönetimi altına
girmiştir. Bu yönde bir olumsuz gelişmenin ardından, bağımsızlık yolunda
mücadele ülküsü, Polonya, Litvanya ve Beyaz Rusya halklarını bir araya
getirerek yeniden dayanışma içine girmelerini sağlamıştır. 1863 yılında
Çarlık Rusyası’na karşı düzenlenen Ocak Ayaklanması, üç farklı ulusal
kültürün idari yapısını yeniden bir çatı altında birleştirmeyi amaçlayan
siyasi-toplumsal etkinliklerin başında gelir.
Orzeszkowa “Nad Niemnem”’de, 1864 yılında patlak veren Ocak
Ayaklanması’nın ardından Rus Çarlığı işgali altına giren Litvanya
toprakları üzerinde yaşamakta olan Polonya toplumunun panoramik bir
tablosunu yansıtmıştır. Ocak Ayaklanması’nın bastırılması, Polonya’da
toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlarda öncesinden tamamen
farklı bir sürecin başlangıcı olmuştur. Bağımsızlık yolunda verilen kanlı
mücadelenin bir kez daha yıkımla sonuçlanması, Polonya toplumunda
kumpas ve devrim kavramlarının tanrılaştırıldığı romantik ideolojiye karşı
güvensizlik uyandırmıştır. Pozitivist aydınlar bunun yerine toplumsal ve
siyasal sorunların akla ve bilime dayalı yöntemlerle, etik kurallar ve ilkeler
doğrultusunda, sistemli bir çalışma yürüterek çözüme ulaştırılabileceğini
4 Mirosław Sobiecki, “Niemen- Centrum czy peryferia kultury symbolicznej? Kontekst
edukacji -międzykulturowej.” Pogranicze Studia Społeczne, Tom XVII, 2011, s.118.
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savunan yeni bir ideoloji sunmuşlardır.[5] “Nad Niemnem”’de Polonya
topraklarında ayaklanma sonrası yaşanan krizin tanımlaması yapılmıştır.
Ancak bunun yanı sıra birleşme ve yeniden doğmanın mümkün olduğu
da vurgulanmıştır.[6] Romantizmin bağımsızlık geleneğinin pozitivizmin
temelden çalışma ilkesi ile bütünleştirilmesi, ayaklanma döneminde
verilmiş şehitlerden ötürü duyulan derin acıya karşın yaşam karşısında
iyimser ve umutlu bir duruş sergilenmesi, realist ve dokunaklı bakış
açılarının bir arada yansıtılması Nad Niemnem’i gerek Orzeszkowa’nın
gerekse söz konusu dönemde ortaya çıkmış diğer sanatsal çalışmaların
arasında eşsiz bir konuma yerleştirir.[7]
Orzeszkowa’nın pozitivist anlayış doğrultusunda oluşturulmuş bu
romanında çalışma ve sorumluluk bilinci, onurlu ve saygın bir insanın
sahip olması gereken başat özellik olarak öne çıkarılmıştır. Bu düşünce
doğrultusunda yazar, romanında yeni bir kahraman tipi ve yeni bir
kahramanlık anlayışı sunmuştur. Yalnızca silahlı mücadeleye katılarak
değil, yaşam karşısında vicdanlı ve dürüst bir duruş sergilemek, günlük
sorumluluklarını özenli bir biçimde yerine getirmekle de kahraman
unvanına sahip olunabileceğini göstermek istemiştir. Bununla ilişkili
olarak çalışkanlık, Nad Niemnem’in kahramanlarını değerlendirmede
temel ölçüt olarak alınır. Yazar, toplumun organik bir biçimde gelişiminin
sağlanmasının önemini dile getirirken bunun ancak o toplumu oluşturan
bireylerin uyum içinde ve birbirini karşılıklı destekleme bilinciyle hareket
etmesiyle gerçekleştirilebileceğini vurgulamıştır.
Orzeszkowa, bu eserinde kahramanlarını çalışmaya verdikleri önem
doğrultusunda iki temel kategori altında sınıﬂandırmıştır. Birinci
kategoride yeni ve sağlıklı bir toplumsal yapı oluşturma ülküsüne bedensel
ya da zihinsel bir katkı sağlama kaygısı duymayan, bu nedenle toplumun
geleceği için tehdit ve tehlike arz eden, bir başka deyişle toplumun işlevsiz
ve faydasız tabakasını temsil eden kahramanlar yer alır. Diğer gurupta
ise yıllarca süren silahlı mücadelenin ve işgalin ardından devlet yapısı ve
ekonomisi çökmüş, manevi ve kültürel bakımdan ciddi bir deformasyona
uğramış Polonya toplumunu yeniden ayağa kaldırmayı amaç edinmiş,
yurttaşlık sorumluluğunu akıl ve sağduyu çerçevesinde hareket etmek
5 Seyyal Körpe, “Polonya Edebiyatında Pozitivizm: Stefan Żeromski’nin Siłaczka (Güçlü
Kadın) Adlı Öyküsü Üzerine Bir İnceleme.” Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti. Ed.
Emin Atasoy ve Jan A. Wendt. Beta, İstanbul, 2017, s. 363.
6 Ewa Ihnatowicz, Literatura Polska drugiej połowy XIX. wieku (1864-1914), Warszawa:
Wydawnictwo Trio, 2000, s.171.
7 Henryk Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s.143.
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suretiyle yerine getirme bilincine sahip, çalışkan insanlar yer alır. Romanda
ayrıntılı olarak tasvir edilmiş.
Litvanya doğasının temel unsuru olarak öne çıkan ve Beyaz Rusya,
Litvanya ve Rusya arasında bağlantı noktası olma özelliğine sahip
Neman Nehri!nin üzerinden geçtiği toprakları ise çalışkan insanların
faaliyetlerinin ana konusunu teşkil eder. Bununla ilişkili olarak eserin
Benedykt Korczyński, Witold Korczyński, Justyna Orzelska gibi olumlu
kahramaları, kültür ve geleneklerinin taşıyıcısı olarak gördükleri Neman
Nehri’yle duygusal bağ kurmuş olmaları ve daha iyi bir Polonya toplumu
oluşturmaya yönelik kararlı mücadelerinde ondan gereksinim duydukları
yaşamsal gücü aldıklarına ilişkin inaçlarıyla ayırt edilirler. [8] Benedykt
Korczyński, bir yandan Çarlık Rusyası temsilcilerinin uyguladığı yüksek
vergiler sonucunda ipotek altında tuttuğu, diğer yandan kız kardeşinin
kocası Darzecki’nin üzerinde kısmi hak iddia ederek satışını talep ettiği
malikâneyi elinde tutabilme mücadelesiyle dikkat çeker. Benedykt,
yurtsever bir Polonyalı olarak malikanin işgalci devlete satılmasını maddi
olmaktan öte, onursal ve manevi bir kayıp olarak görmektedir. Benedykt’in
20 yaşındaki oğlu Witold Korczynski ise pozitivizmin organik çalışma ve
temelden çalışma ilkelerine savunan sağduyulu bir gençtir. Yaşantılarına,
kültür ve geleneklere olan bağlılıklarına, yurtsever duruşlarına ve tüm
bunlardan kaynaklanan enerjilerine duyduğu hayranlıkla, Polonya
köylülerinin çalışmalarını kolaylaştırma arzusu içindedir. Ziraat Yüksek
Okulu’nu bitirmiş olması nedeniyle çağdaş tarım tekniklerini yakından
tanımakta ve içselleştirmiş olduğu pozitivist idealler doğrultusunda tüm
bunları Polonya köylülerinin hizmetine sunarak ülke topraklarını en
verimli hale getirme amacını gütmektedir. Benedykt’in yeğeni Justyna ise
oldukça düşük ekonomik koşullar altında bir yaşantı sürmesine ve parasal
açıdan çok daha güçlü talipleri olmasına karşın, birlikte yaptıkları gezintiler
sayesinde Litvanya’nın muhteşem doğasını daha yakından tanımasını
sağlayan, kendisine Ocak Ayaklanması temelinde ulusal tarihlerine,
gelenek ve göreneklerine ilişkin önemli bilgiler veren ve çalışkanlığı bir
erdem ve bir kahramanlık özelliği olarak tanımlayan Jan Bohatyrowicz’i
eş olarak seçer.
Eserin, Litvanya’nın Hıristiyanlığı kabulünden yaklaşık yüz yıl sonra
Polonya’dan gelerek Neman Nehri kıyısına yerleşen mitsel kahramanları
Jan ve Cecylia’nın zamanın olanakları çerçevesinde saban ve orak gibi
ilkel aletler kullanmak suretiyle ve azimli bir çalışma temposu sayesinde
8 Körpe, a.g.y., s.363-364.
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üzerinde verimli bir tarım alanı oluşturdukları, ardından torunlarının
Ocak Ayaklanması’nda canları pahasına savunmak durumunda kaldıkları
toprakların, öykünün olay örgüsünün geçtiği 19. yüzyılın 80’li yıllarında
Rus işgali altında olması önemlidir.
Sonuç itibariyle Orzeszkowa’nın bu eserinde 1863 Ocak Ayaklanması,
öyküde tasvir edilmiş diğer tüm olayların çıkış noktası ve kahramanların
karakteristik özelliklerini belirleyen temel unsuru konumundadır. “Ocak
Ayaklanması’nın, Polonya’da toplumsal sınıﬂarı birleştirici ve ulus
kavramını geliştirici etkisi oldukça önemlidir.”[9] Neman Nehri ise esere
işgal altında bulunan, farklı uluslara ve farklı dinsel inanışlara mensup
insan topluluklarını varlıklarını sürdürdüğü topraklarda ulusal birliği ve
bütünlüğü sağlama gücüne sahip doğal bir kahraman olarak yerleştirilmiştir.
Nehir suyunun iyileştirici, canlandırıcı ve diriltici gücünden, farklı
siyasal güdülenmelerin etkisiyle harap olmuş bir devlet yapılanmasını
ve çatısı altında bulunan yılgın ve ezilmiş halk topluluklarını yeniden
ayağa kaldırma yolunda yararlanılabileceği düşüncesi yansıtılmıştır.
Orzeszkowa, Neman Nehri’nin üzerinde yurt topraklarını verimli hale
getirerek toplumun her kesiminden insanın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam
sürmesine sağlayan bir değer olduğunun da altını çizmiş; nehrin toplumsal
sınıﬂar arasında uzlaşmayı sağlayacağına yönelik hayallerini dile
getirmiştir. Neman Nehri romanda geçmişte “Lehistan-Litvanya Birliği”
altında yaşamış olan Polonya, Litvanya ve Beyaz Rusya uluslarının ortak
kültürel miraslarının yaşam kaynağı olarak gösterilmiştir.
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Ancient Healthcentres in Cilica and their
Relationship with Water Sources

Abstract
Cilicia, a region between Mesopotamia and Anatolia consists of two regions showing
opposite geographical characteristics. The ﬂat eastern part and the mountainous
western part was an attraction for the regional forces who wanted to dominate the
Eastern Mediterranean in the Antiquity. Starting from 7th Century BC, the cities in
the region were mostly located on the coast and in 333 BC, when the Macedonian
King Alexander ended the Persian domination of the area; a new bright period has
begun for the cities. However, 188 BC onwards, with the defeat of Seleucid kingdom
to Rome, the city life began to decline. In 64 BC, when the region was reorganized
as a Roman province, the cities have started to revitalize and the structures of water
resources around the cities have signiﬁcantly increased. Within the scope of this
paper, health centres operating in Cilicia during the Roman period and their relation
with water resources and water facilities will be presented.

Tıp ilminin kurucusu olarak kabul edilen ve M.Ö. 460 ile 377 yılları arasında
yaşamış olan Kos adası doğumlu (=İstanköy adası) Hippokrates’in temel
tedavi yöntemleri arasında eskiçağ için bilinen dünyayı oluşturduğuna
inanılan dört temel unsur olan ateş, toprak, hava ve su yer almaktadır[1].
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, İstanbul.
1 Bkz. Flashar H., Hippokrates. Meister der Heilkunst. Münih, 2016, s. 90 – 105.

*
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Bu dört unsurdan özellikle su ve hava eskiçağın tüm sağlık merkezlerinin
yerlerinin seçilmelerinde dikkate alınmışlardır. Özellikle M.Ö. 3. yy.
dan başlayarak İskenderiye’ye bilimsel araştırmalar yapmak üzere
davet edilen bilim insanları arasında bulunan ve tıp alanları üzerinde
çalışanların hepsi suyun ve havanın iyileştirici etkisinden hareketle
önemli sonuçlar elde etmişlerdir. Bunlar arasında bulunan Kadıköylü
doktor Herophilos’un kanın insan vücudunda ayrı kanallardan hareket
eden bir sıvı olduğunu ve bunun su ile ilişkisini kanıtlaması tıp ilmi
bakımından en önemli buluşlardan biridir. Suyun sağlık ile olan ilişkisi
eskiçağ boyunca Anadolu’nun güneyinde Toroslar ile Akdeniz arasında
yer alan ve eskiçağda Kilikya olarak tanımlanan bölgedeki sağlık
merkezlerinde de dikkate alınmıştır.
Eskiçağ coğrafyacıları tarafından Ovalık Kilikya olarak tanımlanan
Çukurova bölgesi Toros dağlarından güneye doğru inen Tarsus Çayı,
Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin taşıdıkları alüvyon toprağıyla oluşmuş
verimli bir ovadır. Çağlar boyunca bu iki nehir verimli ovayı sulamış ve
birçok uygarlığın ortaya çıkmasının başlıca nedeni olmuşlardır. Ancak
ilkbahar aylarında neden oldukları taşkınlar ve sık sık yatak değiştirmeleri
nedeniyle oluşan bataklıklar bölgede başta sıtma olmak üzere birçok
hastalığın Çukurova şehirlerinde yaşayan insanları 20. yy. ın ortalarına
hatta son çeyreğine kadar tehdit etmişti. Başka bölgelerde olduğu gibi
Kilikia bölgesinde de eskiçağ döneminde sağlık tanrısı Asklepios ve
kızı Hygieia’ya sunulan adak yazıtları sayesinde bölge halkının sağlık
merkezi olarak kullandığı yerlerin nereleri olduğu anlaşılmaktadır.
Bunlar arasında bölgelerüstü bir üne sahip olanı eskiçağ dünyasının da
en önemli dört sağlık merkezinden biri olan ve Adana’nın Yumurtalık
ilçesindeki Aigeai şehrinde bulunan sağlık tanrısı Asklepios kutsal alanı ve
bununla bağlantılı olan sağlık merkezidir[2]. M. Ö. 64 yılından başlayarak
Roma devletinin bu bölgeyi merkezi yönetime bağlı bir eyalet haline
getirmesi ve eyalet merkezi Tarsos’a bir vali atamasıyla birlikte bölgedeki
şehirlerin giderek geliştikleri anlaşılmaktadır. Bölgedeki şehirleşme
sürecinin yeni bir ivme kazandığı bu süreçte bölgenin en eski şehirlerinden
biri olan Tarsos ile özellikle M. S. 2. yy. ikinci yarısında giderek gelişen
Anazarbos şehri arasında bölgenin yerel yönetim meclisinin önderliğini
2 Aigeai’daki Asklepios tapınağı ve çevresindeki sağlık merkezi hakkında bkz. R. Ziegler,
“Asklepioskult und Kaiserkult im kilikischen Aigeai um die Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr”,
Olba 7, 2003, s. 205-217.
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üstlenme konusunda büyük bir rekabet başlamıştı[3]. Bölgenin üçüncü
büyük şehri ve eskiçağda Doğu Akdeniz’in Güney Anadolu sahilindeki
en büyük limanı olan ve bugün Adana’nın Yumurtalık ilçesinde lokalize
edilen Aigeai[4] da özellikle bu dönemde Tarsos ile Anazarbos arasındaki
bu rekabete katılarak önde gelen bir rol almaya çalışmakta ve iki önemli
özelliğini ön plana çıkarmaktaydı. Bunlardan biri özellikle M.S. 2. yy.
son çeyreğinde artan doğu seferleri nedeniyle Fırat sınırına sevk edilen
birliklere gönderilen takviyenin lojistik üssü olarak kullanılan ve şehrin
Roma imparatorluk döneminde serbest ticaret şehri = civitas libera ilan
edilmesini sağlayan limanı, diğeri de bölgelerüstü saygınlığı olan bir
sağlık merkezi niteliğindeki Asklepios kutsal alanı idi[5]. Bu tapınak Ege
ve Akdeniz’in diğer önemli sağlık merkezleri olan Kos, Pergamon ve
Epidauros ile birlikte eskiçağda ve geç antik devirde başvurulan en önemli
tedavi merkezlerinden biridir. Aigeai eskiçağ şehrinin koruyucu tanrılarının
sağlık tanrısı Asklepios ve kızı Hygieia olmaları da bu şehrin sağlık merkezi
olma niteliğiyle öne çıktığını göstermektedir. Asklepios tapınağı ve kutsal
alanı M.Ö. 1. yy. dan beri sığınma hakkı tanıma ayrıcalığına da sahipti. M.S.
3. yy. da imparator Severus Alexander döneminde 231 yılında Aigeai şehri
Asklepios tapınağından ötürü neokoros = imparator kültü tapınağının
bakımını yapma ayrıcalığını elde etti. 232 yılında Severus Alexander
Asklepios tapınağının başrahipliğini üstlenmeyi fahri bir görev olarak
üstlenerek şehri onurlandırdı. Aigeai’dai Asklepios tapınağı yüzyıllar
boyunca geleneksel olarak çevredeki diğer bölgelerin halkını da çeken
önemli bir sağlık merkezi oldu. Bu düzeye ulaşan sağlık merkezinin Aigeai
şehrinin ekonomisine de olumlu katkı yaptığı anlaşılmaktadır[6]. Tapınak
nedeniyle oluşan hareketlilik şehirdeki çeşitli halk gruplarının da varlık
nedenini oluşturmaktaydı. Aigeai’daki gibi kutsal alanlar eskiçağ boyunca
düzenli ziyaret edilerek kutsal görevlerin de yerine getirildiği merkezlerdi.
3 Bu konu hakkında bkz., R. Ziegler, Studien zum Festwesen in Ostkilikien im 2. Und 3. Jh. n. Chr.
Düsseldorf, 1985; aynı yazar, Kaiser, Heer und städtisches Geld. Untersuchungen zur Münprägung
von Anazarbos und anderer ostkilikischer Städte, Viyana, 1993, s. 67-129 ve 131 - 160.
4 Aigeai tarihi hakkında bkz. L. Robert, “Retour a Aigeai de Cilicie”, Journal des Savants, 1978,
s. 145-150; H. Bloesch, Erinnerungen an Aigeai, Winterthur, 1989; F. Haymann, Untersuchungen
zur Geschichte und Identitätskonstruktion von Aigeai im Römischen Kilikien. (20 v. Chr. – 260 n. Chr.),
Bonn, 2014.
5 Asklepios kutsal alanının M. S. 3 ve 4. yy.lardaki durumu hakkında bkz. Haymann,
Untersuchungen zur Geschichte und Identitätskonstruktion von Aigeai im Römischen Kilikien. (20 v.
Chr. – 260 n. Chr.), s. 138-142.
6 Aigeai’ın M. S. 3. yy. ikinci çeyreğinden başlayarak asker sevkiyatı güzergahında bulunması ve
buna bağlı olarak gelişen olaylar hakkında bkz. P. Weiß, “Ein Altar für Gordian III., Die älteren
Gordiane und die Severer aus Aigeai (Kilikien)”, Chiron 12, 1982, s. 191-205.
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Bu ziyaretler sırasında günlerce hatta haftalarca tapınak çevresinde
konaklayanlar şehirdeki çeşitli meslek gruplarının ticari faaliyetlerinin
artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktaydılar. Tapınağın
bulunduğu alan olduğu tahmin edilen alandan çıkarılan bir sunak
bugüne değin Aigeai’da Asklepios ve Hygieia ile doğrudan bağlantılı
tek yazıtlı buluntudur. Tapınak çevresinde tanrı ve tanrıçaya sunulmak
üzere satılan adak eşyaları, tanrı ve tanrıça heykelleri, çelenkler, kurban
hayvanları satılmaktaydı. Ancak Asklepios kutsal alanları çevresindeki
yerleşimlerin en büyük gelir kaynağı hiç şüphesiz buralarda sunulan
kaplıca hizmeti ve su ile yapılan tedavilerden elde edilen gelirlerdi.
Hristiyanlık düşmanı bir imparator olan Decius zamanında (M.S.
249-251) Aigeai’ın Asklepioupolis adını da aldığı sikkeler üzerindeki
yazıtlardan anlaşılmaktadır[7]. Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte bu
gelirlerin azaldığı ve tapınak alanlarına ziyaretlerin giderek seyrekleştiği
süreçte Aigeai’daki tapınağın da sağlık merkezi olarak önemini MS IV.
yüzyılda halen kısmen koruduğu anlaşılmaktadır. Asklepios bölgedeki
insanların aklında onlara rüyada görünerek vücutlarındaki sağlık
sorunlarını gideren bir tanrı olarak kalmıştır. Aigeai’daki Asklepios
tapınağı Hristiyanlar tarafından ruhu bozan bir yer olmasından
ötürü uzak durulması gereken bir alan olarak nitelendiğinden Roma
imparatoru Konstantin tarafından 326 yılında Roma askerlerine verilen
bir emirle büyük ölçüde tahrip ettirilmiştir. Aigeai ve çevresindeki
bölgelerde yaşayan halkın Asklepios tarafından gerçek mutluluğa
ulaşmasının engellendiğini ve çılgınca bir yanlışlığa sürüklendiklerini
savunan Hristiyanlar tapınağın tahrip edilmesini yerinde bir karar
olarak yorumlamışlardır. Asklepios kültünün bu ağır tahribata rağmen
MS IV. yy. ortalarında halen tapınım gördüğü Mora yarımadasında =
Pelopones’te önemli ve en eski Asklepios kült merkezlerinden biri olan
Epidauros’ta bulunmuş olan ve M. S. 355 yılına tarihlenen ve Asklepios
Aigeotes’e adanmış bir yazıt sayesinde belgelenmektedir. Hristiyanlık
karşıtı bir imparator olan Iulianus MS. 362 yılında Tarsus’a geldiğinde
yıktırılan Asklepios tapınağının sütunlarını almış olan Hristiyanların
bu sütunları Aigeai’daki Asklepios tapınağı başrahibi Artemios’a geri
vermelerini emreder. Buna rağmen Iulianus’un yakın arkadaşı olan hatip
ve bilim adamı Libanios tapınağın dördüncü yüzyıl sonlarında artık
tamamen harabeye döndüğünden ve tedavi olmaya gelenlere hizmet

7 Decius dönemindeki Hristiyanlık düşmanı tutumun sağlık merkezine yansıması hakkında bkz. R. Ziegler
“Aigeai, der Asklepioskult, das Kaiserhaus der Decier und das Christentum”, Tyche, 9, 1994, s. 187-212.
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vermekten uzak olduğundan bahseder[8]. İmparator Iulianus 362 yılında
tapınağın yeniden inşasını emreder ancak bu gerçekleşmez. Libanios M.
S. 362 yılında dayanılması zor bir başağrısı nedeniyle yatağa düştüğünü
ve kardeşini Aigeai’daki Asklepios tapınağının bilicilik hizmetinden
yararlanması için oraya gönderdiğinden mektuplarında bahseder[9].
363 yılında Fortunatius ismindeki üst düzey bir görevlinin Aigeai’daki
Asklepios kutsal alanında su ile tedavi görmüş olduğunu Libanios’un
başka bir mektubu belgelemektedir[10]. Libanius 371 yılındaki bir
söylevinde Aigeai’daki Asklepios’un rüyada kendisine görünmesiyle
iyileştiğini coşkuyla anlatır[11].
Aigeai’daki Asklepios tapınağın ve çevresindeki kutsal alan ile sağlık
hizmeti verilen yapıların dördüncü yüzyıl sonunda artık sağlık merkezi
olarak kullanılamamasının en önemli nedeni burasının çok tanrılı din
taraftarlarınca halen bir sağlık merkezi olarak görülmeye çalışılması ve
buna bağlı olarak Hristiyanların yayılmasına karşı bir direniş merkezi
olarak görülmesi, Hristiyanların da buna karşılık buradaki sağlık
merkezini günah işlenen bir yer olarak yorumlayıp yok edilmesi için
ellerinden gelen tüm gayreti göstermeleriydi[12]. Tapınağın tamamen
tahrip edilmesi 371 ile 386 yılları arasında gerçekleşmiş olmalıydı[13]. Bu
nedenle bugün Yumurtalık içinden akan çayın iki yanında kurulu olduğu
tahmin edilen bu büyük sağlık merkezi tıpkı Epidauros, Pergamon ve
Kos adasındaki ünlü sağlık merkezleri gibi temiz hava akımının ve tatlı
suyun bulunduğu yerde kurulmuş olmalıydı. O dönemden günümüze
kalabilen tek kalıntı halen çayın kıyısında kısmen ayakta duran Roma
dönemi hamam kalıntısıdır.

8 Libanios, epistulae (ed. Foerster) 695, 2; 727, 3; 1300 vd. (364 yılı); 1374,3 (363); 1483 (365).
9 Libanios, epistula (ed. Foerster) 706 vd.; Bu konu hakkında bkz. Renberg, Libanios and Asklepios: A
Case Study; şu yayında: Where Dreams May Come. Appendix XII, 689-713.
10 Libanios, epistula (ed. Foerster) 1373.
11 Libanios, oratio (ed. Foerster) I, 143.
12 Aigeai’daki Asklepios sağlık merkezinin Hristiyan şifacılar ve istihareye yatanlar tarafından
kullanıldığına ilişkin kaynaklar hakkında bkz. F. Hild –H. Hellenkemper, Tabula Imperii Byzantini 5.
Kilikien und Isaurien. Viyana, 1990, 160-163 Aigaiai maddesi.
13 L. Robert, “De Cilicie à Messine et à Plymouth”, Journal des Savants, 1973, s. 161-211. burada
özellikle 192.
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Çukurova’da Asklepios ve Hygieai ile ilgili bir başka buluntu yeri
ise Adana’nın Kozan ilçesinin kuzeyindeki Andıl Dağı’nda bulunan
sunaklarla belgelenen alandır[14]. Andıl Dağı’nda denizden yaklaşık 900
metre yükseklikte Toros Dağları’nın temiz havası ve Andıl Dağı’nın
hemen eteğinden akan Kozan Çayı’nın taşıdığı Toros dağ kaynaklarının
suyu sayesinde Aigeai’daki gibi bölgelerüstü olmasa bile bölgesel
nitelikte hizmet veren bir sağlık merkezi MS. 1 ve 2. yy. larda hizmet
veriyor olmalıydı.
Hem Yumurtalık ve hem de Andıl Dağı’ndaki sağlık merkezleri
Çukurova’nın eskiçağda bugün de olduğu gibi zengin olan su havzalarının
yakınında oluşan taşkınlardan doğan bataklıkların yarattığı sağlık
sorunlarını yine aynı su havzalarının su kaynaklarının kullanılmasıyla
ve Toros Dağları’nın havasının oluşturduğu sağlıklı ortamla giderilmeye
çalışıldığını göstermektedir.
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Water Cult Among Steppe Peoples
Abstract
When the beliefs of various peoples that lived in the Eurasian steppes and especially
those of Ancient Turks are examined, it can be observed that they usually consisted
of beliefs related with nature. Beliefs of pre-Islamic Turks have been generally
classiﬁed by researchers as Täŋri (Tengri), Umay, cults related with nature and the
ancestral cult. Among these, cults related with nature have been referred in the
Türk (Tujue 突厥, Gokturk) inscriptions as Ïduq Yir Sub (“Sacred Spirits of Earth
and Water”). Starting from Herodotus, various Turkic, Chinese, Greco-RomanoByzantine , Medieval European and Arabo-Persian sources have transmitted records
providing information on the cult of water within the beliefs of steppe peoples,
such as the Scythians, Caucasian Huns, Tabghach, Türks, Kyrgyz, Shatuo Turks, On
Oq, Kimäks, Bulgars, Oghuz and Mongols. Modern researches that started in the
19th century have also revealed that beliefs related with water can still be observed
among Turko-Mongol peoples belonging to diﬀerent religions both in Central Asia
and in Turkey. In this paper, we will examine the beliefs related with the cult of water
among the peoples dwelling in the Eurasian steppes based on historical sources and
modern literatures, with more emphasis put on the pre-Islamic period.

Giriş
Avrasya bozkırlarında yaşamış çeşitli halkların ve özellikle de Eski Türklerin
Budizm, Hristiyanlık, İslamiyet, Maniheizm, Musevilik, Hinduizm ve
Zerdüştçülük gibi dinleri benimsemeden önceki inanışları konusunda
bugüne kadar pek çok çalışma yapılmıştır. Tarihî kaynaklara ve modern
araştırmalara bakıldığında, bozkır topluluklarının ve Eski Türklerin
inançlarının çeşitli kültlerden oluştuğu görülmektedir. Bunların arasında
* Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
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Teŋri (Gök Tanrı), Umay, doğa varlıkları, gök cisimleri ve atalar kültü
sayılabilir.[1] Söz konusu doğa varlıkları arasında, bozkır halklarının
ırmak, göl, pınar, deniz ve okyanus gibi su kütlelerine kutsallık atfettikleri,
bunları kontrol eden tanrılar ile ruhlara inandıkları, güçlü bir su kültüne
sahip oldukları görülmektedir. Tarihin Babası olarak anılan Yunan tarihçi
Hērodotos’tan itibaren çeşitli Türk, Çin, Yunan-Roma-Bizans, Ortaçağ
Avrupa ve Arap-Fars kaynakları, çok sayıda bozkır halkının inançlarında
görülen su kültüyle ilgili bilgiler kaydetmişlerdir. 19. yüzyılda başlayan
modern araştırmalar da suyla ilgili inançların hem Orta Asya’da hem
Türkiye’de farklı dinlere mensup çeşitli Türk-Moğol toplulukları arasında
görülmeye devam ettiğini göstermektedir.[2]

1 Ünver Günay ve Harun Güngör, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dinî Tarihi, İstanbul:
Ocak Yayınları, 1997, s. 33-104; Abdülkadir İnan, Eski Türk Dînî Tarihi, İstanbul: Millî Eğitim
Basımevi, 1976, s. 1-61; İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları,
1980, s. 7-67; Jean-Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, (çev. Aykut Kazancıgil), İstanbul:
Kabalcı Yayınevi, 2002, s. 17-300. Eski Türklerin evren algıları ve kozmolojileri için bkz. Emel
Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2001, s. 19-176. Bozkır halklarının suları
da kapsayan doğa varlıklarına kutsallık atfetmeleri, canlıcılık (animizm) inancı gereğidir. Bu
inanca göre, doğadaki her varlık bir ruha sahiptir ki Sibirya’daki Türk toplulukları, bu ruhlara
iye (“sahip”) demektedirler. Canlıcılık ve ortaya çıkış nedenleri için bkz. Fatih Şayhan, “Altay
Türklerinin İnanmalarındaki Su Kültünün Mitsel Okuması”, Bilig, 87, 2018, s. 84-87.
2 Bozkır halklarındaki su kültüyle ilgili bkz. Ekrem Ayan, “Türk Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı”,
Türkler, (ed. Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek ve Salim Koca), III, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002,
s. 622-628; Özkul Çobanoğlu, “Türk Kültür Tarihinde Su Kültü”, Türk Kültürü, 361, 1993, s. 288-298;
Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006, s. 33, 38-39; Dedem
Korkudun Kitabı, (haz. Orhan Şaik Gökyay), Devlet Kitapları, İstanbul: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı
Kültür Yayınları, 1973, s. CCXCII-CCXCIV; Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, s. 85-88, 115-116;
Saadettin Gömeç, Şamanizm ve Eski Türk Dini, Ankara: Likya Kitap, 2008, s. 65-66; Güney ve Güngör,
Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dinî Tarihi, s. 45-46; İnan, Eski Türk Dînî Tarihi, s. 40-41; Abdülkadir
İnan, “Türklerde Su Kültü İle İlgili Gelenekler”, Makaleler ve İncelemeler, Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları, 1987, s. 491-495; Abdülkadir İnan, “Türk Boylarında Dağ, Ağaç (Orman) ve Pınar Kültü”,
Makaleler ve İncelemeler II. Cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1991, s. 256-258; Bahaeddin
Ögel, Türk Mitolojisi (Kaynakları ve açıklamaları ile destanlar), II, Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları, 1995, s. 315-422; Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, s. 143-147; M. A. Seyidov, “Eski
Türk Kitabelerindeki Yer-Sub Meselesi”, (çev. S. Gömeç), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 18/29, 2006, s. 259-265; Şayhan, “Altay Türklerinin
İnanmalarındaki Su Kültünün Mitsel Okuması”, s. 84-96; Kadriye Türkan, “Türk Dünyası Masallarında
Su Kültü”, Millî Folklor, 93, 2012, s. 135-146; Atila Türkyılmaz, “İslamiyet Öncesi Türklerde Su Kültü
ve Günümüze Yansımaları”, Bilim ve Kültür - Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 4, 2013, s. 8399. Bu çalışmamızda, su kültüyle bağlantılı olan ve yağmur yağdırdığına inanılan Yada Taşı’na, müstakil
bir çalışma konusu oluşturduğu için yer vermeyeceğiz. Yada Taşı’yla ilgili inanışlar için bkz. Ayan, “Türk
Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı”, s. 625-628; Ahmet Öğreten, “Türk Kültüründe “Yada Taşı” ve
XVIII. Yüzyıl Sonu Osmanlı-Rus Savaşlarında Kullanılması”, Belleten, LXIV/241, 2000, s. 863-900. Biz
ayrıca, 19.-20. yüzyıllarda Sibirya’daki Türk toplulukları arasında derlenen ve dünyanın başlangıçta sudan
ibaret olduğunu anlatan destanlara, bu destanlar yukarıda atıf yaptığımız çalışmalarda ayrıntılı bir şekilde
incelendiği için bu çalışmamızda yer vermeyeceğiz.
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İskitlerde, Hunlarda ve Tabgaçlarda Su Kültü
Bozkır halklarının dinî inanışları konusunda bilinen ilk ayrıntılı bilgileri
veren kaynak olan Hērodotos’un aktardığı bir İskit efsanesine göre,
İskitlerin (Skythai) atası olan Targitaos’un babası Zeus iken annesi,
Borysthenes (Dnyeper) Irmağı’nın bir kızıdır.[3] Hērodotos’a göre İskitlerin
taptıkları tanrılardan (theoi) olan Thagimasadas[4], Yunan deniz tanrısı
Poseidōn’un muadilidir ve İskitler bu tanrıya kraliyet kurban törenleri
düzenlerler[5] ki burada bir su kültünden bahsedilebilir. İskitlerde suyun
tabu olmasına Hērodotos ayrıca işaret etmiştir; ona göre İskitler, cenaze
törenlerinin ardından kendilerini arındırırlar. Önce başlarını silen ve
yıkayan İskitler, bedenleri için ise birbirine yaslanan üç direk çatıp üzerini
yün keçeyle kapatırlar yani bir çeşit çadır yaparlar. Ellerinden geldiğince
kapattıkları bu yerin (dar çadırın) ortasına bir ocak kurarlar ve içine
kızgın taşlar koyarlar. Ardından keçelerden içeriye sürünerek girerler,
kendir tohumunu ocaktaki kızgın taşların üzerine atarlar ve bundan çıkan
dumanla bir buhar banyosu yaparlar; öyle ki, hiçbir Yunan buhar banyosu
bununla boy ölçüşemez. İskitler bu buhar banyosunda zevkten ulurlar yani
böylece kendilerini arındırmak için bir nevi uyuşturucu kullanırlar, çünkü
bedenlerini su ile yıkamazlar. Ancak Hērodotos’a göre İskit kadınları
daha farklı bir yöntemle temizlenirler ki bu ifadeden, yukarıda anlatılan
uygulamanın erkeklere özgü olduğu anlamı çıkmaktadır. Kadınlar serviyi,
sediri ve günlük bitkisini su katıp işlenmemiş bir taşta döverler, bu şekilde
dövülmekle oluşturdukları kalın merhemle bedenleri ile yüzlerini silerler.
Bunun sonucunda hem onlardan güzel kokular gelir hem de ikinci gün
merhemi bedenlerinden çıkardıklarında derileri temiz ve parlak olur.[6] Her
ne kadar Hērodotos İskitlerin bedenlerini suyla yıkamadıklarını yazmışsa
da bu, onların suyu günlük yaşamlarında hiçbir şekilde kullanmadıkları
anlamına gelmemektedir. Nitekim yukarıda da görüldüğü üzere
Hērodotos, İskitlerin suyu çeşitli vesilelerle kullandıklarına değinmiştir.[7]
3 Hērodotos, Historiae, 4.5.1.
4 Tarhan, Hērodotos’un sözünü ettiği bu tanrının adını Thamimasades veya Thagomasadas şeklinde
yazmıştır (Taner Tarhan, “İskitler’in Dinî İnanç ve Âdetleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Dergisi, 23, 1969, s. 152).
5 Herodotus, Historiae, 4.59.1-2.
6 Herodotus, Historiae, 4.73.2-4.75.3.
7 İskitler, Oğuzlar ve Moğollar gibi çeşitli bozkır toplumları hakkında bilgi veren tarihî kaynaklarda,
onların hiç suyla yıkanmadıklarına ilişkin bu çalışmamızda da yer verdiğimiz kayıtlar vardır. Yerleşik
tarihçiler tarafından yazılan bu kayıtlarda, yerleşiklerin göçebelere karşı olan önyargılarının etkileri
görülebilmektedir. Göçebeler gerçekten de ırmak, göl, pınar gibi doğal su kaynaklarında yıkanmıyorlar,
bunları pisletmiyorlar ve kirli çamaşırlarını buralarda yıkamıyorlarsa da bu, kesinlikle hiç temiz
olmadıkları ve suyla asla yıkanmadıkları anlamına gelmemektedir. İleride de değineceğimiz üzere Willem
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Çin kaynaklarından Shiji 史記 ve Hanshu’daki 漢書 Hun Bölümleri’nde
Asya Hunlarının (Xiongnu 匈奴) her yılın beşinci ayında Longcheng’da
(Shiji’de 蘢城, Hanshu’da 龍城)[8] büyük toplantılar yaptıkları kayıtlıdır.
Söz konusu kaynaklarda Hunların bu toplantılarda kurban sundukları
varlıkların sayıldığı kısımda ise bu varlıklar atalar (xian 先), gök
(yani Teŋri) ile yer (tian di 天地) ve tanrılar (gui shen 鬼神)[9] olarak
sıralanmıştır.[10] Her ne kadar burada suya değinilmemişse de Asya
Hunlarının kutsallık atfettikleri varlıklar arasında gui shen terimi içerisinde
suyun olabileceğini düşünebiliriz. Nitekim Movsēs Dasxuranc̣i, Kafkasya
Albanyası’nın tarihini anlattığı Patmutʿiwn Ałuanic̣ adlı eserinde, daha
sonraki Kafkasya Hunlarının kurban sundukları kutsal varlıkları arasında
suyu da saymıştır.[11] Eberhard, Tabgaçlarda (Tuoba 拓跋) bir su kültünün
olduğunu tespit etmiştir. Çin’de kutsal kabul edilen dağların tepelerinde
bulunan volkanik göllere Gök Gölü veya Tanrı Gölü denilmektedir.
Tabgaçlar, Çin’de Shanxi 山西 Eyaleti’nde bulunan böyle bir Gök Gölü’nü
kutsal kabul etmişlerdir.[12] Eberhard, bu kültün Gök (Teŋri) kültüyle
bağlantısı olabileceğine de işaret etmiştir.[13] Nitekim Göktürk döneminde
gördüğümüz üzere gök (Teŋri), su ve dağ kültleri birbirleriyle yakından
bağlantılı kabul edilmiştir. Tabgaçlarda da böyle bir durum söz konusu
olabilir.

Göktürklerde Su Kültü
van Rubroeck, Moğolların kışın karları su yerine kullandıklarını, ayrıca başlarını ve yüzlerini yıkadıklarını
yazmıştır. Tarihte olduğu gibi bugün de Avrasya göçebeleri, kardan veya doğal su kaynaklarından kovalarla
aldıkları sularda yıkanmaktalar, çamaşırlarını da bu şekilde temizlemektedirler.
8 Longcheng’ın yeri hakkında bkz. Kürşat Yıldırım, “Asya Hunlarının Kurultay Yerleri Hakkında”, Türk
Dünyası İncelemeleri Dergisi, 16/2, 2016, s. 203-207.
9 Geleneksel Çin dinindeki gui 鬼 ve shen 神 kavramlarının açıklanması için bkz. Wolfram Eberhard, Çin
Simgeleri Sözlüğü: Çin Hayatı ve Düşüncesinde Gizli Simgeler, (çev. Aykut Kazancıgil ve Ayşe Bereket),
İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2000, s. 256-257.
10 Hanshu 94A.3752; Shiji 110.2892. Daha geç tarihli bir Çin kaynağı olan Tongdian’de 通典 de aynı
bilgiler verilmiştir (Tongdian 194.5304-5305). İnan, Çin kaynaklarına göre Hunların kurban sundukları
varlıkları sayarken yer-su ruhlarına değinmiştir (Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm: Materyaller
ve Araştırmalar, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2000, s. 2). İnan’a dayanan Seyidov ile Türkyılmaz
da Hunların yer ve su ruhlarına kurban sunduklarını belirtmişlerdir (Seyidov, “Eski Türk Kitabelerindeki
Yer-Sub Meselesi”, s. 259; Türkyılmaz, “İslamiyet Öncesi Türklerde Su Kültü ve Günümüze Yansımaları”,
s. 89). Hâlbuki Çince metinlerde yalnızca yer sayılmış, suya yer verilmemiştir.
11 The History of the Caucasian Albanians by Movsēs Dasxuranc ̣i, (çev. C. J. F. Dowsett), London:
Oxford University Press, 1961, s. 156.
12 W. Eberhard, “Şato Türklerinin Kültür Tarihine Dair Notlar”, Belleten, XI/41, 1947, s. 18. Tabgaçlardaki
bu kült için ayrıca bkz. Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, s. 111.
13 Eberhard, “Şato Türklerinin Kültür Tarihine Dair Notlar”, s. 17-18.
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Göktürklerin inançlarından söz eden bir Bizans kaynağı olan Theophylaktos Simokattēs, Türklerin (Tourkoi, Göktürkler) havayı, suyu ve
toprağı kutsal saydıklarını belirtmiştir.[14] Çin kaynaklarından Youyang
Zazu’da 酉陽雜俎 ve ondan kopyalayan Taiping Guangji’de 太平廣記
kayıtlı bir Göktürk mitinde, Türklerin (Tujue 突厥, Göktürkler) atası olan
Yama’nın (Shemo 射摩)[15] bir göl tanrıçasıyla veya göl tanrısının kızıyla
ilişkisi olduğundan söz edilmiştir. Mite göre, Göktürklerin bir boyu olan
Şarı’nın adını taşıyan Şarı Gölü’nün (Shelihai 舍利海)[16] bir tanrısı (shen
神) vardır ve bu göl, yine bir Göktürk boyu olan Aşıtaġ’ın adını taşıyan
Aşıtaġ Mağarası’nın (Ashideku 阿史德窟)[17] batısında bulunmaktadır.
Göl Tanrıçası veya Göl Tanrısı’nın kızı (Haishennü 海神女)[18], Türklerin
14 Theophylactus Simocatta 7.8.14.
15 Shemo 射摩 = Yama eşleştirmesi için bkz. Hayrettin İhsan Erkoç, “Çin ve Tibet Kaynaklarına Göre
Göktürk Mitleri”, Belleten, LXXXII/293, 2018, s. 63-64.
16 Shelihai 舍利海 yer adındaki hai 海 kelimesi, “deniz” olarak çevrilebileceği gibi “göl” olarak da
çevrilebilir, çünkü Çin kaynaklarında “deniz” kelimesinin bazı yer adlarında göller için kullanıldığı
görülmektedir. Nitekim Sinor, bu meselenin üzerinde durmuş ve söz konusu kelimeyi “göl” olarak
çevirmiştir (Denis Sinor, “The Legendary Origins of the Türks”, Folklorica: Festschrift for Felix J. Oinas,
(ed. Egle Victoria Žygas ve Peter Voorheis), Bloomington Indiana: Indiana University Uralic and Altaic
Studies, 141, 1982, s. 230, 250). Atwood da aynı doğrultuda bir çeviri yapmıştır (Christopher P. Atwood,
“Some Early Inner Asian Terms Related to the Imperial Family and the Comitatus”, Central Asiatic
Journal, 56, 2012/2013, s. 57). Yamada ise bu kelimeyi “deniz” olarak vermiş, ancak bunun “göl” şeklinde
çevrilebileceğine işaret etmiştir (Nobuo Yamada, “The Original Turkish Homeland”, Journal of Turkish
Studies, 9 (Niġuča Bičig / Pi Wên Shu: An Anniversary Volume in Honor of Francis Woodman Cleaves),
1985, s. 244). Kapusuzoğlu, bu kelimeyi “deniz” şeklinde çevirmiştir (Gökçen Kapusuzoğlu, Taiping
Derlemesinde Türkler, Ankara: Gece Kitaplığı, 2017, s. 13). Kırilen, Suishu’daki 隋書 Göktürklerin kurttan
türeyiş mitini çevirirken aynı şekilde bir çeviri yapmıştır (Gürhan Kırilen, Eski Çin’in Ötekisi Türkler,
Ankara: Kimlik Yayınevi, 2015, s. 214). Biz de daha önceki bir çalışmamızda buradaki hai kelimesini
“deniz” olarak çevirmiştik (Hayrettin İhsan Erkoç, “Türk Mitlerindeki Motiﬂer (VI.-VIII. Yüzyıllar)”,
Journal of Old Turkic Studies, 1/1, 2017, s. 39-40, 42-43, 55-57, 59, 66). Başka bir çalışmamızda
(Erkoç, “Çin ve Tibet Kaynaklarına Göre Göktürk Mitleri”, s. 63-64) ve bu bildirimizde ise, söz konusu
kelimeyi “göl” olarak çevirmeyi daha uygun bulduk. Nitekim Ögel, benzer şekilde Eski Türkçede Teŋiz
(deniz) denildiğinde akla ilk gelenin büyük veya küçük göller olduğunu, bu kelimenin bazen “ırmak”
anlamında kullanıldığını belirtmiştir (Ögel, Türk Mitolojisi, I, s. 467-468). Türk Mitolojisi’ndeki ulu
ırmak, deniz, okyanus, göl ve sazlık motiﬂeri için bkz. Ögel, Türk Mitolojisi, II, s. 367-422. Göktürklerin
Şarı (Sheli 舍利) boyu için ise bkz. Erkoç, “Çin ve Tibet Kaynaklarına Göre Göktürk Mitleri”, s. 64-66
(biz, o çalışmamızda bu boy adının Türkçesini Şar olarak vermiş, ancak bunun Şarı yani Sarı renk adıyla
bağlantısı olabileceğini de vurgulamıştık).
17 Youyang Zazu’daki Aşıtaġ Mağarası ifadesi, Taiping Guangji’de Aşıtaġ Balı olarak yazılmıştır. Bu
duruma ku 窟 ve mi 蜜 karakterlerinin birbirine benzemesi yol açmıştır. Göktürklerin Aşıtaġ boyunun
adındaki de 德 karakteri de Taiping Guangji’de daha farklı bir şekilde de 得 karakteriyle yazılmıştır
(Taiping Guangji 480.3957; Youyang Zazu 4.44). Aşıtaġ (Ashide 阿史德) boyu için bkz. Erkoç, “Çin ve
Tibet Kaynaklarına Göre Göktürk Mitleri”, s. 66.
18 Youyang Zazu’nun Zhonghua Shuju 中華書局 baskısına göre, Türklerin atası Yama Şarı (Shemo Sheli
射摩舍利) adını taşımaktadır, kendisi Göl Tanrısı’dır (Haishen 海神) ve bu tanrı da Aşıtaġ Mağarası’nın
batısında oturmaktadır. Taiping Guangji’de ise bu kısım biraz daha farklı yazılmıştır. Buna göre, Türklerin
atasının adı Yama’dır (Shemo); Şarı Gölü’nün (Shelihai 舍利海) bir tanrısı (shen 神) vardır ve bu göl, Aşıtaġ
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tanrısal güçlere (shenyi 神異) sahip atası Yama’yla ilişki yaşamakta, her
gün batımında ak bir geyiğe binerek Yama’yı karşılamakta, onunla birlikte
göle girmekte ve ertesi gün onu çıkarıp uğurlamaktadır ki bu durum on
yıllardır sürmektedir.[19] Ancak boyun büyük av zamanı yaklaştığında
Göl Tanrıçası/Göl Tanrısı’nın kızı[20], bir gece yarısı Yama’ya ertesi gün
av sırasında Yama’nın atalarının doğduğu mağaradan altın boynuzlu ak
bir geyiğin çıkacağını söyler. Göl Tanrıçası/Göl Tanrısı’nın kızı, Yama’ya
bu geyiği ok ile vurursa ilişkilerinin süreceğini ve tam anlamıyla birlikte
olabileceklerini, vuramazsa sonsuza dek ayrılacaklarını bildirir. Ertesi gün
Yama kuşatmaya katılır, söylendiği gibi atalarının doğduğu mağaranın
ağzında altın boynuzlu ak bir geyik belirir. Yama adamlarını kuşatmayı
sıkılaştırmaya sevkeder, ancak geyik sıçrayıp kuşatmadan çıkacağı sırada,
askerlerinden birisi boş bulunup hayvanı öldürür. Yama bu duruma
Balı’nın (Ashidemi 阿史得蜜) batısında bulunmaktadır. Aslında, Taiping Guangji’nin Zhonghua Shuju
baskısının editörlerinin belirttikleri üzere, metnin orijinalinde tıpkı Youyang Zazu’da olduğu gibi Şarı’nın
Göl Tanrısı olduğu yazılmıştır. Ancak eserin Ming 明 Hanedanı (1368-1644) nüshasında bu cümle “Şarı
Gölü’nün bir tanrısı vardır” şeklinde düzeltilmiştir. Metinler arasında bu farklılığın olmasının bir nedeni de
Çin kaynaklarının tarihî nüshalarının noktalama işaretlerine sahip olmamaları ve bu işaretlerin 20. yüzyılda
hazırlanan baskılarda editörler tarafından metinlere sonradan konulmasıdır. Sinor da bu miti incelerken
çevirisini Youyang Zazu’ya göre yapmış ve Türklerin atası olan Shemosheli’nin bir göl ruhu olduğunu
belirtmiştir (Sinor, “The Legendary Origins of the Türks”, s. 230). Sinor, metnin bizim çevirdiğimiz şekliyle
çevrilebileceğini de yazmış ve Çince metindeki bazı yazım sorunlarına değinmiştir (Sinor, “The Legendary
Origins of the Türks”, s. 231, 250). Yamada ise, çevirisini yaparken Türklerin atasının adının Shê-mo-shê-li
olduğunu ve Aşıtaġ Mağarası’nın batısındaki denizde bir tanrıçanın oturduğunu yazmıştır (Yamada, “The
Original Turkish Homeland”, s. 244). Çince metinde geçen Haishennü 海神女 ifadesi hem “Göl Tanrıçası”
hem de “Göl Tanrısı’nın kızı” şeklinde çevrilebilir. Eğer bu ifade “Göl Tanrıçası” olarak alınırsa, bu tanrıça
Şarı Gölü’nün Tanrısı’nın eşi midir? Bu mitte muhtemelen Göktürklerin atası Yama’nın bir göl tanrısının
eşiyle veya kızıyla gayrımeşru bir ilişki yaşadığı anlatılmaktadır. Ancak, bu mitin aktarıldığı ve esasında
derleme eserler olan Çince metinler incelendiğinde, metinlerde aktarılan anlatının eksik veya özetlenmiş
olduğu ve hikâyenin muhtemelen daha uzun olması gerektiği anlaşılmaktadır. Ne var ki, incelediğimiz mitin
Çince metinlerde büyük olasılıkla eksik kayda geçirilmiş veya eksik aktarılmış olması nedeniyle, bu konuda
kesin bir yorum yapmak güçtür. Metinde geçen terimlerin çevirisi konusunda ise Haishen ifadesini Sinor
“göl ruhu”, Yamada “Deniz Tanrıçası”, Kapusuzoğlu “deniz tanrıçası”, Haishennü ifadesini de Eberhard
“deniz ilâhesi”, Ögel “dişi bir Deniz-Tanrısı”, Sinor “göl ruhunun kızı”, Yamada “Deniz Tanrıçası’nın kızı”,
Kapusuzoğlu hem “deniz tanrıçası kız” hem de “deniz tanrıçası” şeklinde çevirmişlerdir (W. Eberhard,
Çin’in Şimal Komşuları: Bir Kaynak Kitabı, (çev. Nimet Uluğtuğ), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları,
1996, s. 86; Kapusuzoğlu, Taiping Derlemesinde Türkler, s. 13; Ögel, Türk Mitolojisi, I, s. 569-570; Sinor,
“The Legendary Origins of the Türks”, s. 230; Yamada, “The Original Turkish Homeland”, s. 244). Biz
de daha önceki bir çalışmamızda bu terimi “Deniz Tanrısı’nın kızı” olarak çevirmiştik (Erkoç, “Türk
Mitlerindeki Motiﬂer (VI.-VIII. Yüzyıllar)”, s. 43).
19 Türk Mitolojisi’nde su tanrıları ile ruhlarının suyun altındaki saraylarda yaşadıklarına ilişkin çeşitli
örnekler vardır (Türkan, “Türk Dünyası Masallarında Su Kültü”, s. 139-140).
20 Hem Youyang Zazu’da hem de Taiping Guangji’de, Yama’yla ilişkisini bitiren varlık Haishen 海神
yani Göl Tanrısı olarak yazılmıştır. Ancak hikâyenin devamında, bunun Haishennü yani Göl Tanrıçası
veya Göl Tanrısı’nın kızı olması gerektiği anlaşılmaktadır. Büyük olasılıkla her iki metin de derlenirken
veya sonraki dönemlerde kopyalanırken, burada olması gereken nü 女 karakteri atlanmıştır. Bu husus, daha
önceki araştırmacıların da gözünden kaçmıştır.
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çok öfkelenir ve elini kaldırdığı gibi A’er Beyi’nin (A’er Shouling 呵唲
首領) başını keser, ardından da “Bundan sonra Teŋri’ye insan kurban
etmek (ren ji Tian 人祭天) zorundayız!” diye yemin eder. Bu kurbanları
çoğunlukla A’er Bölüğü’nden (A’er Buluo 呵唲部落)[21] seçer, sonra bu
bölüğün çocuklarını ve torunlarını yani soyunu öldürerek Teŋri’ye kurban
eder. Youyang Zazu’nun derlendiği 9. yüzyılın ortalarına dek Türkler bu
geleneğe uygun olarak bir tuğa (du 纛)[22] insan kurban etmektedirler ve
her zaman A’er Bölüğü’nden insan seçip kullanmaktadırlar. Yama, A’er
Beyi’nin başını kestiği günün akşamına gelindiğinde Göl Tanrıçası’nın/
Göl Tanrısı’nın kızının yanına geri döner. Ancak Göl Tanrıçası/Göl
Tanrısı’nın kızı Yama’ya şikâyette bulunur veya Yama’yı tutar[23] ve “Sen
kendi ellerinle birisini öldürmüşsün, çok pis kan kokuyorsun, artık
kaderimiz ortak olamaz” diyerek ilişkilerini bitirir.[24]
Çin kaynaklarında görülen Göl Tanrıçası veya Göl Tanrısı’nın Kızı ile biraz
ileride değineceğimiz Yer Tanrısı, Göktürk yazıtlarında görülen Iduḳ Yir
Sub (“Kutsal Yer Su”) kavramı ile ilgili olabilir.[25] Ne var ki, Göktürk
21 A’er 呵唲, Göktürklerin bir bölüğü yani küçük bir boyu veya oymağı olabilir (Erkoç, “Çin ve Tibet
Kaynaklarına Göre Göktürk Mitleri”, s. 68).
22 Taiping Guangji’nin Ming dönemi nüshasındaki metinde “Teŋri’yi temsil eden bir tuğ (Tian zuo du 天
作纛)” yazılmıştır (Taiping Guangji 480.3957). Türk ve Moğol halkları arasında görülen tuğ kültüyle ilgili
bkz. Erkoç, “Türk Mitlerindeki Motiﬂer (VI.-VIII. Yüzyıllar)”, s. 59-60.
23 Göl Tanrıçası/Göl Tanrısı’nın kızı Youyang Zazu’ya göre Yama’ya şikâyette bulunur (bao 報), Taiping
Guangji’ye göre ise Yama’yı tutar (zhi 執).
24 Taiping Guangji 480.3957; Youyang Zazu 4.44-45. Göktürklere ait bu mit ve ondaki motiﬂer için
ayrıca bkz. Erkoç, “Türk Mitlerindeki Motiﬂer (VI.-VIII. Yüzyıllar)”, s. 41-43, 55-60; Erkoç, “Çin ve Tibet
Kaynaklarına Göre Göktürk Mitleri”, s. 62-68.
25 Thomsen, Iduḳ kelimesini “sacré (kutsal)” olarak çevirip açıklamıştır (Vilhelm Thomsen, Inscriptions
de l’Orkhon déchiffrées, Helsingfors: Imprimerie de la Société de littérature finnoise, 1896, s. 105, 123,
144; Vilhelm Thomsen, Orhon Yazıtları Araştırmaları, (çev. Vedat Köken), Ankara: Türk Dil Kurumu
Yayınları, 2002, s. 142-143, 180-181, 215). Radloff, bu kelimeyi ilk başta yanlış olarak ayduḳ şeklinde
okumuş ve çevirisini “nennen, genannt, genannte, genannten (denilen, söylenen)” olarak yapmıştır (W.
Radloff, Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, I, Osnabrück: Otto Zeller Verlag, 1987, s. 9, 48-49,
58-59, 61, 65). Ancak sonradan Radloff, bu okuyuşunu ve çevirisini ıduḳ yersub (“das geweihte Jersub
[kutsal Yersub]”) şeklinde düzeltmiştir (W. Radloff, “Die Inschrift des Tonjukuk: Vorwort, Text,
Transscription, Übersetzung nebst Anmerkungen, Glossar und Verbesserungen”, Die alttürkischen
Inschriften der Mongolei, II, Osnabrück: Otto Zeller Verlag, 1987, s. 19, 91). Orkun, bu sözcüğü
“mukaddes, kutsal” biçiminde tercüme etmiştir (Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ankara: Türk
Dil Kurumu Yayınları, 1994, s. 34, 40, 48, 64, 112-113, 174-175, 353, 505). Gabain, bu kelimenin anlamını
“heilig (mukaddes)” olarak vermiştir (A. von Gabain, Alttürkische Grammatik: mit Bibliographie,
Lesestücken und Wörterverzeichnis, auch Neutürkisch, Leipzig: Otto Harrassowitz, 1950, s. 309; A. von
Gabain, Eski Türkçenin Grameri, (çev. Mehmet Akalın), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000, s.
273). Malov, Iduḳ kelimesini “svyatoy (kutsal)” ve “svyaşçennıy (kutsal)” şeklinde çevirmiştir (S. E.
Malov, Pamyatniki drevnetyurkskoy pis’mennosti: Tekstı i issledovaniya, Moskva-Leningrad: İzdatel’stvo
Akademii Nauk SSSR, 1951, s. 29-30, 32, 37, 39, 41, 63, 68; Sergey Efimoviç Malov, Pamyatniki
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drevnetyurkskoy pis’mennosti Mongolii i Kirgizii, Moskva-Leningrad: İzdatel’stvo Akademii Nauk SSSR,
1959, s. 16-17, 20-22, 106). Giraud, Iduḳ’un çevirisini “Sacrées (Kutsal)” biçiminde yapmıştır (René
Giraud, L’Inscription de Baïn Tsokto: Édition critique, Paris: Librairie d’Amerique et d’Orient, AdrienMaisonneuve, 1961, s. 63). Drevnetyurkskiy slovar’’da söz konusu terim, tıpkı Malov’un yaptığı gibi
“svyaşçennıy (kutsal)” ve “svyatoy (kutsal)” olarak açıklanmıştır (Drevnetyurkskiy slovar’, (haz. V. M.
Nadelyaev, D. M. Nasilov, È. R. Tenişev ve A. М. Sçerbak), Leningrad: Nauka, 1969, s. 217). Ergin’e göre
bu kelime, “mukaddes, kutlu, mübarek” anlamındadır (Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul:
Boğaziçi Yayınları, 2002, s. 94). Bu sözcüğü Tekin (Talât Tekin, Orhon Yazıtları, Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yayınları, 1988, s. 136; Talat Tekin, Tunyukuk Yazıtı, Ankara: Simurg Yayınları, 1994, s. 59) ve
Idoḳ olarak okuyan Ölmez (Mehmet Ölmez, Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk
Yazıtları: Metin-Çeviri-Sözlük, Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 2012, s. 81, 83, 86, 94, 96, 99, 124, 129, 138,
144, 167, 175, 313) “kutsal, mübarek”, Rybatzki “heilige (kutsal)” (Volker Rybatzki, Die ToñuquqInschrift, Szeged: Department of Altaic Studies (University of Szeged), 1997, s. 114), Berta (Árpád Berta,
Sözlerimi İyi Dinleyin…: Türk ve Uygur Runik Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını, (çev. Emine Yılmaz),
Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2010, s. 73, 92, 147, 155, 169, 179, 194-195, 198, 200), Şirin User
(Hatice Şirin User, Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları: Söz Varlığı İncelemesi, Konya: Kömen
Yayınları, 2009, s. 302) ve Ercilasun “kutsal” (Ahmet Bican Ercilasun, Türk Kağanlığı ve Türk Bengü
Taşları, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2016, s. 512-513, 520-521, 560-561, 576-577, 616-617), Ölmez gibi
Idoḳ biçiminde okuyan Aydın da “kutsal” (Erhan Aydın, Orhon Yazıtları (Köl Tegin, Bilge Kağan,
Tonyukuk, Ongi, Küli Çor), İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2017, s. 54, 58, 83, 93, 114, 153) olarak
çevirmişlerdir. Caferoğlu, Eski Uygurcadaki Idduḳ ve Iduḳ kelimesinin anlamını “gönderilmiş, kutlu,
mukaddes, aziz, mübarek” olarak vermiştir (A. Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul: Türk Dil
Kurumu Yayınları, 1968, s. 85). Divitçioğlu’ya göre Iduḳ, “ruh” demektir (Sencer Divitçioğlu, Orta-Asya
Türk İmparatorluğu (VI. – VIII. Yüzyıllar), Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2005, s. 81). İnan ve Gömeç,
Iduḳ’un ruhlara bağışlanarak başıboş salıverilen hayvanlardan oluşan kansız kurban olduğunu, kelimenin
“salıverilmiş”, “gönderilmiş”, “kutlu” anlamına geldiğini yazmışlardır (Gömeç, Şamanizm ve Eski Türk
Dini, s. 76; İnan, “Türk Boylarında Dağ, Ağaç (Orman) ve Pınar Kültü”, s. 253; İnan, Tarihte ve Bugün
Şamanizm, s. 98). Bu kelimeyi ıduk olarak okuyan Clauson’a göre, bunun kökü ıd- olup ilk anlamı
“gönderilmiş, Tanrı’ya adanmış” ise de sonradan daha genel olarak “kutsal” anlamına kavuşmuştur.
Kendisi ayrıca Göktürklerdeki Iduḳ Yir Sub kavramını Iḏuk Yer Suv olarak okumuştur (Gerard Clauson, An
Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford: Oxford University Press, 1972, s.
46). İnan da Clauson’la aynı görüşte olmuştur (İnan, Eski Türk Dînî Tarihi, s. 53; İnan, “Türk Boylarında
Dağ, Ağaç (Orman) ve Pınar Kültü”, s. 253; İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 98-99). Gerçekten de
Eski Türkçede ı-, ıd-, ıt-, id- ve yıd- kelimeleri “göndermek, sevk etmek, yollamak, terk etmek, bırakmak,
neşretmek, yaymak, kaçırmak” anlamlarında kullanılmıştır (Aydın, Orhon Yazıtları, s. 153; Caferoğlu, Eski
Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 85; Ergin, Orhun Abideleri, s. 94-95; Gabain, Alttürkische Grammatik, s. 309;
Gabain, Eski Türkçenin Grameri, s. 273; Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 808; Ölmez, Orhon-Uygur Hanlığı
Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları, s. 313; Tekin, Orhon Yazıtları, s. 136-137; Tekin, Tunyukuk
Yazıtı, s. 59, 71). Kaşgarlı Mahmud (Maḥmûd el-Kâşġarî), Divanu Lugati’t-Türk’te (Dîvânu Luġâti’t-Turk)
Iḏuḳ  اِ ُﺬﻖsözcüğünü Atalay’ın çevirisine göre “Kutlu ve mübarek olan her nesne. Bırakılan her hayvana bu
ad verilir. Bu hayvana yük vurulmaz, sütü sağılmaz, yünü kırkılmaz; sahibinin yaptığı bir adak için
saklanır.”, Ercilasun ve Akkoyunlu’nun çevirisine göre ise “mübarek olan her şey. Aslı, serbest bırakılan
her hayvana ıḍuk diye ad veriliyor olmasıdır. Sahibinin üzerine adak olduğu için bu hayvanın sırtına bir şey
yüklenmez; sağılmaz, yünü kesilmez; sahibinin yaptığı bir adak için saklanır.” biçiminde açıklamış, ayrıca
geçit vermeyerek uzanıp giden dağlara Iḏuḳ Taġ  اِ ُﺬﻖ ﺘﺎَغdenildiğini belirtmiştir (Kaşgarlı Mahmut, Divanü
Lûgat-it-Türk Tercümesi, (çev. Besim Atalay), I, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1998, s. 65; Kâşgarlı
Mahmud, Dîvânu Lugâti’t-Türk: Giriş – Metin – Çeviri – Notlar – Dizin, (haz. Ahmet B. Ercilasun ve Ziyat
Akkoyunlu), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2015, s. 31) ki burada da erişilememekten bahsedilmiştir.
Eserin bilinen tek nüshası, İstanbul’daki Millet Yazma Kütüphanesi’nde Ali Emîrî Arabî No. 4189
numarasıyla saklanmaktadır; söz konusu açıklamanın Arapça metni için bkz. AEA 4189 sayfa 45. Bu
açıklamanın Dankoff-Kelly tarafından yapılan İngilizce çevirisi için bkz. Maḥmūd al-Kāšγarī, Compendium
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Kağanlığı dönemi hakkında bilgi veren Çin kaynaklarında veya diğer
Eski Türk yazıtlarında dinî bir kapsamda Yer ve Su birleşimine pek denk
gelinmemiştir.[26] Köl Tigin Yazıtı’nın Doğu Yüzü’nün 10-11. satırlarına ve
Bilge Kağan Yazıtı’nın Doğu Yüzü’nün 9-10. satırlarına göre, yukarıdaki
Türk Tanrısı ve Türk Kutsal Yer-Su ruhları (Köl Tigin Yazıtı’nda Türük
Teŋrisi Türük ıduḳ yiri subı, Bilge Kağan Yazıtı’nda yalnızca Türük Teŋrisi
ıduḳ yiri subı) düşünmüşlerdir. Teŋri, Türk halkı yok olmasın, halk olsun
diye İltėriş Ḳaġan’ı (682-691 yılları arasında hükümdar) ve İlbilge Ḳatun’u
of the Turkic Dialects (Dīwān Luγāt at-Turk), (çev. Robert Dankoff ve James Kelly), I, Duxbury: Harvard
University, 1982, s. 107. Kaşgarlı Mahmud’un anlattığı dokunulmayan (tabu) hayvanların Göktürk
Kağanlığı’nda varlığı bilinmektedir. Çinli Budist rahip Xuanzang 玄奘, Da Tang Xiyuji 大唐西域記 adlı
eserinin 1. Bölümü’nün 871a sayfasında Batı Göktürk topraklarında ilerlerken Sûyâb Kenti’nin
(Suiyecheng 碎葉城) 400 li 里 (~200 kilometre) batısında, Talas’a (Daluosi 怛羅斯) 150 li (~75 kilometre)
uzaklıkta Toŋ Yabġu Ḳaġan’ın (Tong Yehu Kehan 統葉護可汗) yaz aylarını geçirdiği en gözde yaylağı
olan Biŋ Yul’a (Qian Quan 千泉) ulaştığını yazmıştır. Rahibe göre burada geyik çoktur ve çoğunun
boynuna çıngıraklı tasma takılmıştır. Bu geyikler evcil oldukları için insanlara alışıktır ve ürküp kaçmaz.
Kağan bu geyikleri çok sevmiş ve adamlarına bu geyikleri öldürmeye kalkışanların cezasının ölüm
olduğunu, bu konuda af olmayacağını buyurmuştur; bu sayede geyikler hayatlarının sonuna kadar
yaşayabiliyordur (Takakusu 1931-LI: 871a; Edouard Chavannes, Documents sur les Tou-Kiue (Turcs)
occidentaux, Paris: Librairie d’Amérique et d’Orient, Adrien-Maisonneuve, 1903, s. 195; Edouard
Chavannes, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, (çev. Mustafa Koç), İstanbul: Selenge Yayınları, 2007,
s. 254; Erkin Ekrem, Hsüan-Tsang Seyahatnamesi’ne Göre Türkistan, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara:
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2003, s. 115-116; Gürhan Kırilen,
Budizm ve Orta Asya: Xuan Zang Seyahatnamesi, Ankara: Gece Kitaplığı, 2015, s. 62). Bu geyikler de Iduḳ
sayılmış olabilir. Moğollarda adak olmak için salınan ve kimse tarafından dokunulmayan hayvanlar ve
bazen insanlar mevcut olmuştur. Moğollar aynı zamanda sürek avlarının sonlarında da bazı hayvanları
avlamadan salıvermişlerdir (Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, s. 224-227). Sibirya’da küçük
ayinlerde özel bir ayinle ruhlara binek hayvanı olması için başıboş bırakılan, başta kadınlar olmak üzere
insanların dokunması yasak olan, ıdık/ıtık/ızık/ıyık/iyik/ıtıh/iriḫ yani ıduḳ denilen hayvanlar için bkz. İnan,
Eski Türk Dînî Tarihi, s. 53; İnan, “Türk Boylarında Dağ, Ağaç (Orman) ve Pınar Kültü”, s. 253; İnan,
Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 98-100.
26 Uygurlara ait Tariat (Terh) Yazıtı’nın Batı Yüzü’nün 4. satırında görülen yirimin subumun (Tekin’e
ve Mert’e göre yerimin subumın, Ölmez’e göre yėrimin suvumın, Aydın’a göre yėrimin suwumun)
ifadesi, ﬁziksel anlamda toprakları ve ırmakları belirtmektedir (Erhan Aydın, Uygur Yazıtları, İstanbul:
Bilge Kültür Sanat, 2018, s. 45; Osman Mert, Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes Tariat Şine Us,
Ankara: Belen Yayıncılık Matbaacılık, 2009, s. 177, 180, 182; Ölmez, Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi
Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları, s. 252, 257, 261; Talât Tekin, “Kuzey Moğolistan’da Yeni Bir Uygur
Anıtı: Taryat (Terhin) Kitabesi”, Belleten, XLVI/184, 1983, s. 806, 810). Benzer bir duruma, Yenisey
Kırgızlarından kalma Begre Yazıtı’nın (E-11) Kormuşin’e göre 5. ve Aydın’a göre 4. satırında, I. AldııBel Yazıtı’nın (E-12) Kormuşin’e göre 3. ve Aydın’a göre 4. satırında, Köjeelig-Hovu Yazıtı’nın (E-45)
6. satırında, I. Tugutüp Yazıtı’nın (E-120) 2. satırında (yazıt zarar görmüş olduğu için Aydın’ın yayınında
bu kısım yoktur) ve III. Şançi Yazıtı’nın (E-152) 3. satırında da denk gelinmektedir (Erhan Aydın, Yenisey
Yazıtları, Konya: Kömen Yayınları, 2015, s. 55-56, 59, 113-114, 165, 178; İ. V. Kormuşin, Tyurkskie
eniseyskie èpitaﬁi: grammatika, tekstologiya, Moskva: Nauka, 2008, s. 103-105, 135-136, 163, 166-167;
İgor Valentinoviç Kormuşin, Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları: Metinler ve İncelemeler, (çev. Rysbek
Alimov), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2017, s. 151-152, 171, 208, 244-245, 303-304). Benzer
şekilde, Adrianov Koleksiyonu’nda bulunan ve bugün kayıp olan bir yazıtın 1. satırında “yurt ve ırmak”
anlamında yėr ügüz şeklinde bir ifade geçmektedir (Aydın, Yenisey Yazıtları, s. 186).
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tepelerinden tutup daha yükseğe kaldırmıştır.[27] II. Tonyukuk Yazıtı’nın
Batı Yüzü’nün 3. satırında Türgişlere karşı 711’de yapılan Bolçu Savaşı’nda
Göktürk ordusuna yardımcı olarak savaş alanına varmasını sağlayan kutsal
varlıkların arasında, Teŋri’nin ve Umay’ın yanında Kutsal Yer-Su ruhlarının
(Iduḳ Yir Sub) adı geçmektedir.[28] Bilge Kağan Yazıtı’nın Doğu Yüzü’nün 35.
satırında Dokuz Oğuzların (Toḳuz Oġuz) ihanetini onaylamayan, böylece
onların Çin’e gitmek zorunda kalmalarına neden olan kutsal varlıkların
arasında üstteki Tanrı’nın (Teŋri) yanı sıra Kutsal Yer Su ruhları (Iduḳ Yir
Sub) da sayılmıştır.[29] Ulaanbaatar Yazıtı’nın 2. satırında yine Kutsal Yer-Su
ruhları anılmıştır, ancak söz konusu ifade burada biraz farklı olarak Iduḳ
Yir Suy biçiminde yazılmıştır.[30]
Thomsen, yazıtlardaki Iduḳ Yir Sub’u “saints génies de la terre et de l’eau
(yer ve su melekleri)” biçiminde çevirmiştir.[31] Gökalp’e göre yer-su, yerin
ve suyun koruyucu tanrıları olup her yer-su, kendisine bağlı oymağı savaşa
sürükler. Ona göre bunlar, Divanu Lugati’t-Türk’te Türklerin savaşlardan
27 Aydın, Orhon Yazıtları, s. 54, 82-83; Ölmez, Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski
Türk Yazıtları, s. 81, 94, 124, 138; Tekin, Orhon Yazıtları, s. 10-11, 38-41. Ayrıca bkz. Berta, Sözlerimi
İyi Dinleyin…, s. 147, 193-194; Ercilasun, Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları, s. 512-513, 560-561;
Ergin, Orhun Abideleri, s. 10, 12-13, 36-37; Malov, Pamyatniki drevnetyurkskoy pis’mennosti: Tekstı i
issledovaniya, s. 29, 37; Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 34-35; Radloff, Die alttürkischen Inschriften
der Mongolei, I, s. 8-9, 48-49; Thomsen, Inscriptions de l’Orkhon déchiffrées, s. 100-101; Thomsen,
Orhon Yazıtları Araştırmaları, s. 132-135; Dursun Yıldırım, “Köktürklerde Kağanlık Süreci; Kaldırma,
Kötürme ve Oturma”, Türk Bitiği, Ankara: Akçağ Yayınları, 1998, s. 104-105; Dursun Yıldırım, “Köktürk
Yazıtlarında Öd Teñri Aymaz, Yag(g)ıl, ‘Katıl’ Olmaz”, Türk Bitiği, Ankara: Akçağ Yayınları, 1998, s.
125-127.
28 Aydın, Orhon Yazıtları, s. 114; Ölmez, Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk
Yazıtları, s. 167, 175, 185; Tekin, Tunyukuk Yazıtı, s. 16-17. Ayrıca bkz. Berta, Sözlerimi İyi Dinleyin…, s.
47, 73, 92; Ercilasun, Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları, s. 615-617; Ergin, Orhun Abideleri, s. 76-77,
145; Giraud, L’Inscription de Baïn Tsokto, s. 27, 56, 63; Malov, Pamyatniki drevnetyurkskoy pis’mennosti:
Tekstı i issledovaniya, s. 59, 63, 68; Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 112-113; Radloff, “Die Inschrift des
Tonjukuk”, s. 18-19; Denison Ross, “The Tonyukuk Inscription: Being a Translation of Professor Vilhelm
Thomsen’s Final Danish Rendering”, Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London, 6/1,
1930, s. 42; Rybatzki, Die Toñuquq-Inschrift, s. 36, 66, 114.
29 Aydın, Orhon Yazıtları, s. 93; Ölmez, Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk
Yazıtları, s. 129, 144; Tekin, Orhon Yazıtları, s. 50-51. Ayrıca bkz. Berta, Sözlerimi İyi Dinleyin…, s. 169,
198; Ercilasun, Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları, s. 576-577; Ergin, Orhun Abideleri, s. 48-49; Malov,
Pamyatniki drevnetyurkskoy pis’mennosti Mongolii i Kirgizii, s. 17, 22; Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 6465; Radloff, Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, I, s. 64-65; Thomsen, Inscriptions de l’Orkhon
déchiffrées, s. 126; Thomsen, Orhon Yazıtları Araştırmaları, s. 186-187.
30 Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 353-354. Orkun’a göre, Sub’un Suy olarak yazılması bir yanlışlık olsa
gerektir (Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 353-354), ancak bu bir lehçe farklılığından ve ses değişiminden (b
→ y) kaynaklanmış da olabilir.
31 Thomsen, Inscriptions de l’Orkhon déchiffrées, s. 100, 126; Thomsen, Orhon Yazıtları Araştırmaları, s.
132-133, 186-187.
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önce çarpışan, bağlı bulundukları toplulukları koruyan Çıwı  ﺠﭭِﻰdenilen
vilâyet ve toprak cinleriyle aynıdır. Yer-su oymak, ırmak ve dağın birleşerek
oluşturduğu kutsal kişiliktir ve bu yüzden Eski Türklerde yurt da kutsal
sayılıyordur.[32] Barthold, “Yer Su” ile yer ruhlarının tamamının değil, belki
bir tanrıçanın kaﬆedildiğini ileri sürmüştür.[33] Gökalp de bu görüşe benzer
olarak Gök Tanrı’nın (Teŋri) Türk kağanlarının, Yer-su’nun (Iduḳ Yir Sub)
ise Türk hatunlarının göksel sembolü olduğunu iddia etmiştir.[34] Anohin’e
göre yer-sub, ulaşılmaz yerlerde değil de yeryüzünde insanlarla birlikte
yaşayan dağ ruhlarını ifade etmektedir.[35] Köprülü, Yir Sub’u “yer su
perileri” olarak çevirmiştir.[36] Iduḳ Yir Sub ifadesini hem ıduḳ yir sub hem de
ıduḳ yer sub biçiminde okuyan Malov, bunu “svyaşçennaya Zemlya i Voda
(kutsal Yer ve Su)”, “svyaşçennaya Rodina (zemlya – voda [kutsal Vatan
(yer – su)]” ve “svyaşçennoy Rodinu (Yersuba) [kutsal Vatan (Yersub)]”
şekillerinde çevirmiş, burada vatanın (Rodina) vurgulandığını yazmıştır.[37]
Giraud, Iduḳ Yir Sub’u yer ve sulara ait olan ikinci dereceden tanrılar, “les
lieux et les cours d’eau l’aissés libres, sacrés (özgür bırakılmış, kutsal
yerler ve akarsular)” olarak yorumlamıştır.[38] Ayrıca Giraud, II. Tonyukuk
Yazıtı’ndaki Iduḳ Yir Sub terimini “la Terre et l’Eau Sacrées (Kutsal Yer
ve Su)” olarak çevirmiştir.[39] Schmidt, “mukaddes Yer-sub” olarak aldığı
Iduḳ Yir Sub’un yeryüzünde yaşayan iyi ruhların bütünü olduğunu
düşünmüştür.[40] Kafesoğlu’ya göre de Göktürk Kağanlığı döneminde
doğa ruhlarına Iduḳ Yir Sub denilmektedir ve bunlar Tanrı’nın yanındaki
diğer kutsallar ile azizlerdir. Ona göre, Eski Türklerde yer-sulara giren
doğa ruhları dağ, tepe, kaya, vadi, ırmak, su kaynağı, ağaç, orman, demir,
32 Kâşgarlı Mahmud, Dîvânu Lugâti’t-Türk, s. 445; Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, (haz. Yusuf
Çotuksöken), İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1991, s. 29-30, 134-136. Çıwı’yla ilgili AEA 4189 sayfa 544’te
kayıtlı bu bilginin diğer çevirileri için bkz. Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, III, s. 225;
Maḥmūd al-Kāšγarī, Compendium of the Turkic Dialects (Dīwān Luγāt at-Turk), II, s. 267.
33 V. V. Barthold, Orta-Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, (haz. Kâzım Yaşar Kopraman ve İsmail Aka),
Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2006, s. 10.
34 Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, s. 39.
35 Seyidov, “Eski Türk Kitabelerindeki Yer-Sub Meselesi”, s. 264.
36 M. Fuad Köprülü, Türk Tarih-i Dinîsi, (haz. Metin Ergun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2005, s. 40.
37 Malov, Pamyatniki drevnetyurkskoy pis’mennosti: Tekstı i issledovaniya, s. 29, 37, 63, 68; Malov,
Pamyatniki drevnetyurkskoy pis’mennosti Mongolii i Kirgizii, s. 17, 22.
38 René Giraud, L’Empire des Turcs célestes: Les regnes d’Elterich, Qapghan et Bilgä (680-734):
Contribution à l’histoire des Turcs d’Asie Centrale, Paris: Librairie d’Amerique et d’Orient, AdrienMaisonneuve, 1960, s. 104, 107; René Giraud, Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge’nin
Hükümdarlıkları (680-734), (çev. İsmail Mangaltepe), İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1999, s. 155, 159.
39 Giraud, L’Inscription de Baïn Tsokto, s. 63.
40 P. W. Schmidt, “Tukue’lerin Dini”, (çev. Sâdettin Buluç), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XIV, 1966, s. 73.
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kılıç, ateş ve ocaktır. Göktürk Kağanlığı’nda Ötüken’in kutsal yer olduğu
anlayışı ve Uygurlardaki kutlu dağ efsanesi, bunun tipik örneklerini
teşkil etmiştir.[41] İnan, Eski Türklerin tabiat kültünü yer-su terimiyle ifade
ettiklerini, Türklerin büyük imparatorluklar döneminde de bunun vatan
kültü derecesine yükseldiği, yer-su kültünün dağ, su (ırmak, göl, pınar), ağaç
ve kaya kültlerini barındırdığını, ıduk yer-sub kavramının hem koruyucu
ruhları hem de vatanı kapsadığını düşünmüştür.[42] Ayan, İnan’ın görüşünü
deﬆeklemiştir.[43] İnan’a göre, Göktürklerin “ıduk yer su” kültü içerisinde
çeşitli kutsal dağlar bulunmaktadır.[44] Yörükân da aynı görüşte olmuştur.[45]
Seyidov, benzer şekilde yer-sub kavramının hem vatanı yani toprağı hem
de mitolojik bir gücü ifade ettiğini, “mitolojik vatan” anlamını taşıdığını
düşünmüştür.[46] Ögel’e göre Göktürk Kağanlığı’ndaki yer-su, Hint-İran
düalizminin (ikicilik) tersine Gök-Tanrı ile uyum içinde hareket eden,
insanları besleyip koruyan kutsal varlıklar, ruhlardır. Kendisi, yazıtlarda
bazı durumlarda yer-su ifadesinin “vatan” kavramı için kullanıldığına işaret
etmiştir.[47] Roux ise ﬁziksel yeryüzü-ırmaklar ile kutsal yer-su ruhlarının
farklı olduklarını belirtmiştir.[48] Şirin User’e göre yer/yir’in karşılığı “yer
tanrısı”, yir/yer sub’un karşılığı ise “(dağları, ovaları, ırmakları, gölleri vb.
içeren) kutsal vatan toprağı” şeklindedir.[49] Iduḳ Yir Sub’u Rybatzki “die
heilige Yär-Sub (kutsal Yer-Sublar)”, Berta “kutsal yer-su” ve “kutsal yer ve
su”, Ercilasun da aynı şekilde “kutsal yer su” olarak anlamlandırmışlardır.[50]
Ölmez, ıdok yėr suv olarak okuduğu ifadeyi benzer şekilde “kutsal yer-su
(ruhları)” biçiminde çevirmiştir.[51] Aydın’ın okuyuşu ve çevirisi de hemen
hemen aynıdır: ıdok yėr suw = “kutsal yer su (ruhları)”.[52] Yıldırım’a göre,
41 Kafesoğlu, Eski Türk Dini, s. 26-27, 42, 45, 64; İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul:
Ötüken Neşriyat, 2002, s. 303, 311.
42 İnan, Eski Türk Dînî Tarihi, s. 30-31; İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 48, 50.
43 Ayan, “Türk Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı”, s. 622.
44 İnan, “Türk Boylarında Dağ, Ağaç (Orman) ve Pınar Kültü”, s. 253.
45 Yusuf Ziya Yörükân, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri: Şamanizm / Şamanizm’in Diğer Dinler ve
Alevîlik Üzerindeki Etkileri, (haz. Turhan Yörükân), İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2006, s. 58.
46 Seyidov, “Eski Türk Kitabelerindeki Yer-Sub Meselesi”, s. 264-265.
47 Ögel, Türk Mitolojisi, II, s. 146-148, 256-257, 315, 322-323.
48 Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, s. 139.
49 Şirin User, Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları, s. 304.
50 Rybatzki, Die Toñuquq-Inschrift, s. 114; Berta, Sözlerimi İyi Dinleyin…, s. 73, 92, 147, 169, 194, 198;
Ercilasun, Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları, s. 512-513, 560-561, 576-577, 616-617.
51 Ölmez, Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları, s. 81, 94, 124, 129, 138,
144, 167, 175.
52 Aydın, Orhon Yazıtları, s. 54, 83, 93, 114.
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Iduḳ Yir Sub terimiyle anayurdun azizliği, ata ruhlarının yaşadığı yeryüzü
parçası anlatılmak iﬆenmiştir.[53] Gömeç, Göktürk Kağanlığı’ndaki Iduḳ
Yir Sub kavramının “yer-su ruhları” olarak açıklanmasına karşı çıkmış,
burada vatandan söz edildiğini, Türklerde vatan kutlu olduğu için de
vatana ıduḳ denildiğini belirtmiştir.[54] Nitekim Köl Tigin Yazıtı’nın Doğu
Yüzü’nün 19.-20. satırlarında ve Bilge Kağan Yazıtı’nın Doğu Yüzü’nün 35.
satırında geçen Yir Sub ifadesi, Gömeç’in görüşüne uygun olarak üzerinde
yaşanılan ülkeyi tanımlamak için kullanılmıştır.[55] Ancak, yukarıda
verilen örneklerden görüldüğü kadarıyla Göktürklerin gözünde Iduḳ Yir
Sub, yalnızca ruhsuz bir ﬁziksel varlık olmayıp dünya işlerine karışan,
koruyucu ve cezalandırıcı güçleri olan kutsal bir varlıktır; ne var ki yaratıcı
gücü bulunmamaktadır ve bundan dolayı Teŋri’den daha alt sıradadır.
Göktürklerin Iduḳ Yir Sub’dan dinî törenlerini de yaptıkları çeşitli kutsal
bölgelerini veya genel olarak yer ve su (ırmak) ruhlarını, belki de bütün
yeryüzü doğa varlıklarının ruhlarını kaﬆetmiş olmaları mümkündür.
Göktürkler dağ, ırmak ve yer ruhlarını birbirleriyle yakından ilişkili
düşünmüş olabilirler.[56] Çin kaynaklarındaki Yer Tanrısı kavramı, Göktürk
53 Yıldırım, “Köktürklerde Kağanlık Süreci; Kaldırma, Kötürme ve Oturma”, s. 115; Yıldırım, “Köktürk
Yazıtlarında Öd Teñri Aymaz, Yag (g)ıl, ‘Katıl’ Olmaz”, s. 136.
54 Gömeç, Şamanizm ve Eski Türk Dini, s. 107; Saadettin Yağmur Gömeç, Kök Türk Tarihi, Ankara:
Berikan Yayınevi, 2016, s. 147-150, 287-290.
55 Aydın, Orhon Yazıtları, s. 57, 93; Ölmez, Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk
Yazıtları, s. 82-83, 95, 107, 129, 144, 155; Tekin, Orhon Yazıtları, s. 12-13, 50-51.
56 Göktürklerden ilk söz eden Çin kaynağı olan Zhoushu’daki 周書 Türk Bölümü’ne göre, Ötüken’den
(Yudujin 於都斤) 400-500 li (~200-250 kilometre) uzakta ne ot ne de ağaç yetişen yüksek dağlardan oluşan
ve Bodengningli 勃登凝黎 denilen bir dağ silsilesi vardır. Bu adın Çincede karşılığı Yer Tanrısı’dır (Dishen
地神). Beishi’daki 北史 ve Tongdian’deki Türk Bölümleri’nde, ayrıca Cefu Yuangui’de 冊府元龜 de aynı
bilgi verilmiş, ancak bu yerin Ötüken’in 500 li (~250 kilometre) batısında olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, söz
konusu yerin adı Beishi’da Bodenglingli 勃登凝梨, Tongdian’de Bodengyili 勃登疑黎, Cefu Yuangui’de
Bowainingli 勃外凝黎 olarak yazılmıştır (Beishi 99.3288; Cefu Yuangui 961.11311a; Tongdian 197.5404;
Zhoushu 50.910). Bu adı Radloff Bu-dun-in-li, Parker ise Putengiri olarak okumuşlardır (E. H. Parker, A
Thousand Years of the Tartars, London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., 1924, s. 135; Schmidt,
“Tukue’lerin Dini”, s. 73). Julien ve Cahun, Çince metinlerde Yer Tanrısı olarak verilen çeviriyi yanlışlıkla
“gökyüzünün ruhu” olarak almışlardır; ayrıca Cahun’e göre, Bodenglingli’nin Türkçe karşılığı But Tengri
yani Tanrı Buda’dır. Ancak Pelliot, bu görüşe karşı çıkmış ve bu adı Böd Tängri (Böd Teŋri) olarak yeniden
oluşturmuş, Bo 勃 hecesinin Eski Türkçede “taht (trône)” anlamına gelen Böd olduğunu ileri sürmüştür
(Leon Cahun, Asya Tarihine Giriş: Kökenlerden 1405’e, Türkler ve Moğollar, (çev. Sabit İnan Kaya),
İstanbul: Seç Yayın Dağıtım, 2006, s. 42; Paul Pelliot, “Neuf notes sur des questions d’Asie centrale”,
T’oung Pao, Second Series, 26/4-5, 1929, s. 215-216). Pelliot, Denglingli’nin 登凝黎 *täṅṅri (*teŋŋri)
biçiminde üç heceli bir halk söyleyişi olabileceğini de düşünmüştür (Paul Pelliot, “Tängrim > tärim”,
T’oung Pao, 37/5, 1944, s. 172). Biçurin, Bodun-inli olarak aldığı bu adı “duh pokrovitel’ stranı (ülkenin
koruyucu ruhu)” şeklinde çevirmiştir (N. Ya. Biçurin (Yakinf), Sobranie svedeniy o narodah, obitavşih v
Sredney Azii v drevnie vremena, I, Moskva-Leningrad: İzdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, 1950, s. 231).
Biçurin’in görüşüne uygun olarak bu adı Budun İnli biçiminde alan İnan, bunun bodun (budun, halk,
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yazıtlarında gördüğümüz bazı kutsal yerlerle de ilişkilendirilebilir. Nitekim,
Doğu Göktürklerin devlet merkezi olan Ötüken bölgesinin yakınlarındaki
Ötüken Yış, Köl Tigin Yazıtı’nın Doğu Yüzü’nün 23. satırında Iduḳ Ötüken
Yış olarak geçmektedir.[57] Ayrıca Köl Tigin Yazıtı’nın Kuzey Yüzü’nün
1. satırında ve Bilge Kağan Yazıtı’nın Doğu Yüzü’nün 29. satırında,
Göktürklerin 714’te kendilerine karşı ayaklanan Karluklarla Tamaġ Iduḳ Baş
adlı bir yerde çarpışarak onları bozguna uğrattıkları anlatılmıştır.[58] Bilge
kavim) tanrısı, bütün vatanı ve milleti koruyan tanrının makamı olan dağ demek olabileceğini düşünmüştür
(İnan, Eski Türk Dînî Tarihi, s. 6-7; İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 5). Esin’e göre Göktürkler, gök
(Teŋri) ayini sırasında dağların tepesinde ateş yakıyor ve bu ateş de orman yangınlarını çıkarıyor olabilirdi
ki yer tanrısı için tören yapılan bu dağın çorak olması, Esin’e göre bu şekilde açıklanabilir (İnan, Eski Türk
Dînî Tarihi, s. 157). Bu bilgiler ışığında söylenebilir ki Göktürkler, yer tanrısı için de Teŋri sözcüğünü
kullanmışlardır. İnan, bu kültün herhâlde dağ, mağara ve atalar kültünün birleşmesinden oluştuğunu ileri
sürmüştür (İnan, Eski Türk Dînî Tarihi, s. 7; İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 5).
57 Aydın, Orhon Yazıtları, s. 58; Ölmez, Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk
Yazıtları, s. 83; Tekin, Orhon Yazıtları, s. 14-15. Ötüken bölgesi için bkz. Erhan Aydın, “Ötüken Adı ve
Yeri Üzerine Düşünceler”, Turkish Studies, 2/4, 2007, s. 1262-1267; Erhan Aydın, Eski Türk Yer Adları,
İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2016, s. 117-124; Hayrettin İhsan Erkoç, Eski Türklerde Devlet Teşkilâtı
(Gök Türk Dönemi), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2008, s. 59-60; Yıldırım, “Asya Hunlarının Kurultay Yerleri Hakkında”,
s. 198-203, 208.
58 Aydın, Orhon Yazıtları, s. 64, 167; Ölmez, Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk
Yazıtları, s. 86, 99, 129, 143; Tekin, Orhon Yazıtları, s. 20-21, 46-47, 84-85, 105. Tamaġ Iduḳ Baş adı farklı
biçimlerde çevrilmiştir. Thomsen “la sainte source(?) du Tamag” yani “Tamag kutsal kaynağı(?)” olarak
çevirirken pek de emin olamadığını, Tamaġ’ın bilinmeyen bir yer olduğunu, Baş’ın dağ tepesi mi yoksa
bir ırmak kaynağını mı ifade ettiğinin anlaşılmadığını belirtmiş, Tamaġ kelimesinin “Boğaz” anlamına
gelebileceğine işaret etmiştir (Thomsen, Inscriptions de l’Orkhon déchiffrées, s. 111, 124, 160; Thomsen,
Orhon Yazıtları Araştırmaları, s. 154-155, 182-183, 231). Radloff, Tamaġ ayduḳ baş olarak okuduğu bu
adı “Berge Tamgydyk (Tamgıdık Dağları)” (Radloff, Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, I, s. 2425) ve “Gipfel des Tamag (Tamag’ın doruğu)” (Radloff, Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, I,
s. 61) şekillerinde çevirmiştir. Ayrıca Radloff, Tamaġ adını “Name eines Berges (bir dağın adı)” olarak
açıklamıştır (Radloff, Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, I, s. 125). Orkun, bu adı Köl Tigin
Yazıtı çevirisinde “Mukaddes Tamag Başı” olarak çevirmiş, Bilge Kağan Yazıtı tercümesinde çevirmeden
bırakmış, Tamaγ ïduq (Tamaġ ıduḳ) adını “Karluklarla Göktürklerin harp ettiği yer” olarak açıklamıştır
(Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 48-49, 62-63, 918). Söz konusu adı Tamaġ Iduḳ Baş şeklinde okuyan Malov,
bunu “svyaşçennoy verşine Tamag (kutsal doruk Tamag)” ve “svyaşçennogo istoçnika (ili u verşinı)
Tamag [kutsal kaynak (veya doruk) Tamag]” olarak çevirmiştir (Malov, Pamyatniki drevnetyurkskoy
pis’mennosti: Tekstı i issledovaniya, s. 32, 41; Malov, Pamyatniki drevnetyurkskoy pis’mennosti Mongolii
i Kirgizii, s. 17, 21). Giraud, Tamïgh/Tamığ (Tamıġ) olarak okuduğu bu adı “la source sacrée du Tamïgh
(Tamıġ’ın kutsal pınarı)” olarak çevirmiş, ardından burasının Moğolistan’daki Tamir Irmağı’nın kaynağı
olabileceğini düşünmüştür (Giraud, L’Empire des Turcs célestes…, s. 51, 107, 192; Giraud, Gök Türk
İmparatorluğu, s. 82, 160, 278). Ergin, bu adı çevirmeden olduğu gibi vermiştir (Ergin, Orhun Abideleri,
s. 24-25, 46-47, 112). Tekin ise bu adı Köl Tigin Yazıtı çevirisinde “Tamag kutsal tepesi” olarak çevirmeyi
uygun görmüşken Orkun’un ve Ergin’in yaptığı gibi Bilge Kağan Yazıtı çevirisinde tercüme yapmamış ve
bu yerle ilgili açıklamada bulunmamıştır (Tekin, Orhon Yazıtları, s. 20-21, 46-47, 84-85, 105). Gömeç,
bu savaşı anlatırken savaşın yapıldığı yeri “Tamag’ın kutlu zirvesi” olarak tarif etmiş ve burasının
muhtemelen Altaylardaki dağlardan birisi olup Tamir’in kaynakları bölgesi olabileceğini belirtmiştir
(Gömeç, Kök Türk Tarihi, s. 232). Taşağıl da Tamug Iduk-baş, Tamıg (Tamag) Iduk Baş ve Tamag Iduk
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Kağan Yazıtı’nın Doğu Yüzü’nün 25. satırında da 701’de Kuzeybatı Çin’de
Gansu’da 甘肅 Göktürkler ve Çinliler arasında yapılıp Göktürk zaferiyle
biten çarpışmanın Iduḳ Baş adlı bir yerde yapıldığı belirtilmiştir.[59] Baş
sözcüğü Radloﬀ tarafından “Berge (dağlar)” ve “Gipfel (doruk)”, Orkun
tarafından “(dağ veya pınar) başı”, Malov tarafından “verşine (doruk)” ve
“istoçnik (kaynak)”, İnan tarafından “dağ”, Ergin tarafından “dağın başı,
tepe, zirve”, Tekin tarafından “tepe, doruk”, Ölmez tarafından “tepe”,
Ercilasun tarafından “doruk, tepe, dağın başı”, Aydın tarafından da
“dağ; dağ zirvesi; ırmakların birbirine karışma yeri” olarak açıklanmıştır.
Thomsen bunu “mont (dağ, tepe)” olarak çevirmiş, ancak bundan emin
Baş olarak yazdığı bu yeri, Giraud gibi Tamir Irmağı’nın doğduğu yer olarak vermiştir (Ahmet Taşağıl,
Gök-Türkler I-II-III, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014, s. 357, 362-364). Bu adı tamaγ ıδwq baş
(Tamaġ Iḏuḳ Baş) şeklinde okuyan Berta, Köl Tigin Yazıtı tercümesinde çevirmeden vermiş, Bilge Kağan
Yazıtı tercümesinde ise “Kutsal Baş” olarak açıklamıştır (Berta, Sözlerimi İyi Dinleyin…, s. 166, 179, 197,
200). Şirin User, tamag ıduk baş’ı “Tamır ırmağı yakınında bir dağ tepesi” şeklinde betimlemiştir (Şirin
User, Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları, s. 149). Berta’ya benzer şekilde Ölmez, tamag ıdok
baş (Tamaġ Idoḳ Baş) olarak okuduğu bu adı Köl Tigin Yazıtı çevirisinde “Kutsal Tamag tepesi” şeklinde
çevirmiş, Bilge Kağan Yazıtı çevirisinde ise tercüme etmeden vermiştir (Ölmez, Orhon-Uygur Hanlığı
Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları, s. 86, 99, 129, 143). Ercilasun, bu adı çevirmeden yazmış ve
“yer (dağ) adı” olarak açıklamıştır (Ercilasun, Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları, s. 532-533, 572-573,
710). Aydın da bu adı çevirmemiş ve Tamag Idok Baş olarak vermiş, ancak açıklamasını “Altay Dağları’nın
batısında, Çungarya bölgesinde bir yer, büyük olasılıkla bir dağ” şeklinde yapmış, ayrıca konuyla ilgili
literatüre yer vermiştir (Aydın, Eski Türk Yer Adları, s. 134-135; Aydın, Orhon Yazıtları, s. 64, 167). Esasen
Tamaġ, Thomsen’ın düşündüğü gibi “Boğaz” anlamında olabilir, zira Eski Uygurcada Tamaḳ “damak,
gırtlak, boğaz” (Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 222), Kıpçakça sözlüklerde Tamaġ, Tamaḳ
ve Tamav ise “boğaz, damak” (Recep Toparlı, Hanifi Vural ve Recep Karaatlı, Kıpçak Türkçesi Sözlüğü,
Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2007, s. 260) olarak verilmiştir. Divanu Lugati’t-Türk’te de “boğaz”a
Türk halklarının çoğunun Tamġaḳ ﺘَﻤﻐَﻖ, Oğuzların ve Kıpçakların Tamaḳ  ﺘَ َﻤﻖdedikleri belirtilmiştir (AEA
4189 sayfa 28; Maḥmūd al-Kāšγarī, Compendium of the Turkic Dialects (Dīwān Luγāt at-Turk), I, s. 86;
Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, I, s. 33; Kâşgarlı Mahmud, Dîvânu Lugâti’t-Türk, s.
13).
59 Aydın, Orhon Yazıtları, s. 89; Ölmez, Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk
Yazıtları, s. 127, 142, 154; Tekin, Orhon Yazıtları, s. 46-47. Radloff, bu yer adını Söklep ayduḳ baş
şeklinde okumuş ve “Sökläp genannten Berge (Söklep denilen dağlar)” olarak çevirmiştir (Radloff, Die
alttürkischen Inschriften der Mongolei, I, s. 58-59). Orkun, Ïduq (Iduḳ) adını “bir pınar başı, yer adı”
şeklinde açıklamıştır (Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 909). Malov, Iduḳ baş biçiminde okuduğu bu yer adını
“Svyaşçennıy istoçnik ili Svyaşçennaya verşina (Kutsal kaynak veya Kutsal doruk)” şeklinde tercüme
etmiştir (Malov, Pamyatniki drevnetyurkskoy pis’mennosti Mongolii i Kirgizii, s. 16, 20). Berta, ıδwq baş
(Iḏuḳ Baş) adını “Kutsal Baş” şeklinde açıklamıştır (Berta, Sözlerimi İyi Dinleyin…, s. 164, 197). Giraud,
burasının Karluklarla yapılan Tamaġ Iduḳ Baş çarpışmasının yaşandığı yerle aynı olduğunu düşünmüştür
(Giraud, L’Empire des Turcs célestes…, s. 107, Giraud, Gök Türk İmparatorluğu, s. 160). Hâlbuki Iduḳ Baş
çarpışması Gansu’da yapılmıştır (H. İhsan Erkoç, “Askerî Târîh Açısından Köl Tigin”, Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26/1, 2006, s. 207-208). Şirin User’e göre, ıduk baş Ötüken’in zirvelerinden
birisidir (Şirin User, Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları, s. 148). Ercilasun, Iduk Baş’ı “yer
(dağ) adı” olarak açıklamıştır (Ercilasun, Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları, s. 676). Aydın ise ıdok
baş olarak okuduğu bu yerin, Soğdluların yaşadıkları Soğdiyana (Soğd) bölgesine yakın bir yer, büyük
olasılıkla bir dağ olabileceğini belirtmiş, burasının Tamaġ Iduḳ Baş’la aynı yer olduğu görüşüne karşı
çıkmıştır (Aydın, Eski Türk Yer Adları, s. 77, 134-135; Aydın, Orhon Yazıtları, s. 153).
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olmadığını belirtmiştir. Roux ise, ırmaklar söz konusu olduğu zaman
kaynakların, dağlar söz konusu olduğu zaman yükseklerin ve yamaçların
anlaşılması gerektiğini düşünmüştür. Ercilasun ve Aydın da bu ayrımı
yapmışlardır.[60] Ayrıca Jiu Wudaishi’daki 舊五代史 İmparator Yıllıkları’na
(Benji 本紀) göre, Tiancheng 天成 Saltanat Dönemi’nin 2. yılının 6. ayının
(21.) Gengzi 庚子 Günü’nde (10 Temmuz 927) Çöl Türkleri (Shatuo Tujue
沙陀突厥) kökenli olan Sonraki Tang (Hou Tang 后唐) Hanedanı’nın
(923-936) imparatoru Mingzong 明宗 (Li Siyuan 李嗣源; 926-933 arası
hükümdar), Henan’daki 河南 Bosima Dağ Yamacı’na (Bosimabei 白司馬
陂) gitmiştir. İmparator burada, kuzeyin geleneğine uygun olarak bir Türk
tanrısına (Tujue Shen 突厥神) kurban sunmuştur.[61] Bu da bize, Göktürklerin
dağ, ırmak ve yer ruhlarını birbirleriyle yakından ilişkili düşünmüş
olabileceklerine işaret etmektedir. Nitekim Zhoushu’daki, Beishi’daki,
Tongdian’deki ve Cefu Yuangui’deki Türk Bölümleri’ne göre Göktürkler,
Tianshen’a 天神 (Gök Tanrısı, Teŋri) kurban sunmak için bir ırmağın
(shui 水) kıyısında toplanmaktalar, yani Teŋri için olan kurban törenlerini
ırmak boylarında yapmaktadırlar.[62] Devletin merkezi Ötüken’e kutsallık
60 Aydın, Orhon Yazıtları, s. 145, 167; Ercilasun, Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları, s. 656, 676,
710; Ergin, Orhun Abideleri, s. 87; İnan, “Türk Boylarında Dağ, Ağaç (Orman) ve Pınar Kültü”, s. 252;
Malov, Pamyatniki drevnetyurkskoy pis’mennosti: Tekstı i issledovaniya, s. 32, 41; Malov, Pamyatniki
drevnetyurkskoy pis’mennosti Mongolii i Kirgizii, s. 16-17, 20-21; Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 771;
Ölmez, Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları, s. 86, 99; Radloff, Die
alttürkischen Inschriften der Mongolei, I, s. 24-25, 58-59, 61; Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini,
s. 145; Tekin, Orhon Yazıtları, s. 124; Thomsen, Inscriptions de l’Orkhon déchiffrées, s. 123; Thomsen,
Orhon Yazıtları Araştırmaları, s. 180-181.
61 Jiu Wudaishi 38.525. Burada kurban sunulan tanrının ne olduğu açıklanmamıştır. Eberhard’a göre
bu tanrı, yüksek ihtimalle Türklerin Gök Tanrısı’dır (Eberhard, “Şato Türklerinin Kültür Tarihine Dair
Notlar”, s. 17).
62 Beishi 99.3288; Cefu Yuangui 961.11311a; Tongdian 197.5404; Zhoushu 50.910. Çince metinlerde
geçen ji taren shui, bai ji tianshen 集他人水，拜祭天神 (Tongdian’in eski nüshalarında ren 人 ve shui 水
arasında bir de yi 以 karakteri vardır; Tongdian 197.5422) ifadesinin çevrilmesi konusunda farklı görüşler
öne sürülmüştür ki Tişin bunları bir araya getirmiştir (V. V. Tishin, “Was Türkic Qaghan a High Priest? (On
the Question of Shamanism Among the Early Türks)”, Actual Problems of Archaeology and Ethnology of
Central Asia – Materials of the II International conference (Ulan-Ude, 4–6th December, 2017), (ed. B. V.
Bazarov ve N. N. Kradin), Ulan-Ude: The Buryat Scientiﬁc Center SB RA, 2017, s. 210-211). Örneğin,
Biçurin ve Kıçanov’a göre Göktürkler (veya kağanları) diğer insanları ırmak yakınlarında toplayarak
Gök ruhuna kurban sunmuşlardır. Parker’a göre Türkler, tapınma sırasında suya saygı göstermişlerdir
(Biçurin, Sobranie svedeniy o narodah, obitavşih v Sredney Azii v drevnie vremena, I, s. 230-231;
Tishin, “Was Türkic Qaghan a High Priest?”, s. 210). Pelliot ve onu takip eden Liu, taren shui 他人水
ifadesinin karşılığının “Tamir Irmağı” olması gerektiğini öne sürmüşlerdir (Liu Mau-tsai, Die chinesischen
Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T’u-küe), I, Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 1958, s. 10; Liu,
Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte Der Ost-Türken (T’u-küe), II, s. 500-501; Liu Mau-tsai, Çin
Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, (çev. Ersel Kayaoğlu ve Deniz Banoğlu), İstanbul: Selenge Yayınları,
2006, s. 23; Pelliot, “Neuf notes sur des questions d’Asie centrale”, s. 214-215). Taşağıl, Tongdian’deki
ve Cefu Yuangui’deki taren shui ifadesini “bütün diğer insanları toplanır, sel halinde”, “bütün halkını
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atfedilmesi, Ötüken’in batısındaki bir dağ silsilesine Yer Tanrısı denilmesi,
yazıtlarda bazı “kutsal başlardan (tepe/pınar)” söz edilmesi, kutsal yer ve
suların Teŋri’nin yanında Göktürkleri koruyup kolladıklarına inanılması,
Teŋri’ye ırmak kıyısında ve dağ yamacında kurban sunulması, birbirleriyle
ilgili olabilir. Göktürkler tarafından dağların da yerin bir uzantısı
olarak görülmüş olması mümkündür. Dağların, toprağın ve ırmakların
Göktürkler tarafından Teŋri’nin yardımcısı, habercisi durumundaki ruhları
barındırdığına inanılmış olabilir. Göktürk Kağanlığı’ndaki bu kültlerin,
canlıcılığın (animizm) bir örneği olduğu görülmektedir.

Oğuzlarda Su Kültü
İbn Fadlan (Aḥmed bin Faḍlân bin el-ʿAbbâs bin Râşid bin Ḥammâd),
seyahatnamesinde §20’de (fol. 200a) Oğuzların büyük ve küçük tuvalet
ihtiyaçlarını giderdikten sonra temizlenmediklerini, cenabetlikten
ve diğer nedenlerden dolayı yıkanmadıklarını, özellikle kış
mevsimi sırasında suyla hiç ilişkilerinin bulunmadığını yazmıştır.[63]
Seyahatnamesinde §24’te (fol. 200b) İbn Fadlan, Oğuzların suda
yıkanmadıklarını, yıkananların kendilerine sihir yapmak için suya
girdiklerini söyleyip onlara kızarak tazminat aldıklarını, ayrıca §34’te
(fol. 202a) üzerlerine giydikleri iç giysileri bunları parça parça olup
dökülmedikçe çıkarmadıklarını anlatmıştır. İnan, Roux ve Şeşen,
bunları su kültüne bağlamışlardır.[64] İleride Moğollardaki su kültünü
ele alacağımız yerde göreceğimiz üzere, Oğuzlardaki su tabusu yani
sel gibi toplayarak” diye çevirmiştir (Taşağıl, Gök-Türkler I-II-III, s. 119, 136). Kara, Zhoushu’daki bu
ifadeyi “nehir kıyısında” olarak vermiştir (Gülnar Kara, “Zhou Tarihi’nin Türkler Bölümü Üzerinde
Metin Çalışması”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4/3, 2015, s. 553). Tişin, bu ifadenin
“Tamir Irmağı” biçiminde çevrilmesine karşı çıkmış ve burada Göktürk kağanlarının diğer insanları ırmak
kıyısında Teŋri’ye kurban sunulması için topladığını belirtmiştir (Tishin, “Was Türkic Qaghan a High
Priest?”, s. 210-211). Esin, bu törende gök ve su tanrısına kurban verildiğini, bu su tanrısının da Kök Luu
(Mavi Ejder) olduğunu ileri sürmüştür (Emel Esin, “Ötüken Yış (Türk Sanatında Ağaçlı Dağ Hakkında
Notlar)”, Atsız Armağanı, (haz. Erol Güngör, M. N. Hacıeminoğlu, Mustafa Kafalı ve Osman F. Sertkaya),
İstanbul: Ötüken Yayınevi, 1976, s. 155-156). Hâlbuki Çince metinlerde, ırmakta toplanıldığı ve yalnızca
Teŋri’ye kurban sunulduğu açıkça belirtilmiştir.
63 İbn Fazlan, Seyahatnâme, (çev. Ramazan Şeşen), İstanbul: Bedir Yayınevi, 1995, s. 35; Ramazan Şeşen,
İbn Fadlan Seyahatnamesi ve Ekleri, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2010, s. 10; A. Zeki Validi Togan, Ibn
Faḍlān’s Reisebericht, Nendeln: Kraus Reprint Ltd., 1966, s. 20-21. Ayrıca bkz. Lûtﬁ Doğan, “İbni Fadlan
Seyahatnamesi (Rıhletu’bni Fadlan)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3/1-2, 1954, s. 63;
Ibn Fadlan’s Journey to Russia: A Tenth-Century Traveler From Baghdad to the Volga River, (çev. Richard
N. Frye), Princeton: Markus Wiener Publishers, 2005, s. 34.
64 İbn Fazlan, Seyahatnâme, s. 36, 42; Şeşen, İbn Fadlan Seyahatnamesi ve Ekleri, s. 12, 17; Togan, Ibn
Faḍlān’s Reisebericht, s. 22-23, 29-30; İnan, Eski Türk Dînî Tarihi, s. 41; Roux, Türklerin ve Moğolların
Eski Dini, s. 144. Ayrıca bkz. Doğan, “İbni Fadlan Seyahatnamesi (Rıhletu’bni Fadlan)”, s. 63, 65; Ibn
Fadlan’s Journey to Russia, s. 35, 40.
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ırmaklar gibi doğal su kaynaklarının kullanımına ilişkin yasaklar,
onların asla yıkanmadıkları ve suyu hiç kullanmadıkları anlamına
gelmemektedir.[65]
Oğuzlara ait olup sonradan 16. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülen
Dede Korkut Hikâyeleri’nde, su kültüyle ilişkili olabilecek bazı motiﬂer
yer almaktadır.[66] Bunlardan bir tanesi, Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu
(Dirse Ḫan Oġlı Boġaç Ḫan Boyı) başlığını taşıyan hikâyededir. Hikâyeye
göre Oğuz beylerinden Dirse Han’ın (Dirse Ḫan) Boğaç (Boġaç) adlı
oğlu, babasıyla annesinin evliliğinden uzun bir süre sonra doğar.
Boğaç büyüdüğünde Dirse Han’ın kırk yiğidi, Boğaç’ı kıskandıkları
için Dirse Han’ı oğlunu öldürmeye ikna ederler. Dirse Han bir av
sırasında oğlunu oklar ve öldüğünü sanarak obasına geri döner, ancak
Boğaç mucizevî bir şekilde hayatta kalır. Av dönüşü Dirse Han’ın
hatunu oğlunu göremeyince başına kötü bir iş geldiğini anlar ve eşine
ne olduğunu sorar. Metinde bir soy (manzum söz) şeklinde aktarılan
bu konuşmada, Dirse Han’ın hatunu oğluna nasıl zor bir şekilde sahip
olduğunu anlatırken çocuk sahibi olmak için yaptığı eylemler ile hayır
işleri arasında kuru kuru çaylara su saldığını (“ḳuru ḳuru çaylara ṣucu
ṣaldum”) söyler.[67] Gökyay, bu ifadede su kültünün açık bir şekilde
görüldüğünü ifade etmiştir.[68] Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Boy (Basaṭ
65 İnan, Oğuzlar ile Moğolların suya girmedikleri ve hiç yıkanmadıklarına ilişkin Arap kaynaklarında verilen
bilgilerin abartılı olduğunu, bu geleneğin suyu kullanmanın bir ayine bağlı olmasından kaynaklandığını
belirtmiştir (İnan, Eski Türk Dînî Tarihi, s. 41; İnan, “Türklerde Su Kültü İle İlgili Gelenekler”, s. 493).
Ona göre, bozkır halkları arasında suyun kullanılmasına, ayrıntıları bugün pek bilinmese de bazı kurallara
uyulduğu sürece izin verilmiştir (İnan, “Türklerde Su Kültü İle İlgili Gelenekler”, s. 494-495).
66 Seyidov, Dede Korkut Kitabı’nda suya tapınma geçtiğini belirtmiştir (Seyidov, “Eski Türk
Kitabelerindeki Yer-Sub Meselesi”, s. 259).
67 Mustafa S. Kaçalin, Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları,
2017, s. 42, 318, 482; Bekir Sami Özsoy, Dede Korkut Kitabı (Transkripsiyon-İnceleme-Sözlük), Ankara:
Akçağ Yayınları, 2006, s. 69. Ayrıca bkz. Dede Korkut Oğuznameleri, (haz. Semih Tezcan ve Hendrik
Boeschoten), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001, s. 42, 207; Dedem Korkudun Kitabı, s. 10; Muharrem
Ergin, Dede Korkut Kitabı I: Giriş - Metin - Faksimile, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2008, s. 87.
68 Dedem Korkudun Kitabı, s. CCXCIV. Dirse Han’ın hatununun kuru kuru çaylara saldığı nesne, eserin
Dresden nüshasında ṣucu olarak verilmişken Vatikan nüshasında Ergin’e ve Tezcan-Boeschoten’e göre
ṣucı, Kaçalin’e göre ise ṣuvcı biçiminde yazılmıştır (Dede Korkut Oğuznameleri, s. 42, 207; Ergin, Dede
Korkut Kitabı I, s. 87; Kaçalin, Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı, s. 42, 482). Ergin ve Kaçalin
bu kelimeyi metin neşrinde ṣu olarak düzeltmişken Gökyay, Tezcan-Boeschoten ve Özsoy orijinal şekliyle
neşretmişlerdir. Gökyay’ın tespitine göre, eserin nüshalarında farklı biçimlerde yazılan bu kelimeyle ilgili
daha önceki araştırmacıların açıklamaları şöyledir: “Abdülkadir İnan, burada geçen (sucu) kelimesinin
ilkin ‘su-yolcu’ anlamına ‘sucu’ okunması gerektiğini bana yazmışsa da, sonradan bunu ‘sücü (şarap)’
diye açıklamıştır. Kelime Arap harﬂeriyle  ﺻﻮﺣﻮyazıldığı için bunun ‘sucu’ (su uzmanı) da olabileceğini,
ihtimal eski ‘sücü’ kelimesini halk etimolojisinin ‘sucu’ şekline soktuğunu eklemiştir (bkz. Şamanizm, s.
168). Ahmet Cevat Emre, bu dizeden Tanrı bilinen ırmaklara sücü salarak (libation yaparak) tapıldığını,
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Depegözi Öldürdigi Boy) başlıklı hikâyede ise doğrudan olmasa bile
dolaylı bir şekilde su kültüne değinilmiş olabilir. Hikâyeye göre bir
gün Konur Koca Sarı Çoban (Ḳoŋur Ḳoca Ṣaru Çoban) adında bir Oğuz
çobanı koyun güderken Uzun Pınar (Uzun Bıŋar) adında ünlü bir pınara
gelir. Koyunlar ürkünce çoban pınara yaklaşır ve peri kızlarının (peri
ḳızları) kanat kanada uçtuklarını görür. Kepeneğini perilerin üzerine
atan çoban, birisini yakalar ve onunla birlikte olur. Peri gitmeden önce
çobana kendisinde bir emaneti olduğunu, bir yıl dolduğunda gelip
almasını, ancak Oğuzların başına felaket getireceğini söyler, bu da çobanı
korkutur. Aradan zaman geçer, çoban aynı pınara geldiğinde parlayan
bir cisim görür. Peri çıkarak çobana emanetini almasını söyler ve
Oğuzların başına felaket getireceğini yineler. Çoban bu cisme sapanıyla
taş atsa da cisim büyümeye başlar ve çoban korkup kaçar. O sırada ise
Oğuz hükümdarı Bayındır Han (Bayındır Ḫan), beyleriyle birlikte o
bölgede avlanmaktadır. Pınara geldiklerinde cismi görürler, cisme tekme
attıklarında ise cisim büyümeye devam eder. Oğuz beylerinden Aruz
Koca (Aruz Ḳoca; sonradan Tepegöz’ü öldürecek Basat’ın babası) bu
cisme vurduğunda cisim yarılır ve içinden bedeni insan olup başında tek
bir gözü olan bir yaratık çıkar. Bayındır Han’dan izin alan Aruz, Tepegöz
(Depegöz) adını verdiği bu yaratığı evlat edinerek oğlu Basat’la (Basaṭ)
birlikte büyütmeye başlar. Ancak Tepegöz büyüdükçe doymaz bilmeyen
bir canavara dövüşür ve Oğuzlara zarar vermeye başlar. Aruz onu döver,
söver ve yasaklar ancak Tepegöz onu dinlemez, sonunda Aruz tarafından
kovulur. Tepegöz’ün peri annesi gelerek parmağına bir yüzük geçirir ve bu
yüzüğün onu silahlardan koruyacağını söyler. Böylece Tepegöz bir dağa
çıkar ve eşkıya olarak Oğuzlara büyük zararlar verir. Hikâyenin sonunda
ise Aruz Koca’nın oğlu Basat tarafından öldürülür.[69] Bu hikâyede geçen
peri kızlarının pınara ait olup olmadıkları, orada yaşayıp yaşamadıkları,
su perileri olup olmadıkları açık bir şekilde belirtilmemiştir. Ancak
bu hikâyedeki peri kızları, en azından dolaylı olarak su kültüyle ilgili
olarak düşünülebilir.[70] Dede Korkut Hikâyeleri’nde su kültüyle ilişkili
olabileceğini düşündüğümüz bir diğer örnek ise, Salur Kazan’ın Evinin
Yağmalandığı Boy (Salur Ḳazanuŋ İvi Yaġmalanduġı Boy) başlıklı hikâyede
bundan da destanların çağını tarihten önceye atmış olduğu sonucunu çıkarıyor (Türk Dil Bilgisi, TDK.
yayını, İstanbul 1945, s. 16.)” (Dedem Korkudun Kitabı, s. CCXCIV).
69 Kaçalin, Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı, s. 154-156, 409-410; Özsoy, Dede Korkut Kitabı,
s. 259-263. Ayrıca bkz. Dede Korkut Oğuznameleri, s. 146-148; Dedem Korkudun Kitabı, s. 103-107;
Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 207-208.
70 Türk Mitolojisi’nde görülen su perileri için bkz. Seyidov, “Eski Türk Kitabelerindeki Yer-Sub
Meselesi”, s. 263; Türkan, “Türk Dünyası Masallarında Su Kültü”, s. 139.
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bulunmaktadır. Hikâyeye göre Oğuzların ünlü beylerinden Salur Kazan
(Salur Ḳazan) bir gün avdayken “kâﬁr” düşmanları onun obasını basıp
evini ve malını yağmalarlar, ailesini esir alıp götürürler. O gece Kazan
kötü bir rüya görür ve obasına bakmaya gider, obasının saldırıya uğramış
olduğunu görür. Kazan bu duruma çok üzülür ve ne olduğunu anlamak
için canlı cansız birkaç varlıkla konuşur ki bunlardan birisi de sudur:
Ḳazanuŋ öŋine bir ṣu geldi. Ḳazan aydur: Ṣu Ḥaḳ dîẕârın görmişdür, ben bu ṣu-yile ḫaberleşeyim didi. Görelüm ḫanum niçe ḫaberleşdi: Ḳazan aydur:
‘Çaġnam çaġnam ḳayalardan çıḳan ṣu
Aġaç gemileri oynadan ṣu
Ḥüseynle Ḥasanuŋ ḥasreti ṣu
Baġ ve boṣtanuŋ ziyneti ṣu
ʿÂyişe ile Fâṭımanuŋ nigâhı ṣu
Şahbâz atlar içdügi ṣu
Ḳızıl develer gelüp kiçdügi ṣu
Aġ ḳoyunlar gelüp çevresinde yatduġı ṣu
Ordumuŋ ḫaberin bilür-misin digil maŋa
Ḳara başum ḳurbân olsun ṣuyum saŋa’
didi. Ṣu ḳaçan ḫaber virse gerek. Ṣudan kiçdi, bu kez bir ḳurda ṭuş oldı.[71]
Sudan cevap alamayan Kazan, rastladığı diğer varlıklarla konuşmaya
devam eder.[72] Salur Kazan’ın suya söylediği soylamayı İnan Şamanistlerin,
Gökyay ve Ayan da benzer şekilde kamların (şamanlar) yer-su ruhlarına
71 Ergin, metindeki bu kısmı günümüz Türkçesine şöyle aktarmıştır: “Kazanın önüne bir su geldi. Kazan
der: Su Hak yüzünü görmüştür, ben bu su ile haberleşeyim dedi. Görelim hanım nice haberleşti: Kazan
der: ‘Çağıl çağıl kayalardan çıkan su / Ağaç gemileri oynatan su / Hasan ile Hüseyinin hasreti su / Bağ ve
bostanın ziyneti su / Âyişe ile Fâtımanın bakışı su / Koç atların gelip içtiği su / Kızıl develerin gelip geçtiği
su / Ak koyunların gelip çevresinde yattığı su / Yurdumun haberini biliyor musun söyle bana / Kara başım
kurban olsun suyum sana’ dedi. Su nasıl haber versin. Sudan geçti, bu sefer bir kurda rastladı.” (Muharrem
Ergin, Dede Korkut Kitabı, 1000 Temel Eser, Devlet Kitapları, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1971,
s. 36). Gökyay’ın bu kısmı günümüz Türkçesine aktarması için bkz. Orhan Şaik Gökyay, Dede Korkut
Hikâyeleri, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul: Kervan Kitapçılık Basın Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1980, s.
36-37. Kaçalin’in bu kısmı günümüz Türkçesine aktarması için ise bkz. Kaçalin, Oğuzların Diliyle Dedem
Korkudun Kitabı, s. 328-329.
72 Kaçalin, Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı, s. 55, 328-329, 514; Özsoy, Dede Korkut Kitabı,
s. 89-90. Ayrıca bkz. Dede Korkut Oğuznameleri, s. 54-55, 246-247; Dedem Korkudun Kitabı, s. 20; Ergin,
Dede Korkut Kitabı I, s. 100-101.
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söyledikleri ilahilere benzetmişlerdir.[73] Roux, burada gaipten haber
almak amacıyla bir ayna kullanan şamanın, suyun aracılığıyla Tanrı veya
ruhlarla konuşmasının söz konusu olduğu görüşündedir.[74] Şayhan, Altay
Mitolojisi’nde evrenin yaratılışından önce var olan tek varlığın su olduğuna
ilişkin inançtan yola çıkarak, söz konusu Dede Korkut boyunda geçen “Ṣu
Ḥaḳ dîẕârın görmişdür” ifadesinin bu inançla bağına işaret etmiştir.[75]

Moğollarda Su Kültü
Su, pek çok bozkır toplumunda olduğu gibi Moğollarda da kutsal
kabul edilmiştir. Nitekim Göktürk döneminde görülen kutsal yer-su
ruhları inancının Moğollarda devam ettiği görülmektedir. Bu konuda
Moğolların Gizli Tarihi’nde (Moŋġol-un Niġuça Tobçiyan, Yuanchao Bishi 元
朝秘史)[76] §272’de bir örnek bulunmaktadır. Buna göre Moğol hükümdarı
Ögödei Ḳaġan (1229-1241 yılları arasında hükümdar), 1231’de Çin’in
kuzeyindeki Jin 金 Hanedanı’na (1115-1234) karşı sefere çıkar ancak Şira
Degtür denilen bir yerde ordugâhını kurduğunda hasta olur, konuşma
yetisini yitirir ve büyük bir sıkıntıya düşer. Çeşitli şamanlara (böge) ve
falcılara (tölgeçi) fal yoluyla hastalığın nedenini öğrenmeleri buyrulur.
Onlar da Kitat’ın (Kuzey Çin) yerinin ve sularının (ḳacar usun) beyleri
ile hükümdarlarının (ecet ḳant, yani güçlü ruhlarının) halklarının
yağmalanması, şehirlerinin yok edilmesi yüzünden kağana karşı çok
öfkelendiklerini söylerler. Hayvan iç organlarıyla fal baktıklarında
yerin ve suların beyleri ile hükümdarlarına kağanın yerine insanlar,
altın, gümüş, sığır ve yemek vereceklerini söylediklerinde ise hastalık
azalmaz, tam tersine bu ruhlar daha da öfkelenirler. Şamanlar ile falcılar
iç organları inceleyerek fal bakmaya devam ederler ve kağanın ailesinden
birisinin onun yerine kabul edilip edilemeyeceğini sorarlar. Bunun üzerine
kağan gözlerini açar, su ister, onu içer ve ne olduğunu sorar. Şamanlar
kağana Kitat halkının yeri ile sularının beyleri ve hükümdarlarının yeri
ile sularının yok edilip halklarının yağmalanması nedeniyle kağana çok
73 Ayan, “Türk Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı”, s. 624; Dedem Korkudun Kitabı, s. CCXCIII; İnan,
“Türklerde Su Kültü İle İlgili Gelenekler”, s. 492.
74 Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, s. 147.
75 Şayhan, “Altay Türklerinin İnanmalarındaki Su Kültünün Mitsel Okuması”, s. 94.
76 Bu eserin Moğolca başlığındaki Tobçiyan kelimesi esasında “Tarih” değil, “Özet” anlamına gelmektedir
(Ferdinand D. Lessing, Moğolca-Türkçe Sözlük, (çev. Günay Karaağaç), II, Ankara: Türk Dil Kurumu
Yayınları, 2003, s. 1250) ki Kaya, bu meselenin üzerinde durmuş ve söz konusu kelimeyi “Tarihçe”
olarak çevirmenin daha uygun olduğunu belirtmiştir (Moğolların Gizli Tarihçesi, (çev. Mehmet Levent
Kaya), İstanbul: Kronik Kitap, 2018, s. 25-26). Literatürde bu kelimenin çevirisinin “Tarih” biçiminde
yerleşmesinin nedeni, eserin başlığının Çince çevirisinde “Tarih” anlamındaki shi 史 karakterinin
kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
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öfkelendiklerini, hayvanların iç organlarına bakıp kağanın yerine herhangi
bir şeyi verebileceklerini söylediklerinde kızgınlıklarının daha da arttığını,
kağanın ailesinden birisinin onun yerine kabul edilip edilemeyeceğini
sorduklarında ise hastalığın azaldığını açıklarlar. Bu açıklamadan sonra
şamanlar, şimdi kağanın buyruğunu beklediklerini belirtirler. Kağan ise o
anda şehzadelerden kimin onun yanında olduğunu sorar ve Şehzade Tolui
kendisini kurban olarak sunmaya gönüllü olduğunu söyler, şamanlara
büyülerini ve efsunlarını yapmalarını buyurur. Şamanlar bunun üzerine
efsunlarını yaptıkları sırada Tolui büyülü suyu içer. Ardından sarhoş
olduğunu söyler, sarhoşluğu geçene kadar kağanın kendi ailesine
bakmasını vasiyet eder, söylemesi gereken her şeyi söylediğini belirtir
ve sarhoş olduğunu tekrarlar. Ardından kendinden geçer ve böylece
ölür.[77] Temir, buradaki ḳacar usun’un Türklerdeki “yer su” kavramına eş
olduğunu, manevî bir varlık olan bu terimin “otlak yer ve su” anlamına
gelen ve daha çok dünyevî bir anlama sahip olan nutuh usun’dan farklı
kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir.[78] Nitekim Göktürk yazıtlarında da
kutsal yer-su ruhları ile ﬁziksel yer-suların (vatanın) birbirinden ayrıldığını
yukarıda görmüştük. De Rachewiltz, bu doğa ruhlarının öfkelenme
nedeninin, Ögödei Ḳaġan’ın ordularının Kuzey Çin’de yarattığı yıkım ile
ölümlerin kaçınılmaz olarak doğanın kirletilmesine yol açması olduğunu
belirtmiştir.[79]
Suyun Moğollarda saçı (kansız kurban, libasyon) sunulan kutsal
varlıklardan birisi olduğuna ilişkin Fransisken rahipleri Giovanni da Pian
del Carpine’de (Ioannes de Plano Carpini) ve Willem van Rubroeck’ta
(Willelmus de Rubruc, Willielmus de Rubruquis veya Gulielmus de
Rubruquis) birer kayıt vardır. Giovanni, Moğolların taptıkları varlıkların
arasında suyu saymıştır. Ona göre Moğollar, ürünlerinden ilk elde
ettiklerini özellikle sabahları yiyip içmeden önce kadehleri ile kaplarından
suya ve diğer kutsal varlıklara sunmaktadırlar.[80] Moğolların içki içmek
77 The Secret History of the Mongols, (çev. Igor de Rachewiltz), I, Leiden: Brill, 2004, s. 203-205. Ayrıca
bkz. Moğolların Gizli Tarihçesi, s. 217-218; Moğolların Gizli Tarihi, (çev. Ahmet Temir), Ankara: Türk
Tarih Kurumu Yayınları, 1995, s. 193-194. De Rachewiltz’in bu anlatı hakkındaki ayrıntılı incelemesi için
ise bkz. The Secret History of the Mongols, II, s. 993-1001.
78 Moğolların Gizli Tarihi, s. 193. Moğol komutanı Baycu Noyan tarafından Papa IV. Innocentius’a
(1243-1254 yılları arasında papa) yazılan ve Simon de Saint Quentin tarafından aktarılan bir mektupta da
“toprak” ve “su” terimleri yan yana “vatan” anlamıyla kullanılmıştır (Simon de Saint Quentin, Bir Keşiş’in
Anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, (çev. Erendiz Özbayoğlu), (haz. Tufan Karasu), Antalya: Doğu
Akdeniz Kültür ve Araştırmaları Vakfı, 2006, s. 90).
79 The Secret History of the Mongols, II, s. 995.
80 Ioannes de Plano Carpini 3.3. Ayrıca bkz. Friar Giovanni Di Plano Carpini, The Story of the Mongols
Whom We Call the Tartars, (çev. Erik Hildinger), Boston: Branden Publishing Company, 1996, s. 44;
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için toplanmadan önce yaptıkları saçı ayinlerini anlatan Willem, içkinin
bir kısmının çadırdaki putlara saçı yapılmasının ardından bir kâhyanın
bir kadeh ve bir miktar içkiyle çadırdan çıktığını, dört yöndeki kutsal
varlıkların şereﬁne üçer kere saçı yapıp diz çöktüğünü anlatmıştır. Batı
yönünde saçı yapılan varlık, sudur.[81] 13. yüzyıl Moğol yasalarında
ırmakta yıkanmak yasaklanmıştır. Bugün Altaylarda, Moğollarda,
Azerbaycan’da ve Türkiye’de halk inanışlarında hâlâ suyun kirletilmesi
ile suyun kullanılması yasak addedilmektedir.[82] Giovanni, Moğolların
kâselerini yıkamadıklarını, ancak bazen onları et suyuyla duruladıklarını
ve et suyunu bir küpteki etle yeniden değiştirdiklerini yazmıştır. Ona göre,
kâselerini temizlerlerse küpleri veya bunun için kullanılan kaşıkları ve
benzer nesneleri benzer bir biçimde yıkamaktadırlar.[83] Moğollar giysilerini
yıkamamaktalar veya yıkanmasına izin vermemektedirler, özellikle de
gök gürültüsü olduğunda bitene kadar bunu yapmaktadırlar.[84] Tıpkı
Giovanni’nin dediği gibi Willem, Moğolların giysilerini asla yıkamadıklarını
çünkü bunun Tanrı’yı kızdırdığını, giysilerini kurutmak için astıklarında
ise gök gürlemesi olduğunu öne sürdüklerini yazmıştır. Nitekim çamaşır
yıkayan kişileri kamçılayan[85] ve (giysilerine) el koyan Moğolların gök
Plano Carpini, Moğolistan Seyahatnamesi: 13. Yüzyılda Avrupa’dan Orta Asya’ya Yolculuk, (çev. Ergin
Ayan), İstanbul: Kronik Kitap, 2018, s. 51. Giovanni biraz yukarıda Moğolların saçı yaparken kullandıkları
ürünlerin arasında sütü saymıştır (Ioannes de Plano Carpini 3.1; Friar Giovanni Di Plano Carpini, The
Story of the Mongols Whom We Call the Tartars, s. 43; Plano Carpini, Moğolistan Seyahatnamesi, s. 49).
81 Willelmus de Rubruc 2.8. Ayrıca bkz. The Mission of Friar William of Rubruck: His journey to the
court of the Great Khan Möngke 1253-1255, (çev. Peter Jackson), (haz. Peter Jackson ve David Morgan),
London: The Hakluyt Society, 1990, s. 76; Ruysbroeckli Willem, Mengü Han’ın Sarayına Yolculuk 12531255, (çev. Zülal Kılıç), (ed. Peter Jackson ve David Morgan), İstanbul: Kitap Yayınevi, 2010, s. 90.
82 Ayan, “Türk Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı”, s. 623, 625, 627; İnan, Eski Türk Dînî Tarihi,
s. 41; İnan, “Türklerde Su Kültü İle İlgili Gelenekler”, s. 494; Roux, Türklerin ve Moğolların Eski
Dini, s. 144, 231; Seyidov, “Eski Türk Kitabelerindeki Yer-Sub Meselesi”, s. 259-260; Şayhan, “Altay
Türklerinin İnanmalarındaki Su Kültünün Mitsel Okuması”, s. 87-91; Habibe Temizsu, Yasak: Cengiz Han
Yasası ve Moğol Devletleri Tarihinde Yaşadığı Değişim, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2018, s. 85; Türkan,
“Türk Dünyası Masallarında Su Kültü”, s. 137-138; Türkyılmaz, “İslamiyet Öncesi Türklerde Su Kültü
ve Günümüze Yansımaları”, s. 90-91, 96, 98-99. Jackson, Moğollardaki su tabusuyla ilgili bilgi veren
kaynakları ve bunlarda nasıl bilgiler olduğunu tespit etmiştir (The Mission of Friar William of Rubruck, s.
90-91; Ruysbroeckli Willem, Mengü Han’ın Sarayına Yolculuk 1253-1255, s. 103-104).
83 Simon de Saint Quentin de aynı bilgileri aktarmıştır (Simon de Saint Quentin, Bir Keşiş’in Anılarında
Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, s. 20).
84 Ioannes de Plano Carpini 4.2. Ayrıca bkz. Friar Giovanni Di Plano Carpini, The Story of the Mongols
Whom We Call the Tartars, s. 52-53; Plano Carpini, Moğolistan Seyahatnamesi, s. 64.
85 Metnin Latince orijinalinde çamaşır yıkayanlar için kullanılan verbero ﬁili (“Immo lavantes verberant”;
Francisque Michel ve Thomas Wright, “Voyage en Orient du Frère Guillaume de Rubruk”, Recueil de
Voyages et de Mémoires, (ed. M.A.P. d’Avezac-Macaya), IV, Paris: Société de Geographie, 1839, s. 234)
hem “kamçılamak” hem de “dövmek” anlamlarına gelmektedir (Sina Kabaağaç ve Erdal Alova, Latince
Türkçe Sözlük, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1995, s. 629). Eserin Jackson tarafından yapılan İngilizce

91

TARİH VE KÜLTÜR PENCERESİNDEN
SU VE SAĞLIK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

gürültüsüne karşı duydukları büyük korku, rahip tarafından ayrıntılı bir
şekilde anlatılmıştır. Ayrıca ona göre Moğollar bulaşıklarını da yıkamazlar,
bunun yerine et piştiği zaman onu koyacakları kazanı et suyuyla çalkalar ve
kazana geri dökerler.[86] Benzer şekilde Cüveynî (ʿAlâe’d-Dîn ʿAṭâʾ Melik
Cuveynî), Tarih-i Cihangüşa’da (Târîḫ-i Cihânguşâ) Yasa’da ve Moğolların
geleneklerinde ilkbahar ile yaz aylarında gündüz suya oturulmasının,
bir derede ellerin yıkanmasının, altın veya gümüşten taslarla su
alınmasının ve yıkanmış giysilerin düzlüğe serilmesinin yasaklandığını
belirtmiştir. Ona göre bunun nedeni, Moğolların bu gibi hareketlerin
şimşek ve yıldırımları arttıracağına ilişkin inançlarıdır ki bunlardan
epey korkmaktadırlar; yağmur da onların ülkesinde en çok ilkbahar
başlangıcından yaz sonuna kadar yağmaktadır. Eserinde Ögödei Ḳaġan’ı
uzun bir şekilde öven Cüveynî, onun derede yıkanırken yakalanan bir
Müslüman’ın hayatını nasıl bağışladığına ilişkin bir anekdot anlatmıştır.[87]
Görüldüğü üzere, burada da birden fazla kültün (su ve şimşek-yıldırım)

çevirisinde bu ﬁil “thrash” olarak verilmiştir ki Latincede olduğu gibi İngilizcede de bu farklı anlamlara
gelen söz konusu kelimeyi Kılıç, Türkçeye “dövmek” şeklinde çevirmiştir.
86 Willelmus de Rubruc 7.1. Ayrıca bkz. The Mission of Friar William of Rubruck, s. 90-91; Ruysbroeckli
Willem, Mengü Han’ın Sarayına Yolculuk 1253-1255, s. 103.
87 ʿAla-ad-Din ʿAta-Malik Juvaini, Genghis Khan: The History of the World Conqueror, (çev. J. A. Boyle),
Manchester: Unesco Publishing, 1997, s. 204-206. Cüveynî’nin aktardığı bu anekdota göre Ögödei Ḳaġan,
bir gün kardeşi Çaġadai (Çağatay) ile öğlen vakti avdan dönerken bir Müslüman’ın derede oturarak
yıkandığını görür. Çaġadai, Yasa’nın uygulanmasında çok katıdır ve en ufak bir kural ihlalinde kimseye
acımamaktadır; nitekim derede yıkanan bu Müslüman’ı gördüğünde onu hemen öldürmek ister. Ancak
cömertliğiyle ve insancıllığıyla tanınan kağan, o gün artık geç olduğunu ve yorulduklarını, ertesi güne
kadar gözaltında tutulacağını ve ertesi gün onu yargılayarak Yasa’yı neden ihlal ettiğini öğreneceklerini
söyler. Gözaltına alınan Müslüman’ın sorumluluğunu Danişmend Hacib (Dânişmend Ḥâcib) adındaki bir
görevliye bırakan kağan, o sırada gizlice Danişmend’e bir bâliş gümüşün adamın oturduğu yerde suya
atılmasını, ayrıca ertesi gün yargılanacağı zaman söylemesi gerekenlerin öğretilmesini buyurur. Buna göre
adam, pek çok borcu olan fakir birisi olduğunu ve tek sermayesi olan bu bâliş’i kaybettiği için böyle
düşüncesizce hareket ettiğini söyleyecektir. Ertesi gün adam, kağanın huzurunda yargılanır. Kağan adamın
gerekçesini mazur görür bir şekilde dinlediği sırada önlem olarak bir kişi de olay yerine gidip bâliş’i
sudan çıkartır. Adamın fakir biri olduğuna ikna olduğunu belirten kağan, onun serbest bırakılmasının yanı
sıra o bâliş’e ek olarak on bâliş daha verilmesine karar verir; adam ise yazılı bir beyanatta bulunarak bir
daha benzer bir harekette bulunmayacağına yemin eder. Böylece adam hem hayatını kurtarır hem de mal
mülk sahibi olur (Juvaini, Genghis Khan, s. 205-206). Boyle, aynı anekdotun Cuzcanî (Minhâc-i Sirâc elCûzcânî) tarafından da kaydedildiğini belirtmiştir (Juvaini, Genghis Khan, s. 206). Anekdotta geçen para
birimi bâliş için ayrıca bkz. W. Barthold, “Bâliş”, İslâm Ansiklopedisi, II, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi,
1979, s. 280; DİA [Anonim], “Bâliş”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, V, İstanbul, 1992, s. 22;
Juvaini, Genghis Khan, s. 23. Cüveynî, eserinde daha önce Çiŋgis Ḳan’ın (Cengiz Han; 1206-1227 yılları
arasında hükümdar) ilk eşinden olan dört oğluna çeşitli görevler dağıttığını, Çaġadai’ı da Yasa’dan ve
hukuktan sorumlu tuttuğunu anlatmıştır (Juvaini, Genghis Khan, s. 40). Ömerî, Cüveynî’ye dayanarak aynı
bilgiyi aktarmıştır (Şihabeddin b. Fazlullah El-Ömerî, Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım:
Mesâliku’l Ebsâr, (çev. D. Ahsen Batur), İstanbul: Selenge Yayınları, 2014, s. 65).
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birbiriyle bağlantısı söz konusudur.[88] Ömerî (Şihâbe’d-Dîn Aḥmed bin
Faḍlu’l-Lâh el-ʿUmerî), Mesalikü’l-Ebsar ﬁ Memâliki’l-Emsar’da (Mesâlik
el-Ebṣâr fî Memâliki’l-Emṣâr) Moğolların Büyük Yasa’sında suya işemenin
ve eski yasalarında suya dalmanın cezasının idam olduğunu yazmıştır.[89]
Ayrıca Ömerî, Cüveynî’nin Moğollarda kimsenin elini suya sokamadığına,
tersine biraz su alarak ellerini ve yüzlerini yıkadıklarına, giysilerini ise
kesinlikle yıkamadıklarına değindiğini belirtmiştir.[90] Jackson’ın tespitine
göre Xiao Daheng 蕭大亨, 16. yüzyılda Bei Lu Fengsu 北虜風俗 başlıklı
eserinde kendi dönemindeki Moğolların pisliğini kıyasıya eleştirmiş,
kendilerini ve giysilerini asla yıkamadıklarını yazmış, bu yüzden
kokularının dayanılmaz olduğunu ifade etmiştir.[91]
Moğolların tıpkı İskitlerde ve Oğuzlarda olduğu gibi su kaynaklarında
yıkanmamalarına ilişkin kayıtlar, onların aşırı pis oldukları ve suyu hiç
kullanmadıkları anlamına gelmemektedir. Rahip Willem, Moğolların
yıl boyunca uyguladıkları mevsimsel göçleri ve yaylak-kışlak hayatını
anlatırken kışın kar yağdığında susuz otlaklara konduklarını, çünkü karı
su yerine kullandıklarını anlatmıştır.[92] Nitekim Moğollar, rahibe göre
başlarını ve ellerini de yıkamaktadırlar. Bunu yapmak istediklerinde
ağızlarını suyla doldurmakta, ardından suyu ağızlarından ellerine
yavaşça süzmekte, bunu ellerini ıslatmak ve başlarını yıkamak için
yapmaktadırlar.[93] Ömerî’nin yukarıda değindiğimiz üzere çok benzer
bir betimleme yaptığını tespit etmiş olan Jackson, bu uygulamanın
Cüveynî’nin sözünü ettiği akan suda yıkanmayla ilgili tabudan
88 Kutsal kabul edilen sular ve gök gürültüsü arasında günümüzde Altay Şamanizmi’nde hâlâ bağ
kurulmakta, gök gürültüsünün Tanrı’nın sesi olduğuna inanılmaktadır (Şayhan, “Altay Türklerinin
İnanmalarındaki Su Kültünün Mitsel Okuması”, s. 87).
89 El-Ömerî, Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım, s. 62.
90 El-Ömerî, Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım, s. 63.
91 The Mission of Friar William of Rubruck, s. 91; Ruysbroeckli Willem, Mengü Han’ın Sarayına
Yolculuk 1253-1255, s. 104.
92 Willelmus de Rubruc 2.1. Ayrıca bkz. The Mission of Friar William of Rubruck, s. 72; Ruysbroeckli
Willem, Mengü Han’ın Sarayına Yolculuk 1253-1255, s. 87.
93 Willelmus de Rubruc 7.3. Ayrıca bkz. The Mission of Friar William of Rubruck, s. 91; Ruysbroeckli
Willem, Mengü Han’ın Sarayına Yolculuk 1253-1255, s. 104. Willem van Rubroeck, Moğolların mutfak
kültüründen söz ederken onların kımız, kara kımız, süt ve sulandırılmış kurut içtiklerini yazmıştır. Ancak
ona göre Moğollar, sade su içmemeye özellikle özen göstermektedirler (Willelmus de Rubruc 4.6; The
Mission of Friar William of Rubruck, s. 83; Ruysbroeckli Willem, Mengü Han’ın Sarayına Yolculuk 12531255, s. 97). Bunun nedeni belirtilmemişse de hem dinî hem de tıbbî nedenleri olabilir. Rahip, biraz ileride
Moğol toplumunda yaşayan kölelerin karınlarını kirli suyla doldurup bununla yetindiklerini belirtmiştir
(Willelmus de Rubruc 5.1; The Mission of Friar William of Rubruck, s. 84; Ruysbroeckli Willem, Mengü
Han’ın Sarayına Yolculuk 1253-1255, s. 98).
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kaynaklandığını belirtmiştir.[94] Rahip Giovanni, Moğolların kışın suyla
darı pişirdiklerini, bunu çok ince yaptıkları için yemekten daha ziyade
içtiklerini yazmıştır. Ona göre her bir Moğol, sabahları bu darı çorbasından
bir veya iki kadeh içer ve sonra gün boyunca akşam yemeğine kadar
herhangi bir şey yiyip içmez.[95] Simon de Saint Quentin, Moğolların etlerini
ateşte kızarttıklarını ve suda kaynattıklarını belirterek Moğolların günlük
hayatlarında su kullandıklarına işaret etmiştir.[96] Papa IV. Innocentius’tan
Moğol komutanı Baycu Noyan’a gelen elçilik heyeti de, Simon’a göre
Baycu tarafından kötü karşılanmış ve heyeti oluşturan rahipler uzun bir
süre boyunca biraz ekmek ve biraz suyla, bazen ise keçi, inek ve at sütüyle
hayatta kalmışlardır. Rahipler, şarap olmadığı için katışıksız suyu sirke
tadındaki sütle karıştırıp içmişlerdir.[97] Bu bilgiler, Moğolların Papalık
elçilerinin su içmelerine izin verdiklerini ve onları cezalandırmadıklarını
göstermektedir. Ayrıca Giovanni, Moğolistan yolculuklarında Batu’nun
(Bati) topraklarından geçerken tek yiyeceklerinin su ve tuz katılmış darı
olduğunu, içmek için de tencerede eritilen kar dışında herhangi bir şeye
sahip olmadıklarını anlatmıştır.[98] Benzer şekilde Willem, Moğolistan’da
kaldıkları kış sırasında sahip oldukları tek içeceğin suda kaynamış
hamurdan yaptıkları un çorbası olduğunu, çünkü kullanabildikleri tek
su olan erimiş kar veya buzun çok sağlıksız olduğunu yazmıştır.[99] Marco
Polo, Moğol askerlerinin uzun seferler sırasında hayvan öldürdükleri
zaman midesini çıkartıp içini boşalttıklarını, suyla doldurduklarını,
kızartmak istedikleri eti bu su dolu mideye koyduklarını ve böylece ateşte
pişirdiklerini betimlemiştir. Ona göre Moğollar, hızlı at sürmeleri gerektiği
zaman kızartma sırasında vakit kaybetmemek için yanlarına et veya
meyve almazlar, şarap veya su içmek istedikleri zaman ise onların yerine
atlarının kanıyla idare ederler.[100] Willem ayrıca, Moğol hükümdarı Möŋke
Ḳaġan’ı (1251-1259 yılları arasında hükümdar) ziyaret ettiği sırada kağanın
94 The Mission of Friar William of Rubruck, s. 91; Ruysbroeckli Willem, Mengü Han’ın Sarayına Yolculuk
1253-1255, s. 104.
95 Ioannes de Plano Carpini 4.3. Ayrıca bkz. Friar Giovanni Di Plano Carpini, The Story of the Mongols
Whom We Call the Tartars, s. 53; Plano Carpini, Moğolistan Seyahatnamesi, s. 64.
96 Simon de Saint Quentin, Bir Keşiş’in Anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, s. 21.
97 Simon de Saint Quentin, Bir Keşiş’in Anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, s. 86.
98 Ioannes de Plano Carpini 9.13. Ayrıca bkz. Friar Giovanni Di Plano Carpini, The Story of the Mongols
Whom We Call the Tartars, s. 102; Plano Carpini, Moğolistan Seyahatnamesi, s. 138.
99 Willelmus de Rubruc 29.58. Ayrıca bkz. The Mission of Friar William of Rubruck, s. 207; Ruysbroeckli
Willem, Mengü Han’ın Sarayına Yolculuk 1253-1255, s. 178.
100 Marco Polo 1.70. Ayrıca bkz. Marco Polo, The Description of the World, (çev. A. C. Moule ve Paul
Pelliot), I, London: George Routledge & Sons Limited, 1938, s. 173; Marco Polo, Dünyanın Hikâye Edilişi:
Harikalar Kitabı, (çev. Işık Ergüden ve Z. Zühre İlkgelen), İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2019, s. 150-151.
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ikinci eşi olarak sözünü ettiği Ḳotai’ın (Cota) ağır bir hastalık geçirdiğini
anlatmıştır. Ona göre kendisi ile iki Nesturî Hristiyan rahip, Ḳotai’a kutsal
su hazırlamışlar ve Ḳotai da bunun bir kısmını içerken bir kısmını göğsünü
yıkamak için kullanmıştır.[101] Bu bilgi bize Moğolların temizlenmek için
su kullandıklarını göstermektedir. Moğolların ayrıca ayinlerinde su
kullandıklarına ilişkin Giovanni’de bir örnek bulunmaktadır. Moğolların
diğer bozkır halklarında da görülen ünlü ateşten arındırma törenleri
sırasında, Giovanni’ye göre iki ateşin yanında birer kadın durmakta
ve arındırıcı ateşin arasından geçenlerin üzerine su atıp çeşitli şarkılar
söylemektedirler.[102] Moğolların tapınmalarında su kullandıklarına
ilişkin bir başka örnek ise, Marco Polo’da bulunmaktadır. Marco Polo’ya
göre, Moğolların Natigai adında bir yer tanrıları vardır ve bu tanrıyı,
eşini ile oğullarını betimleyen keçiden putlara sahiplerdir. Moğollar her
kahvaltıdan veya akşam yemeğinden önce yağlı etlerin bir kısmını alarak
bu putların ağızlarına sürerler. Ardından et suyu veya içinde etin piştiği
suyu alırlar; bunu da ağızlarını yıkamak ve bu putların durduğu evlerin
veya odaların dışında başka ruhların şereﬁne serpmek için yaparlar.[103]
Bütün bu bilgiler bize, Moğolların belirli kurallar içerisinde suyu günlük
hayatlarında kullandıklarını göstermektedir.

Diğer Bozkır Halklarında Su Kültü
Çin kaynaklarından Xin Tangshu’daki 新唐書 Uygur Bölümü’ne göre, Yenisey
Kırgızlarının (Xiajiasi 黠戛斯) kurban sundukları tanrılar (shen 神) yalnızca
sular/ırmaklar (shui 水) ve otlardır (cao 草; çimenler, yer?).[104] Temim
bin Bahr (Temîm bin Baḥr el-Muṭṭavviʿî), bugünkü Kırgızistan’da Isık
Göl dolaylarındaki Türklerde mevcut olan bir göl kültünden söz etmiştir.
İbnü’l-Fakih’in (İbn el-Faḳîh; Ebû ʿAbdu’l-lâh Aḥmed bin Muḥammed bin
İsḥâḳ bin İbrâhîm el-Hemedânî) eseri Kitabü’l-Buldan’da (Kitâb el-Buldân)
kayıtlı olan bu anlatıya göre, Yukarı *Barsḫan’da (Nûşecân)[105] yaşayan
101 Willelmus de Rubruc 29.40. Ayrıca bkz. The Mission of Friar William of Rubruck, s. 198; Ruysbroeckli
Willem, Mengü Han’ın Sarayına Yolculuk 1253-1255, s. 208.
102 Ioannes de Plano Carpini 3.3. Ayrıca bkz. Friar Giovanni Di Plano Carpini, The Story of the Mongols
Whom We Call the Tartars, s. 49; Plano Carpini, Moğolistan Seyahatnamesi, s. 59.
103 Marco Polo 1.70. Ayrıca bkz. Marco Polo, The Description of the World, I, s. 170-171; Marco Polo,
Dünyanın Hikâye Edilişi, s. 148.
104 Xin Tangshu 217B.6148.
105 Minorsky, metinde görülen Nûşecân’ın aslında Barsḫan adının yanlış yazımı olduğunu tespit etmiştir
ki burasını Togan Barsgan, İnan da Barshan olarak vermişlerdir. Söz konusu yer, Isık Göl yakınlarındadır
(İnan, Eski Türk Dînî Tarihi, s. 41; İnan, “Türklerde Su Kültü İle İlgili Gelenekler”, s. 491; V. Minorsky,
“Tamīm ibn Baḥr’s Journey to the Uyghurs”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies,
University of London, 12/2, 1948, s. 277, 290-291; Zeki Velidi Togan, “İbn al-Fakih’in Türklere Ait
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ve Karluklarla savaşmakta olan bir Türk topluluğu vardır. Bu Türklerin
yaşadıkları yerde bir göl bulunmaktadır; Temim bin Bahr’ın kare biçimli bir
havuza benzer olarak betimlediği bu göl, ağaçlarla kaplı yüksek dağlarla
çevrilidir. *Barsḫan’ın halkı ve civar şehirler ile köylerde yaşayanlar, yılda
bir kere ilkbaharda gölün etrafını dolanmakta ve bunu bir dinî tören
(ʿumran) gibi yapmaktadırlar.[106] İbn Fadlan, seyahatnamesinde §42’de (fol.
203a) Başkurtların tanrıları arasında suyu ve yeri de saymıştır.[107] Eberhard,
Çöl Türklerinde Tabgaçlardaki su kültüne çok benzeyen bir inancın
olduğunu tespit etmiştir. Çin’de Çöl Türkleri tarafından yönetilen Sonraki
Tang ile Sonraki Jin (Hou Jin 後晉; 936-947) hanedanlarına hizmet eden
ve kendisi de Çöl Türk’ü soylu olan General Yang Guangyuan 楊光遠, Jiu
Wudaishi’daki biyograﬁsine göre bir gün Gök Gölü’ne veya Tanrı Gölü’ne
(Tianchi 天池)[108] gitmiştir. Kâğıttan paraları, atları ve develeri göle atarak
kurban eden Yang Guangyuan, bunların hepsinin battığını görünce ileride
Haberleri”, Belleten, XII/45, 1948, s. 13-14). Nitekim Isık Göl de Tanrı Dağları tarafından çevrili bir göldür.
106 Minorsky, “Tamīm ibn Baḥr’s Journey to the Uyghurs”, s. 280, 284; Şeşen, İbn Fadlan
Seyahatnamesi ve Ekleri, s. 53-54; Togan, “İbn al-Fakih’in Türklere Ait Haberleri”, s. 14. Temim bin
Bahr, Yukarı Barsḫan’da yaşayan ve Karluklarla savaşan Türklerin hangi Türk topluluğuna üye olduklarını
belirtmemiştir. Minorsky, Isık Göl bölgesinin zamanında Batı Göktürklere bağlı olduğunu, ancak metinde
geçen boyun kimliğinin tespit edilemediğini yazmıştır (Minorsky, “Tamīm ibn Baḥr’s Journey to the
Uyghurs”, s. 297). Batı Göktürk Kağanlığı’nın topraklarında yaşayan Türk boyları, 639 yılı dolaylarında
On Oklar adını alarak yeni bir boy birliği oluşturmuşlardır. Bu boylar Sûyâb’ın (Suiye 碎葉, Çu Irmağı)
doğusu ile batısında oturan iki ana kola bölünmüşlerdir ki batıda yaşayan boylardan bir tanesinin adı,
Çin kaynaklarında Basaigan 拔塞幹 olarak geçmektedir (Jiu Tangshu 194B. 5183-5184, 5186; Tang
Huiyao 94.1693; Tongdian 199.5457, 5459; Xin Tangshu 215B. 6058, 6061). Bu boy adının Türkçesini
Harmatta Barskhān (Barsḫân), Beckwith de Barsḳan olarak tespit etmişlerdir (Christopher I. Beckwith,
The Tibetan Empire in Central Asia: A History of the Struggle for Great Power among Tibetans, Turks,
Arabs, and Chinese during the Early Middle Ages, Princeton: Princeton University Press, 1993, s. 210; J.
Harmatta, “Irano-Turcica”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, XXV (Lvdovico Ligeti
Septvagenario Hoc Volvmen Damvs Dicamvs Dedicamvs), 1972, s. 270). Barsḫan veya Barsġan (Eski
Türkçede “Pars Han” demektir, bkz. Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century
Turkish, s. 368, 630), İslamî coğrafya eserlerinde adı geçen ünlü bir Orta Asya şehridir (Ḥudūd al-‘Ālam
‘The Regions of the World’: A Persian Geography 372 A.H. – 982 A.D., (çev. V. Minorsky), London:
Oxford University Press, 1937, s. 486; Ramazan Şeşen, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk
Ülkeleri, İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2017, s. 290). On Okların yaşadıkları topraklar, 746-766 arasında
aşamalı olarak Karluklar tarafından ele geçirilmiştir (Xin Tangshu 215B.6069; Tariat Yazıtı Güney Yüzü
3. satır; Şine Us Yazıtı Kuzey Yüzü 11., Güney Yüzü 4.-5., Batı Yüzü 1. satırlar; Aydın, Uygur Yazıtları,
s. 43, 54, 60, 63; Şeşen, İbn Fadlan Seyahatnamesi ve Ekleri, s. 71). Temim bin Bahr’ın sözünü ettiği
Türkler, Karluklara karşı hâlâ direnmekte olan ve yaşadıkları bölgeye adlarını vermiş olmaları muhtemel
Barsḳanlar olabilirler.
107 İbn Fazlan, Seyahatnâme, s. 47; Şeşen, İbn Fadlan Seyahatnamesi ve Ekleri, s. 20; Togan, Ibn
Faḍlān’s Reisebericht, s. 36. Ayrıca bkz. Doğan, “İbni Fadlan Seyahatnamesi (Rıhletu’bni Fadlan)”, s. 67;
Ibn Fadlan’s Journey to Russia, s. 43.
108 Jiu Wudaishi’nın Zhonghua Shuju baskısının editörleri, eserin orijinal nüshasında Tianchi 天池
yerine Tiandi 天地 (“Gök ve Yer”) yazdığını, ancak bunun yanlış olduğunu belirtmişlerdir (Jiu Wudaishi
97.1299).
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imparator olacağına inanmıştır. Eberhard’a göre bu göl, Tabgaçlarca kutsal
kabul edilen göldür. Ona göre bu törenin daha eski zamanlarda düzenlenen
şekillerinde gerçek at ve deve kurban edilmiş, ancak sonradan Çinlilerin
kâğıttan nesneleri kurban etme geleneklerinin etkisiyle tören değişmiş
olabilir.[109]
Gerdizî’nin (Ebû Saʿîd ʿAbdu’l-Ḥayy bin Żaḥḥâk bin Maḥmûd el-Gerdîzî)
yazdığı Zeynü’l-Ahbar’a (Zeyn el-Aḫbâr) göre, Kimekler İrtiş Irmağı’na
taparlar ki bu ırmak kültü aynı zamanda Gerdizî’nin naklettiği Kimek
türeyiş efsanesiyle de yakından ilgilidir. Kimeklerin kökenlerini anlatırken
Gerdizî, onların Şed (Şad) unvanını taşıyan eski bir hükümdarlarından ve
Kimeklerin İrtiş kıyılarına yerleşen yedi boylarının atalarından söz etmiştir.
Anlatının su kültüyle ilgili kısmının Şeşen tarafından yapılan çevirisi
şöyledir:
Bir gün zikredilen Şed İrtiş ırmağı kıyısında kabilesiyle durmuştu. Bu sırada,
‘Ey Şed! Su içinde senin muradın var’ diye bir ses geldi. Bakınca suyun
başında duran bir saç gördü. Atını bağladı, suya girdi o saçı tuttu. Karısı
hatunu gördü. Ona suya nasıl düştüğünü sordu. Kadın, ‘Deniz öküzü beni
suyun kıyısından içeri çekti’ dedi. Kimaklar bu suyu ulularlar, buna tapar
ve secde ederler. Onlar bu suyun Kimaklar’ın tanrısı olduğunu söylerler.[110]
Kafesoğlu bunu Fin-Ugor inançlarına bağlamış, ancak İnan ve Ögel
bunun Türklerdeki yer-su ruhları inancının bir parçası olduğuna işaret
etmişlerdir. Benzer şekilde Ayan, Kimekleri suyu tanrı olarak kabul
eden Türk toplulukları arasında saymıştır.[111] Birunî (Ebû’r-Reyḥân
Muḥammed bin Aḥmed el-Bîrûnî), el-Asarü’l-Bakiye (el-Âsâr el-Bâḳiye)
başlıklı eserinde Kimek ülkesinde Menkür adında bir dağda bulunan ve
suyu hiç azalmayan kutsal bir kaynaktan söz etmiştir. Şeşen, bu anlatıyı
şöyle çevirmiştir:
Kimak ülkesinde Menkûr denen dağda bu göl gibi bir tatlı su gözü vardır.
Bu gözün miktarı büyük bir kalkan genişliğindedir. Suyu ağzına kadar
doludur. Çoğu defa bu sudan bir ordu içer, fakat bir parmak dahi eksilmez.
109 Jiu Wudaishi 97.1293; Eberhard, “Şato Türklerinin Kültür Tarihine Dair Notlar”, s. 18. Çöl
Türklerindeki su kültü için ayrıca bkz. Cahit Alptekin, Sha-t’o Türkleri Siyasi ve Kültürel Tarihi, İstanbul:
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2008, s. 157-158; Dedem Korkudun Kitabı, s. CCXCII. Çinlilerin dinî
törenlerinde kâğıttan yaptıkları kurbanlara Marco Polo da değinmiştir (Marco Polo 2.152; Marco Polo,
The Description of the World, I, s. 337; Marco Polo, Dünyanın Hikâye Edilişi, s. 302-303).
110 Şeşen, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, s. 78.
111 Ayan, “Türk Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı”, s. 623; İnan, Eski Türk Dînî Tarihi, s. 40-41;
Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 304; Ögel, Türk Mitolojisi, II, s. 326.
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Bu gözün yanında bir taş üzerinde secde eden bir adamın ayaklarının,
parmaklarıyla beraber avuçlarının ve dişlerinin izi, bir çocuk ayağının
ve hayvan tırnaklarının izi vardır. Oğuz Türkleri bunları görünce secde
ederler.[112]
Kazvinî (Ebû Yahyâ Cemâle’d-Dîn Zekeriyyâ bin Muḥammed bin Maḥmûd
el-Ḳazvînî) de Asarü’l-Bilad’da (Âsâr el-Bilâd) Birunî’ye dayanarak Kimek
ülkesinde Menkür (Menkûr) adında bir dağda kazılmış bir çukurdan su
çıktığını, söz konusu kuyunun suyunun hiç eksilmediğini anlatmıştır.
Ona göre Hristiyan Oğuzlar, bu kuyunun yanında üzerinde secde eden
bir insanın ayak, el ve diz izleri ile bir çocuğun ayaklarının ve eşek
tırnaklarının izleri olan bir kayadaki izleri görünce secdeye kapanıp bu
izlerin İsa’ya ait olduğunu söylerler.[113]
Tuna Bulgarları ise, Oğuzların tam tersi olarak suyu arındırıcı görmüşler ve
savaşlardan önce deniz suyunda yıkanarak kendilerini arındırmışlardır.[114]
Benzer olarak Oğuzların aksine, Etil (Volga) Bulgarlarının da Tuna Bulgarları
gibi suya girip yıkandıkları bilinmektedir. İbn Fadlan, seyahatnamesinde
§67’de (fol. 207b) Etil Bulgarlarının kadın-erkek hep birlikte nehre girip
yıkandıklarını, birbirlerinden kaçmadıklarını, ancak zina da etmediklerini
yazmıştır.[115] Tarih boyunca çeşitli Türk toplulukları arasında suyun
arındırıcı ve iyileştirici güçleri olduğuna ilişkin inanışlar var olmuştur.[116]
Bugüne geldiğimizde ise, Altay-Sayan Türklerinin Göktürk dönemindeki
yer-su kavramını olduğu gibi kullanmakta oldukları görülmektedir.[117]
Sibirya, Başkurt, Türkistan, Azerbaycan ve Türkiye Türklerinde dağ, göl,
ırmak, pınar ile yer kültleri günümüzde hâlâ devam etmektedir.[118]
112 Şeşen, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, s. 192.
113 Şeşen,İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, s. 149-150.
114 V. Beşevliyev, “Proto-Bulgar Dini”, (çev. T. Acaroğlu), Belleten, IX/34, 1945, s. 249-250.
115 İbn Fazlan, Seyahatnâme, s. 61; Şeşen, İbn Fadlan Seyahatnamesi ve Ekleri, s. 31; Togan, Ibn
Faḍlān’s Reisebericht, s. 66. Ayrıca bkz. Doğan, “İbni Fadlan Seyahatnamesi (Rıhletu’bni Fadlan)”, s. 73;
Ibn Fadlan’s Journey to Russia, s. 56.
116 Ayan, “Türk Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı”, s. 627; Türkan, “Türk Dünyası Masallarında Su
Kültü”, s. 141-146; Türkyılmaz, “İslamiyet Öncesi Türklerde Su Kültü ve Günümüze Yansımaları”, s.
89-90, 93-94, 96-97.
117 İnan, Eski Türk Dînî Tarihi, s. 41; İnan, “Türklerde Su Kültü İle İlgili Gelenekler”, s. 491.
118 Ayan, “Türk Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı”, s. 623-628; Çobanoğlu, “Türk Kültür Tarihinde Su
Kültü”, s. 292-297; Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, s. 38-39; Dedem Korkudun Kitabı, s. CCXCIICCXCIV; Gömeç, Şamanizm ve Eski Türk Dini, s. 66; İnan, Eski Türk Dînî Tarihi, s. 34-38, 41, 165; İnan,
“Türklerde Su Kültü İle İlgili Gelenekler”, s. 491-495; İnan, “Türk Boylarında Dağ, Ağaç (Orman) ve
Pınar Kültü”, s. 256-258; İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 49-62; Ahmet Yaşar Ocak, Alevî ve Bektaşî
İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000, s. 114-122; Ögel, Türk Mitolojisi,
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Sonuç
Tarih boyunca Avrasya bozkırlarında yaşamış olan çeşitli halklar,
suyu kutsal bir varlık olarak görmüşler ve güçlü bir su kültüne sahip
olmuşlardır. Bu konuda çok sayıda Türk, Çin, Yunan-Roma-Bizans,
Ortaçağ Avrupa ve Arap-Fars kaynağında bilgiler bulunmaktadır. Söz
konusu kaynaklara göre, su kültüne sahip olan bozkır halkları arasında
İskitler, Kafkasya Hunları, Tabgaçlar, Göktürkler, Kırgızlar, Çöl Türkleri,
On Oklar, Kimekler, Bulgarlar, Oğuzlar ile Moğollar vardır. Yakın
dönemlerde yapılan araştırmaların ortaya koyduğu üzere bu kült hem
Orta Asya’da hem de Türkiye’de hâlâ canlı bir şekilde yaşamaktadır.
Kutsal görülen suların arasında ırmaklar, göller, pınarlar, denizler ve
okyanuslar gibi su kütlelerinin olduğu görülmektedir. Bozkır halkları bu
su kütlelerini tanrılaştırmışlar, onların güçlü ruhlara sahip olduklarına
inanmışlar ve onlar için kurbanlar kesmişlerdir. Bazı bozkır halklarında
su, arındırıcı bir nesne olarak da görülmüştür. Özellikle ırmaklar ve göller
gibi doğal su kaynakları kutsal kabul edildikleri için bunların kirletilmesi
yasaklanmış, gündelik hayatta kullanılması kısıtlanmıştır. Bu konuda
bilgiler veren kaynaklar genellikle göçebelere karşı önyargılı olan yerleşik
yazarlar tarafından yazıldığı için, bu bilgilerin dikkatlice değerlendirilmesi
gerekmektedir. Suyun kirletilmesi ve kullanılması konusunda bazı
yasaklar ile kısıtlamalar varsa da bu, söz konusu toplulukların tamamen
pis oldukları, günlük hayatlarında suyu hiç kullanmadıkları anlamına
gelmemektedir. Çalışmamızda gösterdiğimiz üzere, bozkır halklarında
suyun kullanımı belirli bazı kurallara bağlanmıştır. Doğal su kaynaklarının
II, s. 262-265, 315-464; Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, s. 144, 146, 160; Seyidov, “Eski Türk
Kitabelerindeki Yer-Sub Meselesi”, s. 259-265; Şayhan, “Altay Türklerinin İnanmalarındaki Su Kültünün
Mitsel Okuması”, s. 83-96; Türkan, “Türk Dünyası Masallarında Su Kültü”, s. 136-146; Türkyılmaz,
“İslamiyet Öncesi Türklerde Su Kültü ve Günümüze Yansımaları”, s. 85-99. Çeşitli Türk halklarının
efsanelerinde sudan çıkan mitolojik atlara ilişkin anlatılar bulunmaktadır (Abdülkadir İnan, “Dede Korkut
Kitabında Eski İnançlar ve Gelenekler”, Makaleler ve İncelemeler II. Cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları, 1991, s. 250). Seyidov, Azerbaycan’da uzun yola gidenlerin arkasından su dökme uygulamasının
eski suya tapma geleneğine dayandığını belirtmiştir (Seyidov, “Eski Türk Kitabelerindeki Yer-Sub Meselesi”,
s. 263) ki aynı uygulama Türkiye’de de vardır. Gömeç’e göre, Türklerde suyun kirletilmemesine ilişkin
inançlarda suyun kutsallığından daha çok, suyun kirletilerek salgın hastalıklara veya kullanılamamasına
engel olunmak istenmesi söz konusudur (Gömeç, Şamanizm ve Eski Türk Dini, s. 65-66). Türkyılmaz,
Türklerin suya ve diğer doğa varlıklarına tapmadıklarını, bunlara yalnızca saygı gösterdiklerini belirtmiştir.
Ona göre sular, kurban kesildiği için kült olmasına karşılık tanrı değildir (Türkyılmaz, “İslamiyet Öncesi
Türklerde Su Kültü ve Günümüze Yansımaları”, s. 88, 98). Ancak çeşitli tarihî kaynaklar, Türklerin suları
tanrılaştırdıklarını, bunlara taptıklarını ve özellikle kurban kestiklerini vurgulamaktadırlar. Sular ve diğer
doğal varlıklar elbette baştanrı olan Teŋri’yle aynı düzeyde düşünülmemiştir; ancak bunlara kurban sunuluyor
olması, onların da birer tanrı veya güçlü ruh olarak görüldüğünü göstermektedir. Nitekim Ayan da bazı Türk
topluluklarının suları tanrı gördüklerini kabul etmiş, kaynaklarda geçen bilgileri reddetmemiştir (Ayan, “Türk
Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı”, s. 623, 627).
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kirletilmemesi ise, dinî bir kural gibi gözüküyorsa da aslında ekolojik ve
hijyenik nedenlere dayanmaktadır. Beslenmede ve temizlikte kullanılan
suların temiz tutulması için özen gösterilmiş, bu konuda dinî ve hukukî bazı
düzenlemelere gidilmiştir. Ayrıca, bozkır halklarında su kültü müstakil bir
inançtan daha ziyade yer ve dağ gibi diğer doğa kültleriyle de bağlantılı
olarak düşünülmüştür. Bozkır halklarının sulara kurban sunmaları,
onların bu su kaynaklarını tanrı olarak gördüklerini göstermektedir; ancak
bu suların genellikle yaratma gücüne sahip olmadıklarına inanılmıştır. O
yüzden sular, Türk-Moğol halklarında baştanrı olarak görülen ve yaratma
gücünü elinde bulunduran Teŋri’den (Gök Tanrı) daha alt düzey bir tanrı,
güçlü bir ruh olarak kabul edilmiştir. Su kültü, diğer doğa kültleriyle birlikte
bozkır halklarının ve özellikle de Türklerin tektanrılı değil çoktanrılı
olduklarını göstermektedir; ancak bu çoktanrılılık, Yunan-Roma veya
Mısır çoktanrıcılığı gibi düşünülmemelidir. Bozkır halklarının inançları
hakkında bize bilgi veren kaynaklar hem Teŋri’nin hem de tanrılaştırılan
doğa varlıklarının birbiriyle uyumlu çalıştıklarına inanıldığını, çeşitli
kültlerin birbirleriyle yakından bağlantılı kabul edildiğini, birbirleriyle
rekabet veya çatışma içinde kültler olarak pek fazla düşünülmediğini
göstermektedir. Bu da Avrasya’daki bozkır halklarının ve özellikle
Türklerin İslam-öncesi inançlarının kendilerine özgü bir yapıya sahip
olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
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Gönül Güreşsever Cantay*
Holy Springs and Health
Abstract
Due to the requirements of humans for water for centuries long, they have preferred
to live new water sides when selecting their settlement places and they have felt
the need to correlate their relation with water in their daily lives and they have
established water structures. While these structures from where they obtained usage
water for drinking, cleaning and health concerns were cisterns, wells, fountains,
water fountains, for body cleaning bath structures and for health purposes, open
treatment places such as spa structures, mineral springs, watering places (facilities)
and holy springs (in continuously ﬂowing form) have gained importance. And while
these structures formed the topics of Art History with their examples reaching our
time with their continuous usages even if the periods have changed, they have been
part of the content of other scientiﬁc ﬁelds of Medical History in integral form, due
to the variety of their waters and usage reasons. This study will aim to determine
places and features of holy springs and well waters by means of resources as many
of them have left the scene of history while they were used for treatment purposes.

Giriş
Su, canlı birbirinin olmazsa olmazı, varlık nedeni. İnsan söz konusu
olduğunda ise; suyun insan için su kaynakları ve kullanım şekilleri önemli
olmakta. Coğrafyadaki su kaynakları denizler, göller, nehirler, ırmak ve
dereler olurken, yaşam için kullanılacak suyun varlığı ve kullanılabilir
olması önem kazanmakta, böylece insanlar suyu kutsayarak kullanma
yollarını seçmiş bulunmaktadırlar.
* Prof. Dr., İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Ede. Fak. Sanat Tarihi
Böl. emekli öğretim üyesi
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Suyun kutsanmışlığı kullanımın garantisi olmuş, akar sular öne
çıkarak, büyüklükleri ölçüsünde temizlikleri ve kullanımları, insanlar
için inançlarının olmazsa olmazı olmuştur. Kutsanmış nehir sularında
yıkanmak, inançlar doğrultusunda mabede gitmek-girmek için olduğu
kadar Tanrıların (Tanrının) huzuruna çıkmak için de beden temizliği gereği
olmuştur.[1]
İnsanların çağlar boyu, suya duydukları ihtiyaçlar nedeniyle yerleşim
yerlerinin seçiminde de su kenarlarında yaşamı tercih ettikleri, günlük
yaşamlarındaki su ile ilişkilerini bağdaştırmaları gereğini duyurmuş ve
su yapıları inşa etmişlerdir. İçme, temizlik ve sağlık kaygısı ile kullanım
suyu temin ettikleri bu yapılar sarnıçlar, kuyular, çeşmeler, sebil ve
şadırvan yapıları olurken, beden temizliği için hamam yapıları, sağlık için
ise kaplıca yapıları ile ılıcalar, çermikler gibi açık tedavi yerleri, içmeler
(tesisleri), ayazmalar (devamlı akar halde) ve kuyular önem kazanmıştır.[2]
Ve bu yapılar devirler değişse de devamlılık gösteren kullanımlarıyla,
günümüze kadar gelmiş örnekleriyle, başta Sanat Tarihi’nin konularını
oluştururken, sularının çeşitliliği ve kullanım sebepleriyle de Tıp Tarihi’nin
bütünlüğündeki, diğer bilim alanlarının da içeriğinde yer almaktadır.
Suyun kutsanması kadar bir mabet yapısının bir su kaynağına yakın veya
üzerinde inşa edilmiş olması da inşa dönemi ve inanç şekli ne olursa olsun
değişmemiştir. Bu durum dini yapıların yakınındaki bu su kaynaklarını
“Ayazma” adıyla tanımlanmasına neden olmuştur. Ayazma kelimesi
zamanımıza kadar uzanan su kaynağını belirleyen bir terim olurken,
bulunduğu yeri, mevkii de isimlendiren, yapı, mahal -yer ve semt adı
olmuştur. Üsküdar’da Osmanlı döneminin “Ayazma Sarayı”, günümüzde,
aynı yerde Ayazma Camii’nin ve semtin adı olarak kullanılmaktadır.
Türkler ayazma suyunun içilemez olması özelliği nedeniyle “acı su”
adıyla tanımlamışlarsa da ayazma kelimesi halen yaşatılmaktadır. Acı
su adıyla tanınan ayazmalar çeşme yapıları ile tanımlanmasına rağmen,
devamlı akar durumlarıyla özelliklerini devam ettirmekle kalmayıp semt
ve mahallede ad olmuştur. Sultan Selim ile Fatih Külliyeleri arasında,
Edirnekapı Caddesi üzerindeki sarnıç yakınındaki acı çeşme mahallenin
de adı olmuştur.
1 Hintlilerin Ganj Nehrinde yıkanma törenleri, Hıristiyanlıkta doğan çocuğun vaftiz edilmesinde,
İslamiyette gusl ve namaz abdesti alınması gibi.
2 Suyun kullanıma açıldığı yapı örnekleri verilmiş olup, Uzaktaki kaynaklardan suyu şehirlere ulaştıran
ve şehirciliği ilgilendiren su yapıları (Depolar, büyük sarnıçlar, viyadükler, su maksemleri ve su terazileri
vs.) konu edilmemiştir.
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İstanbul’un sağlıkla ilgili olarak günümüze ulaşabilmiş bir kaç ayazma
suyunun varlığından söz etmek için eldeki kaynak bilgilerine dayanarak
şu tespit ve faydalarını sizlerle paylaşmak mümkün olmaktadır.

Ayazma adıyla tanımlanan su kaynaklarının;
* Bir mabed, dini yapı beraberliğinde olduğu, (kilise, cami veya dönüşmüş
bir dini yapı)
* Devamlı akar vaziyette olduğu, (musluk olmaksızın yaz ve kış devamlı
akar olması)
* Sağlığın belli bir konusunda kullanıldığı, (göz hastalığına, ciltteki bazı
leke veya çıban gibi lezyonlara)
* Kullanım sürekliliği (antik dönem inanç çevreleri ile hırıstiyan ve islâmî
inanç süreçlerinde)
İstanbul, bilindiği gibi, tarihi topografyasıyla m.s. IV. yüzyıl başlarında
kurulmuş bir şehir (m.s.328). Kuruluşunda bölgelere ayrılmış ve 14 bölgeye
ayrılarak yollar, meydanlar ve kilise merkezli manastır kompleksleri inşa
edilmiştir.[3]
Doğu Roma (Bizans) teşrifatına ait VII.Konstantin tarafından yazılan
“Törenler” (Cérémonies) kitabında, İmparator’un Saray’dan Balıklı
Kilisesi’ne (Zoodochos Pigi) gitmek için takip edilen yol boyunca, geçilen
yollar ve meydanlar anıtlarıyla tanıtılırken;
“ Arkadios (Avrat Pazarı) Meydanı’ndan geçerek, ilk Konstantinos
surlarının Messe (Cadde-i Kebir) Altın Kapısı’na ulaşırken, şimdiki
Ese Kapısı’ndan ikiye ayrılan yolun biri Aziz Andreas (Koca Mustafa
Paşa Camii) Kilisesi’den Aziz Peripleptos (Sulu Manastır) Kilisesi’den
geçerek, Teodosios Surlarının Altın Kapısı’na ulaşmaktaydı. Diğer taraftan
Exokionion denilen ve sonraları Exi Marmara denilen bu mahalde Aziz
Jeacque le Perse (Hekimoğlu Ali Paşa Camii) önünden Altımermer’e
ulaşarak, Silivri Kapısı yolu üzerinden Pigi Kilise mahalline ulaşılırdı.
3 Gönül Cantay;”İstanbul Tarihi Topografyasında Osmanlı Mimarisinin Önemi” “The importance
the Ottoman architecture in İstanbul Thopographie”, 7.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi 5-10 Ekim
2009, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, Bildiriler IV, İstanbul’da Sanat: Mimari, El sanatı, Resim,
Müzik. Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 2011, s.67-111.Semavi Eyice; Son Devir Bizans Mimarisi,
İstanbul’da Palaiologoslar Devri Anıtları. İ.Ü.Ede.Fak.Yayınları. İstanbul 1963; aynı yazar; «İstanbul›un
Camiye Çevrilen Kiliseleri», Türkiye Anıt ve Çevre Turizmi Değerlerini Koruma Vakfı Yıllığı, C.I, S.2,
İstanbul 1986, s9 vd.
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Bu yollar üzerinde yolun günümüzde Samatya (sonradan Koca Mustafa
Paşa)’ ya indiği oldukça dik yamaçta yer alan Sulu Manastır Kilisesi’nin
önünden inen bu yol aşağıdaki düz yola ulaştığı (sonraki Tramvay yolu)
cephede sürekli akan ve sandık biçimli bir taş yalağa boşalan su, “Sulu
Manastır Ayazması” olarak bilinir ve çevre yaşayanların acı tadıyla
tanımladığı, ancak çapaklanan ve akıntılı, kaşıntılı göz hastalıkları için
tedavi edici olarak kullanılan, bir ayazma suyu idi.[4]
Samatya Tramvay yolunun Yedikule istikametinde, deniz tarafı üzerinde
eski Studios Manastırı’nın Hagios İoannes Prodromas (Vaftizci İoannesYahya) Kilise Kompleksi’nin arsa bütünlüğü içinde bu manastıra ait
çok özel mimari yapılaşmaya sahip, yirmi dört sütunlu bir su sarnıcının
(18.60x16.65x26.40 metre hacminde) bir kenarına bitişik olarak, apsisli ve
içinde iki sütun bulunan bir de ayazması bulunur.[5]
İstanbul şehrinin sur dışı orman ve bahçeler, çiftlikler halinde olup, İstanbul
halkı bu açık alanlara özellikle yazın gelip, eğlenir-dinlenirdi. Son 40-50
yıllık süreçte yapılaşan bu alanlarda günümüzde sadece isimleri yaşayan
Veli Efendi Çayırı, Çırpıcı Çayırı gibi mevki yerleri teferrüç-soluklanma
yerleri olarak, ilk gençlik yıllarımıza kadar gittiğimiz ağaçlıklı, çayır açık
alanlardı. (r.4a,b) İstanbul halkı Doğu Roma döneminden beri daima
toplantı ve eğlencelerini dinî bir gerekçe geleneğini yaşattıklarından,
eskiden beri bu yerlerde varlığı bilinen bu ayazmalara, özel günlerde bir
çok kişiler gelirdi. Günümüzde de bunun izlerinin görmek mümkündür.
Balıklı Panayırı bunlardan biridir. Balıklı Ayazması, Pigi Manastırı
bütünlüğünde olup, Büyük tören eşliğinde imparatorlar buraya gelip, dinî
törene katılırdı.
Silivri Kapısı (Pegana Pyle)’ nın güneyindeki Anthemios Kulesi’nin doğu
cephesindeki yazılı taş’ta “Cenabı Hak tarafından hıfz buyrulan (korunan)
bu mukaddes Ayazma kapısı 1438 senesi Mayıs’ında muttakî imparator
İoannes ve Maria Palaiologoslar mülkünün hadim-i sadıkı Manuel Bryenne
Leontaris masrafıyla ve onun tarafından yapılmıştır.[6]
4 Samatya-Ağa Hamamı tramvay durakları arasında, tramvay yoluna inen eğimli yalun solunda.

5 Semavi Eyice, «İstanbul›un en eski Bizans Kilisesi İmrahor İlyas Bey Camii”, İlgi, S. 33, Mayıs 1982,
s.28-31. Bu değerli çalışmada Manastır kompleksiyle ilgili olarak başlangıçtan Türk Devri kullanım ve
işleyişine kadar geniş bilgi kaynaklarıyla verilmiştir. s.28’de “Patrikios ünvanına sahip ve 454’de de Doğu
consül’ü olan Studios, 454-463 yılları arasında kendi mülkü arazisi içinde İoannes Prodromos adına bir
kilise yaptırtmış, bunun yanında ayrıca büyük bir de manastır kurdurmuştur...”
6 Celâl Esad Arseven; Eski İstanbul (Âbidat ve Mebanisi). İstanbul 1989, s.102. (Eser üç baskı yapmış
1.baskı, Fransızca, Librairie Renouard, H. Laurens, Paris,1909., 2.baskısı; Eski harﬂerle, Muhtar Halid
Kitabhanesi, Matba’a-i Hayriyye ve Şurekâsı, Dersa’adet, 1328. ve 3.Baskısı; Latin harﬂeyiyle; Çelik
Gülersoy Vakfı İstanbul Kütüphanesi Yayınları, İstanbul 1989).

112

AYAZMALAR, KUYULAR VE SAĞLIK
GÖNÜL GÜREŞSEVER CANTAY

İstanbul’un Fethi sırasında bir öyküye konu olan kızarmakta olan balıkların
tavadan canlanarak suya atlaması da esasen Pigi Kilisesi girişinde bulunan
ayazma kaynak suyunun depolandığı havuzdan başkası değildir. Çocukluk
yıllarımızda her bahar Seyit Nizam Bağları’na gidildiğinde, bu kilise içine
de girer dini konulu duvar resimlerine (fresklere) bakardık. Kiliseyi ziyaret
edenler suyun yanından geçerken, bu sudan biraz serpiştirilerek adeta
takdis edilirdi.
Doğup büyüdüğüm yer, Koca Mustafa Paşa’da Yeni Çeşme Sokağı’nda
45 numaralı, harem-selâm-müştemilâtlı, yol kenarında dizilmiş ahşap
ev silsilesi idi. Müştemilât ile harem ki, bizim oturduğumuz bölümdü,
arasında yekpare taş bilezikli derin (33 kulaç) bir kuyumuz bulunuyordu.
Bir kapı bu kuyuya açılır ve içerden çıkırıkla su çekerdik. Örme duvarlarıyla önemli bir işçilikle yapıldığı anlaşıldığı gibi, aşağıda zemininde de
bir kaç özel künk-pişmiş toprak boru ile suyun kuyu tabanına boşalarak
aktığını, bir temizletme sırasında öğrendik. Bu kuyudaki su da soğuk,
temiz, billur gibi, fakat içilemez acı tada sahipti. Büyüklerimiz ve bazı
eski mahalle sakinleri bu kuyunun suyundan yüz ve gözlerini yıkamak
için isteyerek kullanırlar, gözlerinin ağrısının, çapaklanmasının geçtiğini
söylerlerdi.[7]
İstanbul’da, surların dışında Mevlâna Kapı adıyla tanımlanan yerdeki
bir tekke külliyesi olarak yapılaşmış, yüzyıllar içinde katılan işlevli
yapılar ve onarımlarla son şeklini almış olan Merkez Efendi Külliyesi
bütünlüğündeki balıklı suyu, rampalı çilehanesi ve hemzemin
kuyusuyla önemli bir ziyaret yeridir. Merkez Efendi kendisi hekimdir,
Sümbül Efendi’ye merbuttur.[8] (r.6a-d) Çilehanede günde üç zeytin
yiyerek 40 gün neﬁs terbiyesi yaşadığı söylenenler arasındadır. Rampalı[9]
bir girişle ulaşılan su seviyesinde, rutubetli bir mekânda çile doldurması
önemli olmakla beraber, kutsanmış bir su beraberliğinde yaşamı seçmiş
olması da dikkate değerdir. Kaldı ki, bu suya birkaç metre yakınlıktaki
hemzemin kuyunun suyu da önemli. Ancak zaman içinde bu kuyunun
7 I.Dünya Savaşı yıllarındaki yaşam olumsuzluklar içinde en önemli yokluk mahalle çeşmelerinin
akmaması, yani susuzluk olmuştu.Bu süreçte haminnem Heybeli Ada›da deniz Harp Okulu›nda öğrenci
olan dayımın beyaz kıyafetlerini ve hatta ev çamaşırlarını bu kuyudan çekilen suya mangal külü katarak,
dinlendir ve sonra bu su ve sabun ile yıkardı. Son derece beyaz bir temizlik elde ederdi.
8 M. Baha Tanman;”Merkez Efendi Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, Kültür
Bakanlığı ve Tarih Vakfı’nın ortak Yayını), s.396, kol.2-400, kol.1.
9 Son onarımda merdivenli olarak değiştirildiği anlaşılıyor. Bu konuda geniş bilgi için bakınız; M. Baha
Tanman; “Merkez Efendi Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, s.396-400; Nuri Seçgin,
“Merkez Efendi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, s.400.
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halk tarafından farklı bir anlayışla kullanıldığı da bilinmektedir. Karanlık
oluşturularak, kuyudaki su yüzeyine bakmak, dileği-isteği- merakı olan
şeyi su yüzeyinde görmek gibi, bir uygulama 1950-60’lı yıllarda devam
etmekteydi.
İstanbul’un kara ve Haliç surlarının birleştiği alanda, Blakhernae Sarayı
civarında, Haliç sahiline yakın Cosmidion adıyla bir köyde büyük bir
kilise, çeşmeler ve yapılar bulunmakta olup, Aziz Kosmos ve Damien
Manastır Kompleksi yanında, bir de ahşap olarak inşa edildiği anlaşılan,
Canbazhâne (Xylocerkos) binasının yer aldığı kaynaklarda verilen bilgiler
arasındadır.[10]
Haliç’in kuzey kıyılarından başlayan eğimli arazilerde başlıca liman
yerleşmesi Galata bir kale-şehir liman kuruluşuyla ve günümüze kadar
ulaşmasıyla önemli olurken, geçmişte de sur dışındaki Sütlüce Köyü
(Galatiani) ile önemli idi. Bu yerin önemi bir inançla örtüşen durumuyla,
konumuzla doğrudan ilgilidir.Bu sur dışı yerleşime Galatiani adı verilmesi
buradaki bir ayazma’nın bebekli annelerin sütünü bollaştırması
nedeniyle “Sütlüce” anlamındaki bir ismin yakıştırıldığı yolundadır.[11] Bu
ayazma suyundan başka, geçmişte oldukça boş olan bu yerlerde ki, daha
sonra “Hasköy” (Paraskeué) adıyla anılan burada önceleri tepede yer
alan Paras Kévi Manastır Kilisesi, daha sonraları kıyıya yakın yer de inşa
edilerek de Manastıra ait ayazma suyunun bu kıyı kilisesine atfedilmişti.
Osmanlı Hakanı’nın has bağ-bahçelerinin olduğu bu yerler de muhakkak
ki, hayvancılıkla yükümlü çiftlikler de bulunmaktaydı. Çiftliklerin
süt üretiminin varlığı kadar, Doğu Roma’nın son yüzyıllarında önem
kazanan Ayvansaray -Beleherna Sarayı’nın yakınlığı ve gene hem Doğu
Roma’nın hem Osmanlı Dönemi’nin Topkapı Sarayı’na Haliç üzerinden
süt’ün bozulmadan, kısa zamanda ulaştırılabilme kolaylığı dikkate
alındığında, sarayların harem-i hümayunlarında sallanan bebeklerin
gıda sorununu da çözecekti.

10 Osmanlı Türkleri İstanbul’u Fetih ettikten sonra Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin’in Hz.
Muhammed’in m.672 de Arap ordusuyla sancaktar olup, burada vefat etmiş olan Hz. Ebu Eyyüb ElEnsarî’nin kabrinin bulunmasıyla da İslâmlarca da kudsiyet kazanmıştır. G. Cantay; “İstanbul’un Tarihi
Topografyası”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu III. (28-30 Mayıs 1999, Eyüpİstanbul), İstanbul 1999, s. 86-93, G.Cantay; “Eyüp Sultan Silüetinde İvaz Efendi Camii”, Tarihi, Kültürü
ve Sanatıyla VII. Eyüp Sultan Sempozyumu, (09-11 Mayıs 2003, Eyüp), İstanbul 2003, s. 90-95. G.Cantay;
“İstanbul’un Tarihi Topografyası ve Haliç”, Dünü ve Bugünü ile Haliç Sempozyumu Bildirileri, (22-23
Mayıs 2003), İstanbul, 2004, s.1-14.
11 Celâl Esad Arseven; Eski İstanbul (Âbidat ve Mebanisi). İstanbul 1989, s.65-68.
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Doğu Romalı Denis’in yazdığı “Pierre Gilles” eserinde, İstanbul
rumcasında Galata’nın Sykai (İncirlik anlamına geldiği, Etienne ise
“Tarih-Coğrafya Lügatinde “Justianous’un burada şehri imar etmesinden
sonra “Justiniana” veya “Jucundiana” denildiğini yazarlar. Latinler ise
aynı yere “Karşı yaka” manasında “Pera” derler. [12]
İstanbul ve Haliç’in karşılıklı iki kıyı yerleşmelerinde kalıntılarıyla bilinen
Kilise merkezli manastır kompleksleri ve bu yapılaşmalar yakınında yer
alan kuyu ve ayazma gibi devamlı su kaynakları, günlük kullanımdan
başlayan su ihtiyacı kadar halkın şifa umduğu kaynaklar olarak da
tanınmaktadır. Ancak sayılarının bu kadar az olduğu kabul edilemez.
Özellikle kuyuların varlığı, günlük kullanımda çok önemlidir. Kaldı ki,
İstanbul›un doğal coğrafya yapısı nedeniyle de kuyuların özellikle ilgili
bir durumu vardır. İstanbul’a son derece zarar veren 1509 depreminden
sonra, Sultan II. Bayezid’in sayısı 400’e varan kuyu açtırmış olması,
deprem dalgalarına karşı teknik tedbir amaçlı olmakla beraber, bu
kuyuların bir çoğu da günümüze ulaşmıştır. Sadece bir iki örnek Fatih
Camii hariminde ve külliye avlusunda bulunan iki kuyu ile Merkez
Efendi Külliyesi ile Gene Topkapı’da hemen surların dışındaki şehre
girmeden önceki son menzil olan Takkeci Mescidi Külliyesi haziresindeki
kuyu ve sebil beraberliği ve Galata Mevlevihane Külliyesi’ndeki kuyu
gibi.[13]
İstanbul’da günümüze ulaşabilen ayazma kaynaklarının yer yüzüne
çıktığı göze ve yerin coğrafyası dikkate alındığında, dik eğimli bir
arazinin uygun bir yerinde kullanıma ulaştıkları görülür. Samatya’daki
Peripleptos-Sulu Manastır Ayazması gibi. Nitekim 18.yüzyıl ortalarında
bazı yapılar istimlâk edilerek Nuruosmaniye Cami Külliyesi (1760) inşa
edilirken ortaya çıkan iki kaynak, cami bodrum sarnıcında toplanarak,
Mahmut Paşa Yokuşu ortalarında Kürkçü Hanı’na karşı üç akar çeşme
halinde kullanıma ulaştırılmıştır. İçilmeyen acılıkta olan bu kireç ve
mineral tuzları taşıyan su, deniz-kara ticaret yolu üzerinde kervanlar ve
yolcular için bir hijyen kaynağı olarak kullanılmıştır.[14]
İstanbul’un Haliç kıyılarının coğrafyasında olduğu gibi, İstanbul
Boğazı’nın da karşılıklı kıyıları boyunca çok sayıda mineralli, sodalı
suların ayazma adı altında bin yıllar boyu akıp kullanıldığını söylemek
12 C. E.Arseven; a.g. e. s.69
13 Ali Bayraktar;Yığma Yapı Mühendisliğinin Gelişim Tarihi, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımları.
İstanbul 2014.
14 Nuruosmaniye. Külliyesi İnşa belgesi. TKS.Arş.
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yanlış olmaz, düşüncesindeyim. Ancak bunlardan kaynakların bildirdiği
birkaç örnek, kesin yüzeye çıktıkları yerler bilinmese de Ayazma
tanımlamasıyla uygun olarak bilgi edinebiliyoruz.
Galata’da Necati Bey Caddesi’nde Vekilharç sokak’ta Aziz Yahya (Aya
Yani Prodromos) Kilisesi’nin narteksindeki, 1867 tarihli ayazma, Aziz
Anton’a adanmıştır.[15]
Boğaziçi’nde ikinci bir haliç olarak değerlendirilen İstinye Koyu’nda (Leiostenion) bir de limana sahip olan İstinye antik döneminde Arganotların
inşa ederek, kurtarıcı perilerine ithaf ettikleri bir mabet ve bir heykelin
varlığı, ve bunun sonradan Konstantin tarafından Aziz Michael’e ithafen
kiliseye dönüştürüldüğü, m.s.865 yılındaki Rus işgaliyle harap olduğu
bilgileri ise, bir akarsu kenarında çağlar boyu inanç yapısının el ve ithaf
edilenler değişse bile nasıl yaşatıldığının en yakın örneği olmaktadır.
İstanbul Rumcası’nda “tedavi “manasındaki Tarabya’nın evvelce suyu,
havası, ortamıyla hastalara deva olduğu, tebdili hava için gidilen bir yer
olduğu bilinmektedir. Tarabya Koyu’nda Simas Dili denilen yerde ise,
denizcilerin ibadet ettiği bir mabedin, Venüs adına inşa ettirildiği bildirilir.
İstanbul Boğazı batı (Trakya) ve doğu (Anadolu) kıyılarındaki hemen
bütün yerleşmelerin varlığı suya ve bir inanç yapısına bağlı olarak yer
almış ve durumlarını sürdürmüşlerdir.[16]
Marmara Denizi bir içdeniz olarak bütün kıyı yerleşmeleriyle su ile igili
hikâyeleriyle tanınan yerleşmelere sahiptir. Marmara Denizi’nin kuzeyinde
Tekirdağ’da Uçmakdere Köyü’nün 1990’lı yıllardaki görünümü Osmanlı
Dönemi yerleşim özelliklerini taşıyabilen, bir yerleşim olup, bir evin duvar
dokusuna monte edilmiş Rumca “Umut Kapısı, Lidimiyo, 1 Mayıs1904”
Ayazma kitâbesi ile de daha öncelere işaret etmekte. Bu ayazmanın suyu
da devşirme yalak taşına sahip çeşmeden akıtılmaktadır. [17]
15 Brendan Freely-John Freely; Galata, Pera, Beyoğlu; Bir Biyograﬁ. (Çev.Yelda Türedi) (Yapı
Kredi Yayınları) İstanbul 2016, s.59, (5çbaskı) Aziz Yahya Kilisesi üç defa (1696, 1731, 1771) yangın
tahriplerinden sonra onarılarak veya yeniden inşa edilerek günümüze ulaşmıştır. 1696 yılı yangınından 3
yıl sonra Sakız Adalı zengin tüccarlar tarafından yeniden inşa edildiğinde, avlusu Sakız adalı ortodoksların
mezarlığı haline getirilmiş, 1774’deki yeniden inşasında da ayazmanın narteks mekânında kaldığı
anlaşılıyor.
16 Bu kıyılardaki yerleşimler ilk yerleşim topografyasının az-çok farklı halde bulunmasına karşılık.
Antik dönemin mabet yapıları, Doğu Romanın ilk Hristiyan dini yapıları ve Osmanlı-Türk devletinin dini
yapıları. Özgün ya da dönüşümlü olsun, günümüze gelebilen örnekleri sayıca azalmış olsa da kaynak
yayınlardan bunların varlıklarını takip etmek mümkün olmaktadır.
17 Bülent Çetinor;”Marmara Denizi Kıyıları”, İlgi. S.62, Yaz. 1990,
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Termal kuruluşuyla önemli bir yerleşme de Yalova’dır. Buradaki Gözsuyu
Çeşmesi, Valide Suyu, Mide Suyu, Ayak Suyu gibi isimlerle tanımlanan
şifalı sularının sıcak olmasıyla ayazmalardan ayrılması fay hattı üzerindeki
sıralı kaynaklar olmasıyla açıklanabilir.[18]

KAYNAKÇA
Tıp Tarihi konusu olarak, Su’yun konu alındığı bilimsel toplantılarda
yayınlanabilmiş bildiriler içinde ayazma konusunu işleyen bir çalışmaya ne
yazık ki bu çalışmaya kadar yer verilmediği anlaşılmıştır.
Diğer taraftan İstanbul’daki su yapıları (Çeşmeler, sebiller ve külliyeler
bütünlüğündeki su yapıları şadırvanlar, su terazileri gibi) ile ilgili
olarak özellikle konuları tarafımdan yönetilmiş tezler yapılmıştır. Ayrıca
yayınlanmış monograﬁk ve toplu yayınlar da vardır.
Mevcut yayınlar nedeniyle, dip notlarında yer verilen yayınlar bu çalışmanın
şekillenmesine yardımcı olan kaynaklar olarak, tercih edilenler olmuştur.

18 Elif Sağdıç; Yalova Termal Göz Suyu Çeşmesi Sanat Tarihi Raporu.Şekil 3.I. (Başoğlan 2010’dan).
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GÖRSELLER

R. 1. Merkez Efendi Külliyesi Çilehane ve Ayazması
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A Legend about the Danube Bed: Beautiful Lau
Abstract
In history, lakes, sea and rivers, especially as swimming was not known up to a
century ago, were scary because of the choking hazard and became the subject
of myths. The beautiful Lau myth is one of them, and it appeared in the town of
Blaubeuren in a medium-high mountainous region called Schwaben Alb in the south
of Germany. The beginning of the Danube river is in a green nature in this town. The
source of the river is called the blue dish (Blautopf), because it shows a fascinating
blue appearance with the refraction of the light there. There is a medieval monastery
right next to it. When the river was ﬂooded from time to time, the people came
to Blautopf, the source of the river, and by throwing gold and small but precious
objects into this natural pool, they believed that they would soothe God’s anger and
the river would calm down. Biedermeier art movement writer Eduard Mörike (18041875), wrote a modern tale in 1853 named “The Story of Beautiful Lau” [Die Historie
von der schönen Lau] based on a myth about the blue dish among the community.
In this study, the myth of Beautiful Lau will be introduced by Mörike’s narrative and
a river myth which lived for centuries will be illustrated.

Deniz Kızı Efsaneleri
Yerkürenin dörtte üçünü sular oluşturur. İnsan bedeninin de %70’i sudan
oluşmuştur. Su, yaşamdır, yaşamın kaynağıdır. Bu yüzden ilk büyük
medeniyetler, büyük nehirler kenarında kurulmuştur. Ancak su, aynı
zamanda yıkan, yok eden, boğan ve cana kıyan, bu nedenle korkulan bir
* Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanı, Kinderarztpraxis Dres. Maurer und Kollegen,
Frankenthal-ALMANYA
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güçtür. Tufan, suların yok edici gücünün mitolojideki en güçlü yansımasıdır.
Mitolojide su, yaşayan bir varlıktır ve su kaynaklarının koruyucu ruhları
ya da perileri bulunur. Irmak ve deniz kenarlarında yaşayanlar, kendilerini
ve ekinlerini koruyan su Tanrısı ve ruhlarından söz etmişlerdir. Çünkü
insanlar, doğada hükmedemedikleri ve açıklayamadıklarını bu yolla
anlaşılır ve daha az korkulur hale getirmişlerdir.
Mitolojide ve efsanelerde sirenlerden, su perilerinden söz edilir.
Erkek su perileri kötülükleri sembolize ederken, su kadınları/perileri,
denizkızları, iyiliği, himaye etmeyi sembolize ederler. Gözyaşlarının
incilere dönüştüğünü anlatan efsaneler de vardır. Sularla ilgili mitolojik
ﬁgürlerin bazıları, Yunan Su Tanrısı Poseidon, onun oğlu Triton,
Romalı Deniz tanrısı Neptün gibi erkektir. Yarı insan, yarı balık olarak
tasvir edilen ilk varlık, Babil inanışındaki Yağmur ve Su Tanrısı’dır.
Günümüzdeki deniz kızı resmine uyan ilk kadın ise tarihte bugünkü
Suriye topraklarında ortaya çıkmış, Yunan ve Roma kültürlerini
etkilemiş Asur Kraliçesi Semiramis’in annesi, Yunan kültüründe Derceto
da denmiş Atargatis’dir. Mitolojiye göre Atargatis, aşık olduğu çoban
ölünce, balık olmak için göle atlar. Ama güzelliğini gizlememek için,
gövdesinin üst kısmı olduğu gibi kalmış, bacakları balık kuyruğuna
dönüşmüştür.[1]
Homer’in Odessa Destanı’ndaki, denizcileri güzel sesleri ile baştan çıkarıp
kayalıklara çarparak batmalarına yol açan sirenlerden söz edilmiştir.
Sirenler daha sonraki anlatımlarda kuş gövdeli, ama güzel kadın başlı
olarak tasvir edilmiştir. Sirenler aslında deniz kızları değil, ölümü çağıran
ﬁgürler içinde ele alınırlar. Ortaçağ’a doğru sirenlerin kanatlarını kaybedip,
gövdelerinin balık şeklinde tasvir edilmeleri anlayışı yerleşmiştir.
Amerika’nın kaşiﬁ Christoph Columbus da üç kez siren gördüğünden
söz etmiştir. Columbus’un tasvirinde sirenler şişman ve öfkeli yüzlüdür.
Kuşkusuz Columbus, gördüklerini yorumlamada efsanelerin etkisi altında
kalmıştır. Daha sonra gördüğünün, Avrupada bulunmayan bir hayvan
türü, Manatis ve Dugond’lar olduğu anlaşılmıştır. Danimarkalı masal
yazarı Hans Christian Andersen, ‘Küçük Deniz Kızı’ adlı masalında deniz
kızının karada yaşayan prensin sevgisini kazanamayınca deniz köpüğüne
dönüşmesini anlatmaktadır. Bu ﬁgür Kopenhagen’ın sembolü olmuş,
Helsinki’de de benzer bir heykel yapılmıştır. Çizgi ﬁlmlere ise Arielle
karakteri ile taşınmıştır.
1 Frickel, C.: Meerjungfrauen, Nixen und andere magische Geschöpfe aus dem Wasser. https://web.
de/magazine/wissen/mystery/meerjungfrauen-nixen-magische-geschoepfe-wasser-32617808
(Erişim tarihi: 01.05.2019); Gezgin, D: Su Mitosları. İstanbul 2009.
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2012 Haziran’ında Amerika Birleşik Devletleri’nde (Ulusal Okyanus
Hizmetleri/ Nationale Ozean Service-NOS) raporlarına göre denizkızları
hakkında yapılan yapılan belgeselde, denizlerde hiçbir zaman
humanoid’lerin bulunmadığını açıklanmıştır.[2]

„Güzel Lau“ Efsanesinin Tarihi ve Mekansal Arka Planı
Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaletinde Blaubeuren’da ortaya çıkan
Blau nehri, 22 km. boyunca akarak Ulm şehri civarında Tuna nehrine katılır.
Blau nehrinin doğduğu, bakir bir tabiat içinde bulunuşu ve kaynağın
eşsiz maviliğiyle büyüleyici bulunur ve Mavi Çömlek [Blautopf] olarak
anılır. Suyu, ışığın düşüşüne göre az ya da çok, ama daima masmavidir.
Bunun nedeni ışığın burada farklı kırılışı (Rayleigh saçılımı) ve sudaki
kireç partikülleridir. Almanya’nın kalkerliliği bakımından ikinci zengin
su kaynağıdır. Bölgedeki efsanelerde bu çok mavi oluşun nedeni, suya her
gün bir fıçı mürekkep dökülmesiyle açıklanmış, dibi ise yok denecek kadar
derin zannedilmişti. Mavi Çanağın dibi olmadığına, bir ipin ucuna kurşun
bağlanıp derinliği ölçülmeye çalışıldığında, bir deniz kızının ağırlığı çalarak
buna mani olduğuna inanılırdı. Derinliğinin 19 metre olduğu, ancak 1718
yılında anlaşılmıştı.
Güzel Lau Efsanesini bir kitapta anlatarak ölümsüzleştiren Almanya’da
Romantik dönemin şair-yazar-din adamı ve öğretmeni Eduard Mörike
(1804-1875)[3], Alman edebiyatında romantik dönem ile gerçekçi akım
arasında yer alan ve çağının gerçeklerinden uzak, yılgın Biedermeier
döneminin önde gelen temsilcilerindendir. Bu bakış açısıyla dünyadan
kopuk, sessiz bir yaşamın içinde kendisini halk şarkıları ve romantik
dönemde ayrı bir önem kazanan doğaya vermiş, bu yönelimi kuşkusuz
Güzel Lau efsanesiyle de ilgilenmesine yol açmış ve 1853 yılında bu kitabı
yayınlamıştır.
Güzel Lau Efsanesi, Mörike’nin „Das Stuttgarter Hutzelmännlein
[Stuttgartlı Kozalak Adamcık]“[4] adlı masal kitabı içinde yer almış,
daha sonra ayrı basım şeklinde bir çok kere kitaplaştırılmıştır. Romantik
dönemin melankolisiyle uyumlu bulunduğu için bir masal içinde işlenmiş
bu efsane[5], aşağıda özetlenecektir.
2 Gezgin, D: Su Mitosları. İstanbul 2009.
3 Wild I; Wild, R: Mörike-Handbuch. Stuttgart 2004.

4 Möricke, E: Stuttgarter Hutzelmännlein. Stuttgart 1979.
5 Schmidt, P (Hrsg. v.): Die Historie von der schönen Lau. The Story of Lau, The Beatiful Water Nymph.
(Übersetzt v. Stan Faulkes, Illustrationen Moritz von Faulkes). 4. Auﬂage, Beck, 2010.
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Efsane
‚Mavi Çanak’ın (Blautopf) en dibinde bir zamanlar, uzun saçlı bir deniz
kızı otururdu. Vücudu, güzel, hakiki bir kadının vücudu gibiydi, sadece
el ve ayak parmakları arasında yüzgeçler vardı. Bembeyaz, bir gelincik
yaprağı inceliğinde‘ Eduard Möricke’nin‚ Güzel Lau’nun Tarihi [Historie
der schönen Lau]‘ adlı kitabı böyle başlar. Almanya Bleubeuren’da bir
zamanlar, Tuna nehrinin kaynağı kabul edilip Mavi Çanağın dibinde,
uzun simsiyah saçları, romantik geleneğe göre de doğal olarak mavi
gözleri olduğu kabul edilmiş “Güzel Lau” denen bir su perisi yaşadığına
inanılmıştır. Onun vücudu güzel bir kadın vücudu iken, el ve ayak
parmakları arasında incecik yüzgeçleri vardı. Nonnenhof denilen kadınlar
manastırında da o, ellerini göğsüne çapraz şekilde koymuş, teni bembeyaz,
saçları ise uzun ve siyah olarak resmedilmiştir. Halk ona ‘Asık Yüzlü Lau’
ya da ‘Güzel Lau’ demiştir.
Su perisi Lau, insanlara yüzünü bazen iyi niyetli, bazense öfkeli olarak
gösterirdi. Bir defasında mavi çanağın en dibinde suları girdaba dönüştürüp
hızla yükselttiği, şehrin sular altında kaldığı rivayet edilmiştir. Bunun
üzerine halk, tören giysilerini giyip, güzel Lau’yu mutlu etmek için ona
sık sık altın ve gümüş yemek takımları, bardaklar, kaplar, küçük bıçaklar
(o zamanlar manastırlarda dostluğu ifade etmek için böyle küçük bıçaklar
armağan edilirdi) gibi hediyeler götürmeye başladılar. Öfkeli olduğu
zamanlar dışında Lau, papaz Orgel çaldığında, henüz gün aydınlıkken
gövdesini sudan çıkarır ve çalan müziği dinlerdi. Bu anlarda başında ve
boynunda yapraklardan kolye olduğu görülürdü.
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Güzel Lau (İllüstrasyon: Erich Schütz)
Kaynak: Mörike, E: Historie von der schönen Lau. Boer, 2017, s. 7

Güzel Lau’nun asıl evi bambaşka bir yerdeydi. O, bir soylunun kızıydı ve
yarı insan kanı taşıyordu. Kocası, Tuna Nehri’nin Karadeniz’e açılan ağzında
Nehrin Kralı olan bir erkek su perisiydi. Lau genç ve güzelken, kocası
yaşlıydı. Bu eşitsiz durum sonuçsuz kalmayarak Lau, ağır bir depresyona
girmişti. Ölü çocuklar doğuruyor, yüzü hiç gülmüyordu. Kayınvalidesi ona
yüzü gülmezse canlı çocuklar dünyaya getiremeyeceğini söylemişti. Herkes
ne kadar uğraşırsa uğraşsın, Lau’nun yüzü gülmüyordu. Bu yüzden kocası
onu yüzü gülene kadar ceza çekmesi için bir dokunuşla Tuna Nehri’nin öbür
ucuna, Mavi Çanağa göndermiş, kayınvalidesi ise, Lau’yla ilgilenmeleri için
neşeli birçok su perisi kızı, komik hayvanları ve herkesin karşısında gülmeden
duramadığı bir cüceyi de onun yanına katmıştı. Lau onlarla Mavi Çanağın
dibine yerleşti ama, bu komik hayvan ve cücelerin hiçbirine gülmüyordu.
Her yıl kış başlangıcında Kral’ın elçileri gelip, Lau’ya gülmeyi başarıp
başaramadığını soruyorlardı.
Bir gün çoban çocuğu Seppl, Lau’yu nehir kenarında bir kayalıkta otururken
görür, ona kurbağa sesi ile seslenir. Lau, çok kızar ve çocuğu nehrin dibindeki
sarayına götürür. Sepp oradan kurtulmayı başarıp köyüne dönünce, köy halkı
artık nehrin dibihnde bir su perisi yaşadığını öğrenmiş olur.
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Güzel Lau, Bleubeuren (Almanya) (Fotoğraf: Özlem Ekin Namal)

Blaubeuren’da o zamanlar, eskiden Kadınlar Manastırı olan Nonnenhof’da
herkesin çok sevdiği Betha adlı şişman bir Hancı kadın, ailesiyle birlikte
yaşıyordu. Parasız kalmış seyyahlara yardımcı olan bu kadın, su perisi
Lau’ya da sempati besliyordu. Nehrin kenarına onun için balkabağı
ekmişti. Kısa bir süre sonra kızı, bodrumlarındaki kuyuda Lau’yu göğsüne
kadar suyun üzerine çıkmış olarak gördü ve koşup annesine haber verdi.
Annesi korkmadan bodruma indi, bu beklenmedik misaﬁri selamladı. Lau,
hancı kadına ektikleriyle Mavi Çanağı zenginleştirdiği için teşekkür etmek
istediğini söyledi. Lau’nun elinde su gibi berrak, ama taş gibi sert bir topaç
vardı. Onu hancı kadına verdi ve sarhoşların çıkardığı kavgalardan artık
korkmamasını söyledi. Hancı kadın topacı çeviri çevirmez, sel olacak ve
her yeri kaplayacaktı. Böylelikle kavgalar bitecek, sarhoşlar ayılacaktı.
O günden sonra sarhoşlar kavga etmedi, handa konaklayanların sayısı
çok arttı. Hancı kadın Lau’ya her imkan bulduğunda gelmesini söyledi.
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Lau’da her ay doğuşunda geldi, bazen de kimse onu beklemezken.[6] Yaz
günlerinden birinde hancı kadın, Lau’ya yaşadığı evi gezdirmeyi teklif etti
ve ona kızlarından birinin kıyafetlerini verdi. Lau, gülümseyerek kuyudan
çıktı. Elbiseleri giydi, hancı kadının kızı Jutta, onun ayaklarını kurularken
gülmeye başladı. Bir yandan da bunun gerçek olup olmadığını kendisine
soruyordu. Hancı kadının kızı, evi gezdirirken Lau’ya bir ayna hediye etti.
Ayna üç kuruş değerindeydi ama, Lau aynaya hayran oldu ve gülümsedi.
Sahip olduğu eşyalar arasında böyle bir şey bulunmuyordu.
Lau veda etmek üzereyken, Hancı kadının torununu fark etti. Kırmızı
yanaklı çocuk, yeşil küçük bir iskemlenin üzerinde oturuyordu, elinde bir
elma vardı. Lau, ‘İskemleyi beğendim, ama benim için çok küçük!’ derken
şakayla karışık burun kıvırınca, hep birlikte gülmeye başladılar. Lau,
bütün kalbiyle gülmüştü. Hancı kadın ona, ‘Tanrı sizlere de benim küçük
Hans’ım gibi sağlıklı, güzel bir erkek çocuk versin!’ dedi. Daha sonra Lau
bir de gördüğü bir rüyaya çok gülecekti. Öyle ki, gülerken göğsünün
her sarsılışında mavi çanağın yüzeyinde sular halkalar oluşuyordu.
Üçüncü kere gülmesi ise, rüyasında hancı kadını görmesiyle oldu. Ama
rüyasını hancı kadına anlattığında onun, şeytanların rüyaya karışıp
yanıltabileceğini söylemesiyle Lau yeniden ümitsizliğe kapıldı. Üzüntüsü
yeni bir su baskınına neden oldu.
Lau’nun kocasının elçilerinin geleceği zaman yaklaşıyor, ama o beş kez
gülmüş olmayı hala başaramıyordu. Hancı kadın, kadın misaﬁrlerini
topladığı bir güne Lau’yu da davet etti. Onlar sırayla tekerlemeler
söylüyorlardı. Sıra Lau’ya geldiğinde, o da isteksizce söylemeye başladı.
Hancı kadın ona öyle değil, böyle akıcı söylemiş olursun deyince bütün
kadınlar güldü, Lau da onlarla birlikte içten bir kahkaha atıverdi.

6 Schmidt, P (Hrsg. v.): Die Historie von der schönen Lau. The Story of Lau, The Beatiful Water
Nymph.
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Almanya Blaubeuren’da Mavi Çanak (Blautopf) (Fotoğraf: Özlem Ekin Namal)

O sırada hancı kadının oğlu eve geldi ve herkesi gülerken bulunca, annesini
hemen kapının önüne çağırıp, Lau’yu hemen evden göndermesini, şehrin
yine sular altında kaldığını, ama en korkuncu, bu kez Mavi Çanağın
sularının tamamen boşalmaya başladığını, dağların bile sulara gömülmekte
olduğunu söyledi. Bu belki de İncil’de bahsedilen tüm dünyanın sonunu
getirecek selin başlangıcıydı. O sırada Lau çığlık çığlığa, bütün bunların
kocası yaşlı su kralının işi olduğunu söyledi. Kral gelmişti ve güzel Lau
mavi çömlekte değildi. Lau olduğu yere yığılıverdi. Hancının oğlu Lau’yu
mavi çömleğe taşıdı. Tam onu kollarından bırakacakken, kendi kendine,
eğer bir su perisini öperse yaşam boyu mutlu kalacağını söyledi ve henüz
ne düşündüğünün doğru dürüst farkına bile varamamışken uzanıp Lau’yu
öptü. Birdenbire her yer kapkaranlık oldu. Tokat sesleri yankılanmaya
başladı. Hancını oğlu koşarak oradan uzaklaştı; manastıra vardı, hala
manastırın çatısında ve duvarlarında tokat sesleri duyuluyordu. Düşman
her yerde olabilirdi, kaçmanın anlamı olmadığını düşünmekle meşgulken,
aslında onu öpmekle Lau’ya iyilik yapmış olduğunun farkında bile
değildi. Bu korkunç gürültü sırasında Lau henüz baygın uykusunda,
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komik bir rüya görür gibi gülmeye başlamıştı: Nihayet beşinci kez! O
gün Lau, hancı kadının kızının elbiselerini son kez giymiş oldu. Kocası
yaşlı nehir kralı, henüz Blaubeuren şehrine gelmemişti ama, gelişi artık
pek uzak sayılmazdı. Upuzun kayalık yolda çoktan sular yükselmişti,
iki mil uzunluğunda, Tuna Nehri’ne, kralın yaşadığı yere uzanan bir su
yolu, kralın geçişine hazırdı. Etraftaki nehirler, dereler sularını bu yol için
yükseltmiş, birleştirmişlerdi.
Hizmetçileri Lau’yu kralın gelişi için süslemeye başladılar. Geceyarısı
olduğunda Lau, herkes uyurken mavi çanağın derinliklerinden yüzerek
hanın bodrumunda bulunan kuyuya geldi. Bir ucu kuyuya uzanan, hancı
kadının kendisi için yaptırdığı zili çaldı. Öyle heyecanla çaldı ki, hancı
kadın ve kızları uyanıp hemen Lau’nun yanına koştular. Lau onları her
zamanki gibi kuyunun içinden selamladı, tek bir farkla. Bu kez yüzü
sevinçten her zamankinden daha güzel, gözleri ışıl ışıldı. Kocası kralın o
geceyarısı geldiğini, Lau beşinci kez kalpten gülmeyi başardığı için çok
sevinçli olduğunu, ona artık çok iyi davrandığını söyledi. Yarın, saraya
dönmek için yola çıkacaklardı. Lau, tekrar onları görmeye geleceğini ve bu
kez kollarında, hancı kadının ve ailesinin yanında gülebilmiş olduğunun
canlı ispatını taşıyacağının da müjdesini verdi: Sağlıklı bir bebek.
Lau, yaşamı boyunca hancı kadını ve ailesini koruyacağını; hanın bolluk
içinde kalması için çeşmeye yerleştirdiği bir taş sürahiyi, hep gümüş
liralarla dolu tutacağını söyledi. Bu çeşmenin arkasında saklı bir köşede
gerçekten böyle bir taş sürahi bulunmaktadır.

Sonuç
Nehirler ve denizler, tarih boyunca insanları civarlarına çekerken, su
baskınları ve boğulma tehlikesi ile endişe de doğurmuş, halk dilinde
geliştirilen bu duygulardan beslenmiş efsaneler türemiştir. Güzel Lau
efsanesi de Almanya’da zaman zaman baskınlar yaparak çevresinde
yaşayan halka korku veren Tuna’ya karışacak Blau nehri kaynağı için
yaratılmıştır. Anlatıda efsanenin ana karakteri Güzel Lau, bazen asık suratı
ile su baskınları verirken, bazen org dinlemeye çıkan, boynu ve saçları
çelenkle süslü haliyle, kendisini bedeni içinde huzurlu hissetmediğini
ortaya konmaktadır. Masal içinde verilen efsane, efsane kahramanının
yaşanılan yerde küçükten büyüğe herkesi etkileyen bir ﬁgür olduğunu
ortaya koymaktadır. Efsaneyi kaleme alan Mörike de Viyana Kongresi
(1815) ile Mart Devrimi (1848) arasında yaşanan huzursuz ve kırılgan
bir dönemin yazarıdır. Su perisi Lau’nun doğurganlığına kavuşmasının
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öyküsü, bu tarihi planda anlatılmış, onun kurtuluşunun bir hancı kadın ve
onun iyi kimselerden oluşan ailesinin sağladığı mesajına vurgu yapılarak,
birey olarak özgürleşmenin yanı sıra evlilik ve aile mutluluğunun önemine
dikkat çekilmek istenmiştir.
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Serap Sunay*
Çesme Thermal in the Late 19th Century with Doctor Collaro’s
Observations and Findings
Abstract
The Anatolian lands are very rich in healing waters and people who have lived
here since ancient times have beneﬁted from existing water resources. In the
eighteenth and nineteenth centuries, especially with the scientiﬁc developments in
the ﬁeld of medicine in Europe, the importance of hot springs in terms of public
health understood better and the medical studies on this subject gained speed. As
a manifestation of this, especially during the reign of Sultan Abdulhamid II, the
construction and restoration of the hot springs, which were of great importance
both for public health and health tourism, were emphasized. Doctors and chemists
were assigned to determine the situation and medical beneﬁts of hot springs and
to oﬀer them to the public service; examinations were made in various regions of
the country within the bounds of possibility. Reports containing the data obtained
were written and presented to the Sultan. One of them was Bahriye Hospital’s
Doctor Major Collaro’s epistle on Çeşme thermals published in 1877. This study,
which was written on the basis of Doctor Collaro’s epistle in which he reported his
observations, determinations and suggestions about Çeşme thermals in the summer
of 1876, provides detailed information about the condition of the thermals in the
nineteenth century, baths, water resources and properties and their medical beneﬁts.
In addition, the doctor’s idea of the history of the hot springs and how to build
and restore them as well as the author’s doctor identity were grasped. One of the
remarkable elements in the epistle is the fact that Doctor Collaro gave place to beneﬁts
from the development of hot springs and examples of this in Europe. When these
arguments were combined, it was seen that the issue was addressed not only from
* Dr. Öğr. Üyesi, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
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the medical point of view but also from the social, economic and historical aspects.
In addition, the archive documents and the available literature were integrated into
the study and it became possible to think outside the box.

Giriş
Osmanlı Devleti’nde on dokuzuncu yüzyılda modern tıp anlayışının
yerleşmesini sağlamak maksadıyla uzman görüşlerine müracaat edilip,
onların deney, gözlem ve tecrübelerinden yararlanılarak, kayda değer
araştırmalar yapıldı ve çağın gerektirdiği tıbbi uygulamaları hayata
geçirmek üzere çeşitli hastaneler kuruldu[1]. Halk sağlığı bakımından
önemli bir yer tutan “Kaplıca Tababeti”ne dair bilimsel çalışmalar ise Türk
kültüründe oldukça eski dönemlere dayanmaktaydı ve tarih boyunca şifa
dağıtan kaynak suları, Türklerin üzerinde önemle durduğu ve istifade ettiği
bir alan oldu[2]. Bu bağlamda, sıcak ve soğuk maden suları bakımından
oldukça zengin olan Anadolu topraklarında[3] farklı zamanlarda inşa edilen
pek çok kaplıca tesisine rastlamak mümkündür[4]. Bilhassa Avrupa’daki
örnekleri arttıkça halk sağlığı ve sağlık turizmi açısından ehemmiyeti
gittikçe daha fazla idrak edilen kaplıcalar hakkında da yerli ve yabancı
hekimler tarafından çeşitli risaleler kaleme alındı[5]. Çalışmamızın konusunu
teşkil eden Çeşme Ilıcaları’ndan da bahseden birtakım eserler vardır. Fakat
bunlar ılıcalar hakkında tafsilatlı ve derinlemesine bir malumat vermekten
uzaktır[6]. Tespit edebildiğimiz ve o güne değin kaleme alınanlar arasında en
1 Nil Sarı, “Tıp, Osmanlı Dönemi”, DİA, 2012, C. 41, s. 103-105; Nuran Yıldırım-Bülent Özaltay, “Sultan
II. Abdülhamid’in Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri”, Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi, Editör: Coşkun
Yılmaz, İstanbul: Sultanbeyli Belediyesi Kültür Yayınları, 2012, s. 123; Gülden Sarıyıldız, “Osmanlılar’da
Hıfzıssıhha”, DİA, 1998, C. 17, s. 320; Vahdettin Engin, Bir Devrin Son Sultanı II. Abdülhamid, İstanbul:
Yeditepe Yayınevi, 2017, s. 125-126.
2 Nurten Özer, “Türkiye Kaplıcalarının Tarihçesine Bir Bakış”, I. Türk Tıp Tarihi Kongresi 17-19 Şubat
1988 Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992, s. 272-275.
3 Deniz Akpınar, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Maden Suları, İstanbul: Arı Sanat Yayınları, 2018, s. 9 vd.
4 Bunlardan belli başlıları için bkz. Enis Karakaya, “Kaplıca”, DİA, 2001, C. 24, s. 351-353.
5 Bunlardan bazıları için bkz. C. A. Bernard, Les Bains de Brousse, Constantinople: İmprimerie de Mille
Fréres, 1842; Doktor Salih, Ticaret ve Tababet Nokta-i Nazarından Suların ve Kaplıcaların Menfaati,
İstanbul: İkdam Matbaası, 1332; Besim Ömer, Yalova Kaplıcası, İstanbul: Âlem Matbaası, 1317; Besim
Ömer, Kaplıcalar, İstanbul: Ahmed İhsan Matbaası, 1928; Besim Ömer Akalın, Plombiyer-le-Ben
Kaplıcası ve Suları, İstanbul: Ahmed İhsan Matbaası, 1935.
6 Örneğin Yunan Coğrafyacı Pavsanyus, eserinde Çeşme Ilıcaları’ndan “deniz ılıcaları” şeklinde
bahsetmiştir. Fransız yazarlarından Charles Texier 1862 tarihli umumi tarihinin 12. cildinin 368. sayfasında
ılıca sularına yer vermiştir. Sabık Atina Dârülfünunu Muallimlerinden Landrar, İzmir’de basılan “İyonya”
adlı Rum gazetesinin 1875 tarih ve 70 numaralı sayısında Çeşme Ilıcaları’na dair malumat neşretmiştir
(Collaro, Çeşme Kasabası Kurbünde Kâin Ilıcanın Kibrîtî-i Milhî Miyâh-ı Tabîiyye-i Hârresi, Dersaadet:
Mihran Matbaası, 1293, s. 12-13). Ayrıca Çeşme Ilıcaları’ndan bahseden antik metinler için bkz. İsmail
Gezgin, Çeşme-Alaçatı Arkeoloji, Tarih, Kent, Kimlik, İzmir: Yakın Yayınları, 2019, s. 262-264.
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geniş malumatı içeren eser, 1876 yazını Çeşme Ilıcası’nda geçiren Bahriye
Hastanesi Doktoru Binbaşı Collaro tarafından yazıldı ve 21 Nisan 1877/9
Nisan 1293 tarihli ve 16 numaralı ruhsatname ile yayınlanmasına izin
verildi[7]. Bu bağlamda Çeşme Ilıcaları hakkında müstakil olarak kaleme
alınan ve öncü kabul edebileceğimiz Collaro’nun eserini, Doktor Lattris’in
1882 yılında Atina’da toplanan tıp kongresinde Çeşme Ilıcaları’na önemli
bir yer ayırdığı “Küçük Asya’daki Kaplıcalar” başlıklı bildirisi[8] ve Yusuf
Cemal’in 1909 tarihinde neşrettiği “Çeşme Ilıcaları” adlı çalışma takip etti[9].
Doktor Collaro risalesinde Çeşme Ilıcaları’nın konumu, tarihi, coğraﬁ ve
iklimsel özellikleri, mevcut durumu, hamamları, sularının terkibi, faydalı
olduğu hastalıklar gibi oldukça detaylı bilgilere yer vermişti. Bu sayede
müellif, müstakil bir hekimi dahi bulunmayan Çeşme Ilıcaları’na dikkat
çekip, en azından yerli ve yakın olması hasebiyle Yunanistan’dan gelecek
hastalara ve hekimlere buradaki müşahedelerini aktarıp, tanıtmak gayesini
gütmüştü. Zira Sultan II. Abdülhamid’in saltanatının başlarına tesadüf eden
Collaro’nun risalesinden, Anadolu’nun tıbbi olarak yararlanılabilecek pek
çok menbaya sahip olmasına rağmen, bunların hem ülke hem de Avrupa
çapında bilinirliklerinin istenilir düzeyde olmadığı ve yeterince istifade
edilemediği anlaşılmaktadır. Bunun önde gelen nedenlerinden birisi ise
bahsi geçen menbaların bulundukları yerlerde konaklamaya elverişli
insanların rahat ve huzurunu sağlayacak tesislerin inşa edilememesiydi.
Bu noktadan hareketle müellif eserinde, ılıcaların Avrupa’daki muadilleri
gibi sağlık turizmi açısından bir cazibe merkezi haline getirilebilmesi için
kıymetli öneriler sunmuştu. Buna göre öncelikle Çeşme Ilıcası’nın sahip
olduğu şifalı sulardan hem yerli hem de yabancı hastaların ve ziyaretçilerin
yararlanabilmesi için buraya yeterli sayıda ve konforlu binaların inşa
edilmesi gerekmekteydi. Ilıcaların ﬁziki durumun düzeltilmesi, yerli ve
yabancılarca tanınması, bölgeye talebin artması gibi faydalar sağlayacak
ve neticesinde devlet önemli bir gelir kaynağına kavuşmuş olacaktı. Bu
manada müellif, ılıcaların iyileştirilmesi ve sağlık turizmine açılabilmesi için
son derece çarpıcı bir örnekler vermiş ve devletlerin bu yolla ne denli büyük
gelirler temin edebildiğine dikkat çekmişti. Bunlardan ilki günümüzde
7 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Maarif Nezareti Mektubi Kalemi (MF. MKT), nr. 47/119, 21 Nisan
1877/9 Nisan 1293.
8 Rauf Beyru, “19. Yüzyıl ve Öncelerinde Çeşme ve Turizm”, Çeşme Tarih Araştırması II. Uluslararası
Çeşme Tarih ve Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Çeşme 15-17 Eylül 1997, İzmir: Çeşme Belediyesi Kültür
Yayınları, 1998, s. 39.
9 Yusuf Cemal, Çeşme Ilıcaları, Dersaadet: Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, 1325. Ayrıca Çeşme Kaplıcaları,
Aydın Vilayeti Salnameleri’nde de yer bulmuştur. Bunlardan bazıları için bkz. Salnâme-i Vilayet-i Aydın,
1296, def’a 1, s. 97; Salnâme-i Vilayet-i Aydın, 1326, def’a 25, s. 362-368.
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dahi şöhretini koruyan ve Osmanlı Devleti zamanında da pek çok üst
düzey bürokratın gittiği, küçük bir kasabayken, alınan tedbirlerle hızla
gelişip, senede kaplıca turizmiyle 1.000.000 Florin kazanan ve dünyanın her
yerinden hasta gelen bir yer halini alan Karlsbad idi. Diğeri ise aralarında
imparatorlar, prenslerin de bulunduğu ve yılda 20-25.000 kişinin gittiği,
Fransa’daki Vichy Kaplıcalarıydı ki Fransa, şifalı sularından yılda 12.000.000
Frank’tan fazla kazanmaktaydı. Bunun ise Avrupa’da olduğu gibi şirketler
vasıtasıyla yapılabileceğini ifade eden Collaro, bir şirket eliyle hastaların
konforunu sağlayacak binaların yapılması ve kaplıca tıbbından anlayan bir
tabibin görevlendirilmesi gereğine dikkat çekerek, bunun bölgeye gelecek
hastaların rağbetini arttıracağını ifade etmişti[10]. Ayrıca, devrin önde gelen
ricali ve maddi imkânları iyi olan kimselerin de hastalıklarına deva aramak
için yurt dışındaki kaplıcalara gitmek mecburiyetinde kalmayacaklardı[11].
Zira İzmir-Çeşme yolu üzerinde ve Çeşme’ye 5 km. mesafede deniz
kıyısında bulunan ve kadim bir geçmişe sahip olan Çeşme Ilıcaları, Türkiye
genelinde birinci derecede önemli ve öncelikli termal merkezlerden olduğu
gibi ılıca ile plajın aynı yerde bulunduğu dünyanın en ilginç ve zor bulunur
ender ılıcalarından biridir[12]. Bu açılardan değerlendirildiğinde Sultan II.
Abdülhamid’in, diğerlerine olduğu gibi, Çeşme Ilıcaları’na gösterdiği alaka,
ülkesindeki kaplıca ve maden sularını tespit ettirme, tanıtma ile yerli ve
yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunma yönünde ürettiği halk sağlığı ve
sağlık turizmi politikasının bir parçasıdır ve son derece isabetlidir.

1. On Dokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Çeşme Ilıcaları’nın
Vaziyeti
Anadolu’nun batısında, Adalar Denizi içine girmiş bir yarımadanın
ucunda bulunan Çeşme, limanı, kalesi gibi jeopolitik özellikleri ve
insan sağlığına faydalı kaplıcaları ile havası sayesinde tarih boyunca
önemli bir bölge olmuştu[13]. Arşiv belgelerinde de Çeşme Ilıcaları’nın
bulunduğu bölge için “siyâseten mühim ve şâyân-ı itinâ mevâkiden”
10 Collaro, Çeşme Kasabası Kurbünde Kâin Ilıcanın, s. 3-4, 21-22.

11 Yusuf Cemal, Çeşme Ilıcaları, s. 2-3; Şule Sevinç Kişi, “Çeşme Ilıcaları”, Çeşme Tarih
Araştırması, I. Uluslararası Çeşme Tarih ve Kültürü Sempozyumu Bildirileri 15-17 Eylül 1995,
İzmir: Çeşme Belediyesi Kültür Yayınları, 1997, s. 135.

12 http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR-77214/kaplicalar.html Erişim Tarihi:
03.06.2019; https://www.izmir.bel.tr/YuklenenDosyalar/NazimImarPlani/2125_17128.
pdf Erişim Tarihi: 26.09.2019.

13 Tuncer Baykara, “Çeşme Kalesi”, Belleten, LIV/210, Ankara: Türk Tarih Kurumu
Basımevi, 1990, s. 603; Şemseddin Sâmî, Kamûs’l-alâm, İstanbul: Mihran Matbaası,
1891/1308, C. 3, s. 1875.

134

DOKTOR COLLARO’NUN GÖZLEM VE TESPİTLERİYLE
ON DOKUZUNCU YÜZYIL SONLARINDA ÇEŞME ILICASI
SERAP SUNAY

şeklinde bahsedilmekteydi[14]. Buna rağmen ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik sıkıntılar sebebiyle, kaplıcaların inşa ve ihyası noktasında pek
yol kat edilememişti. Kadim bir geçmişe sahip olan Çeşme Ilıcaları’nı
ziyaret edenlerin ortak söylemlerinde vurguladıkları en önde gelen
mesele, sularının şifasına rağmen, burada hastaların konaklamalarına
uygun ve konforlu tesislerin olmamasıydı[15]. Collaro’nun ifadesine göre
Çeşme Ilıcaları 1850’li yıllarda bir yerleşim bölgesi dahi değildi. Ilıcalarda
hamamlara girmek için gelenler ile etraftaki bağ sahiplerinin kullandıkları
küçük bir kahve dükkânıyla, hamamlardan başka bina yoktu ve güvenlik
sorunları vardı. Kaynak suların şifalı olduğu halk arasında oldukça
yaygındı ve bir hayli insan şifa bulmak amacıyla bölgeye gelmekteydi.
Ancak gelen kimselerin burada konaklayacakları bir yer olmadığı gibi
ne zaman inşa edildiği bilinmeyen ve harap vaziyette bulunan iki-üç
hamamı da kimse onarmaya yanaşmamaktaydı. Bu durum, halkın ılıcanın
şifalı sularından yararlanmasına mani olmakta ve sular boşa akmaktaydı.
Bu tarihten itibaren Çeşme’de arsası olan Hasan Ağa, harap vaziyetteki
bu hamamlardan birini tamir ettirip, genişletmiş ve gelen hastaların
ikametleri için hamamın yanına birkaç oda ile bir başka hamam ve üstüne
de kendisine ait bir hane inşa ettirmişti. Hasan Ağa’nın gayretleri, başka
müteşebbislere de örnek olmuş ve akabinde Ali Ağa ve Seyyid Efendi de
diğer kaynağın yakınında birkaç hane inşa ettirmişti. Böylece ılıcadaki
kaynaklar bahsi geçen üç kişi arasında taksim edilmişti. Hasan Ağa, kendi
namıyla anılan kaynağın yanında kadın ve erkeklere mahsus iki hamam
ile bunların yakınındaki arsasına da evler inşa ettirdi. Seyyid Efendi ve
başka kimseler de çeşitli binalar inşa ettirmişlerdi. Böylece bağlarda çardak
tabir edilen binalar yerine yeni hanelerin yapılması, bölgeyi canlandırdı
ve zengin kimseler de burada özel konutlar yaptırdılar. Hatta Mısır’da bir
hayli üne kavuşan Hidiv Tosun Paşa ılıcaya bir çeşme dahi yaptırmıştı.
Müteşebbislerin gayretleriyle, Çeşme Ilıcaları, istenilen düzeyde olmasa
da yirmi sene zarfında yeni bir çehreye kavuşmuştu[16].

14 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), nr. 146/10900, 29 Ocak 1893/17 Kânunusani 1308.

15 Beyru, “19. Yüzyıl ve Öncelerinde Çeşme ve Turizm”, s. 38-39; Adnan Şişman, ‘’Vital
Cuinet’ye Göre 1890’larda Çeşme’’, Çeşme Tarih Araştırması II. Uluslararası Çeşme Tarih ve
Kültürü ve Sempozyumu Bildirileri, Çeşme 15-17 Eylül 1997, İzmir: Çeşme Belediyesi Kültür
Yayınları, 1998, s. 54.
16 Collaro, Çeşme Kasabası Kurbünde Kâin Ilıcanın, s. 14-16.
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Bu gelişmelere rağmen, 1870’li yıllarda bir müddetten beri faydası tetkik
ve tecrübe edilen ılıcalara ülkenin dört bir yanından ve Yunanistan’dan şifa
aramak için gelen birçok hastanın artan yoğun taleplerini karşılayabilecek
sayıda ve nitelikte tesis bulunmamaktaydı. Zira yukarıda bahsedildiği
üzere bölgedeki yerlilerin yaptırdıklarından başka konaklayacak yer
yoktu. Hastalar, ılıcalarda rahat etmek bir yana sıkıntı çekiyor, gelen
ailelerin büyük bir kısmı Çeşme ve Sakız’a kadar gelip, burada sıra
beklemek mecburiyetinde kalıyorlardı. Ilıcalara gelecek hastaların söz
konusu sorunlarını çözmek için buraya birçok bina ve mükemmel bir otel
inşa edilerek, kaplıca bölgesini bir “kasaba-i dilnişîn” haline getirilebileceği
ifade edilmekteydi. Bunun gerçekleşmesi için ılıcaların çevresindeki miri
arazinin, önlerindeki deniz mahalleriyle birlikte taliplilerine parça parça
satılması önerildi[17]. Ancak yapılan uzun tahkikatlar neticesinde, Çeşme
Ilıcaları’nın bulunduğu bölgenin askeri bakımdan son derece stratejik
bir konumda yer aldığı ve ılıcaların sahil tarafındaki arazi ile önlerindeki
deniz mahallerinin bilhassa da yabancıların eline geçmesinin mahzurlu
olacağı gerekçesiyle, bahsi geçen yerlerin nizamiyeye verilerek, bölgeye
küçük bir istihkâm inşası kararlaştırıldı[18].
Müelliﬁn inceleme yapmak üzere bulunduğu 1876 senesindeki duruma
göre ise halen ılıcaya gelen misaﬁrleri ağırlayacak kapasite ve evsafta
bir tesis yoktu. Birçoğu sahilde olmak üzere yaklaşık yirmi hanenin bir
kısmı tamamen bir kısmı ise kısmen kiralanmak suretiyle işletilmekteydi.
Bunlardan birisi zamanında muntazam bir misaﬁrhane şeklinde
düzenlenmişse de gelirleri, giderleri karşılayamadığından, standardını
koruyamamıştı. Ayrıca bu hanelerin tefrişatı da son derece yetersizdi.
İçlerinde sadece bir karyola ve iki üç sandalyeden başka bir teçhizat
olmadığından, gidenler yataktan, su bardağına kadar gerekli bütün kişisel
eşyalarını yanlarında götürmek mecburiyetindeydi. Bunların dışında
da bazısı ocaklı bazısı ocaksız otuz kadar küçük evler vardır ki onlar
ise birer odadan ibaret ve aynı şekilde son derece iptidai vaziyetteydi.
Söz konusu olumsuzluk ise daha fazla hastanın ılıcaya gelmemesinde
önemli bir etkendi. Bu nedenle, büyük bir tesis inşa edilene kadar hiç
olmazsa gerekli donanıma sahip bir misaﬁrhanenin acilen inşa edilmesi
gerekmekteydi. Ayrıca yaşam alanı olarak da bir cami, bir Rum Kilisesi, bir
eczane, beş kahvehane, bir ekmek fırını, üç bakkal dükkânı ve aşçı dükkânı
vardı. Ilıcanın çarşısı çok mükemmel olmasa da gelenlerin ihtiyaçlarını
karşılayabilecek ürünlerden halis süt, sebze, yeşillik, hububat, yumurta,
17 BOA, Şura-yı Devlet (ŞD.), nr. 1376/21, lef 19, 21, 8 Ağustos 1872/27 Temmuz 1288.
18 BOA, İrade Dahiliye (İ. DH.), nr. 1135/88622, lef 3, 7 Mayıs 1889/25 Nisan 1305.
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tavuk, bazı av kuşları, balık, ıstakoz, kavun, karpuz, taze tatlı badem,
incir ve üzüm gibi gıdalar bulunmaktaydı. Beslenme kaynaklarının
oldukça iyi olduğu bölge, ayrıca deniz kenarında olması sebebiyle deniz
banyosuna da çok müsaitti. Temizlik ve çamaşırların yıkanması hizmeti
birkaç kuruşa yörede yaşayan Rum hanımlarca yapılsa da ihtiyaca cevap
verecek düzeyde değildi. Ilıca civarında en önemli eksikliklerden birisi ise
bölgenin ağaçlandırılmamış olmasıydı ki sadece birkaç ağaç vardı. Deniz
kenarındaki kahvehanenin önüne bir zamanlar küçük bir bahçe yapılmışsa
da gübre dökülmediğinden ya da arazinin sıcak sularından veyahut tuz
oranının yüksekliği gibi nedenlerden dolayı başarılı olunamamıştı. Bu
sebeple ılıcaların çevresinde muhakkak bulunması gereken mesire ve
gezinti yeri de yoktu. Müellif, bölgedeki mülk ve sahilhane sahiplerinin
aralarında anlaşıp, her birinin kendi hanesinin önünü tanzim ederek, iyi
cins topraklar getirterek ihtiyaç duyulan mesireyi meydana getirmeleri ile
sahil kenarına ağaçlar dikerek bir gezinti sahası oluşturmalarını tavsiye
etmişti. İnsan sağlığı için oldukça iyi bir havaya sahip olan ılıca bölgesinin
bu özelliğine gölge düşüren bir unsur vardı ki o da ılıcanın yanındaki göl
ile etrafındaki bataklıktı. Görüldüğü gibi sahip olduğu doğal kaynaklara
rağmen Çeşme Ilıcaları’nın işletme, tesis kurma, bakımsızlık ve sağlık
koşullarına uygun olmama gibi pek çok sorunu vardı. Bu durumu her
yönüyle tetkik ve tespit eden Doktor Collaro’ya göre dağınık halde
ve bakımsız olan küçücük hamamların birinin dahi ıslahı ekonomik
nedenlerden dolayı pek mümkün görünmemekteydi. Bu nedenle Collaro,
hükümet tarafından verilecek müsaade ve imtiyaz ile mevcut menbayı
kapsayacak büyük bir bina inşa edilmesi önerisini ısrarla yinelemişti.
Ilıcalara ulaşım ise birkaç yolla gerçekleştirilebilmekteydi. Bunlardan
ilki Sakız Adası’na düzenli olarak gelen Avusturya Lloyd Kumpanyası
ve Posta-i Hidiviye vapurlarıyla sağlanmaktaydı. Oradan da kayıklarla
Çeşme’ye geçmek mümkündü. Çeşme ile Ilıca arasındaki yol ise bir hayli
geniş ve düzdü. Ancak yine de tamire ihtiyacı vardı ki müellif buraya
mükemmel bir şose yol yapılabileceği kanaatindeydi. İkinci olarak haftada
bir Salı günleri sabah İzmir’den hareketle Urla’ya, Ilıca’ya ve Çeşme’ye
uğrayıp, oradan Sakız Adası’na geçerek, ertesi gün aynı güzergâhla geri
dönen birkaç vapur vardı. Bunlar İzmir’den, Ilıca’ya sekiz, Ilıca’dan, Sakız’a
da bir saatte giderlerdi. Ayrıca Lloyd Kumpanyası vapurları Eylül ayında
kuru üzüm almak için Çeşme’ye uğrarlardı fakat artık o mevsimde ılıca
sezonu kapanmış olurdu. Zira memleketin diğer ılıcalarında olduğu gibi
Çeşme Ilıcaları’nda banyo yalnız yaz mevsiminde icra olunabilmekteydi
ve kışın âtıl bir halde ve hiç kimse bulunmamaktaydı. Hamam sahiplerinin
gayretleri inkâr edilemezse de bunlar, beklenen koşulların çok gerisinde
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eski usul idare edildiklerinden, pek çok kusur ve noksanları vardı ve
geliştirilip, ıslah edilmeleri gerekmekteydi[19]. Fakat Vital Cuinet’in
bizzat yerinde yaptığı incelemelerle 1890’da kaleme aldığı eserinde “…
Birkaç yıldan beri otel ve ev sayısı gözle görülür bir şekilde artmıştır.
Ancak buraları pek şatafatlı olmadıkları gibi ülkede görmeye alışık
olduğumuzdan daha da aşağı seviyededirler. 2 veya 3 yıldır ılıca termale
gelenlerin sayısı o kadar artmıştır ki dışarıda kalmamak için önceden yer
ayırtmak gerekmektedir” ifadelerine yer vermesi[20], Çeşme Ilıcaları’nda
asgari koşulların dahi sağlanamadığını göstermektedir.

2. Menbalar ve Hamamlar

Ilıcada denize bir hayli yakın mesafelerde yer alan altı adet kaynak
mevcuttu. Bunlar:
2.1. Sıcak Su Çeşmesi: Sahile çok yakın sekiz-on adım mesafede bulunan
bu menbanın üzerine bir çeşme yapılmıştı. Bunun çok yakınında da iki
delikten dakikada 21 kıyye[21] su akan ve doğrudan denize karışan bir başka
menba daha mevcuttu. Bahsi geçen sular içme ve temizlik maksadıyla
kullanılmaktaydı. Müellif, bu suların içilmesinde dikkatli olunması ve
mutlaka bir doktorun kontrolü altında olmasını gereğini dile getirmişti[22].
2.2. Ali Ağa Hamamı: Sahilden kırk hatve[23] kadar mesafede bulunan
umumi hamamda, eni ve boyu yaklaşık dörder metreden biraz fazla,
derinliği ise bir metre civarında bir havuz vardı. Herkesin serbestçe
girebilmesi için kapısının kanatları daima açıktı ve duvarlarda elbise
asmak için birkaç hücre mevcuttu. Havuzun altından çıkan suyun fazlası,
üstünden akıp gitmekteydi. Havuz ile hamamın duvarları arasında 1
metreden biraz fazla genişlikte gezilecek bir kısım bırakılmıştı. Havuzun
temizliği husus ise oldukça sorunluydu. Zira havuz, üç ay zarfında
sadece bir ya da iki kez temizlenmişti. Hamamın derinine siyah taşlar
19 Collaro, Çeşme Kasabası Kurbünde Kâin Ilıcanın, s. 16-22.
20 Şişman, ‘’Vital Cuinet’ye Göre 1890’larda Çeşme’’, s. 51, 54.
21 Okka, dört yüz dirhem (Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat,
Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 1995, s. 519).
22 Collaro, Çeşme Kasabası Kurbünde Kâin Ilıcanın, s. 23-24.
23 “Arapça olarak Hatve, Farsça ise Pâ olarak bilinen adım ayağın (deve) üç katına denk
olup, arşın ile de aynı uzunluktadır. Bu durumda adımın metrik karşılığının 75,8 cm
olduğu söylenebilir. Ancak arşının da zamana ve mekâna göre ifade ettiği uzunluğun
değişmesinden yola çıkarak, adımın metrik karşılığına bir miktar dikkatli yaklaşmakta
fayda bulunmaktadır.” (Cemal Çetin, “Osmanlılarda Mesafe Ölçümü ve Tarihî Süreci”,
Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan, Konya: Selçuk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013, s. 448).
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döşendiğinden, suyu bulanık gibi görünse de bir bardağa alındığında
diğer menbalar gibi berrak olduğu anlaşılmaktaydı. Suyun sıcaklığı 4748 °C olmasına rağmen havuzda büyük bir izdiham yaşanmaktaydı.
Hamamın ter soğutma yeri, yani bir camekânı olmadığından, insanlar
banyolarını yaptıktan sonra gezinti yerindeki bir tahta üzerinde
dinleniyorlardı. Ancak hamamın sıcaklığına dayanamayan insanların
çoğunun daha vücutları nemliyken hamamdan çıkmak mecburiyetinde
kalmaları tıbbi olarak son derece sağlıksız bir durumdu. Menbaanın suyu
ise hamamdan dışarı çıktıktan sonra bir kısmı doğrudan denize bir kısmı
da göle karışmaktaydı[24].
2.3. Hasan Ağa’nın Büyük Hamamı: Hamamın boyu ve eni 7.5’ar
metreden ibaretti ve yüksek bir kubbesi vardı. Bu hamamın da kapısının
kanatları yoktu ve duvarlarında elbise asmak için hücreler mevcuttu.
Ancak Hasan Ağa’nın kapının önüne hastaların banyo sonrasında
dinlenebilecekleri bir sofa inşa etmesiyle, bahsi geçen hücrelerin
kullanılmasına gerek kalmamıştı. Sahile 20 hatve mesafede olan
havuzunun boyu ve eni 5’er metre, derinliği ise 1 metreden fazlaydı. Gayet
berrak olan suyun sıcaklığı 50 °C idi ve bu havuza girilmezdi. Hamamın
kapısının karşısında bir başka kapıdan 1,5 metre boyu, 1 metreden büyük
eni ve 1 metre derinliği olan ufak bir havuzun olduğu bir halvete girilirdi
ki banyo burada yapılırdı. İstenildiğinde açılıp, kapanabilen bir kanal
vasıtasıyla menbanın sıcak suyu havuza verilip, halvette aynı kaynaktan
soğutulmuş su ile karıştırılarak, suyun terkibi bozulmadan kullanılırdı.
Ayrıca menbanın bitişiğinde kadınlara mahsus olmak üzere bir daire
bulunmaktaydı. Söz konusu kaynağın bir kısmı doğrudan denize ve
kalan kısmı da hamamdaki halvetlere, yani hamamın sıcak bölmelerine
girip, oradan da denize karışırdı. Hamamın kaynağı ve üzerine inşa
edilmiş bina devlete ait hayrattan olması sebebiyle kapısı daima açık
olup, hamamla ilgili diğer konular Hasan Ağa’nın yetkisindeydi[25].
2.4. Hasan Ağa’nın Küçük Hamamı: Sahile 45 hatve mesafede olan bu
menba, diğerlerine göre daha az değerliydi. Yaklaşık 2 metre derinliğinde
bir kuyudan çıkan su kova yardımıyla çekilip, yanında bulunan ufak
kurnaya dökülür ve oradan önünde sofası olan bir oda içindeki üç
havuza giderdi. Söz konusu havuzlar, diğer hamamlardan farklı olarak
zeminden yukarı inşa edilmişlerdi. Rayihası olmayan su berrak ve 32-33
°C idi ve bu hamama talep, diğerlerine nazaran oldukça azdı. Hamam
24 Collaro, Çeşme Kasabası Kurbünde Kâin Ilıcanın, s. 24-26.
25 Ibidem, s. 26-27.

139

TARİH VE KÜLTÜR PENCERESİNDEN
SU VE SAĞLIK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

ve menbası Hasan Ağa’nın malı olup, odalarını ayrıca kiraladığı hanenin
dâhilinde bulunmaktaydı[26].
2.5. Büyük Menba: Suyunun çokluğuna göre gölden sonra en büyük
kaynak olan Menba-i Kebir sularından Seyyid Efendi hamamı ile hususi
kullanım için evlerde inşa edilen hamamlara su sağlanmaktaydı. Sahile
100 hatve uzaklığında olan bu kaynağın etrafı bir adam boyunda ve üstü
açık bir duvar ile çevrili, taş ve harç ile kaba bir şekilde inşa edilmişti.
12 metre boyunda, 6.5 metre eninde büyük bir havuz bulunmaktaydı.
Havuz suyunun yüzeyi “Vaucheria” ve “Ulva”dan oluşan yaklaşık 1
cm. kalınlığında yosunlarla kaplıydı. Suyun sıcaklığı ise Collaro’nun
30 Temmuz-6 Ağustos 1876/18-25 Temmuz 1292 tarihleri arasında bir
hafta süreyle günde iki kez yaptığı ölçümlere göre ortalama 57.5 °C idi.
Kaynağın çıkış noktasından uzaklaştıkça sıcaklık düşer ve 53 °C civarına
inerdi. Sıcaklığı sebebiyle doğrudan banyo yapılamadığından, ılıştırılması
gerekmekteydi. Mevcut hamamların inşasından önce burada bulunan eski
hamam durmakla birlikte havuzu toprakla dolu, binanın yarısı ahır olarak
ve diğer yarısı da fakirlerin kullanımı için ayrılmıştı. Suyun lezzeti ise
ılıcanın diğer kaynakları gibi milhî, yani tuzlu ve kokusu haﬁf kükürtlüydü.
Fakat kaynağın bulunduğu hamamlardaki hava sirkülâsyonunun az olması
kükürdün daha fazla hissedilmesine ve saat, yüzük, küpe gibi gümüşten
olan eşyaların kararmasına yol açmaktaydı[27].
2.6. Seyyid Efendi’nin Hamamı: Yeni inşa edilen, diğerlerine nazaran
daha muntazam olan bu hamam, ılıca mahalli ile gölün arasındaydı.
Suyunu, 100 hatve mesafedeki menba-i kebirden alan hamam, her birine
mahsus ayrı kapıları olan üç kısımdan oluşmaktaydı ve eni 7.5, boyu 29
metre bir binaydı. Yani, birkaç kişinin yıkanmasına müsait 12 metre kadar
havuzu olan büyücek bir hamamdı. Diğer hamamlara nispetle kubbesi
daha yüksek, Osmanlı hamamlarında olduğu gibi açılan delikler tepe
camlarıyla kaplandığından içerisi bir hayli ferah ve aydınlıktı. Elbiseleri
koymak ve banyo sonrasında dinlenmek üzere önünde bir sofası vardı.
Ayrı kapılardan girilen hamamda birisi üç, diğeri dört adet genişliği 2
metreden fazla ve kubbelerinin yüksekliği de 3 metre kadar olan halvetler
ile hamamdan ayrı iki daire bulunmaktaydı. Hamamların havuzları 1
metre eni ve 1 metre 30 cm. boyunda olup merdiven basamağı şeklinde set
vardı. Havuzların içi, etraﬂarındaki gezinti yerleri, halvetlerin önündeki
üzeri açık avlular ve hamamın her tarafı Malta taşına benzer beyaz ve
26 Ibidem, s. 27-28.
27 Ibidem, s. 28-31.
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güzel kesilip işlenmiş taşlarla döşenmişti. Küçük ve Büyük Hasan Ağa
hamamlarında olduğu gibi soğutulmuş menba suyu deposu olmadığından
havuzları her gün temizlenip, akşamdan su vermeye başlanır ki böylece
ertesi sabaha kadar suyun sıcaklığı yavaş yavaş düşürülerek, 35 °C civarına
gelmesi sağlanırdı. Büyük Menba’dan gelen hamamın suyu halvetlere
taksim olunur ve havuzların üst taraﬂarında bulunan birer delikten akıp,
havuzları doldururdu. Havuzların suları derininde bulunan deliklerden
akıtılarak tahliye edilir, kalanı ise kova ve süngerlerle dışarı atılırdı. Bahsi
geçen delikler ise musluk olmadığından paçavradan tıkaçlarla kapatılırdı.
Dışarı atılan su gölün kenarından geçer bir kısmı da göle karışıp, gölden ve
Büyük Menba’dan gelen sularla birlikte denize akardı[28].
Bunların dışında kum tepelerinin diğer tarafındaki burnun Doğu tarafında
dört menba ve üzerinde dört adet hamam vardı. Fakat bunlardan üçü
harap bir vaziyetteydi. Kullanıma uygun halde olan dördüncü hamamın
havuzunun altı taşla kaplanmamıştı ve boyu 3.5, eni 2.5 metreydi.
Menbanın suyu berrak, sıcaklığı 37 °C, lezzeti tuzluydu ve kükürt niteliği
daha hamama varmadan 100 hatveden fazla mesafeden hissedilirdi.
Meydanda başka bir sıcak su kaynağı mevcut ve suyunun sıcaklığı da 40
°C idi. Hamamların yakınında binalara dair civar ahalisi tarafından antika
olarak itibar edilen iki adet Rum Kilisesi dikkati çekmekteydi. Bunların
civarlarında ve hamamların yakınında mesken bulunmamaktaydı[29].
3. Göl ve Çamuru: Ilıca haricinde ve Doğu tarafında şehir ile kum sahrası
arasında, sahilden yaklaşık 80 hatve uzaklıkta bir sıcak su gölü vardı.
Suyun sıcaklığı ancak göl kenarlarından ölçülebildiğine göre 37-39 °C
arasındaydı. Gölün suyunun lezzeti ve berraklığı diğer menba suları
gibiydi. Gölün dibi ise çürümüş toprak, kum, ufak çakıllar ve gölün
etrafında bulunan bitki kökleri ve çeşitli maddelerden oluşan bir çamurla
kaplıydı. Çamur, menba sularına kıyasla daha fazla kükürde sahipti. Hava
sıcaklığı 27 °C ve gölün suyu da takriben 37 °C olmasına rağmen, çamurun
sıcaklığı 54 °C derece civarındaydı. Kaynak sularında olduğu gibi çamur
banyosu da yapılmaktaydı. Bu iş için gölün üzerinde gözlere ayrılmış iki
adet baraka inşa olunmuştu. Buralarda insanlar kendilerini zorlayarak
çamura girse de Collaro, barakalarda çamura girmenin son derece rahatsız
ve belki de inşa tarzından dolayı vücuda yararı bir tarafa daha da zararlı
28 Ibidem, s. 31-33. Söz konusu kaynaklar, sonraki tarihlerde Hamidiye Menbaı, Hasan
Ağa Menbaı, Bahri Efendi Menbaı, Fatma Kuyusu, Menbaı Atik ve Reis Dere Menbaları
şeklinde verilmiştir (Salnâme-i Vilayet-i Aydın, 1326, def’a 25, s. 364-367; Kişi, “Çeşme
Ilıcaları”, s. 138).
29 Collaro, Çeşme Kasabası Kurbünde Kâin Ilıcanın, s. 38-39.
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olabileceğini ifade etmişti. Çünkü suyun sıcaklığı 37 °C, çamurun sıcaklığı
54 °C idi ki bu ısı farkı insan vücudu için zararlıydı. Ayrıca barakaların
ﬁziki konumları da banyoya müsait değildi. İkinci usul ise sağlık açısından
daha uygun, kolay ve münasipti. Şöyle ki çamur, gölden 50 kıyyelik
fıçılarla hamama götürülüp, burada sıcak su havuzlarının yanlarına
konulmuş ahşap veya tekneden imal edilmiş banyolara döküldükten
sonra çamurda bulunan artıkların temizlenip, sıcaklığı da münasip bir
dereceye, yani genellikle 40-45 °C oluncaya kadar hamam hademeleri
tarafından yoğrulurdu. Hastalar bu çamura ihtiyaçlarına göre bileğine,
göğsüne veya boynuna kadar girerlerdi. Ardından çamurlardan kurtulmak
için birkaç kova havuz suyuyla kendilerini arıtıp, havuza girerlerdi.
Kullanılan bu çamur ise atılırdı. Ancak bunların ötesinde çok daha büyük
bir sorun vardı ki o da insan sağlığı için temel kaidelerden birisi olan gölün
temizliği meselesiydi. Collaro’nun aktardığına göre hamamlardan gelen
kirli sular ile tuvaletlerden gelen suların göle karışıyor olması hem gölün
suyundan hem de çamurundan faydalanan insanlar için büyük bir sorun
teşkil etmekteydi. Bunun önüne geçebilmek için ise kirli suların buraya
dökülmesinin önlenmesi ve gölü muhafaza etmek için etrafına bir duvar
ya da parmaklık gibi bir set çekilmesi son derece önem arz etmekteydi[30].
4. Sularının Terkibi ve Tıbbi Faydaları: Collaro, Çeşme Ilıcaları’nda
farklı zamanlarda yapılan suların tahlilleriyle birlikte, Mekteb-i Tıbbiye-i
Şahane Muallimlerinden ve Heyet-i Tıbbiye-i Mülkiye azasından Binbaşı
Bonkowski’nin[31] çalışmasına eserinde yer vermişti. Bonkowski’nin elde
ettiği neticelere göre Çeşme Ilıcası’ndaki menbaların suları arasında
cüzi birtakım farklılıklar bulunmaktaydı. Doktor Collaro’nun tespitine
göre Çeşme Ilıcaları’nın suları tahliller ve tecrübeleri ışığında, “Miyâh-ı
Kibrîtiyyet-i Milhî” sınıfındandı ve Fransa’da Bourbon Lebon, Lamesot
Lebon, Bourbon Arşanbol sularının aynısı olup, sıcaklıkları da hemen
hemen aynıydı. Çamurunun rengi ise sincabîydi ve kum taneleriyle
karışıktı. Collaro’nun yaptığı önemli tespitlerden birisi de son derece
kıymetli kaynak sularının boşa denize akmasının nasıl önüne geçilebileceği
hususuydu. Ona göre öncelikli konu bu suların hamamlarda etkin
30 Ibidem, s. 33-37.

31 1841 senesinde İstanbul’da doğan Charles Bonkowski, Paris’te gördüğü tahsilin
ardından 1865’te Mekteb-i Tıbbiye’ye kimya muallim muavini olarak atandı. Saray baş
kimyagerliğine kadar yükselen Bonkowski Paşa, tıp, ecza, halk sağlığı ve kaplıca sularının
analizi gibi pek çok konuda önemli çalışmalar gerçekleştirdi (Feza Günergun, “XIX.
Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Kimyager-Eczacı Bonkowski Paşa (1841-1905)”, I. Türk
Tıp Tarihi Kongresi 17-19 Şubat 1988 Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları, 1992, s. 229-252).
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kullanılmasını sağlamaktı. Şayet bu gerçekleştirilemezse kaynak suları
sırlı kaplar veya şişelere doldurularak, gerekli teknik önlemlerle bir sene
bozulmadan dayanabilecek şekilde ve maden suyu olarak ihraç edilip,
ticari kazanç sağlanabilirdi[32].
Doktor Collaro’ya göre, hastaların Avrupa kaplıcalarında şifa bulmaları,
bunların sularından ziyade kaplıca tedavisinde uzman bir tabip eşliğinde
tedavi edilmelerine bağlıydı. Çeşme Ilıcaları’nda ise her ne kadar seyahat ya
da tedavi maksadıyla hekim bulunsa da bunlar geçiciydi ve bazen birkaçı
varken bazen de hiçbiri bulunmamaktaydı ve kaynak sularının faydaları
bilimsel bir şekilde ortaya konulmamış, bilinenler şifahi olmaktan öte
gidememişti. Oysaki Çeşme Ilıca sularının hangi hastalıklara iyi geldiği ya
da hangilerine bir fayda sağlamadığını derinlemesine ve tarafsız bir şekilde
takip ve tetkik edecek bir hekimin daimi suretle bölgede bulunması ve
gerekli istatistikleri tutması şarttı. Bu nedenle Collaro, ılıcada kaldığı kısa
süre içinde geniş çaplı bir tahkikat yapamadığını ifade etmekle birlikte,
bulunduğu zaman içerisindeki gözlemlerinden yola çıkarak, ılıca sularının
hangi hastalıklara faydalı olabileceğine dair genel bir yol haritası çizmişti.
Collaro’ya göre ılıcanın suları, romatizmal hastalıklar[33] ve sıraca, boyun
lenf bezleri yangısı[34] hastalıklarının tedavisinde önde gelmekteydi. Ancak
ılıcanın kullanımı mevsimlik olduğundan, romatizmal hastalıklarda ilk
seferinde fayda görülemese dahi üst üste birkaç sezon devam edilerek,
iyileşme kaydedilebilirdi. Ayrıca ılıcaların her hastalığa iyi gelmeyeceği,
örneğin kalp hastaları için sakıncalı olabileceği konusunda da uyarmıştı.
Bunların dışında nedeni belli ya da belli olmayan hastalıklardan
kaynaklanan ileri derecede zayıﬂıkta[35] fayda görülebilmekteydi. Buna
karşın müzmin nefes hastalıklarında ılıca sularının pek bir faydası
olmadığını ifade eden müellif, ancak müzmin nezlede ve soluma sıkıntısı,
astımda[36] işe yaradığını belirtmişti. Hatta oradayken tesadüf ettiği
bir astım hastasının her sene düzenli gelip, şifa bulduğunu ve bir sene
gelemezse sıkıntı yaşadığını aktarmıştı. Hazım hastalıklarında[37] ılıca
sularından fevkalade fayda sağlanacağını ve aşırı şişmanlığa[38] bağlı bazı
32 Collaro, Çeşme Kasabası Kurbünde Kâin Ilıcanın, s. 46-48.

33 “Alîl-i resyevîye” (Ekrem Kadri Unat vd. , Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk
Tarih Kurumu Yayınları, 2004, s. 95).
34 “Alîl-i hanâziriye” (Ibidem, s. 80).
35 “Su-i kınye” (Ibidem, s. 106).

36 “Zık-ün-nefes” (Ibidem, s. 332).

37 “Emrâz-ı azâ-yı hazmiyye” (Ibidem, s. 215).
38 “Fart-ı semâne” (Ibidem, s. 242).
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rahatsızlıklarda da yararlı olabileceğini ifade etmişti. Yine hastaların önemli
oranda şifa buldukları hastalıklardan birisi de felç idi ve bunlar Çeşme
Ilıcası’nın önde gelen müdavimlerindendi. Koltuk değneğiyle gelen pek
çok felç hastasının uygun tedaviyi gördükten sonra, ayaklandığına dair
pek çok rivayet duyan müellif, kendisinin şahit olduğu iki hastanın tedavi
süreciyle ilgili bilgiler de vermişti. Buna göre hastalardan birisi on üç
seneden beri felçli ve sağ kolu tamamen tutmazken, kaplıca tedavisinden
sonra elini ağzına götürebilmeye başlamıştı. İkincisi ise iki değnek ile
ayakta durmaya ve yavaşça hareket etmeye başlamıştı. Ayrıca ılıcanın
suları idrar yapıcı[39], sistit[40], üreme organlarındaki bazı hastalıklar, çeşitli
cilt hastalıkları, cerrahi hastalıklara da iyi gelmekteydi[41].
İlaveten Yusuf Cemal’in eserinde Doktor Collaro, Doktor Lattris ve Berlin’de
tıp tahsili gören Doktor Lambros’un farklı tarihlerde kaleme aldıkları
raporlara istinaden ılıcanın tıbbi faydalarına dair verdiği malumat, birkaç
ﬁkri barındırdığından onlara da yer vermek uygun olacaktır. Buna göre
Çeşme Ilıcaları, ilk olarak Collaro’nun da vurguladığı gibi akut ve kronik
romatizmalara çok iyi gelir ki buraya giden hastaların büyük çoğunluğunu
teşkil eder. Önemli bir iyileşme kaydedilen hastalıklar arasında lenfatizm
ve sıraca hastalığı yer almaktadır. Felç ve bilhassa omurilik iltihabı,
romatizma veya yaralar sonucu vücudun bir kısmında meydana gelen felç
ve siyatik neredeyse tamamen iyileşebilirdi. Hastalığın erken dönemde
teşhisi, iyileşmeyi hızlandırıcı unsurlardandı. Hazım bozuklukları,
kabızlık ve dil pası gibi durumlarda maden suyunun içilmesi çok
faydalıydı. Karaciğer hastalıklarına da şifalı olduğu gibi sarılık üzerinde
de etkiliydi. Kaplıca tedavisi üreme organları ve üriner sistem üzerinde
de oldukça tesirliydi. Ilıca suları idrar ve sümüksü salgıları arttırdığı için
müzmin böbrek iltihaplarına, bunun neticesi olan ödeme, müzmin mesane
iltihapları ile prostat hastalıklarına, rahim ve yumurtalıkların birçok
hastalığına, kadınlarda adet bozuklukları ve kısırlığa da iyi geldiği ifade
edilmektedir. Civa ve kurşun zehirlenmelerinde de etkili olan kaplıca
suları, yaralar ve cerrahi hastalıkların tedavisinde de etkilidir. Buna karşın,
nefes darlığı, verem, kalp hastalıklarında kullanılmaması tavsiye edilmiştir.
Yine Yusuf Cemal’in yaklaşık on sene Çeşme Ilıcaları’nda doktorluk yapan
Doktor Ahmed Muhtar Bey’in hastaların tedavilerini içeren raporlarından,
aktardıklarından yukarıda bahsi geçen hastalıkların birçoğuna iyi geldiğini
39 “Emrâz-ı azâ-yı mükevvin bevl” (Ibidem, s. 191).

40 “Nezle-i mesâne-i müzmine” (Ibidem, s. 302).
41 Collaro, Çeşme Kasabası Kurbünde Kâin Ilıcanın, s. 49-59.
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uygulamalı bir şekilde teyit etme imkânı olmuştur[42]. Sodyum klorür,
potasyum klorür ve magnezyum klorür ihtiva eden Çeşme Ilıcası’nın
suları; günümüzde romatizmanın kronik her şekli, gut, şişmanlık gibi
metabolizma bozuklukları ile raşitizm, kadın hastalıkları, cilt hastalıkları,
karaciğer ve idrar yollarının ağrılı hastalıklarının tedavisinde yararlıdır[43].
5. Çeşme Ilıcaları’nı İhya Çabaları: 1890’lı yıllarda ılıcalara olan talebin
artması ve buranın önemli bir gelir kaynağı olabileceğinin anlaşılmasıyla,
Avusturya tebaasından bir müteşebbis Çeşme Ilıcası’ndaki sıcak maden
sularını işletme imtiyazı talep etti. Bunun üzerine bölgenin mevcut durumunu
incelemek üzere 1891 senesinde Aydın Valisi görevlendirildi. Çeşme’ye
denizden 10-12 mil, karadan da yarım saat mesafede bulunan ılıcaya daha
ziyade cilt ve bilhassa romatizma hastaları gelmekteydi. Bu tarihte ılıcanın
şöhreti daha da artmış, yazın dört-beş ay boyunca yerli ve yabancılardan
tedavi maksadıyla gelenlerin sayısı çoğalmıştı. Buna paralel olarak, ılıcadaki
konaklama ve tesis imkânları da genişlemiş, bir otel, gazino ve hastaların
ikameti için 60-70 hane faaliyet göstermeye başlamıştı. Ancak artan talep
karşısında zamanla yeterli gelmeyeceği anlaşılan ılıcaya yeni binalar
inşası elzemdi. Fakat Osmanlı Hükümeti, bir noktada Doktor Collaro’nun
görüşlerinden kesin bir şekilde ayrılmaktaydı ki o da Çeşme Ilıcaları’nın
sahip olduğu özellikler ve siyaseten de çok önemli bir mevki olmasından
dolayı buranın işletme imtiyazının asla bir yabancıya verilmemesi ve devlet
elinde kalması ya da bir Osmanlı Anonim şirketine ihale edilmesiydi[44].
Bunun neticesinde, Sultan II. Abdülhamid, Çeşme Ilıcaları’nın kesin olarak
yabancı yatırımcıların eline geçmemesine azami dikkat edilmesi ve tesislerin
Aydın Vilayeti belediyesi tarafından idare edilmesini emretti[45]. 1895 tarihine
gelindiğinde, Çeşme Ilıcaları’nın yeniden gündeme geldiğini görmekteyiz.
Sultan II. Abdülhamid, bu kez Çeşme Çiftlikât-ı Hümayun’da ortaya çıkan
kükürtlü maden sularının tahlili için Doktor Celal İsmail Bey ile Kimyager
Kolağası Ali Rıza Efendi’yi görevlendirdi[46].
Sultan II. Abdülhamid döneminde Çeşme Ilıcaları’nın Avrupa’daki tesisler
seviyesine getirilmesi için başlatılan atılımlar, Cumhuriyet’in ilanından
sonra da devam etti. 30 Mayıs 1926 tarihinde Çeşme Ilıcaları ve maden suyu
42 Yusuf Cemal, Çeşme Ilıcaları, s. 37-46; Kişi, “Çeşme Ilıcaları”, s. 139-141.
43 http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR-77214/kaplicalar.html
Erişim Tarihi:03.06.2019.

44 BOA, İrade Hususi (İ. HUS.) , nr. 8/23, lef 3, 21 Ocak 1893/9 Kânunusani 1308.

45 BOA, İ. HUS. , nr. 8/23, lef 4, 28 Ocak 1893/16 Kânunusani 1308; BOA, BEO, nr.
146/10900, 29 Ocak 1893/17 Kânunusani 1308.
46 BOA, Dahiliye Mektubi Kalemi (DH. MKT.), nr. 380/74, 9 Eylül 1895/28 Ağustos 1311.
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menbalarında kaplıcalar, oteller, deniz hamamları, plaj mevkileri, çeşitli
medeni tesisler, av ve gezinti mahalleri inşa etmek maksadıyla merkezi
İzmir olmak üzere 30 seneliğine ve 50.000 Türk Lirası sermayeyle “Çeşme
Kaplıcaları Türk Anonim Şirketi”nin kurulması kararlaştırıldı[47]. Akabinde
Mustafa Kemal Atatürk, çeşitli vesilelerle 1926 ve 1937 tarihlerinde Çeşme
kaplıcalarını ziyaret etti[48]. 1931 senesinde Çeşme Kaplıcaları’nın oluşumu,
jeolojik özellikleri, suyun miktarı, kimyasal ve tıbbi özelliklerinin tespiti
ve sulardan numune alınması için Mühendis Said ve Hulusi Beyler
görevlendirildi. Mühendisler bölgenin haritasını yaparak, mevcut hukuki
durumunu da tespit edeceklerdi[49]. Aynı sene Ilıca Plajı’na yapılan gazino,
bölgeye olan ilginin artmasına katkı sağladıysa da 1940’lı yıllarda halen
yeterli düzeyde tesisler yoktu ve suyun kaynağı ile isale yolları ıslah
edilememişti[50]. Özetle, iyi niyetli çabalara rağmen ekonomik darboğazın
etkisiyle bu hususta arzu edilen seviyeye bir türlü ulaşılamadı ve
Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında tedavi
maksadıyla inşa edilen vasat banyo ve dinlenme odaları yakın zamana
değin kullanıldı. 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
turizm bölgesi ilan edilen Çeşme’de turizm maksatlı yatırımların teşvik ve
sübvanse edilmesi amaçlandı[51].

Sonuç
Çeşme Ilıcaları hakkında son derece kapsamlı malumat veren ve
bugüne değin detaylı bir şekilde incelenmeyen Doktor Collaro’nun
eseri sayesinde, ılıcaların on dokuzuncu yüzyıl sonlarındaki vaziyetine
dair kıymetli bilgiler elde edildi. Doktor Collaro, ılıcanın geliştirilmesi,
sağlık turizmine katkısı, suların şişelenip, satılması, mutlaka daimi bir
hekimin bulunması, sularının daha kapsamlı bir şekilde tetkiki, vaka
tedavisi yoluyla ılıcalardan nasıl yararlanılması gerektiği ve tedavi
yöntemleri ile hangi hastalıklara şifa olduğunun bilimsel metotlarla
47 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), nr. 30-18-1-1/19-36-1, 30 Mayıs 1926; Gezgin,
Çeşme-Alaçatı Arkeoloji, Tarih, s. 289.

48 Latif Daşdemir, “Atatürk’ün Yurtiçi Gezilerinin Önemi ve Bilinmeyen Bir Gezi ÇeşmeIlıca Ziyareti”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, VIII/3 (Atatürk Özel
Sayısı), 2006, s. 24-36.
49 BCA, nr. 310-10-0-35/1432-1999-1, lef 47, 1 Haziran 1931.

50 Mehmet Aldemir, Çeşme ve Ilıcaları, İzmir: Çeşmeyi Sevenler Kurumu Yayınları, 1945,
s. 21-24.
51 Adnan Türksoy-Selcen Seda Türksoy, “Termal Turizmin Geliştirilmesi Kapsamında
Çeşme İlçesi Termal Kaynaklarının Değerlendirilmesi”, Ege Akademik Bakış, 10 (1), 2010,
s. 714.
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tespiti gibi kaplıca tıbbını birinci derecede ilgilendiren konular
üzerinde önemle durmuştur. Yanı sıra kaplıcaların işletilmesine dair
öne sürdüğü değerli ﬁkirleri, yani konuyu Avrupa’da bu işin merkezi
haline gelmiş örneklerden bahsederek işlemesi, bu husus üzerinde ne
denli ehemmiyetle durduğunu ve aynı zamanda eserini donanımlı bir
şekilde ve ciddiyetle hazırlandığına da işaret etmektedir. Bu argümanlar
birleştiğinde, müelliﬁn kaplıcaları sadece tıbbi özelliklerine göre değil,
sosyal, ekonomik ve tarihi yönlerden de ele aldığı gözlemlenmiştir.
Dolayısıyla Avrupa’ya paralel olarak Osmanlı Devleti’nde de
kaplıcalarında araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ilk aşaması olan
ﬁzibilite çalışmalarına olan ilginin artması ve neticesinde bu tarz
girişimlere öncülük etmesi bakımından da eser oldukça önemlidir.
Teorik bilgilerin yanı sıra Collaro’nun ifadesinden, o günkü koşullarda
Çeşme Ilıcası’ndaki suların ve çamurun hastalıkların iyileştirilmesinde
nasıl kullanılacağı hususlarında kesin bir malumat olmadığı ve
uygulamaların rastgele yapıldığı anlaşılmaktadır. Oysaki hastaların
tedavileri, hastalıklarının türüne, derecesine ve bünyelerine göre
yapılmalı; ne sıklıkta ve miktarda su içeceklerinin tespiti tamamen
kişisel olduğundan, bu işte uzman bir hekimin kontrolünde takip
edilmeliydi. Keza hastanın ve hastalığının özelliklerine göre girecekleri
hamamın, süresinin ve sıklığının tespiti de aynı koşula bağlıydı ki
bu usullere uyulmadığı müddetçe ılıca kaynaklarından hastalara şifa
sağlamak bir yana bilakis pek çok sağlık sorununa neden olabilirdi.
Bu bağlamda Collaro’nun vurguladığı en önemli husus, ılıcanın
kaynaklarının bilinçli, düzenli ve mutlaka burada bulunacak bu işin
uzmanı daimi bir hekim tarafından kullanılmasının sağlanmasıydı.
Ancak Doktor Collaro’nun ılıcada daimi bir doktor bulundurulması
dışındaki tavsiyelerinin uzun müddet hayata geçirilemediğini daha
sonraki yıllarda kaleme alınan eserlerden takip edebilmekteyiz.
Aslında ﬁziki koşulların ve kaliﬁye personelin eksikliği sadece Çeşme
Ilıcaları’na has bir durum değil, memleket çapındaki birçok kaplıcanın
da makûs kaderiydi. Eskiye nazaran ilerlemeler kaydedilmekle birlikte,
günümüzde dahi ülkemizdeki termal kaynakların hem kaplıca tedavisi
hem de turizmi bakımından istenilen nitelik ve niceliğe kavuşamadığını
söylemek yanlış olmayacaktır.

147

TARİH VE KÜLTÜR PENCERESİNDEN
SU VE SAĞLIK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

KAYNAKÇA
Arşiv
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)
Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO.), nr. 146/10900.
Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH. MKT.), nr. 380/74.
İrade Dahiliye (İ. DH.), nr. 1135/88622.
İrade Hususi (İ. HUS.) , nr. 8/23.
Maarif Nezareti Mektubi Kalemi (MF. MKT.), nr. 47/119.
Şura-yı Devlet (ŞD.), nr. 1376/21.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA)
30-18-1-1/19-36-1, 30 Mayıs 1926.
310-10-0-35/1432-1999-1, 12 Ağustos 1933.
Kaynak Eserler ve İncelemeler
Akpınar, Deniz, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Maden Suları, İstanbul: Arı Sanat
Yayınları, 2018.

Aldemir, Mehmet, Çeşme ve Ilıcaları, İzmir: Çeşmeyi Sevenler Kurumu
Yayınları, 1945.
Baykara, Tuncer, “Çeşme Kalesi”, Belleten, LIV/210, Ankara: Türk Tarih
Kurumu Basımevi, 1990, s. 603-630.

Beyru, Rauf, “19. Yüzyıl ve Öncelerinde Çeşme ve Turizm”, Çeşme Tarih
Araştırması II. Uluslararası Çeşme Tarih ve Kültürü Sempozyumu Bildirileri,
Çeşme 15-17 Eylül 1997, İzmir: Çeşme Belediyesi Kültür Yayınları, 1998, s.
37-42.

Collaro, Çeşme Kasabası Kurbünde Kâin Ilıcanın Kibrîtî-i Milhî Miyâh-ı Tabîiyye-i
Hârresi, Dersaadet: Mihran Matbaası, 1293.
Çetin, Cemal, “Osmanlılarda Mesafe Ölçümü ve Tarihî Süreci”, Tarihçiliğe
Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan, Konya: Selçuk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013, s. 443-465.

Daşdemir, Latif, “Atatürk’ün Yurtiçi Gezilerinin Önemi ve Bilinmeyen Bir
Gezi Çeşme-Ilıca Ziyareti”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
VIII/3 (Atatürk Özel Sayısı), 2006, s. 13-38.
Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara: Aydın
Kitabevi Yayınları, 1995.
Engin, Vahdettin, Bir Devrin Son Sultanı II. Abdülhamid, İstanbul: Yeditepe
Yayınevi, 2017.

Gezgin, İsmail, Çeşme-Alaçatı Arkeoloji, Tarih, Kent, Kimlik, İzmir: Yakın
148

DOKTOR COLLARO’NUN GÖZLEM VE TESPİTLERİYLE
ON DOKUZUNCU YÜZYIL SONLARINDA ÇEŞME ILICASI
SERAP SUNAY

Yayınları, 2019.
Günergun, Feza, “XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Kimyager-Eczacı
Bonkowski Paşa (1841-1905)”, I. Türk Tıp Tarihi Kongresi 17-19 Şubat 1988
Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992, s.
229-252.
Karakaya, Enis, “Kaplıca”, DİA, 2001, C. 24, s. 351-353.

Kişi, Şule Sevinç, “Çeşme Ilıcaları”, Çeşme Tarih Araştırması, I. Uluslararası
Çeşme Tarih ve Kültürü Sempozyumu Bildirileri 15-17 Eylül 1995, İzmir: Çeşme
Belediyesi Kültür Yayınları, 1997, s. 133-148.
Özer, Nurten, “Türkiye Kaplıcalarının Tarihçesine Bir Bakış”, I. Türk Tıp
Tarihi Kongresi 17-19 Şubat 1988 Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara: Türk
Tarih Kurumu Yayınları, 1992, s. 271-276.
Sarı, Nil, “Tıp, Osmanlı Dönemi”, DİA, 2012, C. 41, s. 101-111.

Sarıyıldız, Gülden, “Osmanlılar’da Hıfzıssıhha”, DİA, 1998, C. 17, s. 319-321.
Şişman, Adnan, ‘’Vital Cuinet’ye Göre 1890’larda Çeşme’’, Çeşme Tarih
Araştırması II. Uluslararası Çeşme Tarih ve Kültürü ve Sempozyumu Bildirileri,
Çeşme 15-17 Eylül 1997, İzmir: Çeşme Belediyesi Kültür Yayınları, 1998, s.
51-54.

Türksoy, Adnan -Selcen Seda Türksoy, “Termal Turizmin Geliştirilmesi
Kapsamında Çeşme İlçesi Termal Kaynaklarının Değerlendirilmesi”, Ege
Akademik Bakış, 10 (1), 2010, s. 699-725.
Unat, Ekrem Kadri vd., Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yayınları, 2004.

Yıldırım, Nuran -Bülent Özaltay, “Sultan II. Abdülhamid’in Sağlığı ve
Sağlık Hizmetleri”, Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi, Editör: Coşkun Yılmaz,
İstanbul: Sultanbeyli Belediyesi Kültür Yayınları, 2012, s. 123-146.
Yusuf Cemal, Çeşme Ilıcaları, Dersaadet: Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, 1325.
İnternet Kaynakları
http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR-77214/kaplicalar.html
Erişim Tarihi: 03.06.2019.
https://www.izmir.bel.tr/YuklenenDosyalar/NazimImarPlani/
2125_17128.pdf Erişim Tarihi: 26.09.2019.

149

TARİH VE KÜLTÜR PENCERESİNDEN
SU VE SAĞLIK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

EKLER

Ek I

Sakız Adasıyla Çeşme ve Civarının Haritası

150

DOKTOR COLLARO’NUN GÖZLEM VE TESPİTLERİYLE
ON DOKUZUNCU YÜZYIL SONLARINDA ÇEŞME ILICASI
SERAP SUNAY

Ek II

Çeşme’deki Ilıca Mahallinin Resmi

151

HÜSEYİN HULKİ BEY’İN ESERİ
“DENİZ HAMAMLARI VE KİMLER GİRMELİDİR?”
Mustafa Hayırlıdağ*
Nüket Örnek Büken**
Hüseyin Hulki Bey’s Work “Sea Baths and who Should Enter”
Abstract
Hüseyin Hulki Bey was born in 1862. He was a doctor, graduated from the School of
Medicine in Istanbul. Apart from Turkish, it is stated that he knows French, Greek,
Persian and Arabic well. On May 8, 1884, he received his medical degree from no
997. Hüseyin Hulki gave importance to science many works. He participated in the
congresses as a duty in abroad and made scientiﬁc notiﬁcations there. He has a special
interest in Physiology and Dermatology. Hüseyin Hulki Bey’s work “Sea Baths and
Who Should Enver” was published in 1892. The relationship of water treatment with
health is mentioned in this work. The titles in the works are as follows; “Sea Baths”,
“What is Sea Baths”, “The Eﬀect of Marine Minerals on The Body”, “How the Eﬀect
of Sea Water on The Body”, “Who Should Get into The Baths” and “How to Enter
The Baths of The Sea”. In the work, Hüseyin Hulki Bey states that the seas will aﬀect
the health of the human body positively. In the work, Hüseyin Hulki Bey stated
that the seas and mineral waters had many beneﬁts and stated that these should be
utilized. Hüseyin Hulki described the meaning of the sea baths in this work. After
the examination of the work and making inferences with the aspects facing today,
there will be a study which will contribute to the “Water and Health”.
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Giriş
Hüseyin Hulki Bey’in Hayatı
Hüseyin Hulki Bey Mekteb-i Tıbbiyeden mezun olan Mülkiye
tabiplerindendir. Türkçeden başka Fransızca, Yunanca, Farsça ve Arapçayı
iyi derecede bildiği belirtilmektedir. 997 numaralı tıp diplomasını 8 Mayıs
1884’de almıştır (1).
21 Nisan 1885’te açılan müsabaka imtihanını kazanarak Mektebi Tıbbiye-i
Şâhâneye Menaﬁ-ül âza Muallim Muavini yani ﬁzyoloji Doçenti olmuştur.
Ayrıca Deri Hastalıkları üzerindeki çalışmaları ve ihtisası dolayısıyla 29
Mart 1891 tarihinde Emrâz-ı Cildiye ve Zühreviye Muallim Sanisi yani
cildiye Profesörü olmuştur (2).
Hüseyin Hulki Bey 24 yaşında devlet hizmetine girmiştir. 1885 de Ziraat
Odası’na fahri âza, aynı sene Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye’ de de âza
olmuştur. Bu cemiyette 1886-1888 seneler arasında umumi kâtiptir.
1886-1887 de ise Mekteb-i Tıbbiye’ de Fizyoloji hoca yardımcısı olarak
çalışmıştır (1).
Doktor Hüseyin Hulki Bey bu yıllarda aynı zamanda Frengi ile de
mücadele etmiştir. Frengi hastalığında kullanılacak alet ve edevatın
pusulasıyla ilgili olarak, vilayetleri bilgilendirmiştir (3).
1889 yılında Paris’te düzenlenen tıp kongresine gönderilen Hüseyin Hulki
Bey’e bu kongredeki katılımı ve yapmış olduğu katkılarından dolayı
mükâfat olarak hükümet dördüncü rütbeden Osmanlı nişanını kendisine
vermiştir. Nişan i’tâ’sına ait belge düzenlenmiştir (4).
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’den mezun olan Doktor Hüseyin Hulki
Bey 1889 senesinde Altıncı Daire-i Belediye Hastanesinde fahri olarak
istihdam edilmiştir (5). 1892 senesinde de Hüseyin Hulki Bey’e ülkesine
yapmış olduğu katkılarından dolayı iftihar madalyası verilmesine karar
verilmiştir (6).
1893-1894 seneler arasında Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye’ de ilk fenni
tebliğlerde bulunanlardandır. Cemiyette Lügat-i Tıbbiyenin ﬁzyoloji
kısmını Şakir Bey’le beraber yazmıştır. Eserleri Cemiyet-i Tıbbiye’ ce
kabul olunmuş ve basılmaya karar verilmiştir. 1890 yılında Robert
Koch’un yanına tüberküloz basilini öğrenmeye gitmiş ve başarıyla yurda
dönmüştür (1).
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Hüseyin Hulki Bey cilt ve frengi hastalıklarında mütehassıs olduğundan
29 Mart 1892’de Efrenci illetler ikinci hocası olmuştur. Sanayi madalyası
alarak mülki rütbesi artmıştır. 29 Ağustos 1892 yılında Viyana’da
düzenlenen Efrenci İlletler Kongresi’ne katılmış ve orada da çok takdir
görmüştür. Türkiye’deki cüzzamhâneler hakkında Avrupa’ya ilk malûmatı
verir ve bu, büyük bir ilgi ile dinlenmiştir. Avrupa’da ilk cüzzamhânelerin
Türkiye’de yapıldığını, Avrupalıların da bunları taklitle müesseseler
yaptıklarını anlatmıştır. Kendisine Avrupa’da da büyük paye olan ilmi
profesörlük tavsiye olunmuştur. Hüseyin Hulki Bey’in bu katılmış olduğu
kongre, son kongresidir (1).

Hüseyin Hulki Bey’in Eserleri (7)
• “Müslümanların Tabâbete Ettikleri Hizmet, Yâhûd Sevâkı
Maâriﬁmizden Bir Nebze” (1884)
• “Makalâtı Tıbbiyeden Karın Ağrıları” (1888)
• “Makâlatı Tıbbiyeden İşret” (1888)
• “Tabâbet-i Hakikiye ve Mesalik-i Bâtıla-i Tıbbiye” (1888)
• “Berlin Hâtırâtı” (1889)
• “ Paris Tıp Kongresinde Îrâd Olunan Nutuk ” (1889)
• “Koleraya Karşı Ne Yapmalı” (1891)
• “ Siyam ” (1893)
• “Deniz Hamamları ve Kimler Girmelidir?” (1894)

Deniz Hamamları ve Kimler Girmelidir? (8)

Hüseyin Hulki Bey’in 1894 yılında yazmış olduğu bu eser 36 sayfadan
ibarettir. Matbu bu eser Milli Kütüphane arşivlerinde mevcuttur. Yazar
takdiminde Mektebi Tıbbiye-i Şâhâne-i Âli Cildiye ve Efranciye Muallimi
Doktor Hüseyin Hulki yazmaktadır. Hicri 1310 Mahmut Bey Matbaası
İstanbul basımlı olduğu belirtilmiştir. Eserin bölümleri şu şekildedir;
“Deniz Hamamları”

“Deniz Hamamları Nedir?”

”Maye-i Bahrda Bulunan Madeniyenin Vücuda Tesiri”

” Deniz Suyunun Bürûdeti Bedene Ne Yolda Tesir Ediyor?”
“Deniz Hamamlarına Kimler Girmelidir?”
“Deniz Hamamına Nasıl Girmelidir?”
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Deniz Hamamları
“Denize girmek banyo itmek zamanı çoktan hulûl itti. Acebâ fennen, tıbben
fevaid-i kesîresi muhakkak olan deniz hamamlarından istifade olunur mu?
Burası cây-i bahisdir.” Diyerek Hulki Bey sözlerine başlamıştır. Hüseyin
Hulki Bey eserin bu ilk bölümünde denizlerin genel faydalarından
bahsetmektedir. “İstihdam” diye tanımladığı deniz banyosu yapmanın
önemli olduğu girizgah olarak belirtmiştir. Ayrıca ülkemizin sahillerinin
hem sıcaklık bakımından hem de rüzgarlar açısından denize girme
noktasında çok elverişli olduğu anlatılmıştır. Marmara sahilleri ve
özellikle İstanbul için şu ifadeleri kullanmıştır; “Şehrimizin deniz sahili
dünyada emsali nadir bulunan bir sahildir. Istanbul deniz Hamamları çok
kıymetlidir. Halkımızda bundan istafedeye çalışmalıdır. Bu ise ciddi bir ﬁkir
edinmekle olur.” Avrupa’daki bazı sahiller bu fasılda örnek gösterilmiş ve
ülkemizde de bu şekilde yapılabileceği dile getirilmiştir (8).

Deniz Hamamları Nedir?
Bu fasılda deniz hamamlarının tanımı yapılmıştır. Deniz Hamamları
demek için deniz suyu bürudetinin (sıcaklık-soğukluk) 16-20 derece olması
gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca deniz suyunu ve sıcaklığını rüzgarlar, kumlar,
kayalıklar gibi pek çok etkenin değiştirebileceği ifade edilmiştir (8).

Maye-i Bahrda Bulunan Madeniyenin Vücuda Tesiri
Deniz suyunda bulunan tuzların minerallerin önemi ve bunların
vücudumuzun işleyişine etkilerinin anlatıldığı bir bölümüdür.
“Kudemayı hükemanında belirttiği gibi denizde vücuda çok deniz minarelleri dahil
olur itikadında bulunduğundan deniz banyosundan edilen istifadeyi bu yoldaki imtisasa
ve âli husus denizde bulunan (iyot) un vücuda nüfuz etmesine sebep olur.” Ayrıca bu
minerallerin yanı sıra deniz havasının bile insana psikolojik olarak neşe ve huzur
verdiği belirtilmiştir. “Deniz banyosu esnasında denizin havasından dahi oldukça
faydalanılır. Malum olduğu üzere asıl havayı ifsad eden madde karbon gazı olup bu gaz
ise deniz suyunda münhal bulunduğundan ve derya dahi solumaya yardım ettiğinden
deniz sınırında temasta bulunan tıpkı havada hemen karbon miktarı gibidir. Bu cihetle
deniz havası gayetle saf bir havadır. Bundan başka zikr olunan tuz ile dahi havada
bulunabilecek mertebede deniz suyu sınırında havasında bile tuz zerreler vardır. Hatta
bir müddet deniz sahilinde gezindikten sonra insan dudaklarında tuz tadı hisseder.
Bedene de yapışan tuzlar olur. Deniz kıyısında cüzi bir müddet gezildikten sonra insan
vücudunda bir kuvvet, kendisinde neşe ve taravet (zindelik) hasıl olmaz mı? Güzel bir
havada sahilde edilen tefricin maddi istifadesi herkesçe malumdur (8).
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Deniz Suyunun Bürudeti Bedene Ne Yolda Tesir Ediyor?
Bu fasılda Hüseyin Hulki Bey deniz suyunun vücuda etkilerini ﬁzyolojisiyle
beraber anlatmaktadır. Bu etki ﬁzyolojisinde en önemli nokta da deniz suyu
bürudetidir. Özellikle vücudun kan dolaşımını etkileyerek çok kanlanan
organların döngüsü hızlanmakta ve bol oksijene maruz kalmaktadır.
Hüseyin Hulki Bey kan hücrelerinde de onların oksijen taşıma kapasitesinde
de bar artışın yaşandığını belirtmektedir.” Demdeki küreyvatı hamra ise her
teneﬀüs esnasında akciğerlerimizde havanın müvellidül hamza yani cismini cezb
eyleyip amak-ı bedenin her tarafına ulaşan hayat emareleridir. Oksijeni esas cezb
eden madde ise hemoglobin olduğundan bir insanda küreyvat ne kadar çok olur ve
küreyvatında hemoglobin ne kadar fazla bulunursa hayatın en birinci esbabından
olan oksijeni havada o kadar çok cezbedecr. Hayat kuvvetle ve şiddetle devam
eder. Deniz Hamamları kanın kürelerinin çoğalmalarına ve küredeki hemoglobini
arttırmak suretleriyle doğrudan doğruya kuvve-i hayatiyenin ezdiyadına sebep
olur.” Bu durumun da vücuda olumlu yansıdığı belirtilmektedir. Ayrıca
Hüseyin Hulki Bey ﬁzyolojiyi temellendirirken “aks-i amel” kavramından
da bahsetmektedir. Vücut için sigorta ya da denge diye tariﬂenebilecek bu
kavram bir reaksiyon kuvvetidir. Bu kuvvet sayesinde vücut hem olumlu
hem de olumsuz durumlara karşı organları uyarıp hazırlamaktadır.
“Denize girildiğinde olan vücudun etrafında bulunan kan cildimizin küçük
kan damarlarının inkıbaz etmesinden derhal akciğer karaciğer dalak ve
beyin gibi hayat için başlıca vazife icra eden azayı dahiliyeye hücumu küçük
damarları büzmeye hadim olan soğuk vasıtasıyla ortaya gelmesinden bir
keyﬁyettir. Lakin hal faaliyete gelen bir seyir icra ettikten sonra asli haline
rücu edeceğinden soğuk esnasında cildin damarlarını bazen damarların
çapı dahililerini hayatiyeye göre hadim olan merkez sayesinde vücuda
hücum etmiş olan dem cilde ilerlemeye başlar. Bu ani ıstılah tabiidir. Beden
etrafında dahiliye uzuvlarına hücum sonrası yine rücu etmesinden ibaret
olan değişmeler aks-i amel diye adlandırılır. Aks-i amel husule geldiğinde
vücudda his olunan kuvvet hareket ve sekinede görülen sürat ve suhulet
zihne istilâ eden neşe hasılı kelam vücuda his olunan ahval sıhhat ve
yenilenmedir.” (8).

Deniz Hamamlarına Kimler Girmelidir?
Bu fasılda Hüseyin Hulki Bey Deniz Hamamları’ndan pek çok kimsenin
faydalanması gerektiğini belirtmiştir. Birçok hastalıkta deniz banyosunun
yararlı olacağını anlatmıştır. Bazı rahatsızlıklarda ise denize girmek için
doktor onayının alınması gerektiğini belirtmiştir. Kalp hastalıkları olanların
ise denize girmek konusunda çok daha temkinli olmaları gerektiğini
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ifade etmiştir. Hüseyin Hulki Bey’in Deniz Hamamlarını tavsiye ettiği
gruplardan bazıları şu şekildedir;
“Yoksulluğa bağlı zayıﬂıkta sınıﬂandırılan duruma müptela olanlar fevkalade deniz
hamamlarına muhtaçtır.
Lenfâ mizaç sahibi olanlara dahi fevkalade faydası vardır. Bu mizaçta bulunanları hem
bu istidaddan kurtarmak hem takviye yapmak için mutlaka denize bilmelidirler.
Ötesinde berisinde birtakım şişlikler hasıl olanlar. Uzun müddet cerahat akan ve dişleri
çeviren zayıf bünyesi son derecede bulunanlar kendilerini bir tabibe muayene ettirip
banyo etmelerinde bir mani yoksa eğer denize girmeye başlamalıdırlar.
Mide hastalıklarının pek çoğunda deniz banyosunun kesiresi görülmektedir. Güçlükle
hazm edenler, alınlarına ateş basanlar veyahut nefes almakta güçlük çekenler deniz
hamamlarına koşmalıdırlar.
Çocuklarda zahiri olup kemiklerin zaafından ileri gelmekte olan bacak eğriliği ve oynak
yerlerinin yumruluğu gibi benzer pek çok illette deniz hamamları faydalıdır.
Boğmaca öksürüğü, kuş palazı, kızıl, kızamık, humma, çiçek, zatürre vesaire gibi zayıﬂık
veren birçok hastalıktan kalkanlara deniz hamamlarının faydası olabilir. Nekahet
halindeki zayıf ve fakir halde bulunan hasta bu sayede eski halinden kurtulur.
Genç güzellerde görülen hususan hayzda zahir olan halecan ve zayıf iştahsızlık ve
hafakan gibi ahval-i asabiyenin başlıca tedavisi deniz hamamıdır.
Zihin yorgunluğundan gelen ve atalet ve vücuddaki zayıﬂığa deniz hamamlarından
başka çare yoktur.
Ruhlarını kasvet istilâ eylemiş olanlar iştahları kaçmış, zihnine fütur gelmiş lakırdı
etmek İstemeyen insan muhabbetten kaçan günden güne kuvvetten düşenler mağlup
hissedenler, Hülasa-i kelam asapları takviyesi zayıﬂamış bulunanlar üzerlerindeki yeis
libasını çıkarmak için deniz hamamına koşmalıdır.
Yürümesi gecikmiş çocuklar ve hayzını güçlükle gören kadınlar, geceleri idrarlarını
tutamayan biçareler kuvve-i reclerince zayıﬂık hissedenler deniz hamamlarına
muhtaçtır.” (8).

Deniz Hamamına Nasıl Girmelidir?
Eserin bu son faslında Hüseyin Hulki Bey deniz hamamlarından en üst
seviyede fayda sağlanması için deniz hamamlarına ne şekilde girilmesi
gerektiğini ve bu konuda doğru sanılan yanlışları belirtmektedir. Bu
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hususta halkın da hekimlere çok soru sorduğunu Hüseyin Hulki Bey
şu şekilde anlatmaktadır; “Efkârı mütehallif ashabının yolda tramvayda
şimendiferde hasılı her nerede olursa olsun rast geldikleri etıbbaya malumat almak
için “Doktor denize terli girilmez değil mi?” “Doktor denize girerken insanın
midesi boş bulunmalı değil mi?” gibi alacağı cevap her ne olursa olsun zaman
zaman tekrarlanacağı gibi sorular etıbbaya malumdur.” (8)
Hüseyin Hulki Bey deniz hamamlarına haﬁf terli bir şekilde girilmesi
gerektiğini belirtmiştir. Denize girmeden evvel biraz spor ya da jimnastik
yapmanın ya da en azından bir miktar yürüyüş yapmış olmanın deniz
hamamlarından sağlanacak faydayı çok daha arttıracağını belirtmiştir.
Bu konuyla ilgili Hüseyin Hulki Bey dönemin önemli bilim insanlarının
eserlerini de referans göstermiştir. Bunlardan birisi Doktor Besim Ömer’in
“Su ile Tedavi ve Denizde Banyo Risalesi”dir. Burada Besim Ömer “Banyoya
girmeden evvel haﬁfçe gezinmek ve bu cihetle vücudun harareti mürteﬁ (arttığında)
olduğunda banyo eylemek iyidir” demiştir. Doktor Markov Efendi’nin de
ifadelerini Hüseyin Hulki Bey eserine şu şekilde taşımıştır; “Zayıﬂığı ve
lenfovalı mizaç olanlarda ﬁili ters çevrilmiş ziyade suyla zaﬁyetle husule geldikten
sonra onlarda bu gibi duşlardan fayda görebilmek için bünyeleri ne kadar zayıf ise
o kadar bedenleri terli olmalı.” Hüseyin Hulki Bey bu bahisle ilgili son olarak
Doktor Cemal Bey Efendi’nin de görüşlerini aktarmıştır. “Denize girmeden
evvel beden ile suyun derece-i hararetleri arasındaki fark ne kadar ziyade olur ise
denizden çıkıldığında aks-i amel dahi o kadar şiddetli vukua gelir. İşte bu keyﬁyet
denize girileceği zaman bazı mertebe terli bulunmak üzere hareket-i bedeni icrasını
icab eder.” (8)
Hüseyin Hulki Bey denize girerken insanın midesinin ne çok dolu ne de çok
boş olması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca denizden çıkıldığında bir miktar
dinlenilmesi gerektiğini ve vücutta oluşan açlığında bastırılması gerektiğini
ifade etmiştir (8).
Bu fasılda son olarak deniz hamamlarında kalma süresini de Hüseyin Hulki
Bey şu şekilde belirtmiştir; “Denizde ne kadar durmak bahsine gelince bu yolda kati
bir cevap verilemez. Yalnız umumiyetle aks-i amel ﬁilinin layıkıyla vukuana lüzum
olan müddet kadar denilebilir ise de bu müddet dahi bünye ve mizaç vücudun kuvvet
ve zaafı gibi ahval-i kesire ile tahavvül edeceğinden katiyet üzere tayin olunamaz lakin
herhalde 5-6 dakika denizde bulunmak aks-i amel ﬁilinin husulüne kâﬁ olduğundan
her ne kadar daha ziyade durmakta fayda görülmekte ise de denize müdavemet edenler
birkaç dakikadan fazla kalmayı câiz etmemelidir. Mahâza daha ziyade denizde durmak
aks-i amel ﬁiline mâni olmadıkça zararlı değildir.” (8)
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Sonuç
Hüseyin Hulki Bey XIX. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı âlimidir. Ülkesine
faydalı olmak için tıp alanında bilimsel faaliyetlerde bulunmuş, kongrelere
katılmış tebliğlerde bulunmuştur. Yazmış olduğu eserlerle de halkı
aydınlatmaya çalışmıştır. Doktor Hüseyin Hulki Bey “Deniz Hamamları
ve Kimler Girmelidir?” adlı eseriyle de ülkemizin coğraﬁk bir zenginliğini
bilimsel açıdan ele almıştır. Ülkemizin deniz hamamları bakımından eşsiz
olduğu belirtilmiştir. Bu açıdan deniz hamamlarından Avrupa’da olduğu
gibi üst seviyede faydalanılması gerekliliğini anlatmıştır. Balneo Enstitüleri
kurularak bilimsel olarak istifade edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Eserde deniz hamamlarının tanımı yapılmıştır. Deniz hamamlarının faydaları
ﬁzyolojik olarak açıklanmıştır. Deniz hamamlarına hangi rahatsızlığı
olanların öncelikle girmesi gerektiği belirtilmiştir. Yine aynı şekilde deniz
hamamlarına ne şekilde girilmesi daha faydalı olacağı aktarılmıştır. Hüseyin
Hulki Bey’in bu eserinde dikkat çeken bir nokta da döneminde yazılmış
konu ile ilgili eserlerden de kaynak göstererek alıntılar yapmasıdır.
Bu çalışmayı Hüseyin Hulki Bey’i ve eserlerini tanıma ve anlama açısından
tıp tarihine düşülen bir not olarak görmekteyiz. Deniz hamamları açısından
da konunun hem dönemsel hem günümüz açısından ele alınması gerekliliği
önemlidir.
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Refugee Geologist, Distinguished Professor Wilhelm Salomon-Calvi
(Berlin, 1868–Ankara, 1941) and his
Contributions to Research on Thermal Springs of Turkey
Abstract
Wilhelm Salomon-Calvi was born to a Jewish family in Berlin on February 15, 1868.
He studied geology at the University of Zurich, Humboldt University of Berlin
and Leipzig University. He was awarded to Doctor rerum naturalium by Leipzig
University. Then he extended his expertise in the ﬁeld of palaeontology at the
University of Munich. He became a Catholic in 1892. He undertook research in
the Alps of Upper Italy between 1893 and 1896. He became an associate professor
at Heidelberg Ruprecht-Karls University in 1897 and a professor in 1901. In 1918
he explored a powerful thermal spring in Heidelberg, at a depth of 1,000 meters,
whose water was at a temperature of 27 Celsius. He became the Dean of Heidelberg
University’s Faculty of Science and Mathematics in 1919. When Hitler came to power
in 1933, he was forced to give up his oﬃce. This was why he took refuge in Turkey
in 1934. He established the Chair of Geology at the Higher Institute of Geology
in Ankara. Then he moved to the Ministry of Agriculture in 1936 to organize the
geological research required for the country. In 1939, he was assigned as a consulting
geologist to the Mineral Research and Exploration Institute. In this capacity he
explored a thermal spring in Heidelberg, conducted studies on thermals springs in
Turkey, and published articles. This study will brieﬂy introduce the articles written
by Salomon-Calvi on the thermal springs of Turkey.
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Yaşam öyküsü
Wilhelm Salomon Calvi, ünlü jeologlar İsviçreli Albert Heim (18491937), Carl Hermann Credner (1841-1913) ve Ferdinand Zirkel’in (18381912) öğrencisi olmuş ünlü bir jeolog ve paleontologdur. 15 Şubat
1868’de Berlin’de doğdu. Babası fabrikatör Adolf Salomon, annesi Hulda
Potocky-Nelken (ölümü 1892)’dir. Zürich, Berlin und Leipzig’de öğrenim
gördü. 1890 yılında Leipzig Üniversitesi’nde Prof. Ferdinand Zirkel
(1838-1912) danışmanlığında ‘Adamello Gruplarının İtalya Kısmında
Kalan Monte Aviolo’da Jeolojik ve Petrograﬁk Araştırmalar [Geologische
und petrographische Studien am Monte Aviolo im italienischen Anteil der
Adamellogruppe ]’ başlıklı tezini savunarak Dr. rer. nat. unvanı aldı. Daha
sonra Münih’e, Profesör Zittel’in yanına giderek Paleontoloji eğitimini
derinleştirdi. Burada kendisini Alpler Jeoloğu olarak adlandıran August
Rothpletz (1853-1918) ile tanıştı. Bu tanışıklık onun bilimsel çalışmalarına
önemli bir yön verdi, Alplerde Adamello ve Val Camonica onun başlıca
araştırma alanı oldu. 1892 yılında Musevilikten Katolikliğe geçen SalomonCalvi, Val Camonica’da hayat arkadaşını buldu, genç sayılacak yaşta
vefat edecek Rosalina (Rosalie) Calvi (1869-1914) ile 1893 yılında evlendi.
Evlendiğinde eşinin soyadını kendi soyadına ekledi. Bu evlilikten 4
çocuğu oldu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında çok sevdiği eşi vefat edecekti.
1893-1896 arasında Yukarı İtalya’da zaman geçirdi, Pavia Üniversitesi’nde
çalıştı.
1897’de Heidelberg Ruprecht-Karls Üniversitesi’nde Harry Rosenbusch
danışmanlığında “Periadristik Granitik-Tanecikli Kütlenin Daha Eski
Katman Formu ve Oluşum Tipi [Alter, Lagerungsform und Entstehungsart der
periadriatischen granitisch-körnigen Massen]” başlıklı teziyle Doçent unvanı
aldı. 1901 yılında Heidelberg Üniversitesi’nde Stratigraﬁ ve Paleontoloji
Dalı’nda profesör titri aldı, 1908’de bu unvan Jeoloji ve Paleontoloji kadrolu
profesörlüğüne değiştirildi ve Heidelberg Üniversitesi’nde Jeoloji ve
Paleontoloji Kürsüsü’nü kurarak direktörü oldu. 1934 yılına kadar idaresine
getirildiği enstitüyü yönetecekti.[1] 1912’de kendisine devlet danışmanı
unvanı verildi. 1913 yılında ordinaryüs oldu. Hannover, Münih ve Leipzig
üniversitelerinden aldığı davetleri reddetti. 1916 yılında Heidelberg Bilimler
Akademisi’ne üye oldu.[2]
1 H. Bagusche, Erinnerung an Professor Salomon-Calvi. In: Heidelberger Fremdenblatt, 1958, 3, s. 8.
2 A. Wurm, Wilhelm Salomon-Calvi †. Zeitschrift der deutschen geologiscgen Gesellschaft 1950,
102, s. 141-146.
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Heidelberg’de Bergheimer Mühle denilen yerde termal kaynağa ulaşılması
için başlattığı toprağı delme işleminde 14 Ağustos 1918 tarihinde 998
metrede 27 derece sıcaklıkta ve yeterli güçteki kaynağa ulaşıldı. Liselotte
Kaynağı [Liselotte Quelle] denilen bu su, metan kokuluydu. Laboratuvar
incelemelerine göre bu su, seyreltilerek içilebilir, banyo ve duşta ve
inhalasyon için kullanılabilirdi. Ayrıca saf radyum tuzu içerdiği de
anlaşıldı. Bu özelliği ile Almanya’da tekti. Radyoaktif özelliği nedeniyle
radyum adını taşıyan ve ışın yayan bu element, 1898 yılında Marie ve Pierre
Curie tarafından keşfedilmiş, mucizevi etkiler beklenmiş, ama etkisi henüz
tam olarak anlaşılmamıştı. Güzellik kremlerinde, saat kadranlarındaki
rakamların karanlıkta görünür olmaları için bu madde ile boyanmaları
şeklinde tıbbi olmayan nedenlerle de kullanılıyordu.
Heidelberg’de Vangerowplatz denilen meydanda Radium-Sole adı verilen
bu sıcak su kaynağından yararlanmak üzere Radium-Solbad adlı kür
yerinin inşasına başlandı. Heidelberg halkı, bu kaynak sayesinde artık Bad
Heidelberg (kaplıca şehri Heidelberg) şeklinde anılmayı düşlüyordu. Bu kür
yeri 1928 yılında açıldı. Burada yapılacak içme kürleri ve banyolar, solunum
hastalıklarına, skrofuloz, raşitizm, damar kireçlenmesi şikayetlerine tavsiye
ediliyordu. Zamanla radyum kürlerinin başarısı hakkında şüphelerle
gözden düştü. Kür binası başka amaçlarla kullanıldı. Ancak yanındaki açık
havuza termal su verilmiş olduğu için, günümüzde de hala ‘Termal Havuz’
adıyla anılmaktadır.
Salomon-Calvi, 1 Ekim 1918’de Heidelberg Üniversitesi Fen Bilimleri ve
Matematik Fakültesi Dekanı oldu. 1919 yılında Bavyera Bilimler Akademisi
Muhabir Üyeliği’ne alındı. 11 Mayıs 1926’da Heidelberg kenti onursal
vatandaşı oldu.[3] 7 Nisan 1926’da Yukarı Rhein Jeoloji Cemiyeti Onursal
Üyesi oldu. 1933 yılında, halen Fen Bilimleri ve Matematik Fakültesi Dekanı
iken 18 Ocak 1933‘de Heidelberg Üniversitesi Amﬁsi’nde III. Reich’ın
kuruluşunu kutlama töreninde konferans verdi. 1933 Nisan’ında Heidelberg
Üniversitesi’nde 32 yıldır icra etmekte olduğu görevinden Yahudi asıllı
olduğu için kendisine el çektirildi, Ordinaryüs unvanı elinden alındı.[4]
Julius Ludwig Wilser (1888–1949) haleﬁ oldu. 1933 yılında Heidelberg kenti
Onursal vatandaşlığı kaldırıldı ve ders verme yetkisi iptal edildi.[5]
3 O. H. Erdmannsdörﬀer, “Wilhelm Salomon 15. Februar 1868 bis 15. Juli 1941”, Fortschrittliche
Minerologie 1947, 26, s. 30.
4 L. Rüger, “Geburtstag von Salomon-Calvi am 15. Februar 1953”, Ruperto-Carola 1953, (5) 9/10,
s. 156-157.
5 D. Mussgnug, Die vertriebenen Heidelberger Dozenten. Zur Geschichte der Ruprecht-KarlsUniversität nach 1933, Heidelberg 1988, s. 73-75.
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Salomon-Calvi, 1934 yılında 66 yaşında iken, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü
Jeoloji Enstitüsü’nde göreve başladı. Heidelberg Üniversitesi’nde olduğu
gibi, burada da Jeoloji Enstitü’nü sıfırdan başlayarak kurdu, yönetimini
üzerine aldı. Almanca verdiği dersleri, asistanı tarafından çevriliyordu.
Orada Anadolu için uygulamalı jeoloji çalışmaları yürütülmesinin
temellerini attı. Ziraat Yüksek Enstitüsü’ndeki görevinde iki yıl kaldıktan
sonra 1936’da ülke için gerekli jeoloji araştırmalarını organize etmek
üzere Tarım Bakanlığı’na geçti. Türkiye’nin jeolojik meselelerinin çözümü
için bağımsız bir jeoloji kurumunun kurulması gerektiğini düşünüyor,
bunun için girişimlerde bulunuyordu. İsmet İnönü’ye bir rapor sunarak
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ile Etibank’ın sadece maden ocakları
ile ilgilendiğini, oysa jeolojik araştırmalarla ülkeye para getirecek başka
kaynakların da saptanacağını anlatarak destek istedi. İkinci Dünya
Savaşı’nın patlak vermesi, gördüğü desteğin kesilmesine yol açtı.[6]
20 Mart 1939’da Maden Tetkik Arama Enstitüsü’ne müşavir jeolog olarak
tayin edildi. Bu kurum çatısı altında yaptığı yayınlarında titri ‘M.T.A.
Hidroloji Şubesi Şeﬁ’ olarak görülmektedir. Bu tarihten sonra Maden
Tetkik Araştırma Enstitüsü, onun başlıca çalışma yeri oldu, kurumun
gelişmesi için önemli hizmetlerde bulundu. Bu arada kendisine İstanbul
Üniversitesi’nde Jeoloji Kürsüsü’nün başkanlığı teklif edilse de Maden
Tetkik Arama Enstitüsü’nde sürdürdüğü çalışmalarını tercih ederek bu
tekliﬁ reddetti. Bundan sonra bütün mesaisini bu kurumdaki çalışmalarına
adadı. Salomon-Calvi ile birlikte bir süre Ankara’da mülteci olarak yaşamış
olan Max Pfannenstiel’e göre[7] onun Ankara’daki evi, entelektüellerin
toplandığı bir merkezdi. O, Türkiye’de çok ilgisini çeken bir çalışma sahası
bulmuş, uzun seyahatler yaparak Anadolu’nun henüz araştırılmamış
kısımlarını tanımış, ileri sayılacak yaşına karşın ilginç bulduklarını
hevesle araştırmaya devam etmiş ve çok sayıda yayın yapmıştır.[8]
Türkiye’deki su kaynaklarının, depremlerin ve ılıca kaynaklarının birer
kataloğunu yayımlamış, Kuzey Anadolu’da petrol araştırmaları yapmıştır.
Araştırmalarının bilimsel sonuçlarını ülke için uygulamada yararlanılabilir
hale getirmeye çalışmıştır. Yedi yıl yaşadığı ülkemizde ölmeden önce
Türkiye’nin deprem haritasını ellerinde tutuyordu ve 8 makalesi de
6 Raporun tam metni için bkz. Türkiye Cumhuriyeti Jeoloji Kurumu Organizasyonu’nun Bir Zaruret
Olduğunu Gösteren Esaslar. T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, No: 030–10–175–211–2.
7 M. Pfannenstiel, “Letzte Erinnerung an Wilhelm Salomon Calvi (1868-1941)”, Geologische Rundschau,
1948, 35, s. 42-45.
8 Türkiye’de yaptığı yayınları toplu olarak verdiği için bkz. S. Kadıoğlu, “Ankara Yüksek Ziraat
Enstitüsü’nde Mülteci Bilimadamları”, Osmanlı Bilim Araştırmaları, 2007-2008, (IX) 1-2, s. 193-194
.
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yayınlanmayı bekliyordu.[9]
15 Temmuz 1941’de Ankara’da vefat etti ve Türkiye’ye hizmetleri
nedeniyle Devlet Töreni ile Alman Mimar Martin Elsaesser’in çizimine
göre düzenlenen Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’na gömüldü. Calvi için
düzenlenen cenaze töreni, Türk hükümeti ve arkadaşlarının ona verdikleri
büyük değer ve saygının bir kanıtıydı. Wilhem Salomon Calvi 1966 yılında
Jeoloji lisans öğretimine geçilen, 1972 yılında da Jeoloji Mühendisliği
öğretiminin başladığı ve bugün Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
içerisinde yer alan Jeoloji Mühendisliği bölümünün kurucularından birisi
kabul edilmektedir.[10] 45 yaşında yaşamını yitiren eşinin Heidelberg’deki
mezar taşında onun da ismi yer almaktadır, ama ebedi ıstırahatgahının
uzaklarda, Ankara’da olduğu belirtilmiştir. Heidelberg Üniversitesi’nin
Hauptstrasse 52’de bulunan Jeoloji Enstitüsü kapısında, adının yazılı
olduğu bir anma tabelası çakılıdır.

Termal Kaynaklarımız Hakkındaki İncelemeleri
Salomon Calvi, jeoloji incelemeleri için Anadolu’da yaptıkları araştırma
gezileri sonucunda ‘Anadolu’da yüzlerce, belki binlerce ılıca vardır’[11]
diyerek, şifa verici etkilerinden faydalanılması için olabildiğince çok
jeolojik, kimyasal ve tıbbi incelemelerinin yapılmasını önermiş, bu
görüşünü temellendirmek için 1940 yılında ‘Türkiye Maden Suları ve
Ilıcaları Hakkında Jeolojik ve Kimyevî Tedkikler’ (Dr. Hubert Kleinsorge
ile beraber) [12], ‘Türkiye’nin maden suları ile kaplıcaları ve gölleri hakkında
yeni tetkikler’[13], ‘Ankara’nın Dört Kaplıcası’[14], kaplıcalara değinip
resimlerine de yer verdiği bir çalışması olan ‘Merkezi Anadolu Ovalarının
Jeolojik ve Hidrolojik Müşahedeleri Hakkında Almanca makalenin
9 Pfannenstiel, “a.g.m.”, s. 44-45.
10 E.Y. Gökten, “Ankara Üniversitesi’nde yerbilimleri eğitim öğretiminin gelişimi”, https://
www.jmo.org.tr/resimler/ekler/f564e3c56a3845b_ek.pdf (Erişim Tarihi: 1.09.2019)
11 W. Salomon-Calvi, “Türkiye’de maden suları ile kaplıcaları ve gölleri hakkında yeni tetkikler”,
Türk Hıfzısıhha ve Tecrübevi Biyoloji Mecmuası, 1940, (2) 3, s. 21-132. Aynı sayıda makalenin
‘Neubeobachtungen an türkischen Quellen und Seen’ başlığıyla Almanca versiyonu da yayınlanmıştır.
Bunun için bkz. s. 122.
12 W. Salomon-Calvi, H. Kleinsorge, “Türkiye’nin maden suları ve ılıcaları hakkında jeolojik
ve kimyevî tedkikler”, Çev. Hamdi Dilevurgun. Türk Hijyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi, 1940,
(1)1, s. 7-40. Aynı sayıda makalenin ‘Geologische und chemische Beobachtungen über türkische
Mineralquellen und Thermen’ başlığıyla Almanca versiyonu da yayınlanmıştır.
13 Bkz. dipnot 11.
14 W. Salomon-Calvi, “Ankara’nın Dört Kaplıcası”, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Mecmuası,
1940, 4/21, s. 594-601.
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hülasası’’[15] ve 1941 yılında ‘Avrupa Şifalı Su Kaynaklarının Türkiye’de
Emsalleri Var Mı?’[16], ‘Birleşik Amerika’daki Georgia (Wami Springs)
Banyoları Şeklinde Türkiye’de de Sıcak Banyolar Tesis Etmek Kabil mi?”[17]
ve “Karlsbad-Mühlbrunnen Maden Suyu’na Kimyevi Bakımdan Çok
Benzeyen Düzce-Derdin (Bolu Vilayeti) Maden Suyu Membası”[18] başlıklı
makaleleri yayınlamıştır. ‘Ziraat Vekaleti Vasıtası İle Akay İdaresine Tevdi
Olunmak Üzere Yalova Sıcak Su Membaları Üzerine Rapor’ ile sularının
şifalı oluşuna işaret ettiği ‘Orta Anadolu’daki Bazı Tuz Gölleri’ hakkındaki
incelemesi[19], ölümünden sonra yayınlanmıştır. Salomon-Calvi, bu
makalelerinde bizzat gördüğü yerleri belirtmiş, bazıları için yerinde gören
Enstitü arkadaşlarından bilgi almış, bazıları için ise spesiﬁk kaynaklardan
bilgi toplamıştır. Yazdığı makalelerin bazılarında termal su kaynaklarının
resimlerine de yer vermiştir.
Calvi, karşılaştığı termal suların bazılarının Hıfzısıhha Enstitüsü’nde
Kimya Şubesi Direktörü Dr. Eduard Scheller’e[20] tahlillerini de yaptırmaya
çalışmış, ancak yapılan tahlillerin, örneklerin zorunluluktan adi şişelere
konmaları ve nakillerinin uzun sürmesi nedeniyle sağlıklı olamadığına da
dikkat çekmiştir.[21] Türklerin temizliğin inanışları ile bağdaşması nedeniyle
Romalıların hamam merakını benimseyip, bir çok yerde eski hamamların
kalıntılarını onararak kullanılır hale getirdiklerini, yazdığı makaleler ile
okuyucuya Anadolu’da zannedilenden çok fazla ılıcanın kullanılmakta
15 W. Salomon-Calvi, “Merkezi Anadolu Ovalarının Jeolojik ve Hidrolojik Müşahedeleri
Hakkında Almanca makalenin hülasası” M.T.A. Dergisi, 1940, (19), s. 181-185.
16 W. Salomon-Calvi, “Avrupa şifalı su kaynaklarının Türkiye’de emsalleri var mı?”, Türk
Hıfzısıhha ve Tecrübevi Biyoloji Mecmuası, 1940, (2) 2, s. 29-62. Aynı sayıda makalenin ‘Haben die
europäischen Heilquellen in der Türkei entsprechende Vertreter?’ başlığıyla Almanca versiyonu
da yayınlanmıştır.
17 W. Salomon-Calvi, “Birleşik Amerika’daki Georgia (Wami Springs) Banyoları Şeklinde
Türkiye’de de Sıcak Banyolar Tesis Etmek Kabil mi?”, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Mecmuası,
1941, (24) 3, s. 353-360.
18 W. Salomon-Calvi, “Karlsbad-Mühlbrunnen Maden Suyu’na Kimyevi Bakımdan Çok
Benzeyen Düzce-Derdin (Bolu Vilayeti) Maden Suyu Menbaası”, Maden Tetkik Arama Enstitüsü
Mecmuası, 1941, (23) 2, s. 192-197.
19 Orta Anadolu’da Bazı Tuz Göllerinde Yapılmış Olan Tetkikata Ait Rapor. İstanbul 1947 (Salomon
Calvi’nin ölümünden sonra H. Kleinsorge ve Ekrem Necmi İnel tarafından yayınlanmıştır) Bkz.
S. Kadıoğlu, “Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Mülteci Bilimadamları”, s.194 (bkz. dipnot 8).
20 E. Scheller, “Türkiye maden suları hakkında”, Türkiye Hıfzısıhha ve Tecrübevi Biyoloji Mecmuası,
1940, (3)1, s. 80-86. Aynı sayıda makalenin ‘Über die türkischen Mineralwasser’ başlığıyla
Almanca versiyonu da yayınlanmıştır.
21 Salomon-Calvi, Kleinsorge, “Türkiye’nin maden suları ve ılıcaları hakkında jeolojik ve
kimyevî tedkikler”, s. 23.
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olduğunu göstermek istediğini de belirtmiştir.[22] Bu makalede Türkiye
kaplıcalarını konu aldığı makaleler, tıp tarihi bakımından içerdikleri
önemli bilgilere vurgu yapılarak özetlenecektir.

a) 1940 tarihli ‘Türkiye’de maden suları ile kaplıcaları ve gölleri
hakkında yeni tetkikler’ başlıklı makale

Salomon-Calvi, bu makalede[23] yerinde bizzat incelemeleri yanında bazıları
kendine ait 18 spesiﬁk makale ve eserden yararlanmıştır. İller alfabetik
sıra ile ele alınarak Ağrı (Ararat), Ankara, Artvin (Çoruh), Balıkesir,
Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun,
Gümüşhane, Hatay, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Ordu,
Siirt, Sivas, Zonguldak’ta bulunan termal sular ve varsa ılıcalar hakkında
bilgi verilmiştir. Rastlanan termal kaynaklara ait bir tablo düzenlenmiş,
bu tabloda kaynağın adı ve mevkii, sınıfı, harareti, bulunduğu yere ait
jeolojik özellikleri belirtilmiştir. Sular çeşitli özelliklerine göre sınıﬂanıp,
bazılarının Avrupa’daki ünlü muadillerine işaret edilirken, Anadolu’da
henüz rastlanmamış arsenikli, iyotlu ve radyoaktivitesi kuvvetli suların
nasıl aranabileceğini de açıklanmıştır.[24] Makalede, Bursa, Yalova,
Çanakkale Pınarbaşı, Çanakkale Ilıcası, Çanakkale Kırkgeçit, Pamukkale,
Bergama’da Asklepiyon, Paşalıca termal kaynakları ve Güzellik Kaplıcası,
Çiftehan’da Çömrük Hamam, Niğde’de Kemerhisar, Balçova’daki
Agamemnon Kaplıcaları, Çeşme civarında Alaçatı Ilıcaları, Samsun
Havza Kaplıcaları, Kayseri’nin kuzey batısında eski Makissos Ilıcası,
Yozgat’da Terzili Hamam adlı Ilıca, Niğde’deki sıcak kaynaklar, Eskişehir
Ilıcası, Afyonkarahisar Hamamı, Manisa’daki Hamamlı Ilıcası hakkında
eski eserlerde bilgiler bulunduğuna vurgu yapılmıştır. Bu eski eserlerde
bazı rivayet ve hurafelerin yer aldığı hatırlatılmıştır. Nitekim Plinius’un
Dinar’daki Marsyas Suyu’nun taşları geri atma özelliğinden, iki termal
kaynaktan birinin ağlatıp diğerinin güldürdüğünden, Frigya’daki Jallus
kaynağından su içenlerin iyileştiği, ama fazla içenlerin delirdiğinden
bahsedilmiştir.
‘Radyoaktivitesi fazla sular’ alt başlığı altında Üsküdar’da Alemdar
köyü bölgesindeki Taşdelen suyunda, Saraysu, Malkuyu, İncirli,
Taﬂanlı’da kayda değmeyecek ölçüde radon çıktığı, Yalova ve Gemlik
Armutlu kaynaklarında da radon bulunduğu, Bursa termal sularından
22 Salomon-Calvi, “Türkiye’de maden suları ile kaplıcaları ve gölleri hakkında yeni tetkikler”,
s. 123-131.
23 “a.g.m.”, s. 130.
24 “a.g.m.”, s. 108.
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Kaynarca, Kükürtlü, Karamustafa, Mevlevi Şeyhi Bahçesi, Vakıfbahçe
(Çekirge)’de de miktarları verilerek radon tespit edildiğini belirtmiştir.
Haymana kaynakları ile Samsun Havza için radyoaktivite değerleri
belirtilmiştir. Bu bağlamda Ağrı’da Davud Ilıcası, Köprü Ilıcası ve Yılanlı
Ilıcası’ndan bahsedilmiş, sularının Wildungen, Marienbad ve İsviçre
Leuk’daki kaynaklara benzediği, üçünün de tedavilerde kullanılabileceği
söylenmiştir. Ankara’da Orman Çiftliği bira imalathanesi yolu civarında
40 metre derinde asit karboniği fazla bir suya rastlamış, bulduğu suyu
ünlü Ems, Fachingen, Vichy kaynakları ve Afyonkarahisar Kızılay Maden
Suyu’na benzer bulmuş, ancak çok yoğun olması nedeniyle içmede
değil, ilaç olarak kullanılabileceği, tuz pastillerinin de yapılabileceğini
söylemiştir. Malıköy Kükürtlü Ilıcası’nın Avrupa’daki benzerlerinin
romatizma ağrıları, nikris, cilt ve metabolizma hastalıklarında
kullanıldığını belirtmiştir. Ayaş’ın doğusunda bir maden suyundan,
Soğukköy Kaynağı’ndan, Gerede Kaynağı’ndan, Kuşözharman Kaynağı’ndan,
Etlik’deki Hayat Suyu’ndan bahsetmiştir. Ankara’da suları ayrı özellikte
dört ılıca bulunmasından ötürü, az bir masraﬂa Ankara’nın bir içme
ve banyo kürü merkezi haline getirilebileceğini söylemiştir. Balıkesir
Susurluk kazasında Köpekli Ilıcası’nın yan yana üç ılıcadan oluştuğu,
ortadakinin üzerine bina yapılıp kullanılmakta olduğu, civarında
ılıcalar nedeniyle ısınan çamurla romatizmalara iyi gelmesi için çamur
banyosunun da yapılabilmekte olduğu söylenmiştir. Bitlis için Nemrut
Dağı’ndaki çok sıcak kaynakların sularına yapılan tahlilden söz edilmiştir.
Bolu Çatacık’daki ılık ve suyu bol kaynaktan, bir başka köyde bulunan,
ikisi bina içine alınmış suyu sıcak üç kaynaktan, Mudurnu kazasındaki
suyu kükürtlü ve acı Sarat Ilıcası’ndan bahsetmiştir.
Salomon-Calvi, 1939 yılında Bursa Valisi Reﬁk Koraltan’ın daveti ile Bursa
ilinde kaplıcaları ve birkaç soğuk su kaynağını incelediğini belirttikten
sonra, bu ildeki ılıcaların çok sıcak ve maden bakımından çok yoğun,
az sıcak ve az konsantre olarak ikiye ayrılabileceğini, en sıcak olanın
kaynağında 84 derece olan Kaynarca Kaplıcası olduğunu, erkeklerin
kullandığı Yeni Kaplıca ile kadınların kullandığı Kaynarca’nın sularının
buradan geldiğini belirtmiştir. Kükürtlü Ilıcası hakkında yirmi sene önce
suyu kuruyan bir kaynak olduğunu, bunun üzerine bir bahçe sahibinin
daha derine kazı yaparak su bulup otel yaptığını işitmiş, 1938’de yeni
bir kaynak daha bulunduğundan buna ‘Yeni Kükürtlü Ilıcası’ denmesi
görüşünde olduğunu söylemiştir. Halen suyunun boşa akan bu suların
Kaynarca kaynağı civarından çıktıklarından, zaman içinde ısılarının
81 dereceden 69’a düştüğüne ait kayıtlar olduğundan söz etmektedir.
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Kendisi ise Yeni Kükürtlü suyunun ısısını 77 derece olarak ölçmüş,
suyunu M.T.A’da tahlil ettirmiştir. Eski Mudanya yolunun yukarı
kısmındaki Karamustafa Ilıcası, Kaynarca’dan gelen 2 sıcak bir soğuk
suyun burada küçük bir bina altında birleştiğini, sıcak suların diğer
sıcak sulara oranla daha fazla radyoaktiﬂik gösterdiğini, ama Avrupa’da
radyoaktif denen kategorinin altında olduğunu söylemiştir. Kendisi
sıcak suları 59 ve 61 derece olarak ölçmüştür. Karamustafa’dan 100 metre
ötede Eşref Bey Bahçesi’nde 50 derece ısıda bir kaynak, Mudanya yolu
üzerinde 4 km. uzakta Bekarlar Hamamı denen, suyu 59 derece ısıda bir
ılıcadan söz etmiştir. Salomon-Calvi, Çekirge kaynaklarının Çekirge’deki
Eski Kaplıca’ya, Çelik Palas’a, hastaneye ve Çekirge’deki evlere sıcak
su vermekte olduğunu söylemiştir. Çekirge kaynakları kendi ölçümüne
göre suyu 43-44 derece olan Vakıfbahçe, 42 derece olan Zeyni Nene, 37,5
derece olarak ölçtüğü Küplüce, 36-37 derece olarak ölçtüğü İncirdibi,
36-37 derece olan Garipler’dir. Bu makalede Salomon-Calvi kaplıcaların
radyoaktivitesi ile ilgilenilmiş olmakla beraber, soğuk suların içerdiği
radyoaktiviteye bakılmadığını, oysa dünyada radyoaktivitesi en az olan
kaynakların sıcak kaynaklar olduğunu, radyumlu radyoaktivitesi en
yüksek kaynakların soğuk olduğunu belirtmiştir.[25] Çankırı için Çerkeş
kazasındaki Köfun Suyu, Araç Suyu, Derebayındır Membaı, Çoruh (Artvin)
için ise Borçka kazasında bulunan maden suyu gibi içilebilecek Soshoba
kaynağından bahsetmiştir.
Salomon-Calvi, 21-22 Eylül 1939’daki Dikili-Bergama depremi ardından
inceleme yapmakla görevlendirilip İzmir’in kaynaklarını incelediğinde,
deprem sonucunda birçok yeni kaynak ortaya çıkmış olduğunu görmüştür.
Bergama çöküntüsünde son derece sıcak kaynaklar bulunduğunu
belirttikten sonra, Sıcaklıca adında üzerine hamam yapılmış bir kaynak,
yine sıcak Menteşler kaynağı, Asar’daki sıcak kaynak, Romalılardan
kalma bir hamam bulunan Paşalıca adlı küçük kaplıca, Aşağıbeyköy
Ilıcası, Eskülap kaynağını gezdiği yerler olarak anlatılmıştır. Paşalıca
Kaplıcası’nı 14.10. 1939’da gezmiş, kubbesi çökük Roma hamamından
üç kaynak çıktığını görmüş, bu suları M.T.A. laboratuvarında tetkik
ettirmiştir. Bergama’daki Eskülap kaynağını da aynı şekilde tahlil
ettirmiş, bu suya maden suyu denemeyeceği, etkisinin şifasına olan
inançtan kaynaklanabileceğini söylemiştir. Asklepion’un güney
batısında rastladığı bir dizi kaynak içinde suyu 90 derece olan kaynaklara
rastlamış, bazılarından örnek alarak onları da M.T.A.’da inceletmiş,
tedavide yararlanılması için kaplıcaya dönüştürülebileceklerine işaret
25 “a.g.m.”, s. 53.
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etmiştir. Kazıkbağlar’daki su da tahlil ettirilmiş, maden suyu niteliği
taşımasa da ısı ve bileşiminin tedavi edici etkisi olabileceği, bir sıcak
yüzme havuzu yapılabileceği söylenmiştir. Diğer sözü edilenler Kardağ
yarımadasındaki Demirtaş Ilıcası, Çandarlı körfezindeki sıcak kaynaklar,
Makaronya Çiftliği civarındaki sıcak kaynaklar, Gelenbe’nin kuzeyinde
Kınık’daki şifasıyla ünlü Saralıksu’dur. Salomon-Calvi, Midilli Adası’nda
da birçok ılıca bulunduğundan bahsetmiştir.
Erciyes Yanardağı’nın eteğindeki Kayseri’de bir çok asidik kaynak olması
beklenirken, şimdiye kadar pek az maden suyu bulunmuş olduğunu
belirten Salomon-Calvi, Tekgöz Kaplıcası’ndan, Kayseri İncesu’daki
Karahisar Müshil Suyu’ndan, Boğazköprü Maden Suyundan bahsetmiş,
kendisi 1938 senesinde Kayseri’de iken şehrin kuzeydoğusunda çıkan,
karbondioksit içeren ve lezzeti de fena bulunmayan bir maden suyunun
ilk defa maden suyu olarak satılmaya başlandığını söylemiştir.[26]
Kırklareli Ergene sahilinde Alpullu’daki bataklık çayırda yazın bir çok
kişinin çamur banyosu yaptığından bahsedilmiştir. Konya Beyşehir’de
iki kaynak suyu M.T.A.’da analiz ettirilmiştir. Ordu ilinde maden
sularının bolluğundan bir makalesinde[27] bahsetmiş, burada da Ünye’de
bulunan Karakuş; Çamdağ ve Kısabaş adlı kaynaklardan söz edilip,
ikisinin kimyasal analizi verilmiştir.
Siirt’de kente dört saat mesafede Beloris’de iki sıcak kaynağın suları
M.T.A.’da analiz ettirilmiş, içme küründe kullanılırlarsa tedavi
edici etkilerinin olacağı belirtilmiştir. Sivas’da tuzlu kaynaklar ve
acı kaynakların çok olduğundan, tek tük kükürtlü kaynaklara da
rastlanıldığından, bu şehir maden suyu bakımından çok zengin olmakla
birlikte, pek azından yararlanıldığından bahsetmiştir. Zonguldak ilinde
de çeşitli kaynak sularının M.T.A.’da kimyasal analizleri yapılmış ve
sonuçları verilmiştir.
Salomon-Calvi tedavide değeri olabilecek göller üzerinde de durmuş,
bunlar hakkında daha önce bir makalesinde bilgi verdiğini belirtmiştir.[28]
İçinde Elazığ’daki Hazar Gölü’nün suyunun Çankırı’da Çerkeş Kükürt
Suyu, Adapazarı Maden Suyu, Niğde’de Bor’da Kemerhisar Suyu ve
Kayseri’de Boğazköprü Maden Suyu niteliğinde olduğu, devamlı banyo
yaparak tedavi etkisinin görülebileceğini söylemiştir. Sularını yine
26 “a.g.m.”, s. 87.
27 Salomon-Calvi, “Avrupa şifalı su kaynaklarının Türkiye’de emsalleri var mı?”, (Bkz. dipnot 15)
28 Salomon-Calvi, “Karlsbad-Mühlbrunnen Maden Suyu’na Kimyevi Bakımdan Çok Benzeyen
Düzce-Derdin (Bolu Vilayeti) Maden Suyu Menbaası”, Bkz. dipnot 18.
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M.T.A.’da analiz ettirdiği Van Erçek Gölü’nde yazları hekim nezaretinde
banyo yapmanın romatizma sızıları, raşitizm ve benzerlerinde faydalı
olacağı, 1890 metre yükseklikte oluşu ile yüksek dağ ikliminin de iyi etki
edeceğine işaret etmiştir. Nemrut volkanındaki sıcak kaynak gölüne ise
el sokmanın bile mümkün olmadığı belirtilmiştir.

b) 1940 tarihli ‘Türkiye Maden Suları ve Ilıcaları Hakkında
Jeolojik ve Kimyevî Tedkikler’ başlıklı Dr. Kleinsorge ile
birlikte kaleme alınan makale
Salomon- Calvi bu makalesinin başında Türkiye ve özellikle Anadolu’nun
maden suları ve ılıcalar bakımından inanılmayacak derecede zengin
olduğu, bu kaynakların bir kısmının tarihte de meşhur ve kullanılmakta
olduğunu söyledikten sonra, son zamanlarda ortaya çıkarılan Estülap
Hamamları ve Yalova Kaplıcaları’nın tarihte ünlü bu gruba girdiğini
belirtmiştir. Fakat bu kaynakların jeolojik ve kimyasal incelemelerinin
yeterince yapılmadığına, şifa etkilerinin ise halk arasında bilinenlerle sınırlı
kaldığına işaret etmiştir. Bu makalesinde bazı fotoğraf ve incelemelerin
Kombinalar Kurumu Şubesi’nden mühendis Düsenberg’e, kimyasal
analizlerin ise Merkez Hıfzısıhha Müessesesi kimya Şubesi Eski Şeﬁ Re.
Rat. Scheller’e ait olduğunu açıklamıştır. Makalede Türkiye coğrafyasında
ulaşabildikleri ya da hakkında bilgi topladıkları maden suları ile ılıcalar
tek tek ele alınmış, hakkında inceleme yapanların isimleri belirtilerek bilgi
verilmiştir.
Yalova Kaplıcaları: Salomon-Calvi bu yerin sahibi Akay İdaresi tarafından
1936 Nisan ayında kaplıcayı incelemeye davet edilmiş, bu nedenle civarı
etraﬂıca gezmiş, orada toplanan taş parçaları kendisine refakat eden
Kleinsorge tarafından mikroskobik olarak hemen incelenmiştir. İstanbul’a
uzaklığı az olmasına karşın, jeolojik açıdan incelenmediğini, sadece Ernest
Chaput’un (1882-1943)[29] kısa bir tetkikinin bulunduğunu belirtmiştir.
Yalova Kaplıcaları civarını, yemyeşil ve kuş sesleri ile dolu oluşuyla
Almanya’nın Mittelgebirge vadisine benzetmiştir. Yalova termal sularının
kimyasal tahlillerinin Ligor, Cevad, Faillebin ve İlhamini tarafından ortaya
konan verilerini belirtmiştir. Bu tahlillerde hararet ana kaynak için 66,2,
içme için 64, göz kaynağı için 59 ve diğer kaynaklar için 61-64 arasında
verilmiştir. Bu yerin tarihte oldukça eski zamanlardan beri bilindiğini,
suya hasta bir domuzun girip, iyileşerek çıktığı efsanesini o da işitmiştir.
29 E. Chaput, Türkiye’de Jeolojik ve Jeomorfojenik Tetkik Seyahatleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1947.
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Bir zamanlar yarım ay şeklinde dizili sütunların halen harap ve devrik
durumda olduğunu, ancak üçünün yerine dikildiğini görmüştür. Bu
bölgede yerden 30 kaynak çıktığı, fakat bunların bir ana kaynaktan
geldikleri kanaatinde olduğunu söylemiştir. Kaynaklarda madenlerin az
ve radyoaktivitenin de kuvvetli olmadığını, yamaçlarda yerden 40 metre
yükseklikte bulunan çamur banyosunun cilt hastalıklarına iyi gelmesiyle
bu yerin ünlendiği kanaatinde olduğunu söylemiştir. Ancak halihazırda
soyunmalık yerler yapılmadığı için bulaşıcı hastalıklara meydan
vermemek üzere kaynağın doldurulduğunu görmüştür. Kendisi bu yeri
jeolojik açıdan incelemiş ve yeniden faal hale getirilmesini önermiştir.
Salomon-Calvi’ye göre bu tür kaynaklar, Türkiye’yi zenginleştirmek için
çok önemli fırsatlardır.[30] Calvi’nin burada yaptığı incelemelere dayalı
hazırladığı rapor, ölümünden sonra yayınlanmıştır.[31]
İzmir Ilıcaları: Yine Salomon-Calvi tarafından yazılan bu bölümde,
İzmir’in bir çöküntü bölgesi olduğu, zelzelelerin burada jeolojik faaliyetin
henüz durmadığını gösterdiği, esas çöküntünün güneyinde varlıkları çok
eskiden bilinen dört ılıca bulunduğu belirtilmiştir. Calvi, Suyunun harareti,
1933 yılında yapılmış ölçümde 59 derece olan, yine o yıla ait kimyasal
tahlil sonuçlarını verdiği Agamemnon Kaplıcaları’nı gezmiş, bu bölgeyi
jeolojik bakımdan bizzat gezip inceleyerek daha iyi bir kaptaj için valiliğe
bilgi vermiştir. Haricen romatizmaya, dahilen barsak hastalıklarına iyi
geldiğinden bahsedilmiştir.[32] Urla’da ise 22 derecelik üç termal kaynak
olduğunu, sularının kimyasal özelliklerinin Agamemnon Kaplıcası’ndan
tamamen farklı olduğunu belirtmiş, denize yakın bu kaynaklar ile deniz
banyoları kombine edilerek harika bir kür yeri kazanılacağına işaret
etmiştir. Alaçatı’nın büyük bataklıklı bir sahil ovası olduğunu söyler.
Burada oturanlardan, insanı hayrete düşürecek kadar çok sıcak kaynak
olduğunu duymuştur. Karada 7-8, denizde 18 böyle kaynak bulunmaktadır.
Merkez Ilıcası’nı bizzat gezer, Yaldızburnu’na kadar birçok eve sıcak suyun
buralardan gittiğini öğrenir. Karapınar Oteli’nde Hamidiye Ilıcası, otelin
karşısındaki bir evde Fatmakuyu denilen bir sıcak su kuyusu vardır. Daha
içerilerde sıcak bir kaynağın oluşturduğu havuz ve civarında romatizmaya
iyi geldiği söylenen çamur bulunmaktadır. Suyunun Sultan Abdülhamid
30 Salomon-Calvi, Kleinsorge, “Türkiye Maden Suları ve Ilıcaları Hakkında Jeolojik ve Kimyevî
Tedkikler”, s. 8-13.
31 W. Salomon-Calvi, “Ziraat Vekaleti Vasıtası ile Akay İdaresine Tevdi Olunmak Üzere Yalova
Sıcak Su Membaları Üzerine Rapor”, Medikal ve Hidroklimatoloji Yıllığı, C. 2, 1962, s.105-108.
32 Salomon-Calvi, Kleinsorge, “Türkiye Maden Suları ve Ilıcaları Hakkında Jeolojik ve Kimyevî
Tedkikler”, s. 39.
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tarafından tahlil ettirildiğini, biri kuvvetli, diğeri haﬁf maden içeren iki
su bulunduğunu öğrenmiştir. Sularda NaCl fazlalığı, deniz suyuyla
karıştığını düşündürtmektedir. Makalede Alaçatı Ilıcaları’nın Ankara
Merkez Hıfzısıhha Müessesesi Kimya Laboratuvarı Müdürü Dr. Scheller
tarafından yapılmış kimyasal tahliline de yer verilmiştir.[33] Philippson’un
haritasına göre Alaçatı ilerisinde Reisdere’de bir sıcak su kaynağı daha
bulunduğu, ancak bunu ziyaret edilmediği belirtilmiştir.
Samsun Havza Kaplıca ve içme suları: Bu kaynaklar Romalılarca
Phosimonitarum denilen kaplıcalardır. Kerim Ömer Çağlar’ın
incelemelerine göre sıcaklıkları 49,9, harareti 6,3’dür. pH değeri 8,8,
radyoaktivitesi 6, 1816 eman’dır. Haﬁf madeni bir sudur.[34] Eskişehir
Ilıcaları: Salomon-Calvi, bir çöküntü olan bu sahada, nerede kazı
yapılsa sıcak su çıktığını, Yeni Camii civarındaki ılıcaya kısmen kaptaj
yapıldığından bu suyun evlerle hamamlara sevk edildiğini, suyun
hararetinin 42, sertliğinin 23 (Fransız) derece olduğunu belirtmektedir.
Belediyeden elde edip incelediği raporlarda sülfat olmadığı, klorürün
0,02574, azotun 0,040 olduğu görülmüştür.[35] İnönü Ilıcası: Salomon-Calvi,
İnönü’nün batısında suyu oldukça bol bir ılıcayı ziyaret etmiş, etrafta
çok miktarda siyah salyangoz bulunduğunu görmüştür. Suyu, kireçli
araziden geldiği için oldukça sert olduğunu düşünmüştür.[36] Haymana
Ilıcası: Suyunun harareti 42 dereceyi bulan bu ılıca Kleinsorge tarafından
incelenmiştir. Bu yörenin jeolojik etüdü, daha önce E. Chaput tarafından
yapıldığını zikretmiştir. Suyuna ait Kerim Ömer ve Dr. Scheller tarafından
yaptırılmış tahliller, burada verilmiştir.[37] Ankara Kızılcahamam’daki
Seyhamam: Kızılcahamam’ın kuzeydoğusunda bulunan Seyhamam
Kaplıcası, Dr. Kleinsorge ve Dr. Düsenberg tarafından incelenmiştir.
Gördükleri, etrafı iki bina ile çevrili 2-3 metre genişliğinde bir havuzdur.
Suyu, sıcak ve demirli olarak nitelenmiştir. Suyunun romatizmalılara
iyi geldiği söylenmiştir. Ankara’dan araba ile birçok insanın geldiği
işlek bir kaplıca olduğunu belirtmektedirler.[38] Amasra’daki Yılan Suyu:
Düsenberg, Karadeniz sahilinde, Amasra’nın 4,5 kilometre batısında
denizden 320 metre yükseklikte halk arasında Yılansuyu denilen, dakikada
30-40 litre su veren bir küçük kaynaktan bahsetmiştir. Suyu, renksiz, tatsız,
33 “a.g.m.”, s. 13-17.
34 “a.g.m.”, s. 17-18.
35 “a.g.m.”, s. 18.
36 “a.g.m.”, s.18-19.
37 “a.g.m.”, s.19-20.
38 “a.g.m.”, s. 21.
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kokusuz ve yumuşak olarak niteleyen Düsenberg, böbrek hastalarına iyi
geldiğini işitmiş, üç hastayı örnek vererek gördükleri faydayı belirtmiş,
kimyasal tahlilinin yapılmasını tavsiye etmiştir.[39]
Salomon-Calvi ve Kleinsorge, Anadolu’da kalsiyum hidrokarbonatlı
sular bulunduğundan da bahsetmişlerdir. Travertenleri yaratan karstik
alanlardan çıkan sular; bünyesindeki kireç çözeltisi, buharlaşma ve
sudaki karbondioksitin ayrışması sonucu, çökelerek bu görünümü
oluşturmaktadır. Bu kategoride onlar tarafından dört ayrı yer incelenmiştir:
Ilıcapınar (W. Salomon-Calvi, H. Kleinsorge ve W. Düsenberg)
Afyon-Karahisar mıntıkası (W. Salomon Calvi)
Çankırı Eskipınar İmanlar köyü (H. Kleinsorge ve W. Düsenberg)
Çerkeş Cavundur kaynakları (H. Kleinsorge, W. Düsenberg)
Konya Ilıcapınar: Salomon-Calvi, Kleinsorge ve Düsenberg ile birlikte
gezdikleri Tuzgölü ve Cihanbeyli’nin güneyinde bulunan Ilıcapınar’ın
suyunun kokusuz, ama çok denecek şekilde gaz kabarcıkları içerdiği,
bileşimini bilmedikleri söylenmektedir.[40] Afyonkarahisar: Bu bölgeyi
inceleyen Salomon-Calvi, Afyonkarahisar’a 20 km. uzaklıktaki Hamam
istasyonunda bir kaplıca ve bunun 1,5 km. ötesinde Kızılay Maden Suyu’nun
kullanıldığı kaynaklar bulunduğunu belirtmiştir. 1937 yılında alınan
örnek çok bekletilerek tahlil yapılabildiğinden, kükürt saptanmamış olsa
da yerindeki kokusunun kükürt barındırdığı açıklanmıştır.[41] Bu kaynak
civarında karbonatlı sudan beyazlaşmış alanlar vardır. Hamama ve
Maden Suyuna ait Merkez Hıfzısıhha Müessesesi Müdürü Dr. Scheller’in
yaptığı iki tahlil sonucu da verilmiştir. Bu kadar yumuşak bir suyun bu
denli kalsiyum hidrokarbonat içermesi dikkatlerini çekmiştir. Tadının
güzelliğinin madenlerin azlığından kaynaklandığı düşünülmüştür. Kızılay
Maden Sularının kaptajının yüzeysel sondajlarla ıslah edilebileceği,
böylelikle su miktarının artırılabileceği tavsiye edilmiştir. Gecik Hamamı
denilen yer vadi yamacında olup, burada 60 derecede kaynaklar
çıkmaktadır. Bunlardan birine çelik, diğerine kükürt denilmektedir. Banyo
binasındaki üçüncü kaynakta bol hava kabarcığı bulunması, karbondioksit
ihtiva ettiğini düşündürmektedir. Burada bir soğuk su kaynağı da
39 “a.g.m.”, s. 21-22.
40 “a.g.m.”, s. 23-24.
41 “a.g.m.”, s. 33-34.
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bulunmaktadır, ki onun kuvvetli diyare yaptığı bildirilmiştir. Ana kaynağın
suyu tuzludur. Burada kendileri tarafından alınan örnekler, Dr. Scheller
tarafından tahlil edilmiş ve sonuçları burada verilmiştir. Bu kaynakların
hepsinde kükürtün bol olduğu, maden oranlarının farklılık gösterdiği
anlaşılmıştır.[42] Değirmen Kaynağı ve Uyuzhamamı (Araplıdere):
Afyon-Kütahya yolu üzerinde Değirmen’deki sırtların en yükseğinden
bir kaynak çıkmaktadır. Suyu o kadar sıcaktır ki, halk içinde yumurta
pişirmektedir. Suyun biraz H2S koktuğu, CO ihtiva ettiği anlaşılmışsa
da tahlil raporu bulunamamıştır. Yine alınan örneklere Dr. Scheller’in
yaptığı tahlillerin sonuçları verilmiştir. Burada başka kaynaklar da
saptanmıştır. Bu kaynakların hepsine birden Uyuz Hamam denmektedir.[43]
Ömer Hamamı: Gecikhamam-Afyon yolunda, Gecikhamam’dan 1,5 saat
uzaktadır. Kaynağın saniyede 1,7 litre su akıttığı, hararetinin 55 derece
olduğu belirtilmiştir. Civarda karbonatlı sudan beyazlaşmış alanlar vardır.
Bu ılıcaya özellikle romatizmalıların geldiği işitilmiştir. Suyu yine Dr.
Scheller’e tahlil ettirilerek açıklanmıştır.[44] Salomon-Calvi Kızılay Maden
Suyu Müessesesi Müdürü’nü ziyaretinde kendisine 10.8.1934 tarihli,
Türkiye’de Balneoloji konusunda Dr. Benatt tarafından hazırlanmış bir
rapor gösterildiğinde bu rapordan Afyonkarahisar bölgesinde güneyde
olduğu söylenen Kızılkilise hamamları ile Afyon’a dört saat mesafede
Seydilon’daki Avşar Membalarından haberi olmuştur.
Çankırı Eskipınar İmanlar Köyü Kaynakları: Kleinsorge ve Düsenberg
tarafından gezilmiştir. Burada karşılaşılan üç kaynağın suyu sıcak,
dördüncüsünün aşırı sıcaktır. Bu kaynakların sularının tahlil edilmediği,
şifalı etkisi bakımından da bilgi sahibi olmadıkları belirtilmiştir. Civarında
maden sularına da rastlamışlardır. Burayı az bir çabayla önemli bir kür
yeri haline getirmeyi mümkün gördüklerini açıklamışlardır. Melekçeköy
Kaynakları: Çubuk ovasının batısında, Dumlupınar’ın kuzeyindeki
Melekçe Kleinsorge tarafından suyu bol ve ılık bir kaynak görülmüştür.
Yine burada eski bir hamam binasının enkazına rastlanmıştır. Su
miktarının saniyede 1-2 litre olduğu anlaşılmıştır.[45] Sazak’da Yarıkçı
Hamamı: Kleinsorge ve Düsenberg tarafından gezilmiş, üç sıcak
kaynağa rastlanmıştır. Denizden yaklaşık 900 metre yükseklikte, çok
güzel bir orman içinde bulunmaktadır. Kaynakların harareti 34, 37 ve 39
derecedir. Hepsinin saniyede 2 litre su akışı olduğu tahmin edilmiş, gerek
42 “a.g.m.”, s.27-28.
43 “a.g.m.”, s. 28-29.
44 “a.g.m.”, s. 29-30.
45 “a.g.m.”, s. 34-35.
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hararetin gerekse su miktarının iyi bir kaptajla artırılabileceği tavsiye
edilmiş, kaptaj için yüzeysel sondaj önerilmiştir.[46] Çankırı ilinin Çerkeş
kazasının Cavundur Kaynakları: Kleinsorge ve Düsenberg tarafından
gezilmiştir. Hepsi kalsiyum hidrokarbonatlı ve gaz çıkaran birçok küçük
ve bir de büyük soğuk tuzlu sulu kaynak görüldüğü anlatılmıştır. Burada
işlek hamamlar vardır. Ziyaretleri esnasında büyük kaynağa banyo
yapmaya gelen 15 kişi ile karşılaştıkları, ancak şifalı etkisi hakkında bilgi
alamadıkları da belirtilmiştir. Suyun tadı tuzludur, bir miktar karbonik asit
içermektedir. Yöre halkı un yoğurmakta da kullanmıştır. Ancak suya ait bir
tahlilin bulunmadığı da belirtilmiştir.[47] Kırşehir ılıcaları: Salomon Calvi
ve Kleinsorge tarafından gezilmiştir. Kırşehir’in güneyinde 230 metre
devam eden kalsiyum hidrokarbonatlı tepenin güneyinde bulunan hamam
içinde kayalardan yapılı iki banyoluk bulunduğu, suyunun hararetinin 40
derece olduğu belirtilmiştir. Dr. Scheller tarafından hazırlanmış bir tahlil
raporu vardır. Burada da suyun miktar ve ısısını artırmak için öneride
bulunmuştur.[48] Ankara Malıköy Ilıcası: Salomon-Calvi ve Kleinsorge
tarafından gezilmiş, burada suyu çok bol bir ılıca görülmüştür. Kaynağın
saniyede 5 litreden fazla su verdiği tahmin edilmiştir. Dr. Scheller’e
Malıköy kaplıcalarının da tahlili yaptırılmıştır. 1937 yılında alınan örnek
çok bekletilerek tahlil yapılabildiğinden, kükürt saptanmamış olsa da
yerindeki kokusunun kükürt barındırdığı açıklanmıştır. Suyun müshil
etkisi olduğundan, halkın bu suyu içme kürü ya da banyo kürleri şeklinde
kullandığından, cilt hastalıklarına da iyi geldiğinden bahsedilmiştir.
Ayrıca eğer yarası olan hayvanlara da bu su içirilmekte ve hayvanlara da
banyo yaptırılmaktadır.[49]

c) 1940 tarihli ‘Avrupa Şifa Membalarının Türkiye’de muadilleri
var mı?’ başlıklı makale
Salomon Calvi bu makalesinde[50], Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın kaplıca
zenginliği konusuna eğildiği ve 1934 yılında gerçekleştirilen V. Milli Tıp
Kongresi’nde ülkenin şifalı sularının etraﬂıca incelendiğini belirtip, bu
konuda etraﬂı çalışmaları olan Rıza R. Reman[51], Kerim Ömer Çağlar,
46 “a.g.m.”, s. 35.
47 “a.g.m.”, s. 35-36.
48 “a.g.m.”, s. 37-38.
49 “a.g.m.”, s. 33-34.
50 Salomon-Calvi, “Avrupa şifalı su kaynaklarının Türkiye’de emsalleri var mı?”, Bkz. dipnot 16.
51 R. Reman, “Thermal- und Mineralquellen der Türkei und Badewesen bei der Türken”,
Balneologe, 1938, (5) 7, s. 295-307.
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Hıfzısıhha Enstitüsü’nden Dr. Scheller ve Dr. Kleinsorge’nin adlarını
zikretmiştir. Kendisi bu kaynakların tedavi bakımından önemini anlamak
için Alman ve Avusturya kaplıcaları hakkındaki kitaplara ve Strasser,
Kisch ve Sommer’in ‘Handbuch der klinischen Hydro-Balneo- und
Klimatothrepie/ Hidro-, Balneo ve Klimaoterapi]’ kitabına başvurduğunu
söyledikten sonra, her ne kadar önemli miktarda termal kaynak suyu
incelense de genellikle Na, K, Ca ve Mg gibi bazı değerlerinin dikkate
alınmaksızın yapılan analizlerin tedavi bakımından yeterince ﬁkir
vermeyeceğini, L. Fresenius’un ‘Mineralli sularda eser miktarda bulunan
maddelerin önemi’[52] başlıklı makalenin buna dikkat çektiğini açıklamış
ve onun makalenin girişinde yer alan bilimsel balneoloji tariﬁne yer
vermiştir: ‘Şifa kaynağını takip ve esasını incelemek, öncelikle fen bilimciye
aittir. Bu şekilde elde edilen bilgi, hekime şifa kaynağını çeşitli şekillerde
kullanma imkanını sağlamalıdır.’ Kendisi makalesinde Türkiye’deki
termal kaynakların Avrupa’dakilere benzerliğini göstermiş olsa da
tıbbi incelemelerinin eksik olduğunun bilinmesini istemiştir. Avrupa’da
arterioskleroz tedavisinde önemli bulunan Wiessee ve Tölz iyotlu
kaynaklarının muadilini Türkiye’de gösteremediğini, çünkü Türkiye’de
yapılan su analizlerinde iyot aranmadığını belirtmiştir. Daha sonra
Türkiye’de görülen termal suları çeşitli gruplara ayırmış ve Avrupa’daki
benzerlerinden bazılarının kimyasal analizlerini tablolarda mukayese
ederek göstermiştir.

d) 1940 tarihli ‘Ankara’nın Dört Kaplıcası’ başlıklı makale
Salomon Calvi bu makalesinin[53] girişinde Ankara’nın içinde, başka bir
yere giderek gecelemek zorunda kalınmadan ulaşılan kaplıcalardan
bahsedeceğini, bu nedenle Haymana, Kızılcahamam (Yabanabat),
Seyhamam, Melekçeköy ve Bucik kaplıcalarına değinmeyeceğini
belirtmiştir. ‘Ankara’da yaşayanların gün içinde ulaşıp evlerine
dönebilecekleri’ dediği dört kaynağı ele almıştır: 1) Numune Hastanesi
magnezyum sülfatlı soğuk kaynağı: Avrupa’da benzer suları akciğer iltihabı,
safra kesesi hastalıklarında, müzmin kabız, semen, varis tedavilerinde
kullandıklarını belirtmiştir. 2) Orman Çiftliği’nin tuzlu kaynağı: Alkali
sülfatik bir membadır. Avrupa’da bu tür kaynakların çocuklardaki kemik
hastalıkları, kansızlık, sindirim sistemi hastalıkları, varis, romatizma,
cilt hastalıklarında şifa verdiğini söylemiştir. 3) Orman Çiftliği’nin alkali
52 L. Fresenius, “Über die Bedeutung der in Mineralwassern in geringen Mengen vorhandenen
Stoﬀe”, Balneologe 1934, 1 s. 33-39.
53 Salomon-Calvi, “Ankara’nın Dört Kaplıcası”, Bkz. dipnot 14.
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karbonik asitli kaynağı: Bu kaynak, Avrupa’nın meşhur Ems, Fachingen,
Vich kaynak gruplarına ait olduğu, Avrupa’da solunum ve sindirim organı
hastalıkları, ciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi rahatsızlıkların
tedavisinde kullanılmaktadır. Bu maden suyunun şişelenebileceği gibi,
tuzundan yapılan tabletlerin Ems banyolarında olduğu gibi satılabileceğini
belirtmiştir. Bu suyu kısmen Afyonkarahisar maden suyuna benzetmiştir.
Su içinde 9 gramdan fazla madde bulunması, sofra suyu olarak
kullanılmasına manidir. 4) Malıköy alkali kükürt kaynağı: Bu ılıcanın suyu
29 derece olup, sıcak su yüzme havuzu yapılmasına yetecek kadar suyu
boldur. Bu gibi kaynakların Avrupa’da romatizma, varis, cilt hastalıkları
ve sindirim hastalıklarında kullanıldığı belirtilmiştir.

e) 1941 tarihli Karlsbad Mühlbrunnen Maden Suyuna Kimyevi
Bakımdan Çok Benzeyen Düzce-Derdin (Bolu vilayeti) Maden
Suyu Menbaı’ başlıklı makale
Salomon-Calvi bu makalesinde[54], 1940 Kasım ayında Bolu valisinin
ilgisiyle getirilen iki litrelik bir örneği M.T.A. laboratuvarlarında analiz
ettirmiş, aynı kaynağın 1934 yılında ilk kez analizini yapmış olan
Enstitüsü’nden Dr. Scheller’in sonuçlarıyla kıyaslamıştır. İki analiz raporu
birbirini doğrulamış ve Düzce-Derdin’deki Maden Suyu kaynağının Karlsbad
Mühlbrunnen kaynağına hayret edilecek kadar benzediği anlaşılmıştır.[55]
Karlsbad kaynağı ve bu kaynağa çok benzeyen, bu nedenle ‘Güney
Almanya’nın Karlsbad’ı’ denen Mergentheim Karlsquelle kaynağının
analiz sonuçları da Düzce-Derdin kaynağı analizi ile birlikte aynı tabloda
gösterilmiştir. Türk kaynağında onlara nazaran sadece klorun daha az
olduğu saptanmıştır. Kimyasal olarak diğer maddeler arasındaki fark
çok azdır. Almanya’da Mergentheim kaynağının karaciğer, kum, semen,
romatizma, şeker hastalığı, kadın hastalıkları, kronik mide ve bağırsak
hastalıkları gibi hastalıklara iyi geldiği kabul edilmekte, suyu içme, banyo
ya da duş için kullanılmaktadır. Karlsbad kaynaklarının ise rahimdeki
venöz dolaşım bozukluklarına, karaciğer, şeker, artrit, mesane iltihabı ve
idrar katılaşması, böbrek hastalıkları, romatizma, semen ve özellikle safra
kesesi hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Salomon Calvi, kimyasal
benzerliğe dayalı olarak, Düzce-Derdin kaynağının, suyunun özelliği
bakımından Karlsbad etkisini göstereceği kanaatinde olduğunu, jeolojik ve
tıbbi açıdan bir an önce incelenmesinin çok yerinde olacağını belirtmiştir.
54 Salomon-Calvi, “Karlsbad-Mühlbrunnen Maden Suyu’na Kimyevi Bakımdan Çok Benzeyen
Düzce-Derdin (Bolu Vilayeti) Maden Suyu Menbaası”, Bkz. Dipnot 18.
55 Scheller, “Türkiye’nin maden suları” [Über türkische Mineralwasser]. Bkz. dipnot 20.
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TÜRKİYE TERMAL SULARININ ARAŞTIRILMASINA KATKILARI
ARIN NAMAL

Yine Anadolu’nun birçok yerinde Karlsbad ve Düzce kategorisinde
kaynaklar bulunduğunu söyleyerek Denizli Sarayköy Tekke Kokarhamam
Suyu ile İnatlıhamam Suyunu örnek göstermiş, her ikisinin Karlsbad’daki
en sıcak kaynaklardan daha sıcak olduğuna işaret etmiştir. Beypazarı
Suyu’nun da kısmen Karlsbad’a benzediği, ama esas benzerlik gösterenin
Düzce-Derdin olduğu belirtilmiştir.

Sonuç
Almanya Heidelberg’de şöhretli bir jeoloji hocası olarak bir termal kaynak
keşfeden Salomon-Calvi, 1934 yılında görev almak üzere ülkemize
geldiğinde, termal suların ülke ekonomisi ve insan sağlığı için taşıdıkları
önem konusunda geniş bir vizyona sahipti. Henüz on yaşına ulaşmış ve
ileriye koşan Cumhuriyetimiz’in hedeﬂerinden olan yol, baraj, liman,
büyük yapıların inşa edilebilmesinde çok önem taşıyan jeolojik etütlerin
yapılabilmesi için büyük bir gayret ortaya koyarken, bu araştırmaları
içinde fark ettiği termal su zenginliğimize de eğilmiş, birbiri ardına yazıp
yayınladığı kapsamlı makalelerinde, o güne kadar yapılmış tüm ciddi
araştırmaları derlemeye çalışması yanında ülkemizin batısından doğusuna
ulaşan kişisel gözlem ve incelemeleri ile termal su zenginliğimizin
ülke ekonomisi ve insan sağlığını teşvik için kullanılabilmesine dikkat
çekmeye çalışmıştır. Bu doğrultuda yayınladığı makaleler içinde, birçok
kaynağın sularının bizzat kendisinin girişimiyle Merkez Hıfzısıhha
Laboratuarları’nda yaptırdığı analiz sonuçları bulunmaktadır. Bu
suların özellikleri, Avrupa’nın ünlü şifalı suları ile mukayese edilmiş,
benzerlikler bulunduğunda bunlara vurgu yapılmıştır. Bu kimyasal
analizlerin spektrumunun yeterli olmadığına dikkat çekilmiştir. Ayrıca
birçok kaynak için gezilip incelenirken işitilmiş, halk tarafından hangi
amaçlarla kullanıldığı bilgilerine de yer verilmiş olması, tıp tarihi için de
veri oluşturmaktadır.
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Bursa Hamams from the Eyes of Western Travelers
in the 19th Century
Abstract
The lands that Ottoman Empire, which embraced various civilizations over the centuries,
lived in are treasure with its cultural richness. One of the cities that reﬂect the cultural
richness of the Ottoman Empire is the city of Bursa. With this characteristic, Bursa is
of interest to foreign travelers for centuries. We see that travelers who visited Bursa
came to the city for diﬀerent purposes. Since the 15th century, many foreign diplomats,
merchants and missionaries visited the city, especially to research the Ottoman palace
in here. And some travelers came to make geographical and archaeological researches
along with historical researches about Bursa, an important historical city. And a large
part of travelers had been in Bursa for touristic purposes. Since 15th century, the
number of foreigners, who came for visiting, has continuously increased and has
reached its peak in 19th century. When looked at the 19th century, alongside the social
life and cultural richness in the city generally, it is seen that hammams are drawing
the attention of travelers. Also, in order to prevent the possible epidemic diseases in
social city life, it was encouraged that the foreigners who came to city from outside to
go to hammams. Therefore, it was thought that hammams are important in terms of
health. Most of the travelers were stated their thoughts about hammams, which have
great importance in life as well as in terms of health. The travelers have told about
hammams, which they have found them diﬀerent, in their travel books in detail. The
physical structures of hammams, which they described as a social gathering places,
were also arose their interest. They stated that their buildings were clean and well
maintained as their waters have healing powers. The art historian travelers were also
found hammams interesting and told the architecture of the structures and their artistic
features detailed in their works. The Ottoman Empire built many hammams in Bursa.
Today, a large part of these hammams are being used as cultural centers by renovating
or they serve as true hammams.
* Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi
Anabilim Dalı
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In this paper, it is analyzed of the evaluation of hammams, which are a part of social life
in Ottoman period, through the eyes of Western travelers with using Bursa hammams
sample in 19th century. The evaluation of hammams, which are an important element
of Ottoman cultural heritage, with Western historical references will contribute to the
Bursa hammams researches.

Giriş
İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden itibaren çeşitli medeniyetlerde
hamam binaları meydana getirilmiştir. Ancak hamam bilhassa Roma
devrinde çok yaygınlaşmış ve yıkanmanın dışında eğlence yeri karakterini
de almıştır. Anadolu’da hamam geleneğine baktığımızda Türklerde
hamam, şehirlerin, yerleşim yerlerinin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur.[1]
Türk hamamları Selçuklulardan itibaren Beylikler ve Osmanlı Devleti
döneminde dini ve ticari yapılarla birlikte şehir hayatının çekirdeğini
oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa, aynı zamanda
Osmanlı hamam geleneğinin ilk oluşumlarının yaşandığı kenttir. Yüzyıllar
boyu çeşitli medeniyetlere kucak açan Osmanlı Devleti’nin bulunduğu
topraklar, kültürel zenginliği ile bir hazine niteliğindedir. Osmanlı Devleti’nin
kültürel zenginliğini yansıtan kentlerden biri de Bursa şehridir. Osmanlı
hamam geleneğinin en gözde olduğu dönemlerde, Bursa’da birbirinden
güzel hamam ve kaplıcalar inşa edilmiştir. Bu dönemde Bursa’ya gelen Evliya
Çelebi (1611-1684?) “Velhasıl Bursa, sudan ibarettir.”, demiştir.[2]
15. yüzyıldan itibaren pek çok yabancı Bursa’ya gelmiş ve şehri ziyaret
etmiştir. 15. yüzyıldan itibaren, seyahat amacıyla gelen yabancıların sayısı
sürekli artarak 19. yüzyılda doruğa ulaşmıştır. Birçok diplomat[3], tüccar[4],
din görevlisi ve ressam şehri ziyaret etmiştir.[5] Bir kısım seyyah da önemli bir
1 Semavi Eyice, “Hamam”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c. 15, Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, İstanbul 1997, s. 402.
2 Hülya Taş, “Bursa’da Hamam Kültürü ve İşlevleri”, Turkish Studies, International Periodical for
the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/8, Ankara 2015, s. 1935; Elif
Şehitoğlu, Bursa Hamamları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008, s. xi.
3 Austen Henry Layard (1817-1894) Bursa’ya gelen diplomatlardan en ünlülerinden biridir. 1817’de
Paris’te doğmuş olan Austen Henry Layard, arkeolog, çivi yazısı uzmanı, sanat tarihçisi, politikacı ve
diplomattır. 1839 yılında İstanbul’a geldikten sonra, Bursa, Kütahya, Afyon, Karaman, Silifke ve Adana’ya
gitmiştir. Bkz. Kaya Bayraktar, “Arkeolog, Bankacı, Casus, Seﬁr: Austen Henry Layard ve Osmanlı
Coğrafyası”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.12, S. 1, 2011, s. 282.
4 19. yüzyılda özellikle ipek ticareti yapmak için birçok tüccarın gelmiş olduğunu görüyoruz. Bkz. Mine
Akkuş, “19. Yüzyılda Bursa’daki İpek Ticaretini Geliştirmeye Yönelik Bir Kurum: Vapur Kumpanyası ve
Nizamnamesi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), S.
24, Ankara 2008, s. 1-20.
5 Bu seyyahlardan en ünlüsü İngiliz Elçiliği Kilisesi Rahibi olarak görev yapan Robert Walsh (1772-
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tarih kenti olan Bursa’ya tarihi araştırmaların yanında, coğraﬁ araştırmalar[6]
ve arkeolojik araştırmalar yapmak amacıyla gelmiştir.[7] Seyyahların büyük
bir kısmı da Bursa’da turistik amaçla bulunmuştur. Bursa’nın sosyal yaşamı
ve kültürel zenginliklerin yanı sıra hamamları da yüzyıllardır olduğu gibi 19.
yüzyılda da seyyahların ilgisini çekmiştir. Yüzyıllardan beri, hamamları ile
tanınan Bursa’yı ziyaret eden seyyahlar, şehre farklı amaçlarla gelmiş olsa da
görmekteyiz ki çoğu hamamlara uğramadan gitmemiştir.

1852)’dır. Walsh yanında ressam Thomas Allom (1804-1872)’la birlikte seyahatler yapmıştır. Allom, 19.
yüzyılda İstanbul ile bazı şehirler ve kasabaların resimlerini yapan İngiliz mimar ve ressamdır. (Ayrıntılı
bilgi için bkz. Semavi Eyice, “Thomas Allom”, DİA, c. 2, İstanbul 1989, s. 505; Çoğu seyyahın Doğu
seyahati sırasında en az bir kez hamama gitmesi gibi oryantalist ressamların çoğu da kariyerleri boyunca
en az bir kez hamam sahnesi resmetmiştir. Fransız oryantalist ressam Jean Leon Gérome, bu akımın ve
hamam resimlerinin en başarılı temsilcilerinden biridir. Bursa’yı da ziyaret eden Gérome, burada birçok
çizim yapmış; daha sonraki yıllarda bu çizimlerinden yararlanarak tablolar üretmiştir. Bkz. Elvan Topallı,
“Oryantalist Ressam Jean Leon Gérome’un Bursa da Büyük Hamam Tablosunun Düşündürdükleri”, Sağlık
ve Su Kültürü, Ed. Arın Namal, Ayşegül Demirhan Erdemir, Bozena Plonka Syroka, Reis Dijital Baskı
Sistemleri, İstanbul 2014, s. 133-134.
6 İlm-i arza ait incelemelerde bulunmak ve fotoğraﬂa resimler çıkarmak üzere Bursa ve çevresine
gelecek olan Alman araştırmacıya izin verilmiştir (Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi (BOA), İrade
Hariciye (İ.HR.) nr. 366-51).

7 19. yüzyılda Bursa’ya birçok seyyah arkeolojik araştırma yapmak için gelmiştir. Bunlardan en
bilinenlerinden biri İngiliz William Mitchel Ramsay (1851-1939)’dir. Ramsay Bursa’yı görmek ve önemli

değerdeki eski eser ve binaların fotoğraf veya boya ile resimlerini almak isteğinde bulunmuştur.
Seyahat sırasında, teshilat-ı lazıme için İngiltere Elçiliği’nden Hariciye Nezareti’ne gelen yazı ile
padişahın izin vermesi istenmiştir. BOA, İ.HR. nr. 388-26. Osmanlı Devleti’ne hem gezmek hem de

araştırma yapmak amacıyla gelen arkeologların sayısı oldukça fazladır. 19. yüzyılda özellikle Anadolu’ya
gelen arkeologlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Burcu Kutlu Dilbaz, “Anadolu’daki Arkeolojik Kazılar
(1860-1910)”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul
2014; Ayrıca bkz. Burcu Kutlu Dilbaz, Osmanlı Devleti’nin Arkeoloji Politikası, Okur Tarih, İstanbul 2018.
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Görsel - 1 “Yeni Kaplıca”
(Norman Mosley Penzer, The Harem, Philadelphia: JB Lippincott, Philadelphia 1892, s. 230)

Batılı Seyyahlar ve Bursa’da Hamam Kültürü

Bursa’da ilk hamamlar Romalılar tarafından inşa edilmiş ve Bizanslılar
döneminde de hamamlar kullanılmıştır. Osmanlı Devleti kurulduktan
sonra Bursa’da çok sayıda hamamlar yapılmıştır. Gerek iyi gelir getirmesi,
gerekse İslam’ın temizliğe verdiği önem ve bulunduğu merkezdeki
camiye cemaat çekmesi gibi faydaları sebebiyle hamam yapımına önem
verilmiştir. Tarih içinde Bursa’da elliden fazla halk hamamı yapılmıştır.[8]
Bu hamamlar mimarisiyle dikkat çekmiş, bakımlı ve temiz olmasıyla ilgi
görmüştür. Zamanla hamamlar tahribe uğrasa da onarılmış ve yeniden
kullanılmak üzere tamir edilmiştir.[9] Bu tahriplerin en etkili olanları ise
Bursa’da meydana gelen depremler olmuştur. Depremler hamamlara
oldukça zarar vermiştir. Özellikle yıkım gücü büyük olan depremlerden
sonra hamamların kullanılması için tamir edilmesi gerekmiştir. 1855

8 Şehitoğlu, Bursa Hamamları, s.26-27.

9 19. yüzyılda Demirtaş Hamamı yüzyıllardır ayakta kalmasına rağmen, bakımsız
olmasından dolayı kullanılamamaktadır. Bu hamamın tamir edilerek yeniden kullanılmaya
başlandığını görüyoruz. Bkz. BOA, Şura-yı Devlet (ŞD.) nr. 2413/1. Daha sonra depo
olarak kullanılmak üzere Alay Kumandanlığı’na verilen hamam, 1930’lu yıllarda gaz
deposu olarak kullanılmış ve 1970-71 yıllarında yeniden onarılmıştır. Son olarak 1987’de
onarılan hamam hizmete açılarak kullanılmıştır. Bkz. Şehitoğlu, Bursa Hamamları, s.82-83.
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depremi buna en iyi örnektir.[10] Depremden sonra Eski Kaplıca ve Çekirge
kaynak sularının arttığı gözlemlenmiştir.[11]
Osmanlı
Devleti’nin
hamamlara
özen
gösterdiğini
çıkarılan
kanunnamelerde de görmekteyiz. Özellikle Celalzade’nin kaleme aldığı
kanunnamede hamamların temizliği hakkında maddeler de vardır.
Mesela, hamamcıların hamamı temiz tutması, hamam suyunun ılık
ve hamamın sıcak olması, tasların kalaylı peştamalların temiz olması
gerektiği bildirilir. Ayrıca tellakların da vazifelerini iyi yapmasının
gerekliliği vurgulanmıştır.[12] 19. yüzyıla baktığımızda da Osmanlı
Devleti’nin hamamların temizliğine dikkat ettiğini görmekteyiz. Dönem
dönem hamamların teftiş edilerek, buralardan kötü kokuların çıkmaması
için temizliklerine önem verilmiştir.[13] Hamamların temizliğine dikkat

Görsel - 2 “Bursa’da Çekirge’de Eski Kaplıca”
(İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yıldız Albümü No: 90449/39)
10 1855’te Bursa’da meydana gelen deprem sonrasında Bursa’da Yeni Kaplıca ve Kara
Mustafa Paşa Kaplıcası oldukça hasar almıştır. Yeniden kullanımı için tamir edilmesi
uygun görülmüştür. Bkz. BOA, Sadaret Mektubi Kalemi Nezaret ve Deva’ir Evrakı (A.
MKT. NZD.) nr. 157/45.
11 BOA, Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evrakı (A. MKT. MHM.) nr. 414-89.

12 Süheyl Ünver, “Türk Hamamı”, Belleten, c. 37, S. 145, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1973, s.92.
13 BOA, İrade Hususi (İ. HUS.) nr. 1/2.
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edilmesinin yanı sıra, güvenli yerler olması için de çalışılmıştır. Hamamlara
giden insanların güvenliği de düşünülmüş, şehirden uzakta, dağlarda,
merkezden uzak noktalarda bulunan hamamların yakınlarına karakollar
yapılmıştır.[14]
Yapısal olarak Bursa’daki Osmanlı dönemi hamamlarını baktığımızda,
içinde bulundukları ve hizmet ettikleri kent dokusu parçasına göre, dört
gruba ayırabiliriz. Bunlar külliye hamamları, çarşı hamamları, mahalle
hamamları ve kaplıcalardır. Külliye hamamları, kentin ana gelişme
noktalarını belirleyen yapılar olan külliyeler içinde kurulmuştur. Çarşı
hamamları, kentin merkezinde ve zamanla çevresine doğru yayılan
ticaret bölgelerinde kurulmuştur. Mahalle hamamları, çarşı ve külliyeler
etrafında gelişen mahallelerde kurulmuştur. Kaplıcalar ise sıcak su kaynak
bölgelerinde, yıkanma ve tedavi için kurulmuştur.[15] Böylece hamamlar,
temizliği, güvenliği ve mimari yapısıyla, seyyahların gezdiği, kullandığı
ve seyahatnamelerinde anlattıkları yerler olmuştur. Ayrıca tedavi edici
özelliği ile de talep edilmiştir.[16]
Yüzyıllardır Anadolu’yu dolaşan gezginler ünlü Bursa hamamlarını ziyaret
etmişler ve buradaki izlenimlerini yazılara aktararak hayranlıklarını
belirtmişlerdir. Ortaçağ’ın değerli Müslüman seyyahı İbn Battuta (13041368/69)’dan[17], Türk tarihinin değerli seyyahı Evliya Çelebi (16111684?)’ye[18], Polonyalı seyyah Simeon (1584-?)’dan[19], Fransız Jean
Thevonot (1633-1667)’a kadar birçok yerli yabancı gezgin Bursa’yı ziyaret
etmiş ve seyahatnamelerinde Bursa hamamlarından bahsetmiştir.[20]
14 Yalova’da dağ hamamlarına giden yola bir Piyade Karakolhanesi yapılmış, böylece hamama
gidenlerin emniyet altında olması amaçlanmıştır. Ayrıca birlikte hareket edebilmeleri için yol
üzerine bir de süvari karakolhanesi yapılmıştır. Bkz. BOA, İrade Askeri (İ. AS.) nr. 18/38.
15 Şehitoğlu, Bursa Hamamları, s.27.
16 Klasik Osmanlı tıbbına göre hamam hem beden hem de ruh için en iyi ilaçtır. Hamam ve
sağlığa etkisi hakkında bilgi için bkz. Nil Sarı, “Türkçe Tıp Yazmalarına Göre Hamam ve Sağlığa
Etkisi”, Sağlık ve Su Kültürü, Ed. Arın Namal, Ayşegül Demirhan Erdemir, Bozena Plonka Syroka,
Reis Dijital Baskı Sistemleri, İstanbul 2014, s. 161-169.
17 Said Aykut, “İbn Battuta”, DİA, c. 19, İstanbul 1999, s. 361-368.
18 Mücteba İlgürel, “Evliya Çelebi”, DİA, c. 11, İstanbul 1995 s. 529-533.
19 Kasım Ertaş, “Ermeni Seyyah Polonyalı Simeon’un gözüyle 17. yüzyıl Osmanlı Toplumu”,
I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Karabük Üniversitesi Yayınları,
Karabük 2018, s. 563-568. Osmanlı Devleti’ne farklı sebeplerle gelen bazı Polonyalı seyyahlar,
diplomatlar ve sanatçılar da Osmanlı toplumunda su ve suyun sağlık üzerine etkisi ile ilgili
hatıratlarında veya seyahatnamelerinde birtakım bilgiler vermiştir. Bkz. Hacer Topaktaş Üstüner,
“Avrupa’dan Başka Bir Dünya Polonyalı Seyyah Jan Potocki’nin Anlatımında İstanbul ve Mısır
(1784)”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, sy. 30, 2016/2, 2019, s. 65-87.
20 Jean Thevenot, Thevenot Seyahatnamesi, Ed. Stefanos Yerasimos, çev. Ali Berktay, Kitap Yayınevi,
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Özellikle Batılı seyyahların 19. yüzyılda Bursa’ya ziyaretlerinin arttığını
ve seyahatnamelerinde hamamlara geniş yer verdiğini görüyoruz.
Hatta bu seyyahların çoğunun Bursa hamamlarını görmek için geldiğini
söyleyebiliriz.[21]

Görsel - 3 “Jean Jacques François Le Barbier’in Çizimiyle Hamam”
(Norman Mosley Penzer, The Harem, Philadelphia:
JB Lippincott, Philadelphia 1892, s. 212-213)

Batılı Seyyahların Bursa Hamamlarına İlgisi
Osmanlı topraklarında dolaşan Batılı seyyahlar burada çok yaygın olan
hamam kültürüne ilgi göstermişler. Bilmedikleri ve alışamadıkları bir şey
olan hamam, mimarisi ve burada yapılan işlemleri ilgilerini çekmiştir.
Hamamlar hakkındaki izlenimlerini eserlerinde yazmışlardır.[22] Bu
nedenle Bursa şehri, dünyanın dört bir yanından hamamlarının ününü
duyup gelen insanlara ev sahipliği yapmıştır.
İstanbul 2014.
21 Nurşen Günaydın-Raif Kaplanoğlu, Seyahatnamelerde Bursa, Bursa Ticaret Borsası Yayınları,
Bursa 2000, s. 17.
22 Eyice, “Hamam”, s. 428.
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Seyyahların çoğu, kendilerine oldukça farklı gelen hamamları
seyahatnamelerinde detaylı olarak anlatmışlardır. Sağlık açısından
olduğu kadar, sosyal hayatta da önemli bir yere sahip hamamlarla ilgili
düşüncelerini belirtmişlerdir.
1834’te Bursa’ya gelen Fransız mimar, arkeolog ve gezgin Charles
Texier (1802-1871), Bursa hamamlarına ilgi duymuş ve incelemiştir.
Charles Texier Bursa hamamlarını Küçük Asya adlı eserinde uzunca
anlatmıştır.[23] İlk olarak Bursa hamamlarının kısa tarihçesine değinmiş,
Roma döneminde, Bizanslılar zamanında ve Osmanlı Devleti’nde Bursa
hamamları hakkında bilgi vermiştir. Hamamların mimarisinden ve
sanat tarihi açısından öneminden söz etmiştir. Bursa’da hamam kültürü
ve geleneklerinden bahsetmiş ve son olarak da hamamlar hakkında
kendi izlenimlerini aktarmıştır. Özellikle Bursa hamamlarının tedavi
edici özelliğini şöyle vurgulamıştır:
“Bursa hamamlarında yapılan tedavilere ilişkin bütün masalları aktarmak
için bir kuş olmalı idi; fakat bizzat kendimiz şahit olduğumuz bir rivayeti
anlatmadan geçemeyeceğiz. Yeni Kaplıca hamamında ağrıları geçirmek için bir
taş var imiş. Yaklaşık otuz santimetre çapında serpantin türünden beyaz bir
yarım karpuz şeklinde olan bu taşın, altı yassı ve üstü yuvarlakmış ve bu tümsek
tarafında, içinde bir kurşun parçası kalmış bir deliği varmış. Koleksiyonlarda
eski terazileri görmüş olanlar, bu taşın da o türden olduğuna şüphe etmezler.
Bu taşın özelliği, vücudun ağrı olan her neresine konulsa o ağrıyı yok etmesi
imiş.”[24]
Bursa hamamlarından bahseden bir diğer seyyah, 1835’te Osmanlı
Devleti topraklarını ziyarete gelen ve burada 9 ay kalan İngiliz seyyah
Julia Pardoe (1806-1862)’dur. Pardoe Bursa’daki hamamları gezmiş ve
hamamlar hakkındaki izlenimlerini 1837 yılında yayınladığı kitabında
ayrıntılı olarak anlatmıştır. Bursa’da ilk olarak Büyük Kaplıca’ya gitmiş,
hamamın yapısını, sularını ve burada insanların nasıl yıkandığını
anlatmıştır. Daha sonra Keramet Kaplıcası’na gittiğini ve burada bir
23 Charles Texier’in 1833-34 yıllarındaki gezi notlarını da kapsayan ve 1843’deki gezisinden
sonra, yeni bulgularla zenginleştirilerek 1862 ve 1882’de iki defa basılan “Asie Mineure” son
derece geniş olarak hazırlanmış bir eserdir. Bursa’nın sıcak sularını ve hamamlarını kitabında
detaylı bir şekilde anlatmıştır. Bkz. Charles Texier, Asie Mineure, Description Géographique et
Archéologieque, Typographie de Firmin Didot Freres, Paris 1862, pp. 122-125.
24 Charles Texier, Asie Mineure, Description Géographique et Archéologieque, s. 124-125. Charles
Texier’in bu eseri daha sonra Türkçe olarak da basılmıştır. Charles Texier, Küçük Asya: Coğrafyası,
Tarihi ve Kültürü, çev. Ali Suat, C. I, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara
2002, s. 205-210.
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gece kalan hastanın, hastalığı ne olursa olsun iyileşeceğini duyduğunu
söylemiştir. Fakat bunu deneyen hiç kimseye rastlamadığını belirtir.
Genel olarak bilgi verdikten sonra bursa hamamlarından şöyle bahseder:
“Bursa’nın akar sıcak suları pek çoktur. Ama aralarında sıcaklık
değişir. Hastalıkları kronik duruma gelen kişilerin gittikleri sular, öteki
hastaların gittikleri yerlerdeki sulardan daha sıcaktır. Bunların en sıcağı,
iki dakikada bir yumurtayı pişirir. Bir bölümü de ılıktır. Hepsinde
değişik madenler vardır. Büyük havuzu dolduran suda kükürt çoktur.”
Pardoe daha sonra Bursa’nın Çekirge semtini anlatır: “Çekirge’de birçok
evlerde kaplıca suyu vardır. Bunlar, her ne kadar bakımsızlarsa da
kaplıca mevsiminde iyi kira getirirler. Bu evleri, çoğunlukla ekonomik
durumu yerinde olan Rumlarla, Avrupalılar kiralarlar. Çekirge’nin
bulunduğu yer, olağanüstü güzel bir yerdir.”[25]
Bursa’ya gelip hamamları hakkında bilgi veren bir diğer seyyah da
İsviçreli mimar Gaspare Trajano Fossati (1809-1883)’dir. Fosatti, Rusya’nın
siparişi üzerine 1837’de bir elçilik binası yapmak üzere İstanbul’a gelen
İsviçreli mimardır.[26] Fossati mimarlık yanında Türk hamamları ile çok
ilgilenmiştir. Bir dönem Bursa’ya da giderek burada Çekirge’de Mustafa
Paşa Kaplıcası’nın planını çizmiştir. İsviçre’de Bellinzona’daki arşivinde
Türk hamamlarından ilham alınmak suretiyle Fossati’nin tasarladığı bir
hamamın planı ile kesitine rastlanmıştır.[27]
İngiliz Elçiliği Kilisesi Rahibi olarak görev yapan Robert Walsh (17721852), Bursa hamamlarıyla ilgili gözlemlerini belirten bir diğer seyyahtır.
Walsh ressam Thomas Allom (1804-1872) ile birlikte geziler yapar.
Bu geziler sonucunda, Allom’un gravürleriyle zenginleşen, bir kitap
yayınlar.[28] 1838 yılında yayınlanan kitapta, bursa hamamları ile ilgili
şöyle demektedir;
“Buz gibi kar sularının arasında güçlü bir akıntıyla fışkıran kaynama
derecesinde sıcak su çıkar topraktan. Bu sular, üzerinde dünyanın en soylu
25 Julia Pardoe, The City of the Sultan and Domestic Manners of Turks, in 1836, vol. II, Henry Colburn,
Publisher, London 1836, s. 55-59; Günaydın-Kaplanoğlu, Seyahatnamelerde Bursa, s. 93-94.
26 Gaspare Trajano Fossati, İstanbul’da başta Ayasofya’nın tamiri olmak üzere birçok bina
yapmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Semavi Eyice, “Gaspare Trajano Fossati”, DİA, c. 13, İstanbul
1996, s. 170-173.
27 Eyice, “Hamam”, s. 428.
28 Robert Walsh’ın 1838’de yayınladığı kitabında, Uludağ’a, Emir Sultan Camii’sine ve Bursa
hamamlarına geniş yer vermiştir. Bkz. Thomas Allom, Robert Walsh, Constantinople and the
Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, Vol. I, Fisher, Son&Co, London 1838, s. 28-37.
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hamamlarını oluşturan ulu kubbelerin yükseldiği mermer havuzlarda
toplanır. En zorunlu ve vazgeçilmez ödevi vücudunu yıkamak olan bu
halk için böylesine özgün ve sürekli cazibeleriyle bu kentin terkedilmiş
diğer başkentlerin yazgısından kurtulmasında şaşılacak bir şey yok.
Derler ki: Doğa, Bursa’yı sanki Türkler için yaratmış. Onun için Bursa
Avrupa’daki başkentten bugün daha güzeldir.”[29]
Bursa’yı ve sularını tanımladıktan sonra, hamamların muhteşem
olduğunu söyleyerek hayranlığını ifade eder.

Görsel - 4: “Erkekler Hamamı”
(Thomas Allom, Robert Walsh, Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia
Minor, Vol. I, Fisher, Son&Co, London 1838, s.34-35)

Bursa’nın hamamlarından etkilenen seyyahlardan bir diğeri de
Avusturyalı Doktor Charles Ambroise Bernard (1808-1844)’dır. Bernard
1838 ile 1843 yılları arasında Sultan Mahmud zamanında Galatasaray
Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de öğretmenlik yapmak üzere
Viyana’dan davet edilmiştir. Bernard, ülkede bulunduğu süre içerisinde
tıp alanında yaptığı pek çok yenilik yanında, sağlık için doğal kaynakların
incelenmesine yönelmiştir. Bundan dolayı Yalova ve Bursa kaplıcalarını
29 Günaydın-Kaplanoğlu, Seyahatnamelerde Bursa, s. 104.
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incelemiş, buralarda uzun süreler kalarak incelemelerde bulunmuştur.
Bernard, Bursa ve Yalova Kaplıcalarında, çevresel faktörlerle birlikte
bilimsel incelemeleri gerçekleştirerek 1842’de Fransızca yazdığı “Les
Bains de Brousse” isimli kitabı çıkmıştır.[30] Bu eser Osmanlı Devleti’nde
hamamları anlatan ilk kaplıca risalesidir.[31] Kitabın içinde 2 Resim
ve 1 şekil vardır ve toplamda 99 sayfadır. Eser, başlıca üç kısımdan
oluşmaktadır. İlk olarak giriş bölümünde Bursa banyolarını inceleme
gereğinden söz etmekte kaplıcaların kullanımına ait bilgiler vermektedir.
İstanbul’da herkesin Bursa kaplıcalarının faydalarından bahsettiğini,
ama Bernard, bunun kendisinin ilgisini çekmediğini belirtir. Fakat 5
ay süren şiddetli göz ağrısı çekmeye başlayınca, buraya gitmeye karar
verdiğini anlatır. Burada 20 gün kalmış ve bu süre içinde eski sağlığına
kavuşmuştur. Bu nedenle bu kitabı yazdığını anlatır. Kitabın bölümleri
ise şöyledir: Birinci bölüm “Ilıcaların nasıl kullanılacağına” dair olup,
ikinci bölüm Bursa ve civarındaki sıcak su kaynaklarını anlatmaktadır.
Üçüncü ve son bölümde Bursa’daki camii ve türbeler hakkında bilgi
vermektedir. Eser yüzyıllardır tıbbın su ile kesişme noktasını göstermesi
açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.[32] Bernard bu eserinden
başka üç eser daha yayınlamıştır.[33]

30 Charles Ambroise Bernard, Les Bains de Brousse, En Bithynie (Turqui Ed’Asia), Imprimerie de
Mille Fréres, Constantinople 1842; Kitap günümüz Türkçesine 1943 yılında Rıza Ruşen Yücer
tarafından çevrilmiştir. Bkz. Charles Ambroise Bernard, Bursa Banyoları, çev. Rıza Ruşen Yücer,
Kenan Matbaası, İstanbul 1943.
31 Hülya Öztürk, Cezmi Karasu, “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’nin Kurucusu Charles
Ambroise Bernard’ın Eserleri ve Osmanlıya Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, Adli Tıp Bülteni,
Eskişehir 2014, c. 19, S. 3, s. 133.
32 Hülya Öztürk, Mekteb-i Tubbıye-i Adliye-i Şahane ve Kurucusu Charles Ambroise Bernard, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir
2009, s. 79-84; Hülya Öztürk, “Charles Ambroise Bernard’ın (1808-1844) Kaplıca Risalesi Üzerine
Bir Değerlendirme”, Osmangazi Tıp Dergisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, c. 37, S. 2, Eskişehir
2015, s. 1.
33 Bernard’ın diğer eserleri şunlardır: Elemens de Botanique a l’usage des Eleves a Recole de Medicine
Imperiale de Galata-Serai (1842); Precis de Percussion et D’auscultation a J’usage de ses leçons (1843);
Pharmacopoea Castreusis Ottomana- Pharmacopee Militaire Ottomane (1844) ayrıntılı bilgi için bkz.
Semavi Eyice, “Karl Ambros Bernard”, DİA, c. V, İstanbul 1992, s. 520-521; Ayrıca bkz. Canan
Kaya, “Osmanlı Devleti Hizmetinde Çalışan Üç Yabancı Danışman: Charles Ambroise Bernard,
Helmunt von Moltke, Guiseppe Donizetti”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir 2002.
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Görsel - 5 “Bursa’da Kükürtlü Kaplıcası”
(İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yıldız Albümü No: 90761/27)

Bursa hamamlarını anlatan bir diğer seyyah da Fransız Jean Henri
Abdolonyme Ubicini (1818-1884) 1846’da seyahat için Osmanlı Devleti’ne
gelmiştir. Bu seyahatinden sonra 1848’de Bursa ve İzmir’e ve 1855’te de
İstanbul’a gelmiş ve birkaç yıl burada kalmıştır. Ubicini bu topraklardaki
izlenimlerini anlatan sekiz tane kitap çıkartmıştır. La Turquie Actuelle adlı
kitabında, devletin yeniden yapılanması, kurumlar, saray, bürokratik ve
askerî durum anlatılırken bu konuların yanında günlük yaşam, Türkiye’de
kadının konumu, gelenek ve görenekler de büyük ölçüde kişisel
gözlemlere dayanılarak açıklanmaktadır.[34] Eserinde Bursa hamamlarını
da anlatmıştır. “Bursa’nın sahip olduğu en büyük nimet termal sularıdır.”
der. Ubicini de Bursa’daki hamam turizminden bahseder ve insanların sık
geldiği, banyo mevsimi olarak adlandırdığı, bir dönemden bahseder:
“Banyo mevsimi genellikle Mayıs’ta başlar, bir de sonbahar mevsimi
vardır. Bu tarihlerde Bursa, kimi termal sularının ününe kapılarak, kimi bir
süre sayﬁye havası içinde yaşama hevesiyle koşan kalabalık bir ziyaretçi
kitlesiyle dolup taşar. Bunlar çoğunluk İstanbullu, İzmirli, Odesalı
tüccarlar Pera Mahallesi’ndeki diplomatlar ve Orta Doğu’yu ziyaret eden
34 Ubicini, İslâm’ın Türkiye’deki hukuk düzeni ve günlük yaşayış üzerindeki etkisini inceler. Tanzimat’la
başlayan yeni yasaları değerlendirir; yasaların getirdiği yenilikleri tahlil eder; okullar, kütüphaneler, basın,
maliye, posta sistemi, ordu ve toplumsal yapı üzerinde incelemeler yapar. Ayrıntılı bilgi için bkz. Zeki
Arıkan, “Jean Henri Abdolonyme Ubicini”, DİA, c. 42, İstanbul 2012, s. 32-33.
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ender birkaç turisttir. Türkler nadiren görülür ve bu ender kişiler Bab-ı
Ali’nin memurları, yani reformcu Türklerdir.”[35]
Ubicini ayrıca Türk hamam kültürü ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade eder:
“Türk kadınlarının asıl eğlencesi hamamdır. Zaten Cuma günleri mecburidir,
öbür günler de bir şenlik partisi telakki edilmektedir. Aleladenin üstünde
bir tek harem yoktur ki, lüks dekorlu bir veya birkaç hamamı bulunmasın.
Geri kalanı umumi hamamlara gider, yiyip içerler, günün yarısını da orada
geçirirler.”[36]
Ubicini Bursa hamamlarını aynı zamanda sosyal buluşma mekanı olarak
da tanımlamaktadır.

Görsel- 6 “Türk Hamamı”
(David Urquhart, Manuel of The Turkish Bath, Ed. John Fife, London 1865)
35 Günaydın-Kaplanoğlu, Seyahatnamelerde Bursa, s. 127-128.
36 Jean Henri Abdolonyme Ubicini, 1855’de Türkiye, c. II, çev. Ayda Düz, Kervan Matbaacılık Sanayii,
İstanbul 1977, s. 104.
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Seyyahlar Bursa hamamlarıyla ilgili son derece temiz ve bakımlı
olduklarına belirtirler. Bunların yanında seyyahlar, İstanbul’daki
hamamlara nazaran Bursa’daki hamamların şifalı birçok özelliği bulunduğunu belirtirler. Bu seyyahlardan biri de Doğubilimci seyyah olan
Fransız Clement İmbault Huart (1854-1927)’tır. Huart 1891 yılında
Bursa’ya yolculuğa çıkmaya hazırlanmaktadır.[37] Yolculuk öncesinde
Bursa hakkında duyduklarından şöyle bahseder:
“İstanbul’dan Bursa’ya yapılacak bir yolculuk değişiklik yönünden
fazla bir şey getirmez, basit turistik seyahattir. Her yıl sayısız insan bu
işi başarmaktadır. Avrupa’dan gelenler klâsik Akdeniz turnesinden
sonra ellerinde Murray, Baedeker yahut Joanne rehberleri olduğu halde
buraya akın ederler. Kimi, doktor tavsiyesi üzerine şifalı sulara koşar,
diğerleri sâdece dinlenmeyi arzu eder. Bütün bu geziler Mayıs ve Eylül
ayları boyunca devam ederek İstanbul-Bursa arasında yoğun bir traﬁğe
yol açar.”
Seyahat öncesinde bu yorumları yapan Huart Bursa’da kaldıktan sonra,
söylenilenlerin doğru olduğunu kabul etmiş olacak ki Bursa’nın özellikle
hamamlarının çok olduğu Çekirge semti için “Kaplıcalar ülkesi Çekirge”
demiştir.[38]
Huart, Ubicini gibi banyo mevsiminden bahseder ve bu dönemde Bursa
hamamlarının oldukça talep edildiğini bildirir. Bu da bize genelde
seyyahların bu dönemde geldiklerini göstermektedir. Ayrıca Huart da
Pardoe ve Fosatti gibi Çekirge semtinin hamamlar bakımından zengin
olduğunu belirtmektedir. Seyyahların da dediği gibi Bursa’nın Çekirge
semtinde doğal kaynak suları bol bulunmaktadır.[39] Bu kaynak suları
hem evlerde kullanılmış hem de hamamlarda değerlendirilmiştir.[40] Bu
nedenle Çekirge semti hamamların bol olduğu ve seyyahların da uğrak
yeri olan bir semttir.[41]
37 1878’de İstanbul’daki Fransız elçiliğine tercüman olarak tayin olan Clement İmbault Huart, İstanbul’da
yirmi yıl kadar kalmıştır. İslam medeniyet ve tarihiyle yakından ilgilenmiştir. Bursa’yı da kapsayan bir
Anadolu gezisi yapmış ve bu gezisinde tuttuğu notlarını “Konia, La villle des Derviches Tourneurs,
Souvenirs d’un Voyage en Asie Mineure” adlı kitabında yayınlamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Semavi
Eyice, “Clement İmbault Huart”, DİA, c. 18, İstanbul 1998, s. 261-264
38 Günaydın-Kaplanoğlu, Seyahatnamelerde Bursa, s. 175-176.
39 Bursa’nın kaynak suları ile ilgili bkz. Gönül Cantay, “Bursa’da Sular, Kaynakları ile Kaplıcalar”, Sağlık
ve Su Kültürü, Ed. Arın Namal, Ayşegül Demirhan Erdemir, Bozena Plonka Syroka, Reis Dijital Baskı
Sistemleri, İstanbul 2014, s. 250-255.
40 BOA, Cevdet Evkaf (C.EV.) nr. 254/12990.
41 Bursa’daki sağlık turizmi ile ilgili bilgi için bkz. Yusuf Oğuzoğlu, “Bursa Çekirge’deki Eski Kaplıca
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Banyo mevsiminden bahseden bir diğer seyyah da İngiliz Georgina
Max Müller’dir. Müller Bursa hamamlarının tedavi edici yönünden
bahsederek ve özellikle Mayıs ayında gelindiğini şöyle anlatır:
“Meşhur kükürtlü ve çelikli suları görmek için şehir dışındaki kaplıcalara
gittik. Hastaların, bilhassa romatizmalıların en çok Mayıs ayında tedavi
için gidip kaldıkları bu kaplıcalı otellerden birini gezdik”.
Ayrıca seyyah, Bursa hamamlarının güzelliğinden ve kadınların bu
hamamlarda nasıl yıkandığından da bahseder.[42]
Asker ve devlet adamı Feldmareşal Helmuth von Moltke (1800-1891),
Baptistin Poujoulat, İngiliz George William Frederick Howard (1802-1864),
Fransız arkeolog Georges Perrot (1832-1914) da Bursa hamamların genel
özelliklerinden ve hamamlar hakkındaki görüşlerinden bahsederler.[43]
Konumuz gereği 19. yüzyılda Bursa’daki hamamlara gelen Batılı
seyyahlardan bahsetmekteyiz. Fakat çalışmayı yaparken görülmektedir
ki Bursa hamamları, yabancı turistlerin ilgisi kadar belki daha da fazla
yerli turistin de ilgisini çekmiştir. Osmanlı topraklarının her köşesinden
hamamlarının ününü duyup Bursa’ya gelmek isteyenler vardır.[44]

ve Kendin Sağlık Turizmi Potansiyeli”, Sağlık ve Su Kültürü, Ed. Arın Namal, Ayşegül Demirhan Erdemir,
Bozena Plonka Syroka, Reis Dijital Baskı Sistemleri, İstanbul 2014, s. 170-180.
42 Georgina Max Müller, Letters from Costantinople, Longmans, Green and Co., London 1897, s. 160161; Eser Türkçeye çevrilmiştir. Mrs. Max Müller İstanbul’dan Mektuplar, Tercüman, İstanbul 1978.
43 Helmuth von Moltke’nin Bursa hamamlarından bahsettiği eseri: Briefe über Zustande und Begebenheiten
in der Türkei aus den Jahren 1835-1839, Berlin 1841. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kemal Beydilli, “Helmuth
Von Moltke”, DİA, C 30, İstanbul 2005, s. 267-268. Baptistin Poujoulat’ın Bursa hamamlarından bahsettiği
eseri: Voyage dans L’Asie Mineure et en Mesopotamie, Paris 1840; George William Frederick Howard’ın
Bursa hamamlarından bahsettiği eseri: Diary in Greek and Turkish Waters, London 1854; Georges
Perrot’un Bursa hamamlarından bahsettiği eseri: Souvenirs D’un Voyage en Asie Mineure, Paris 1864:
Seyyahlar hakkında bilgi için bkz. Günaydın-Kaplanoğlu, Seyahatnamelerde Bursa, s. 100-149.
44 Arşiv belgelerinde birçok yerli turistin hamamlarda tedavi görmek için Bursa’ya gitmek istediğini
görüyoruz. Bunlardan bir örnek verecek olursak; Şura-yı Devlet Aza Mülazımı Ali Bey’in Haziran
1898’de, tedavi olmak için Bursa hamamlarına gitmek istediğini ve bunun için izin aldığını görüyoruz.
Bkz. İrade Hususi (İ. Hus.) nr. 65/78.
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Görsel - 7 “Bursa’da Yeni Kaplıca”
(İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yıldız Albümü No: 90449/38)

Kentin her yanına yayılmış olan hamamlarıyla meşhur Bursa’da
hamam kültürünün çok gelişmiş olmasından dolayı, halkın sürdürdüğü
gelenek ve göreneklerle bu kültürün devam ettiği görülür.[45] Tarih
boyunca hamamlar sadece temizlenilen bir yer değil, toplumsal hayatın
vazgeçilmez bir parçası olarak devam eden bir kültürün simgesidir.
İmparatorları, kraliçeleri, sultanları iyileştiren, hastalara derman olan
Bursa hamamları Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde
de kullanılmaya devam etmiştir. Roma ve Bizans’tan kalan hamamların
onarımları gerçekleştirildiği gibi yeni hamam ve kaplıcalar inşa edilerek
hamam geleneği günümüze değin sürmüştür.
Bugün Bursa’nın tarihi merkezinde 41 adet Osmanlı dönemi halk hamamı
bulunmaktadır. Bunların 14’ü mahalle hamamı, 11 tanesi kaplıca, 10 tanesi
çarşı hamamı ve 6’sı külliye hamamıdır.[46] Günümüze gelebilen Bursa
merkezindeki hamam ve kaplıcaların en tanınmışları; Sultan I. Murad
45 Bursa’da gelin hamamı, asker ve damat hamamı, adak hamamı, kırk hamamı gibi özel günlerde
hamamlarda kutlanılan gelenekler vardır. Bugün de bu gelenekler devam ettirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için
bkz. Hülya Taş, “Bursa’da Hamam Gelenekleri”, Sağlık ve Su Kültürü, Ed. Arın Namal, Ayşegül Demirhan
Erdemir, Bozena Plonka Syroka, Reis Dijital Baskı Sistemleri, İstanbul 2014, s. 196-199.
46 Şehitoğlu, Bursa Hamamları, s.30-31.
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tarafından yaptırılan Armutlu Hamamı, Sultan I. Bayezid tarafından
yaptırılan Kükürtlü Hamamı, Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri Rüstem
Paşa tarafından yaptırılan Yeni Kaplıca, Kara Mustafa Paşa’nın kendi adına
yaptırdığı Kara Mustafa Paşa Hamamı, 14. yüzyıla ait Çekirge Hamamı ve
Sultan II. Murad dönemine ait Çakırağa Hamamı asırlardır şifa dağıtmaya
devam etmektedir.

Sonuç
Yaşamsal gereksinimlerinden biri olan suyun temizlik amacıyla kullanımı,
hamamların yapımına yol açmıştır. Türklerin yaşamında hamamlar sadece
bir yıkanma yeri değil, daha ötesi sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerin
yaşandığı merkezler olmuştur.
Tarihte çok önemli bir fonksiyonu olan hamam geleneği, modern banyo
alışkanlıklarından dolayı, günümüzde eskisi kadar olmasa da Türk
kültürünün önemli bir parçası olarak varlıklarını devam ettirmeye
çalışmaktadır. Günümüzde hamam geleneğinin devam ettiği birkaç ilden
biri de Bursa’dır. Bedensel, temizliğin yanı sıra, eğlence, doğum ve evlilikle
ilgili pek çok sosyal olaya sahne olması açısından, Türk toplumunun
yaşamında oldukça önemli bir yeri vardır.
Osmanlı Devleti’ne gelen seyyahlar hamamlara oldukça ilgi duymuştur.
Bu nedenle hamamlarıyla ünlü Bursa seyyahların gözde merkezidir.
Bursa’ya gelen seyyahların hemen hemen hepsi hamamlara uğramadan
gitmemiştir. Seyyahlar hamamları ve Osmanlı toplumunda hamamların
etkisini, seyahatname, mektup, gezi notu ve hatıratlarında çoğu kez
detaylı bir biçimde anlatmıştır. Bursa hamamlarını 19. yüzyılda ziyaret
eden Batılı seyyahlardan verilen örneklerden görüleceği üzere seyyahların
verdiği bilgiler ayrıntıda farklılıklar gösterse de genelde değindikleri
konular birbirine benzerdir. Seyyahlar genel itibariyle Bursa hamamlarını
olumlu ifadelerle tasvir etmekte ve Bursa’nın bir su şehri olduğuna
vurgu yapmaktadırlar. Şehrin günümüzde de bu özelliğini büyük oranda
koruduğu da söylenebilir.
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Türkan Polatçı Demirkol*
Ottoman Bath Culture in the Travel Books
of the 16th and 17th Centuries
Abstract
The role of Western travelers who ﬁrstly contacted with Turks and transmitted
information about them to the West is important in the appearance of Turkish image in
Europe. When it is considered from this respect, works such as travel books have been
major information sources that revealed the image of a society. The feeling of curiosity
lies at the basis of starting point for travelers. For this reason, seeing mainly the unknown
countries, monitoring their interesting features closely, and desiring to get to know other
people living in various places of the world have always come to the forefront.
Turkish Baths (Turkish Baths) that were used as physical and spiritual puriﬁcation/
cleaning centers in the Ottoman Empire are among the important spaces attracting
curiosity of Western travelers in that respect. In this paper, it is evaluated special
and daily life features of the Ottoman Turkish baths that reﬂected in travel books as
mystical/exotic places. Also, it is attempted to reveal the image of Turkish hammam
culture formed in Europe with regards to water and cleaning.

GİRİŞ

Bilinmeyen ülkeleri görmek, ilginç özelliklerini yakından izlemek,
dünyanın muhtelif yerlerinde yaşayan diğer insanları tanımak arzusu her
zaman seyyahlar için “seyahat” düşüncesinin başlangıç noktası olmuştur.
Kendi yaşadıkları toprakların dışında geçirdikleri zamanın bir ürünü
olarak ortaya çıkan seyahatnameler, yakından gözleme imkânı buldukları
* Dr. Öğr. Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
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toplumların gelenek, görenek, düşünce tarzı ve gündelik pratiklerini[1]
öznel bir çerçeve ile tarihe not düştükleri, “gerçek ya da hayali [2] bir
yolcuğa dayanan gezi hatıralarıdır.
Seyahatnameler tarihe bir not düşmenin ya da gezi hatıratı olmanın
yanı sıra mercek altına alınan toplumlara ilişkin “imge” ve “imaj”
kavramlarının da ortaya konulması açısından önemli veri kaynaklarıdır.
İmge, Latince imag/o- inis, “suret, tasvir, tasarım, resim, heykel”
anlamlarına gelmektedir. Latince, “hayal, aldatıcı görünüş” anlamındaki
“imagos” sözcüğünden türemiş olan “imge” ya da “imaj” kelimesi ise
Türkçede zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal,
genel görünüş ve izlenim anlamına gelmektedir.[3] İmgeler gerçek nesnelere
dayanmakla birlikte daha çok aslına benzemeye ve bazen de aslını
değiştirmeye çalışırlar. Yapılan “imge” incelemelerinde aslında her zaman
temel çıkış noktası “öteki”ni tanımlamak olmuştur ve olumsuz bir anlam
yüklü olmakla birlikte hedeﬂenen bir grup önyargısı oluşturmaktır.[4]
Batı’da “Türk” imgesinin oluşmasında seyyahların ve onların gezi
notlarının önemi büyüktür. Doğrudan seyahat izlenimleri şeklinde kaleme
alınabildiği gibi günlük, mektup, bilgi notu şeklinde de hazırlanarak
derlenen bu seyahatnameler Batı’nın Doğu’ya ilişkin temel bilgi kaynağı
statüsündedir.
Avrupalı devletlerin Türkler ile ilk karşılaşma mekânları şüphesiz ki savaş
alanları olmuştur. Bunun dışında uluslararası ilişkileri gerçekleştirmek
üzere karşılıklı olarak görevlendirilen elçiler, gezginler ve tacirler de
önemli birer tanıma/bilgi edinme aracı olmuşlardır. İlk tanışma alanlarının
savaş meydanları olmasından dolayı Avrupalı devletler genellikle
Türkleri barbar, cani gibi olumsuz bir imajla anlatmışlardır. Uzun yıllar
devam eden bu kötü imaj, Avrupalı seyyahları da doğal olarak olumsuz
bir şekilde etkilemiştir. XVI. yüzyıl başlarında gücünün zirvesine ulaşan
Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletleri için büyük bir korku ve tehdit
unsuru olmuş, Katolik kilisesinin büyük nefretini kazanmış, aleyhte
1 Ertuğrul Önalp, “XVI. Yüzyıla Kadar Türkiye ve Bazı İslam Ülkelerinde Bulunan
İspanyol Gezginleri”, OTAM, 1990, S. 2, s. 231.

2 Türkan Gözütok, “19.Yüzyıl Batı Seyahatnamelerinde Ortadoğu ve İstanbul İmgesi:
François Rene de Chateaubriand Örneği”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi [TAED], 2010, S. 44, s. 97.
3 Serhat Ulağlı, İmgebilim ‘Öteki’nin Bilimine Giriş, Ankara: Sinemis Yayınları, 2006, s. 3.

4 İbrahim E. Bilici, “Oryantalist Seyahatnamelerde Türk İmgesi Üzerine Bir İnceleme:
Alexander William Kinglake’ın Seyahatnamesi Eothen Örneği”, Gümüşhane Üniversitesi
İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2011, C.1, S. 2, s. 4.
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propagandalar ve yayınlar yapılmıştır. Bunun yanında, özellikle saray
eğlencelerinde bir Türk gibi davranmak ya da giyinmek modası oluşan
Türk imajının sosyal yaşama yansıması olmuştur.
Osmanlı ordularının giderek artan askerî zaferlerine paralel olarak,
Batı’da Türklere karşı duyulan endişenin yanı sıra merak duygusu da
son derece artmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da özellikle İstanbul’da
elçilikler açılarak, Avrupa krallıklarını tehdit eden ve şaşırtan bu gitgide
büyüyen fenomen hakkında her türlü bilgiyi toplamak üzere gerek
diplomatik ve gerekse ticarî delegasyonlar Osmanlı İmparatorluğu’nun
dört bir yanına dağılmışlardır. Bu ilişki, çoğu yazar tarafından da her iki
kültürün hoşgörüsüzlüğünün temelinde dinsel hoşgörüsüzlüğün olduğu
tarihsel ilişki şeklinde yorumlanmıştır.[5]
XVI. yüzyıl Avrupa’nın Türklere gösterdiği ilginin zirveye çıktığı bir
devir olması, Avrupa’nın Osmanlı’yı merak, korku ve tedirginliğin
büyük bir kısmını oluşturduğu bir his karmaşası ile izlemesinin sonucu
olarak Doğu’ya yapılan yolculuklar XV. ve XVI. yüzyıllardan sonra
artış göstermiştir.[6] İmparatorluğun genişleyen toprakları bir yandan
Avrupa’yı Osmanlı ile daimi diplomatik ilişkilere zorlarken diğer yandan
yükselen merak duygusu özellikle seyyahlar için Osmanlı topraklarını
gezilmesi, görülmesi ve incelenmesi gereken bir dünya halini getirmiştir.
Bunun neticesinde de XVI. yüzyıl ve sonrasında, Avrupalı birçok seyyah
ve elçi Osmanlı topraklarında geçirmiş oldukları zaman dilimlerini
kaleme alarak, dönemin Osmanlı toplumunu, kültürünü ve devletin
siyasî, diplomatik tavrını kendi bakış açısıyla ifade etmişlerdir.
Seyahatnamelerin genelde temel niteliğini eurocentrism (Avrupa
merkezcilik) oluşturmaktadır ki bu yaklaşım metinlere Türkler başta
olmak üzere, dünyanın doğusu sayılan yerler hakkında mübalağalı
bilgiler verme ve aynı zamanda betimledikleri ﬁgüratif anlatımlarla
daha çok gerçekten sapan imajlar çizme şeklinde yansımıştır. Batılı
seyyah, eurocentrismi ötekileştirdiği Doğu’ya karşı sıkça köle/efendi
diyalektiği içerisinde kullanmaktadır. Bu anlamda seyahatnameler
yalnızca gezilen görülen yerler hakkında bilgi vermekle kalmamış, o
yerlerin ‘nasıl görülmesi’ gerektiği konusunda da hem Batılı hem de
Doğulu zihinlere izler bırakarak yer yer çarpık imajlar çizmiş ve tarihe
5 Silvio Marchetti, “Avrupalıların Gözüyle Türkler”, Dünya’da Türk İmgesi, Özlem
Kumrular ed., İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011, s. 10-11.
6 Arzu Etensel İldem, “Bir Yazın Türü Olarak Seyahatnameler”, Litera, 2007, C. 21, s. 2-3.
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önemli notlar düşmüştür.[7] Bu metinlerde seyyah birinci şahıs olarak
anlatıcı pozisyonunda okuyucunun karşısına çıkmaktadır. Bu eserlerde
kimi zaman yolculuğun zorluklarının altı çizilir, kimi zaman yolculukta
görünenler ön plana çıkar ve kimi zaman da görülen ülkeyle ilgili
tüm ilginç bilgiler ortaya konulmaya çalışılır. Söz konusu gezginler
Doğu’ya gitmeden önce geçmişte yazılan tüm seyahatnameleri okumayı
kendilerine görev edinirler. Çünkü seyahatnameler eğitim düzeyi
yüksek bir okuyucu kitlesine hitap etmekle birlikte, gezgin gelişigüzel
şeyler yazarsa inandırıcılığını yitireceğinden korkar. Yolculuğunun her
aşamasında kendisinden önce oradan geçen gezgine gönderme yapar.
Bu nedenle, özellikle tarih olarak birbirine yakın olan seyahatnamelerde
pek çok tekrara rastlamak mümkündür. Gezginler kendilerinden önce
gelenlerin betimledikleri anıtları tekrar görmeye ve anıttaki değişiklikleri
saptamaya özen gösterirler. Doğuya seyahat eden her gezginin arkasında
mutlaka bir tercüman gizlidir.[8] Bu sayede yerel halk ile de temas kuran
gezginler ülkeye ilişkin edindikleri bilgileri kimi zaman görsel malzemeler
(manzara, anıt, yerel halk ve onlara özgü kıyafetler gibi) ile de süsleyerek
son derece tafsilatlı raporlar hazırlamışlardır.[9] Bu durumun altında yatan
unsur seyyahın temel odağının “başından geçenler” değil “coğrafya”
olmasıdır.[10]
Genelde Osmanlı ülkesinde misyoner, bilgin, asker, arkeolog, maceracı
ve hacı olarak[11] bulunan seyyahlar Avrupa’da “Türk” imgesinin
oluşmasında büyük bir etken ve Batı’nın Doğu hakkında en temel bilgi
kaynağı haline gelmişlerdir.
Bu çalışma, Türk toplumsal hayatında önemli bir unsur olan “hamam”
kültürünün XVI. ve XVII. yüzyıl seyahatnamelerine yansıyan mekânsal
ve gündelik yaşama dair özelliklerini tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Çalışmada, aynı zamanda “hamam” olgusuna ilişkin seyahatnamelere
yansıyan özellikler üzerinden su ve temizlik bağlamında Avrupa’da
nasıl bir “Türk” imajının oluştuğu da ortaya konulmaya çalışılmıştır.
7 Bilici, “Oryantalist Seyahatnamelerde Türk İmgesi Üzerine Bir İnceleme: Alexander
William Kinglake’ın Seyahatnamesi Eothen Örneği”, s. 1.
8 Bkz. Türkan Polatcı, Osmanlı Diplomasisinde Oryantalist Memurlar (Osmanlı Belgeleriyle
Diloğlanları ve Tercümanlar), Ankara: Akçağ Yayınevi, 2013.
9 İldem, “Bir Yazın Türü Olarak Seyahatnameler”, s. 2-3.

10 Baki Asiltürk, “Edebiyatın Kaynağı Olarak Seyahatnameler”, Turkish Studies, 2009, S.
4/1, s. 912.
11 Winfried Löschburg, Seyahatin Kültür Tarihi, Jasmin Traub çev., Ankara: Dost Kitabevi,
1998, s. 11.
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Bu bağlamda XVI. ve XVII. yüzyıl seyahatnameleri içerik çözümlemesi
yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın kapsamını oluşturan XVI. ve
XVII. yüzyıla ait seyahatnameler, Avrupa’da Osmanlıya ilişkin ilginin
ve merakın en üst seviyeye çıktığı bir dönemin ürünü olması açısından
Avrupa’da oluşan “Türk” imajının temellerini oluşturduğu için önemlidir.

I- XVI. ve XVII. Yüzyıl Seyahatnamelerininde “Hamam” Kültürü
Seyahatnamelerin mekân ve gündelik yaşama dair özellikleri arasında
Osmanlı’nın “temizlik” kültürü ve mekânları ayrıcalıklı bir yer
tutmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de şüphesiz ki “egzotik
doğu” imajının ve Müslüman toplumlarda sosyal bir mekan olarak
“hamam”ın önemli bir yer tutuyor olmasıdır.
Hamam kelimesi; Arapça “hamm” kelimesinden türemiş ve şiddetli
hararet veya sıcaklık hali için kullanılmıştır. Bunun yanında türemiş
olduğu “hamim” kelimesi de mahrem anlamına gelmekle birlikte aslında
bu mekânın yapısal özelliği hakkında bize ışık tutar niteliktedir.[12] Hamam
kelimesinin Türkçedeki en eski karşılığı ise “munça/munçak” kelimesidir.
Daha sonraları kullanılmaya başlayan “çimek, yumak, yıkak, yunluk”
kelimeleri etimolojik açıdan çok eski bir geçmişe sahip olup çeşitli Türk
boyları tarafından da kullanılmaktadırlar.[13] Bu kelime günümüzde de
yaygın bir şekilde kullanılmakla birlikte Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde
“ısıcak” yahut yıkanmak anlamına gelen “yunmak/yunak” kelimesiyle de
anılmaktadır. Dolayısıyla terminolojik açıdan hem sıcak suyun varlığını
hem de ısıtılmış mekânın varlığını belirtmek üzere kullanılmıştır.[14]
Osmanlı topraklarına çeşitli vesilelerle gelmiş seyyahlar da hamamın ismi
ile ilgili çeşitli kelimeler kullanmışlardır. Hatta bu kişiler çoğu zaman bir
kıyas yolu ile düşüncelerini ve hamamın mekânsal özellikleri hakkında
ipuçları vermişleridir. XIV. Louis ve bakanı Pontchartrain’in emri ile
yeni bitkiler bulmak göreviyle XVII. yüzyılda Levant’a gönderilen J. P.
De Tournefort hamamlardan bahsederken, Rumların hamam kelimesi
yerine “Lutra”yı kullandıklarını, hatta “haydi hamama gidelim”
deyimini bozarak bu sözcüğü türettiklerini belirtmektedir.[15] XVI. yüzyıl
12 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara: Aydın Kitabevi
Yayınları, 1997, s. 321- 322.
13 Mustafa Uzun, Nurettin Albayrak, “Hamam”, DİA, 1997, C. 15, s. 430.

14 Nina Ergin, Anadolu Medeniyetlerinde Hamam Kültürü: Mimari, Tarih ve İmgelem, Nina
Ergin der., Ayşe Özbay Erozan çev., İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2012, s. 8.

15 Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, Stefanos Yerasimos ed., Ali Berktay,
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seyyahlarından Salomon Schweigger ise hamamların Konstantinopolis’in
en önemli yapılarından olduğu üzerinde durmakla birlikte Osmanlı’nın
bu yapılar için “smun” kelimesini kullandıklarını ifade etmektedir.[16]
Daha önce de belirttiğimiz gibi Anadolu halkının yıkanmak için kullandığı ve
mekâna da atfedilen yunmak/yunak kelimeleri de bu durumla bağlantılı
olabilir düşüncesindeyiz.
Osmanlı topraklarını çeşitli vesilelerle ziyarete gelmiş seyyahlar
zihinlerde bir imaj oluşturmak adına ister istemez Batı’nın basit de olsa
sahip olduğu düşünülen şeylerle kıyas yaparak Doğuyu Batının ötekisi
haline getirmeye çalışmışlardır. Bu anlatımlarda özellikle Roma yapıları
ya da kendi ülkesindeki yapılarla kıyaslamış ve bu kıyas kullanılan dile
“–en az onun kadar güzel ve ihtişamlı” şeklinde yansımıştır. Her ne
kadar seyahatname yazarları bu etkileşimi bir taklit/kıyas unsuru olarak
görüyor olsalar da aslında mekânsal olarak hamam kültürünün ilk izleri
Yunan medeniyetinde görülmüş, bu yapıların gelişimi Roma uygarlığı
ile olmuş[17] ancak bu mekânın temizlik amacı dışında toplumsal/sosyal
ve gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesinde Osmanlı kültürü
ile sağlanmış ve “Türk Hamamı” kavramının ortaya çıkmasına neden
olmuştur.
XVI. yüzyılda Osmanlı topraklarına gelen N. Nicolay da burada tıpkı
“Yunanistan, Asya ve Afrika’da Müslümanlığa geçmiş diğer tüm kentlerde
olduğu gibi, çok sayıda hoş görünümlü hamam” olduğunu belirtmiş ve
ardından bu hamamların eski Grek ve Roma mimarisi taklit edilerek
yapıldığı üzerinde durmuştur.[18] Yine 1532-1540 yılları arasında Osmanlı
Devleti’nde yaşamış İtalyan Luigi Bassano ise; bu hamamların yapısını,
özellikle de kubbelerini Roma’daki Diocletianus hamamlarına benzetmiş
Teoman Tunçdoğan çev., C. I, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2008, s. 138. Hatta seyyah burada
bir bağlantı da kurarak “Bain”in Fransızca hamam anlamına geldiğini belirtmekte ve
bu sözcükten türetilmiş “Bagno” kelimesinin de zindan anlamında kullanıldığı da ifade
etmiştir. Bu durum muhakkak ki hamamların mahremiyetinin sağlanması amacıyla
tavandan aydınlatma tarzının benimsenmiş olmasıyla alakalı olabilir.
16 Salomon Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk (1578- 1581), Türkis Noyan çev.,
İstanbul: Kitap Yayınevi, 2014, s. 140.

17 Osmanlı hamamları mimarisi açısından değerlendirildiğinde; sadece ısıtma sistemleri
bakımından Roma hamamları ile benzerlik göstermekte bunun dışında kendisine has bir
mimari üslup oluşturduğu görülmektedir. Bkz. Semavi Eyice, Hamam (Tarih ve Mimari),
DİA, 1997, C: 15, s. 402-430.
18 Nicolas de Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, Marie- Christine GomezGeraud, Stefanos Yerasimos ed., Şirin Tekeli, Menekşe Tokyay çev., İstanbul: Kitap
Yayınevi, 2014, s. 168.
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ancak yine “ötekileştime” çabasıyla Roma hamamlarından daha küçük ve
karşılaştırılamaz derecede olduklarını dile getirmiştir.[19]
Osmanlı tarihine baktığımızda hamamların fethedilen yerlerde öncelikli
olarak inşa ettirilen yapılardan olduğunu görmekteyiz. Zira yeni fethedilen
bölgelerde kurulan klâsik Osmanlı şehirleri; merkezde bir cami, etrafında
idari binalar ardından imaret, hamam, çarşı, pazaryeri ve mahallelerden
oluşan bir çerçevede planlanmıştır. Bu durum seyyahların da dikkatini
çekmiştir. H. Blount, Türklerin bir şehri aldıktan sonra yaptıkları ilk işin
halka açık hamamlar yapmak olduğunu belirtmiştir.[20] Polonyalı Simeon
ise XVI. yüzyıl Osmanlı’sını anlattığı eserinde taşrada, ıssız yerlerde,
dağlarda, ormanlarda ve çöllerde de hanlar, büyük mescitler, hamamlar
yapıldığını belirtmiş ve kervanların bin kişilik dahi olsa buralara
indiğini, yolcuların parasız günde iki defa yiyip, soğuk su içtiklerini ve
hamamlarda yıkanıp yollarına devam ettiklerini eserinde ifade etmiştir.[21]
Bu hususta diğer bir örneği de Dersnschwam vermiş, Padişahın Peşte’de
umuma mahsus bir hamam yaptırdığını belirtmiş hatta o sıralarda
Tuygan Paşa’nın da Budin’de çok büyük bir hamam yaptırdığını eserinde
yazmıştır.[22]
Osmanlı’nın fethettiği yerlerdeki imar politikasına paralel olarak
hamamların toplumsal yaşamdaki önemi artmış ve hem kamusal hem
ticari/politik hem de eğlence mekânları haline gelmiştir. Bunun yanı sıra
hamamlar zamanla yeni iş kollarına destek veren ve sosyal sorumluluk
projesi uygulama alanı olarak tanımlanabilecek çok fonksiyonlu
mekânlara dönüşmüştür. Zira banyo, masaj ve sohbet kavramlarının
bütünleştiği, toplumsal yaşamın ve sosyalleşmenin bir parçası haline
gelen hamamlar, bu yönü ile toplumun her kesiminden insana; kadınerkek, müslim- gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın hizmet vermiştir.
Şöyle ki bu mekânlar sağlık açısından ne kadar önemli iseler, dost ve
ahbap toplantılarının yapıldığı yerler olması açısından da o kadar
önemlidirler.[23] Osmanlı’da hamamların bu kadar yoğun bir şekilde
19 Luigi Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, Selma Cangi
çev., İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2011, s.14.
20 Henry Blount, Doğu Akdeniz’e Yolculuk (1634), Dilek Berilgen Cenkçiler çev., Ankara:
ODTÜ Yayıncılık, 2010, s. 88.
21 Polonyalı Simeon, Polonyalı Bir Seyyahın Gözünden 16. Asır Türkiyesi, Polonyalı Simeon’un
Seyahatnamesi, Hrand D. Andreasyan çev., İstanbul: Kesit Yayınları, 2007, s. 24, 37.

22 Hans Dersnschwam, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, Yaşar Önen çev., Ankara:
Kültür Bakanlığı Yayınları, 1992, s. 366.

23 Philip Mansel, Konstantiniyye, Dünyanın Arzuladığı Şehir (1453- 1924), Şerif Erol çev.,
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kullanılması bu mekânların denetim altında tutulması zorunluğunu
da beraberinde getirmiş ve muhtesiplerin gözetimine verilmiştir.[24]
Hamamların denetim altına alınmasındaki temel unsur kendisinin bir
ticari yapı olmasının yanı sıra mekân olarak ortaya koyduğu/ kazandığı
işlevselliğin bir sonucu olarak “temizlik kültürü” çerçevesinde yeni iş
kollarını desteklemesi ve kendi dışında istihdam yaratmasıdır. Bu yeni iş
kollarının en önemlileri kişisel temizlik malzemesi satıcılığı ile saç- sakal
tıraşı yapan seyyar berberlerdir.[25] Hamamların kendi dışında yarattığı
en ilginç istihdam ise mürekkep üretiminde kullanılan “kül” ticaretidir.
Hatta çoğu zaman külün mülkiyetinin kime ait olduğu bile dava konusu
olmuştur.[26] Osmanlı toplumunda kamusal bir buluşma alanı ve ticari
bir sektör olmanın yanı sıra hamamlar aynı zamanda sosyal sorumluluk
projelerinin uygulama mekânları olarak da kullanılmıştır. Mantran’nın
aktardığına göre; suç işleyenlere çoğunlukla verilen cezalardan biri de
onların hamam ocaklarına odun taşıma ve yakma işinde kullanılmalarıdır.
[27]
Bu tür cezalara hangi suçluların çarptırıldığına ilişkin Mantran bir bilgi
vermemektedir, ancak cezanın uygulanma biçimi dikkate alındığında bir
gecelik hapis cezası gerektiren haﬁf suçların bu şekilde cezalandırıldığı
düşünülebilir. “Külhanbeyi” olarak da anılan bu kişiler aynı zamanda
toplumsal denetimin (suç- ceza ilişkisinin göstergesi olarak) işleyişine
kanıt teşkil etmektedirler.
Yabancı seyyahların bir mekân olarak hamamın kullanımı üzerinde
kurdukları söylemin eksenini temizlik-din ilişkisi belirlemektedir. Birçok
seyyah eserinde, Osmanlı halkının bu kadar sık hamam kullanımını
İslam dininin gerekleri arasında tanımlamış ve bu perspektiften hamam
kültürünü betimlemişlerdir. Luigi Bassano, Türklerin kadın- erkek fark
etmeksizin senenin her mevsiminde erkenden kalkıp Tanrı huzuruna
temiz çıkmak için hamama gittiklerini eserinde belirtmektedir.[28] Aynı
İstanbul: Everest Yayınları, 2008, s. 133-134.; Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında
İstanbul: Kurumsal, İktisadi, Toplumsal Tarih Denemesi, Mehmet Ali Kılıçbay, Enver Özcan
çev., Ankara: TTK, C.II, 1990, s. 103-105.
24 Robert Mantran, XVI. ve XVII. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat, Mehmet Ali Kılıçbay
çev., İstanbul: Eren Yayınları, 1991, s. 125.

25 Mantran: 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul: Kurumsal, İktisadi, Toplumsal Tarih
Denemesi, s. 103-105.

26 Ebru Boyar, Kate Fleet Osmanlı İstanbul’unun Toplumsal Tarihi, İstanbul: Türkiye İş
Bankası Yayınları, 2017, s. 275-276.
27 Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul: Kurumsal, İktisadi, Toplumsal Tarih
Denemesi, Mehmet Ali Kılıçbay, Enver Özcan çev., Ankara: TTK, C.I, 1990, s. 145.
28 Bassano: Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, s. 11.
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durumu Mansel, Kur’an’a dayandırarak bunun dindarlığın asli unsuru
olduğunu ifade etmiştir[29] Busbecg ise Türklerin vücut temizliğine
oldukça dikkat ettiklerini çünkü vücut pisliğinin onların nazarında ruhun
pisliğinden daha fena olduğunu belirterek bu sebeple sıkça yıkandıkları
sonucuna varmıştır.[30] Bazı seyyahlar ise biraz da önyargıyla[31] olsa gerek
bu durumun dinsel açıdan önerilmiş olmasını komik bularak[32], Türklerin
hamamlara giderek maddeten ve manen arındıklarına inandıklarını
belirmişlerdir.[33] 1547 senesinde Fransa Kralı I. François tarafından
İstanbul’a büyükelçi olarak gönderilmiş olan Monsieur D’Aramon ise
Hıristiyanlıktaki vaftiz olayıyla bir kıyas yaparak yıkanma ritüellerini
dinsel bir arınma şeklinde betimlemiştir.[34]
Osmanlı toplumsal yaşantısında gelenekleriyle önemli bir olgusu haline
gelen hamam aynı zamanda kent kültürünün de önemli bir parçasıdır.
Zira dini açıdan vücudun temizliği ve saﬂığının[35] birtakım vecibeleri
geçerli bir şekilde yerine getirmek için şart olması hamam kullanımının
yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Bunun bir diğer nedenini de Lubenau
farklı bir şekilde açıklamıştır: “Bazı kimseler, insanların iyi işler yaparak
esenliğe eriştiklerine inanırlar. Bu yüzden de düzenli olarak oruç tutarlar,
29 Mansel: Konstantiniyye, Dünyanın Arzuladığı Şehir (1453- 1924), s. 133-134.

30 Ogier Ghiselin de Busbecg, Türkiye’yi Böyle Gördüm, Aysel Kurutluoğlu haz., İstanbul:
Tercüman 1001 Temel Eser- 31, trhsz, s. 112.

31 Örneğin; “…Müslümanlar, gerek şehvetlerini ve bedensel sağlıklarını korumak,
gerekse camiye gitmeden önce abdest alma yönünde ki dini kurallarının gereği olarak,
hamamı daha sık ziyaret ediyorlar. Yani ruhlarının içini değil, dışını yıkamayı daha
önemsiyorlar…” Bkz. Nicolay: Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, s. 170.
32 Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, Stefanos Yerasimos ed., Ali Berktay,
Teoman Tunçdoğan çev., C. II, İstanbul: Kitap Yayınevi , 2008, s. 65.

33 Burada seyyahların tasvir ettiği durum biraz kafa karıştırıcıdır. Aktardıklarına bakılırsa
abdest ile hamam ritüellerini birbirine karıştırmaktadır. Bkz. Hans Dersnschwam, İstanbul
ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, s. 120; Henry Blount, Doğu Akdeniz’e Yolculuk (1634), s. 88.

34 Jean Chesneau, D’aramon Seyahatnamesi, Kanuni Devrinde İstanbul- Anadolu- Mezopotamya,
Işıl Erverdi çev., İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014, s. 27.

35 Kur’an-ı Kerim’de temizlik ile ilgili ayetler: Maide Suresi (5)/ 6 : “Ey iman edenler! Namaza
kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa
kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya
seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur
(cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi
ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat
O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.”; Enfal Suresi
(8)/ 11: “Hani (Allah) kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi haﬁf bir uykuya daldırıyor; sizi
temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam
bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu.”; Müdessir Suresi (74)/ 4: “Giydiklerini
temiz tut.”
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insanlara, köpeklere, kedilere Tanrı rızası için bir şeyler verirler, camiden
çıkarken küçük kuşlar satın alıp onları Tanrı rızası için uçururlar, cami, hastane,
imaret, kervansaray …. hamamlar ve Tanrı’nın kendilerinden memnun olmasını
sağlayabilecek her türden binalar da yaptırırlar.”[36] Kamu yararını gözeterek
ve Allah rızasını kazanmak için yapılan hayır kurumları Osmanlı
devletinde imar faaliyetlerinin bir ivme kazanmasına neden olmuştur.
Bu durumu Werner şu şekilde açıklamaktadır; “Her ne kadar Türkler
bina yaptırmaya fazla meraklı değilseler de bu milletin büyü adamları yedi
türlü yapıya çok önem verirler ve bunları kamu yararına olacak biçimde büyük
harcamalarla inşa ettirirler. Bunlar mescitler veya camiler, muhtaçların bakıldığı
imaretler, yolcuların barındığı kervansaraylar ve halkın temizlik gereksinimini
karşılayan hamamlardır ki, bu dört binayı en güzel çeşmelerle donatırlar ve
her birinin tepesini kurşunla kaplatırlar.”[37] Söz konusu hayır faaliyetlerini
bazı seyyahlar da Türklerin merhametlerine sınır koymadıkları şeklinde
yorumlamış ve öncelikle suyun, daha sonra da kağıdın neredeyse kutsal
sayıldığından bahsetmişlerdir.[38]
Kamu yararı gözetilerek ve dinin emrettiği temizlik hükümleri çerçevesinde
Osmanlı’da pek çok hamam vakıﬂar eliyle yapılmakta ve onun bir parçası
sayılmaktaydı. Dolayısıyla bu tarz binaların yapımı; cami, medrese, imaret
yapımı kadar yaygın olmakla birlikte bu yapıların giderleri çoğu da vakıf
kuranın miras bıraktığı gelirlerden sağlanmıştır.[39] Hatta Türklerin cami
ve hamam yaptırıp elde edilen kâr ve kazancın da camilere hibe edildiği
L. Bassano tarafından seyahatnamesinde belirtilmektedir.[40] R. Lubenau ise
bunu destekler ifadelere seyahatnamesinde yer vermekte ve hamamların
çoğunun camilere bağlı olduğunu ve gelirlerinin cami yararına kullanıldığına
değinerek yaşlı adamlarca denetiminin sağlandığını ifade etmektedir.[41] Eski
bir atasözünde de belirttiği üzere “Temizlik imandan gelir”di ve bu yönüyle
dinin ayrılmaz bir parçası sayılırdı. Başka bir çerçeveden bakıldığında ise
ticari anlamda para kazanma garantisi yüksek olduğundan pek çok vakıf için
hem istihdam yaratmak hem de hizmet alanları açısından düşünüldüğünde
36 Reinhold Lubenau, Reinhold Lubenau Seyahatnamesi, Osmanlı Ülkesinde (1587- 1589),
Türkis Noyan çev., C.1, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012, s. 291.
37 Adam Werner, Padişahın Huzurunda Elçilik Günlüğü, 1616-1618, Türkis Noyan çev.,
İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011, s. 50.
38 Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, C. II, s. 60.

39 Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul: Kurumsal, İktisadi, Toplumsal Tarih Denemesi,
C.II, s. 103-105.
40 Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, s. 125.

41 Lubenau, Reinhold Lubenau Seyahatnamesi, Osmanlı Ülkesinde (1587- 1589), C.1, s. 216.
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ticari hayatın ve Osmanlı şehir ekonomisinin en önemli parçalarından
da bir tanesiydi.[42] Bu yönüyle seyahatnamelerde sıkça yer alan hamam
betimlerinde özellikle “hamamların sürekli açık” mekanlar olması üzerinde
durulmuştur. Heberer, hamamların Türklerin kutsal günleri sayılan Cuma
dışında her gün gece-gündüz açık olduğunu belirtirken[43] S. Schweigger ise
bütün yıl boyunca gece gündüz sıcak tutulduğundan[44] zira Türklerin bazen
geceleri bazen de gündüzleri hamama gittiklerinden bahsetmiştir.[45]
Hamamlar, kullanımı açısından statü ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin
herkesin eşit şekilde kullanımına açık mekanlar olarak da karşımıza
çıkmaktadır. Doğu toplumlarına dair kadının toplumsal hayattan dışlanması
algısı yabancı seyyahların özellikle bu mekanların kullanım eşitliği üzerinde
durmalarında etkili bir unsur olmuştur. Bassano hamamların kadınlar hariç,
Hristiyan, Türk, Arap ya da Yahudi olsun herkese açık mekanlar olduğunu
belirtirken[46], N. Nicolay ise hangi millet veya dinden olursa olsun herkesin
eşit şekilde kabul edildiğini ve eşit muameleye tabi tutulduğunu ifade
etmektedir.[47]
Osmanlıda hamamlar her ne kadar sınıf farkının olmadığı görünümde
mekanlar olsalar da kültürel açıdan bakıldığından toplumun farklı
kesimleri arasından zaman içerisinde bir tabakalaşmaya sebep olduklarını
söyleyebiliriz. Şöyle ki Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde İstanbul
hamamları ile ilgili verdiği örnekler bu tabakalaşmanın en önemli
göstergelerindendir.[48]
42 Boyar, Fleet, Osmanlı İstanbul’unun Toplumsal Tarihi, s. 275.

43 Brettenli Michael Heberer, Osmanlıda Bir Köle, Brettenli Michael Heberer’in Anıları (15851588), Türkis Noyan çev., İstanbul: Kitap Yayınevi, 2010, s. 292.
44 Bu durumu Adam Werner de desteklemiş, hamamların alttan ısıtıldığından ve yakılan
ateşin bir yıl boyunca hiç söndürülmediğine değinerek Türklerin her gün yıkandığını
belirtmiştir. Bkz. Werner, Padişahın Huzurunda Elçilik Günlüğü, 1616-1618, s. 28.
45 Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk (1578- 1581), s. 143.

46 Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, s. 14.

47 De Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, s. 170; Ayrıca Bkz. Heberer,
Osmanlıda Bir Köle, Brettenli Michael Heberer’in Anıları (1585- 1588), s. 292.

48 Ayasofya Hamamı: Meşâyih-i Kirama; Bostan Hamamı: Bostancılara, Cumapazarı
Hamamı: Pazarcılara, Çinili Hamam: Nakkaşlara, Yeni Odalarbaşı Hamamı: Yeniçerilere,
Cerrahpaşa Hamamı: Cerrahlara, Aksaray Hamamı: Saraylılara, Sultan Beyazıt Hamamı:
Velilere, Sultan Süleyman Hamamı: Şairlere, Haydarpaşa Hamamı: Dervişlere, Balat
Hamamı: Hanendelere, Kadırga Limanı Hamamı: Gemicilere, Küçük Ayasofya Hamamı:
İmamlara. Bkz. Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, 1.
Kitap-1. Cilt, Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı haz., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2014, s.
291.
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Çeşitli vesilelerle Osmanlı topraklarını ziyaret eden seyyahlar, hamamların
kullanım sıklığı üzerinde de durmuşlardır. Bassano, kadınların birçoğunun
hamama haftada üç-dört kez gittiklerini belirtirken[49] Pedro ise; “erkek
olsun kadın olsun, tek kişi yoktur ki hafta da bir kere ve ekseriya Perşembe günleri
hamama gidip kendisi ve beraberindeki kimseler için bir “eskudo” bırakmasın.”
ifadelerini kullanmaktadır.[50] Bunun sebebini de Henry Blount açıklamış
ve haftada iki ya da üç kez yıkanmayan kadın veya erkeğin kirli olarak
değerlendirildiğini belirtmiştir.[51]
Hamamların bu kadar sık kullanılması, ister istemez bu mekanların hijyen
açısından da değerlendirilmelerine sebep olmuştur. Polonyalı Simeon
sıcaklığı ve şifasından dolayı kaplıca olarak addettiği bu mekanların o
kadar pak ve berrak olduğunu ifade ederek hatta yerde bir kılın bile göze
çarpmadığını belirtmektedir.[52] Pedro ise yerlerin mermer olmasından
dolayı benzetme yapmış ve “gümüşten bir leğen kadar temiz” ifadelerini
kullanmıştır.[53] Temizlik ve hijyen açısından Müslüman ve gayrimüslim
halkın hamamları ortak kullanımına da bir takım kısıtlamalar getirilmiş;
gayrimüslimlerin ya da kellerin kafalarını kazımakta kullanılan usturaların
ve havluların Müslümanlar için kullanılamayacağı belirtilmiştir.[54]
Mantran ise, IV. Mehmed’in Kanunnamesi’ne ikinci atıfta bulunarak:
“Hamamcılar hamamlarını temiz tutsunlar. Natırlar çevik ve atik olsunlar. Taslar
kalaylı ve havlular iyi durumda olsun. Hizmetçiler havluları temiz tutsunlar ve
bunlar adam başına bir tane (olmak üzere) kullanılsınlar. Hamam sıcak ve ılık
olsun… Su ılık hamam sıcak olsun. Tellaklar çevik ve atik olsunlar. Usturalar
keskin olsun. Tellaklar baş traşında becerikli olsunlar… Keseler ve usturalar temiz
olsun.” ifadeleriyle aslında hamamlara hijyen açısından gösterilen önemi
gözler önüne sermiştir.[55]

49 Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, s. 20.

50 Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati, 16. Yüzyılda Türklere Esir Düşen Bir İspanyol’un
Anıları, Fuad Carım çev., İstanbul: Güncel Yayıncılık, 1996, s. 176.
51 Blount, Doğu Akdeniz’e Yolculuk (1634), s. 88.

52 Polonyalı Simeon, Polonyalı Bir Seyyahın Gözünden 16. Asır Türkiyesi, Polonyalı Simeon’un
Seyahatnamesi, s. 30.
53 Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati, 16. Yüzyılda Türklere Esir Düşen Bir İspanyol’un
Anıları, s. 176.

54 Joseph Von Hammer, İstanbul ve Boğaziçi, Senail Özkan trc., C. I, Ankara: TTK, 2011, s.
126.
55 Mantran: 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul: Kurumsal, İktisadi, Toplumsal Tarih
Denemesi, C.I, s. 314, 322- 323.
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Yabancı seyyahların anlatımlarındaki ortak noktalardan biri olan hamam
betimlemeleri, çoğu zaman bu seyahat yazarlarının duygu dünyasına
ışık tutacak niteliktedir. Zira bazı seyyahlar bu mekanı bir şehvet yuvası
olarak betimlemiş olsalar da[56] çoğu için aslında oryantalist düşüncenin
vücut bulduğu egzotik ve hatta gizemli Doğu’nun toplumsal hayatına dair
düşüncelerinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır.

II. Hamam Mimarisinin Geleneksel Özellikleri

Osmanlı hamamlarını çarşı hamamları (halk hamamları/ umumi
hamamlar), özel hamamlar (saray, yalı, konak hamamları) ve kaplıcalar
olmak üzere üç gruba ayırmamız mümkündür. Çarşı hamamları ya da
umumi hamam olarak adlandırabileceğimiz hamamlarda iki tarz yapı
karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki “çifte hamam” olup genelde aynı
külhandan beslenen bir ısıtma sistemine sahip ve birbirine bitişik inşa
edilmiş ancak girişleri farklı olan kadın ve erkeklerin aynı anda kullandıkları
mekanlardır. Diğeri ise “tek hamam” olarak adlandırılan ve günün belirli
saatleri kadınlara, belirli saatleri de erkeklere ayrılmış mekanlardır. Hatta
hangi vakitte kime hizmet verdiğini göstermek amacıyla bu hamamların
kapılarına farklı renklerde peştamallar asılmaktadır.[57] “Özel hamamlar”
olarak adlandırılan ve genellikle sınırlı sayıda insanın kullanımına
sunulan, diğerlerine göre mimari açıdan daha küçük boyutlarda yapılan
hamamlara ise daha ziyade saray, konak, yalı vs. gibi mekânlarda
rastlanmaktadır. Hatta XVII. yüzyılda Osmanlı topraklarına resmi görevle
gelen Tournefort, konak ve yalılar içerisinde bulunan hamamlar hakkında
Türk erkeklerinin, kadınları gönül hoşluğu ile evlerinde tutabilmek için
evlerine hamamlar yaptırdıklarını ve onları kahveyle oyaladıklarını
ancak yine de başarılı olamadıkları ifadelerini kullanmıştır ki bu durum
bize Osmanlı toplumsal hayatında kadınların hamama ne kadar rağbet
ettiklerinin bir göstergesi olarak okunabilir. Tounefort ayrıca, büyük
evlerin, sıradan halkın evlerinden hamamlarıyla ayırt edildiğini ve her
ne kadar Türklerin hamamları rahatlık olsun diye yaptırıyor olsalar da
bunları süslemekten de geri kalmadıklarını ifade etmektedir.[58] Busbecg
56 Bkz. De Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, s. 172; Clausier du Loir, Du
Loir Seyahatnamesi: IV. Murad Döneminde Bir Fransız Seyyahın Maceraları, Mustafa Daş çev.,
İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2016, s. 141; Miguel Angel De Bunes Ibarra, “Modern Çağın
İspanyol Tutsak Anlatılarında İstanbul”, İspanya- Türkiye: 16. Yüzyıldan 21. Yüzyıla
Rekabet ve Dostluk, Pablo Martin Asuero ed., İstanbul: Kitap Yayınevi, 2006, s. 113.

57 Düriye Bozok, “Türk Hamamı ve Geleneklerinin Turizmde Uygulanışı: Bursa Merkez
İlçede Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005, S. 13, s.
62-86.
58 Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, C. II, s. 18, 106.
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ise ancak kibar evlerinde hamamlar bulunduğunu diğer orta tabakanın
ise umumi hamamları kullandıklarını belirtmektedir.[59] Bazı seyyahlar
da çoğunlukla mineralli suların çıktığı bölgelerde yapılan hamamlara
gitmişler ve genelde suyun ne kadar sıcak olduğundan bahsederek bir
genel çerçeve çizmemize yardımcı olmuşlardır. Zira söz konusu ılıca/
kaplıca merkezlerinde geleneksel mimari yapının aksine yoğun olarak
havuzlardan bahsedilmiş ve özellikle birer şifa merkezi olarak tanımlanan
bu yerlerde vücut temizliğine ayrıca özen gösterildiğini de eserlerinde
ifade etmişlerdir.[60]
Osmanlı Devleti’ne yaptıkları seyahatlerde yabancı seyyahların üzerinde
durdukları bir diğer husus ise –özellikle İstanbul söz konusu olduğundahamamların sayısı olmuştur. Zira su ve sağlık ilişkisi çerçevesinde
konumlandırılan bu yapıların toplumsal hayattaki kullanım yoğunluğunu
göstermek için hemen hemen her seyyah bu hamamların sayılarına
değinmiştir. Bassano, İstanbul’da gördüğü hamamları, umumi ve özel
olmak üzere ikiye ayırmış ve sayıları hakkında bir rakam vermek yerine
“sonsuz sayıda” şeklinde abartılı bir ifade kullanmıştır.[61] Pedro, hamam
sayısını belirtirken bu mekânları camiler ve Rum kiliseleri ile birlikte
59 Busbecg, Türkiyeyi Böyle Gördüm, s. 112; Mantran da eserinde bunu destekler ifadeler
kullanmaktadır: “Zengin aileler, ayrı bir yerde inşa edilmiş olan ve genel olanlarındaki gibi soğuk,
ılık ve sıcak odalar gibi tüm unsurlar bulunan hamamlara sahiptirler. Bunun dışında harem ve
selamlıkta abdest almak için birer su odası bulunmaktadır. Orta gelir grubundaki aileler bir hamama
sahip değilseler de, hiç değilse yıkanılacak bir yerleri vardır. En fakir aileler ise gasilhane denilen
bir aralığı temizlik işi için kullanmaktadırlar. Su sorunu konutun büyüklüğüne ve yerel koşullara
göre, kuyu, sarnıç veya yalnızca toprağa gömülmüş küplerle çözülmektedir.” Bkz. Mantran, XVI.
ve XVII. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat, s. 166.
60 “Sıcak su kaynakları iki hamam arasındaki yolun üzerinde de akıyor. Suyun sıcaklığı o kadar
yüksek ki, içine atılan yumurta 10- 12 dakikada rafadan, 20 dakikadan kısa süre içinde de katı hale
geliyor; anlaşılacağı gibi, içine soktuğunuzda parmağınız yanmaz. Tatlı ve daha çok yavan bir tadı
bu su biraz bakır tentürü kokar; sulardan sürekli duman çıkar. Kanalların duvarları pas renginde
ve su buharı çürük yumurta kokuyor… Mudanya İzmir karayolu arasında sularının kükürt
kokması nedeniyle “Kükürtlü Hamam” adı verilen iki hamam daha var. Burada ki ikinci hamamı
Kanuni’nin damadı Rüstem Paşa yaptırmış.” Bkz. Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, C. II.,
s. 237-238; Polonyalı Simeon da taşrada bulunan hamamları anlatırken: “Şehir dışında,
kral yapısı muazzam, şifa verici ılıcalar ve kaplıcalar vardı. İçlerinde havuzlar, şadırvanlar
bulunan ve müteaddit yerlerden sıcak ve şifalı sular fışkıran bu kaplıcalara bir defa giren,
suyun bolluğundan duyduğu rahatlığa kapılarak bir daha dışarı çıkmak istemez. Kaplıca
duvarları kâmilen çini ile kaplanmış, zemini mermerle döşenmiş, üstlerine de kilise gibi
büyük kubbeler bina edilmişti. Kaplıcaların içi o kadar pak ve berrak tutuluyordu ki bir
kıl bile göze çarpmıyordu. Bu büyük binaların biraz ötesinde onu aşkın küçük kaplıca
vardı. Bunların içine girince rahatlıyor ve bütün gurbet acılarımı unutuyordum.” Bkz.
Polonyalı Simeon, Polonyalı Bir Seyyahın Gözünden 16. Asır Türkiyesi, Polonyalı Simeon’un
Seyahatnamesi, s. 30.
61 Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, s. 13.
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değerlendirerek “birkaç bin” ifadesini kullanmıştır.[62] XVI. yüzyılda
Schweigger İstanbul’daki hamamların sayısını 150’den fazla olarak
belirtmiş[63], aynı dönem seyyahlarından Fresne- Canaye ise bu sayıyı
100’ün üzerinde göstermiştir.[64] XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde İstanbul’a
gelen Werner hamam sayısını “yüzlerce” şeklinde belirtmiş ancak o da
diğerleri gibi net bir sayı vermemiştir.[65] Taşradaki hamam kullanımına
dair bir örnek veren Chardin ise Tiﬂis şehrinde az sayıda hamam olduğunu
belirtmiş ve bunu sebebini de şehir halkının kale içinde bulunan kaplıcaları
kullanmalarına bağlamıştır.[66]
Hamamların mimari özellikleri ve sayıları kadar gerek ısıtma gerekse
aydınlatma sistemleri hakkında da bilgi veren seyyahlar gördükleri
hamamları Roma hamamları ile kıyaslamışlardır.
Schweigger, Osmanlı hamamlarının özellikle ısıtma sistemlerini Yunan
ve Roma hamamlarında sıkça kullanılan “hypocaustum” (alttan ısıtma)
şekli ile açıklarken[67] Bassano ise hamamların özellikle kubbelerini
Roma hamamlarına benzetmiş ve ısıtmada “insan bacağından kalın çam
odunuyla birlikte sonsuz sayıda küçük boyutta meşe parçaları” kullanıldığını
ifade etmiştir.[68] Isıtma sistemlerinde kullanılan yakıt türüne ilişkin en
ilginç bilgiyi Simeon vermiş; odun kıtlığı yaşandığında yakıt olarak zebil
(çöp, süprüntü, pislik, gübre) kullanıldığını ve bu durumun bir sonucu
olarak külhan yandığında ortalığı duman ile ağır bir kokunun sardığını
aktarmıştır.[69] Hamamların aydınlatılmasına ilişkin dikkatlerini çeken en
önemli unsur ise hamamın sıcaklık adı verilen bölümünde kubbede yer alan
küçük pencereler olmuştur.[70] Hamamlarda aydınlatmanın temel unsuru
olarak kullanılan bu küçük pencerelerin yanı sıra geceleri aydınlatma
62 Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati, 16. Yüzyılda Türklere Esir Düşen Bir İspanyol’un
Anıları, s. 175.
63 Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk (1578- 1581), s. 143.

64 Philippe du Fresne- Canaye, Fresne Canaye Seyahatnamesi 1573, Teoman Tunçdoğan çev.,
İstanbul: Kitap Yayınevi, 2009, s. 66.
65 Werner, Padişahın Huzurunda Elçilik Günlüğü, 1616-1618, s. 96.

66 Jean Chardin, Chardin Seyahatnamesi: İstanbul, Osmanlı Toprakları, Ermenistan, İran (16711673), Stefanos Yerasimos ed., Ayşe Meral çev., İstanbul: Kitap Yayınevi, 2014, s. 230- 231.
67 Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk (1578- 1581), s. 143.

68 Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, s. 15- 16.

69 Polonyalı Simeon, Polonyalı Bir Seyyahın Gözünden 16. Asır Türkiyesi, Polonyalı Simeon’un
Seyahatnamesi, s. 133.

70 Dersnschwam, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, s. 34-36; Jean- Baptiste Tavernier,
17. Yüzyılda Topkapı Sarayı, Necdet Sakaoğlu ed. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012, s. 83- 84.
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amaçlı kullanılan kandillerin yarattığı ambiyans Heberer tarafından; “Kapı
açıldığında bir kiliseye girdiğimi sandım” şeklinde betimlenmiştir.[71]
Türk hamamlarında yıkanma ile ilgili temelde dört bölüm bulunmaktadır.
Bunlardan ilki yıkanma kısmına geçilmeden önce elbiselerin çıkarıldığı
ve Farsça “elbise soyunulan yer” anlamına gelen Camekân/Soyunmalık
kısmıdır. Her ne kadar seyyahlar hamamların bölümleri hakkında net olarak
isimlendirme yapmamış olsalar da genel özellikleri hakkında bilgiler
vermektedirler. Hamamın Camekân/Soyunmalık kısmı ile ilgili Tavernier
saray hamamlarından bahsederken bilgi vermiş ve bu bölümün mermer
taşlarla döşendiğini ayrıca burada bir çeşme (şadırvan) bulunduğunu ve
duvarlardan çıkan demir kolların üzerinde hamamda kullanılan bezlerin
kurutulduğu birçok sırığın bulunduğunu belirtmektedir.[72] Thévenot
ise Tophane’de gittiği bir hamamda da aynı manzarayı (ortada yer alan
şadırvan ve havlular ile örtülerin asıldığı sırıklar) tasvir etmiştir.[73] N.
Nicolay bu bölümü Antik Roma hamamlarındaki “apoditerium”a benzeterek,
bu bölümün bir köşesinde bulunan ve Almanya’daki sobaları andıran bir
ocağın varlığına değinerek, bu ocağın işlevinin hamamdan çıkan kişilerin
üstlerindekini kurutmak olduğunu aktararak, burada insanların elbiselerini
bir emanetçiye bıraktıkları ihtimalinden bahsetmiştir.[74] Schweigger ise bu
bölümde yer alan odacıklardan bahsederek bunların her birinin 14 ya da
20 ayak genişliğinde olduğunu söylemiş ve bu odacıkları kiliselerdeki dua
bölmelerine benzetmiştir.[75]
Camekân bölümünden sonra Ilıklık/ Tıraşlık kısmı gelmektedir. Bu bölüm
daha ziyade hamamın serin bölümünden sıcaklığa geçişte vücudu
alıştırma amacıyla kullanılmaktadır. Hatta bazen de hamamın aşırı
sıcağına dayanamayanlar bu bölümde yıkanmaktadırlar. Tavernier’in
anlatımıyla bu bölümde tıraş olmak için bir yer ve hamamdan çıkanların
ıslak ayaklarının kaymaması için hesaplı kitaplı döşenmiş küçük
taşlar bulunmaktadır.[76] Nicolas de Nicolay bu bölümü Roma hamam
71 Heberer, Osmanlıda Bir Köle, Brettenli Michael Heberer’in Anıları (1585- 1588), s. 293.
72 Tavernier, 17. Yüzyılda Topkapı Sarayı, s. 81.

73 Jean Thévenot, Thévenot Seyahatnamesi, Ali Berktay çev., İstanbul: Kitap Yayınevi, 2009, s. 65.

74 De Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, s. 169; Clausier du Loir de yıkananların
elbiselerini kurutmak amacıyla bir soba ve dinlenmek için oturakların bulunduğunu
belirtir. Ayrıca bu bölümde, vücudun gösterilmesinin ayıp sayılan bölgelerinin örtülmesi
amacıyla “fota” veya “peştamal (pechtemal)” verildiğini aktarmaktadır. Bkz. Du Loir, Du Loir
Seyahatnamesi: IV. Murad Döneminde Bir Fransız Seyyahın Maceraları, s. 140.
75 Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk (1578- 1581), s. 140.

76 Jean- Baptiste Tavernier, 17. Yüzyılda Topkapı Sarayı, (Ed. Necdet Sakaoğlu) Kitap
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mimarisindeki tepidarium’a benzeterek burada hamam müşterilerinin
kendilerine verilen alacalı mavi büyük çaputlarla (peştamal) edeb yerlerini
örtüp, biraz terlemek için beklediklerini belirtmiştir.[77] Seyyah J. Tournefort
ise camekân bölümünden sonra geçilen kısmı “biraz daha sıcak olan küçük bir
oda” olarak tasvir etmiş hatta buradan da “daha sıcak olan büyük bir odaya”
geçildiğini ifade etmiştir.[78]
Osmanlı hamamlarının esas mimari özellikleri Sıcaklık/Harâre adı verilen
esas yıkanma mekânında ortaya çıkmaktadır. Külhana en yakın olan
bölüm olması sebebiyle hamamın en sıcak kısmı olan bu bölümün
ortasında “göbek taşı” denilen hamama gelenlerin yıkanmak ve masaj
yaptırmak için kullandıkları sekizgen nadiren de dairesel biçimli mermer
bir yükseklik bulunmaktadır.[79] L. Bassano göbektaşının hamamın sıcaklık
bölümünün tam ortasında, yerden iki karış yükseklikte ve nitelikli mermer,
porﬁr ve yılantaşından yapılmış dörtgen bir taş olduğunu ve bu bölüme
giren herkesin üzerinde uzanmaya davet edildiğini belirtir.[80] Nicolay ise
göbektaşını “büyük bir masa” şeklinde tanımlar. Hatta yeterince terlendikten
ve yıkandıktan sonra çok sayıda hizmetçinin (tellak) müşterilere bu masaya
yüzüstü uzanmayı önerdiklerini ifade eder.[81] A. Werner ve S. Schweigger;
suyu ısıtan ateşin göbektaşının altında yakıldığı için buranın en sıcak
yer olduğunu ve terlemek isteyenlerin bu yükseltinin üzerine yattıklarını
belirtir.[82] Hamamın sıcaklık kısmı hakkında daha ayrıntılı bilgi veren H.
Dersnschwam da bu bölümün ortasında birçok kişinin yerde oturduğunu,
buradan daha küçük bölmelere geçmek için sağda ve solda iki kapısının
bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca buranın külhana en yakın kısım
olduğu için sıcaklığın hamamın diğer bölümlerinden daha fazla olduğunu,
bu bölümün aşırı sıcak olmasından dolayı zeminine halı parçaları serilmek
zorunda kalındığını aktarmaktadır.[83]
Yayınevi, İstanbul 2012, s. 83- 84.

77 De Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, s. 169.
78 Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, C.II, s. 65- 66.

79 Cihan Erden, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Türk Hamamları, Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2015, s. 27.
80 Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, s. 16.
81 De Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, s. 169.

82 Werner, Padişahın Huzurunda Elçilik Günlüğü, 1616-1618, s. 27- 28; Schweigger, Sultanlar
Kentine Yolculuk (1578- 1581), s. 140; Bu durumun aksine Heberer ise, hamamın bu
kısmının aşırı sıcak olduğu halde göbektaşının nispeten daha serin bir yer olduğunu
hamam deneyimi üzerinden aktarmıştır. Bkz. Heberer, Osmanlıda Bir Köle, Brettenli Michael
Heberer’in Anıları (1585- 1588), s. 293.
83 Dersnschwam, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, s. 34-36.
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Külhan bölümü ise, Türk hamamlarında sıcaklığı sağlayan ateşin yakıldığı,
yakıtın depolandığı ve atıklarının alındığı bölüm olarak bilinmekle birlikte
hacmi hamamların büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Türk hamamlarının
külhan kısımlarına ilişkin seyahatnamelerdeki ortak nokta külhanın
işleyişi üzerinedir. Külhanın biçimi, ebatları, hamam içerisindeki konumu,
hamamın işleyişindeki fonksiyonu ve çalışma biçimi seyahat metinlerine
yansıyan detaylar arasındadır.[84] Külhan’a dair tanımlamalarda dikkat
çekici unsur bu kısmın hamamın altında yer almasıdır. Dersnschwam
gözlemlediği külhanı maden tasﬁye fırınına benzetmiş[85], Heberer ise
hamam içerisinde bir soba veya ocak olmadığı halde hamamın gece ve
gündüz sıcaklığını koruduğunu, bunu sağlayan unsurun ise binanın
altında yer alan külhan olduğunu belirterek hamamın ısıtma yöntemini
sonradan Almanya’daki dökümhanelerde gördüğünü aktarmıştır.[86]

III. Hamam Çalışanları ve Verilen Hizmetler
Avrupalı seyyahlar Türk hamamlarının toplumsal hayattaki yeri ve
teknik özelliklerinin yanında işleyişine dair de birinci elden bilgiler
sunmaktadırlar. Hamam çalışanlarına dair verdikleri bilgiler çoğunlukla
“tellak/natır” üzerinedir. Arapça; el ile ovma, ovuşturma anlamına
gelen “delk” kelimesinden türeyen “Tellak/Dellak” hamamlarda
müşteriyi yıkayan, keseleyen ve masaj yapan erkek hamam çalışanı için
kullanılan bir tabir iken[87], “Natır” ise hamama gelen kadınlara hizmet
için görevlendirilen kadın hizmetçileri tanımlamaktadır.[88] Hamamların
sunduğu hizmetleri özellikle tellaklar nazarında deneyimleyen seyyahlar
bu hizmetlere dair genellikle olumsuz cümleler kurmuşlardır. Bassano,
hamam hizmetlisinin (tellak) müşteriyi yüzüstü yatırarak kollarını
çektiğini ve aynı işlemi sırtüstü yatarken de yaptığını aktarmış, müşteriye
sunulan bu hizmeti “hiç sevmediğini” de özellikle belirtmiştir.[89] Tellak
deneyimi yaşayan Tournefort da “bu tellakların eline ilk kez düştüğümde,
bedenimin her parçasını yerinden oynattığını sandım” ifadesiyle yaşadığı

84 Dersnschwam, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, s. 34-36; Heberer, Osmanlıda Bir
Köle, Brettenli Michael Heberer’in Anıları (1585- 1588), s. 294; Schweigger, Sultanlar Kentine
Yolculuk (1578- 1581), s. 143.
85 Dersnschwam, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, s. 34-36.

86 Heberer, Osmanlıda Bir Köle, Brettenli Michael Heberer’in Anıları (1585- 1588), s. 294.
87 Devellioğlu, “Delk”, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lûgat, s. 172.
88 De Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, s. 172.

89 Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, s. 16.
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acıyı anlatmıştır.[90] N. Nicolay ise tellakların verdiği hizmetten neredeyse
bir işkence seansı gibi bahseder: “...kollarınızı kemiklerden ses gelene dek öne
ve arkaya doğru çekiştirdikten sonra, sırtınız çıkar ve iki ayağıyla böbreklerinizi
incitmek istercesine sırtınızda bir aşağı bir yukarı gezinir.”[91] Müşterilerin
maruz kaldıkları/çektikleri acıyı anlatma noktasında bu seyyahların
tellakları tanımlamaya ilişkin kullandıkları tabirler de ilginçtir. Bassano
tellakların “Herkül’ün gücünü kullandığını” belirtirken, Nicolay ise “iri
kıyım” tanımlamasını yapmıştır.
Buna karşın, tellakların sunduğu hizmeti rahatlatıcı ve sağlık açısından
faydalı bulan seyyahlar da bulunmaktadır. Heberer, Türklerin eklem ya da
kemik rahatsızlıklarına karşın hep bu yöntemi kullandıklarını belirterek
insanların kendilerini bu hizmet sonrası rahatlamış hissettiklerini
ifade etmiştir.[92] Nicolas de Nicolay da tellakların sunduğu hizmeti bir
işkence sahnesi gibi anlatmasına karşın bu masajın sinirleri yatıştırdığını,
bedene zindelik kazandırdığını ve insanın kendini keyiﬂi hissettirdiğini
belirtmektedir.[93] Karl Tebly ise, göbektaşında yüzüstü yatan müşterinin
sırtının tellak tarafından çiğnenmesini özellikle “yol yorgunluğuna”
iyi geldiğinin altını çizmiştir.[94] Clausier du Loir, Salomon Schweigger
ve Reinhold Lubenau tellakların müşterilerine verdikleri hizmeti,
dışarıdan insan vücuduna zarar verici eylem gibi görünmesine karşın
tellakların yaptıkları işte son derece mahir olduklarını ve müşterilerini
hırpalamamaya, canlarını acıtmamaya çalıştıklarını anlatmışlardır.[95]
XVII. yüzyılda Osmanlı topraklarına gelen Tavernier de saray hamamında
çalışan hamam görevlilerinin sayıları ve eğitimleri hakkında bilgi
vermiştir: “..Saray kethüdasının dairesinden sonra, hamamları ısıtan ve külhan
adı verilen yere gelinir; en sağlam yapılı on beş iç oğlanı, ateşi canlı tutmak
için burada görev yapar. Bunlara külhancı denir; ayrıca, dellak adı verilen yirmi
beş içoğlanı, hamamlarda tıraş, kese ve gereksinimi olanlara şişe çekme işleriyle
uğraşıyor. En kıdemli külhancı ötekilerinde amiridir ve onlara sık sık güreş
90 Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, C. II, s. 66.

91 De Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, s. 169.

92 Heberer, Osmanlıda Bir Köle, Brettenli Michael Heberer’in Anıları (1585- 1588), s. 293.
93 De Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, s. 169.

94 Karl Tebly, Dersaadet’te Avusturya Seﬁrleri, Selçuk Ünlü çev., Ankara: Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayınları, 1988, s. 83.

95 Du Loir, Du Loir Seyahatnamesi: IV. Murad Döneminde Bir Fransız Seyyahın Maceraları, s.
140; Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk (1578- 1581), s. 140; Lubenau, Reinhold Lubenau
Seyahatnamesi, Osmanlı Ülkesinde (1587- 1589), s. 215.
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idmanı ve demir bir gürzü tel elle kaldırma talimi yaptırır..”[96] Bassano ise bir
hamamda devamlı olarak on beş hizmetkârın bulunduğunu, hamamın
büyüklüğüne göre bu sayının değiştiğini belirterek görev dağılımlarını
tıraş etmek, masaj yapmak ve yıkamak şeklinde tasnif etmiştir.[97]
Seyyahların hamam çalışanlarına dair gözlemledikleri ve onlarda
şaşkınlık yaratan en ilginç olay ise hamamcının ıslak peştamalları
büyük bir ustalıkla tavanda yer alan ipin üzerine fırlatmaları olmuştur.
Schweigger bu yeteneği “akıllara durgunluk verecek bir olay” şeklinde
tanımlarken,[98] Lubenau ise bu yeteneğin hamamcılar için bir itibar
göstergesi olduğunu aktarmıştır.[99]
Türk hamamları toplumun her kesimine hizmet eden mekânlar olması
dolayısıyla belirli kurallar çerçevesinde işleyen yapılardır. “Adab”
kavramı ile tanımlanan bu kuralların başında “mahrem yerlerin
gösterilmemesi” gelmektedir. Bassano, bu kurala özen göstermeyenlerin
sopa ile dövülerek hamamdan kovulduğunu aktarmaktadır.[100]
Tournefort ise bir kişinin dikkatsizliği sebebiyle bir yerlerini göstermesinin
cezalandırıldığını ancak bu eylemi bilinçli yapmış ise “değnek cezası”na
çarptırıldığını belirtmiştir. Ayrıca kişisel temizlik amacıyla hamamda
kullanılan kabinlerin kapısına peştamal asılmasının, o kabinin dolu
olduğunu gösteren bir kural olduğunu da aktarmaktadır. [101]
Hamamdan kovulmak ya da değnek cezasına çarptırılmaktan daha ağır
bir yaptırımla karşılaşılabilecek en büyük suç ise kadınlar hamamına bir
erkeğin girmesidir. Henry Blount bu suçun cezasının “ölüm” olduğunu
belirtmiştir.[102]

IV. Hamamda Kullanılan Malzemeler

Osmanlı
hamamlarının
gelenekselci
yapısı
göz
önünde
bulundurulduğunda bu mekânlarda temizlenme ritüelleri kadar burada
kullanılan eşyaların da önem arz ettiğini söylemek mümkündür. Zira
kendisine has bir istihdam üretmiş olması dikkate alındığında bu
mekânlarda kullanılan malzemeler de hamamın kullanım amacına göre
96 Tavernier, 17. Yüzyılda Topkapı Sarayı, s. 79.

97 Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, s. 15.
98 Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk (1578- 1581), s. 143.

99 Lubenau, Reinhold Lubenau Seyahatnamesi, Osmanlı Ülkesinde (1587- 1589), s. 214.
100 Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, s. 15.
101 Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, C. II, s. 65- 66.
102 Blount, Doğu Akdeniz’e Yolculuk (1634), s. 88.
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çeşitlilik arz etmektedir. Seyyahlarca aktarılan hamama dair en temel
malzeme “peştamal/futa”dır. Bu malzeme hamam içerisinde gerek
yıkanmadan önce vücudun örtülmesi gerekse de yıkandıktan sonra
vücudun kurulanması için kullanılmaktadır.[103]
Seyyahların daha önce görmedikleri ve ayrıntılı bir şekilde kullanımını
anlattıkları malzemelerden bir tanesi de “Sarnak (Zırnık), Russhma,
Rosmaoth/ Rusma” adını verdikleri bir çeşit macundur. Bu macunun tüy
dökücü özelliği dolayısıyla hamamlarda kişisel temizlik amacıyla Türkler
tarafından sıkça kullanıldığı seyyahlar tarafından dile getirilmiştir.[104]
Bu macundan ayrıntılı bir şekilde bahseden Hans Dersnschwam, tüften
haﬁf bir toprak olduğunu ve İstanbul’da her attar ve bakkalda satıldığını
belirtir. Macunun hazırlanış sürecini ve kullanımını şu şekilde tarif eder:
“…zırnık denen bu toprak veya taş iyice ezilip ufalanıyor, içine sönmemiş kireç
katılıyor. Sonra üzerine su dökülüp karıştırılıyor ve çamur haline getiriliyor.
Hamamda temizlenmesi istenen kıllı yere sürülüyor. Sürüldüğü yeri yakıyor,
ama kıllar derhal dökülüyor. Sonra bu kılların döküldüğü yeri hemen yıkamak
gerekiyor. Aksi halde orası çok yanar ve yara olur. Bu çamur ne kadar kullanılacaksa
o kadar hazırlanırmış. Zira çok keskin ve yakıcı bir kokusu varmış. Bazı kimseler
kireci zırnığın iki katı almak lazım diyorlar. Bu tecrübe ile sabitmiş. Bir de sarı
zırnık var. Bu da bilindiği gibi, kılları temizleyen bir madde.”[105]
Hamamda kullanılan ve sünger taşı olarak da bilinen “Ponza Taşı” vücutta
nasırlı bölgeleri sürterek temizleyen gözenekli bir tür taş olup genelde
ayak bakımı için kullanılan ve Osmanlı hamamlarının vazgeçilmez
objelerinden birisidir.[106]
103 Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, s. 17; Polonyalı
Simeon, Polonyalı Bir Seyyahın Gözünden 16. Asır Türkiyesi, Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi,
s. 22; Heberer, Osmanlıda Bir Köle, Brettenli Michael Heberer’in Anıları (1585- 1588), s. 292;
Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati, 16. Yüzyılda Türklere Esir Düşen Bir İspanyol’un Anıları,
s. 176; Du Loir, Du Loir Seyahatnamesi: IV. Murad Döneminde Bir Fransız Seyyahın Maceraları,
s. 140.

104 Bkz. De Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, s. 170; Lubenau, Reinhold
Lubenau Seyahatnamesi,Osmanlı Ülkesinde (1587- 1589), C.1, s. 215; Heberer, Osmanlıda Bir
Köle, Brettenli Michael Heberer’in Anıları (1585- 1588), s. 293- 294. Bu malzemenin kullanımını
en ilginç bir şekilde tanımlayan Tavernier bu işlem bitiminde kıllar dökülmeye başlayınca
“sıcak suda tüyleri yolunan kümes hayvanları için yapılan işlem…”e benzetmiş kraliçenin
“…İranlı soylu kadınları taklit edemeyecek kadar hassas” olduğunu belirtmiştir. Bkz.
Tavernier, 17. Yüzyılda Topkapı Sarayı, s. 84.
105 Dersnschwam, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, s. 80- 81.

106 Bkz. De Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, s. 170; Lubenau, Reinhold
Lubenau Seyahatnamesi, Osmanlı Ülkesinde (1587- 1589), C.I, s. 215; Du Loir, Du Loir
Seyahatnamesi: IV. Murad Döneminde Bir Fransız Seyyahın Maceraları, s. 140.
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Temizlik malzemesi noktasında bahsi geçen önemli bir diğer araç ise
şüphesiz “Sabun”dur.
Bassano, Türklerin kullandıkları sabunların
yağlı maddelerden üretildiği için iyi temizleyemediğinden bahseder
ve bu yüzden de özellikle zenginlerin Venedik sabunu kullandıklarını
aktarırkeni[107] Lubenau ise Kefe’den getirilen ve kadınlarca cildi
düzgünleştirdiği gerekçesiyle rağbet edilen özel bir toprağın sabun
gibi kullanıldığını belirtmektedir.[108] Tounefort da tellakların bedeni
daha iyi temizlemek için bolca sıcak su döktükten sonra müşterinin
talebi doğrultusunda kokulu bir sabunla son kez sabunladığını ifade
eder.[109] Sabun kullanımına ilişkin ilginç tespitlerinden biri ise hamam
müşterilerine sabun verilmediği ve kendi sabunlarını kendilerinin
getirdikleri yönündedir.[110]
Osmanlı hamamlarında, hamama girip de “Kese” ve masaj olmadan
çıkmak hamam geleneğine aykırı olarak addedilir. Dolayısıyla tellakların
müşterinin kirini çıkartmak için kullandıkları ve genelde keçi ya da koyun
kılından[111] üretilen keseler de hamama gelen seyyahların dikkatlerinden
kaçmamıştır. Ancak hepsinin anlatımlarındaki ortak nokta tellakların
bu keselerle “ovmaktan ziyade kaşağılayarak” yıkadıkları ama bunun can
yakmadığı yönünde olmuştur.[112]
Daha ziyade hamamın ılıklık bölümünde kullanılan ve müşterilerin
beden temizlikleri için faydalandığı bir diğer malzeme de “Ustura”dır.
Seyahatnamelerde ustura kullanımına ilişkin birçok ifadeye rastlamak
mümkündür. Ahşap, metal ya da ﬁldişi uçlu olabilen bu obje hakkında
Tavernier, beden temizliğinde zırnık kullanımından daha az etkili bir
yol olduğunu ancak Türklerin usturanın zahmetsizce kestiği kılları acı
çekerek yolmak istemediklerini belirtmektedir.[113]
107 Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, s. 17, 25, 122.

108 Lubenau, Reinhold Lubenau Seyahatnamesi, Osmanlı Ülkesinde (1587- 1589), C. I, s. 216.
109 Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, C. II, s. 66.

110 Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, s. 17.

111 Clausier du Loir bu kesenin deve kılından yapıldığını ve oldukça sert olduğunu
belirtirken, Thévenot ise siyah “camelot”tan yapıldığını aktarmaktadır. Bkz. Du Loir, Du
Loir Seyahatnamesi: IV. Murad Döneminde Bir Fransız Seyyahın Maceraları, s. 140; Thévenot,
Thévenot Seyahatnamesi, s. 67.

112 Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, C.II, s. 66; Du Loir, Du Loir Seyahatnamesi: IV.
Murad Döneminde Bir Fransız Seyyahın Maceraları, s. 140; Lubenau, Reinhold Lubenau
Seyahatnamesi, Osmanlı Ülkesinde (1587- 1589), C.1, s. 215; Thévenot: Thévenot Seyahatnamesi,
s. 67.
113 Tavernier, 17. Yüzyılda Topkapı Sarayı, s. 83- 84; Ustura kullanımı hakkında ayrıca Bkz.
Thévenot, Thévenot Seyahatnamesi, s. 66; Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, C. II, s. 66;
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Hamamlarda yıkanma eyleminin en önemli objelerinden bir tanesi de
şüphesiz “Hamam Tası”dır. Hamamların iç mekânlarında kullanılan
önemli malzemelerden bir tanesi olan hamam tası, kurna ya da çeşmedeki
suyun vücuda dökülmesine yarayan; bakır, gümüş ya da pirinçten
imal edilmiş yayvan kabın ismidir. Hangi malzemeden yapılmış olursa
olsun bu tasların ortak özelliği ortasında bulunan yarım küre şeklindeki
yükseltidir. Bu yükselti Tanrıça Kybele’nin göbeğine atfedilerek
günümüze kadar ulaşmış nadir tasarımlardan bir tanesi olmuştur.[114]
Hamam taslarına da dikkat çeken seyyahlardan Pedro; “...her kurnanın,
biri sıcak ve biri soğuk su akıtan iki musluğu vardır; kurnaya doldurulan
suyu, herkes dilediği gibi ayarlar. Kurnaların kenarlarına kalaylanmış taslar
konulmuştur. Tası kurnaya daldırılıp alınan su, başta sırta dökülür; kurnanın
içine girilmez...” şeklindeki ifadeleriyle tasların kullanım şekli hakkında
ayrıntılı bilgiler vermiştir.[115] Bassano ise yıkanma bittikten sonra
peştamala sarılan müşterinin oda dışına çıkarken hizmetkârlardan
birisinin su tolu taslarla arkadan ayaklarını tekrar yıkamak için geldiğini
belirtir.[116]
Thévenot ve Tournefort da seyahatnamelerinde başka bir malzemeye
dikkat çekmişlerdir. Hamamda yıkanma işlemi bittikten ve kıyafetler
giyinildikten sonra bir hizmetkârın (âyînedar) gelip ayna tuttuklarını ve
kendilerine baktıklarını ifade etmişlerdir.[117]
Osmanlı hamamlarında kullanılan diğer bir malzemeye de Nicolas de
Nicolay seyahatnamesinde dikkat çekmektedir. Kadınların hamam
gidişleri hakkında bilgiler verirken “barami”[118] adı verilen ince kumaştan
bir gömleği giydiklerinden bahsetmektedir.[119]
Lubenau, Reinhold Lubenau Seyahatnamesi, Osmanlı Ülkesinde (1587- 1589), C.1, s. 215; De
Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, s. 170.

114 Eski Hamam, Eski Tas, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009, s. 133-136; Tevﬁk Cem Yaman,
Türk Hamamının Mekânsal Kurgusu “İstanbul Hamamları”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2010, s. 238.
115 Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati, 16. Yüzyılda Türklere Esir Düşen Bir İspanyol’un
Anıları, s. 176.

116 Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, s. 16-17. Ayrıca
Bkz. Thévenot, Thévenot Seyahatnamesi, s. 66; Dersnschwam, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat
Günlüğü, s. 34-36; Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, C. II, s. 66.
117 Thévenot, Thévenot Seyahatnamesi, s. 67; Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, C. II, s. 66.

118 Bârânî; Farsça “Bârân” kelimesinden gelir ve yağmurdan korunmak için giyilen
giysiye verilen isimdir. Bkz. Ferit Devellioğlu, “Bârânî”, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik
Lûgat, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 1997, s. 70.
119 De Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, s. 172.
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Osmanlı hamamlarında kullanılan malzemeler şüphesiz ki hamama gelen
müşterilerin erkek ve kadın olmalarına göre farklılıklar arz etmektedir.
Kadınlar tarafından kullanılan malzemeler daha ziyade hamam bohçaları
içerisinde taşınırken içlerinde daha önce saydığımız kimi malzemelerin
dışında ayrıca lif, kese, tarak, tokalar, tülbent, ayna, sürme ve kına gibi
malzemeler bulunurken; erkeklerin kullandığı malzemeler daha sınırlı
kalmıştır: ustura, tıraş fırçası, sabun, ayna, kese, lif vs. Ancak yine
de gerek hamamların içerisinde kullanılan ve müşterilerce getirilen
malzemeler ile hamamcıların müşterileri için kullandıkları malzemeler
göz önüne alındığında bu kültürün zenginliği ortaya çıkmaktadır.

SONUÇ
Osmanlı toplumunda gerek temizlik (dini referanslara dayanarak) ve
gerekse sağlık açısından ayrı bir yeri olan hamamın, toplumsal yaşamdaki
yeri de oldukça önemli olup hem halkın temizlik ihtiyacının giderildiği
bir mekân olması hem de sosyalleşmenin burada sağlanması dolayısıyla
gündelik hayatın en önemli kültürel öğelerinden birisidir. Hamam kültürü
Osmanlı toplumunda gündelik hayata o kadar sirayet etmiştir ki; toplumsal
olay, olgu, durum ve fenomenleri açıklamak için hamamla ilgili deyimler
sıklıkla kullanılmıştır. Örneğin; sürekli hoşnutsuz olan kişileri anlatmak
için kullanılan “düğünde zurna beğenmez, hamamda kurna beğenmez” deyimi,
durumların değişmediğini anlatan “eski hamam, eski tas” deyimi, her gittiği
yerde yeri olduğu anlamında kullanılan “hamamda kurnası, düğünde sediri
belli” ya da misaﬁre değer vermek gerektiğini anlatmak için kullanılan
“hamam suyu ile misaﬁr ağırlanmaz” ve büyük hayaller peşinde koşanlar için
kullanılan “yedi kubbeli hamam kurmak” deyimi bunlardan bir kaçıdır.
Gündelik hayata bu kadar işlemiş olan hamamın yabancı seyyahlar
tarafından gözlemlenmesi/ deneyimlenmesi ve “Türk İmgesi”ni yaratmada
kullanılması şaşırtıcı değildir. Yabancı seyyahların seyahatnamelerinde
daha hamama ayak bastıkları andan itibaren gerek ﬁziki yapısı gerek
hamam çalışanlarının hizmetleri ve gerekse yıkanma ritüelleri ile bu
mekânda kullanılan eşyalar hakkında verdikleri ayrıntılı bilgiler Osmanlı
gündelik hayatını anlamlandırma açısından önemli olmakla birlikte
Avrupa’da oluşturulan Türk imajının da hangi kaynaklara dayandığını
anlamamız açısından önem arz etmektedir.
Osmanlı topraklarını ziyaret eden seyyahlar tarafından hamamlar hem
mekânsal olarak hem de Türklerin temizlik tutkuları açısından oldukça
ilginç bulunmuş ve hamamın kendisi ile hamamda olup bitenler Batı için
“Doğu fantazisi”ni besleyen en temel kaynaklar arasında yerini almıştır.
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OSMANLI MİZAH BASININDA
TERKOS SUYU İMTİYAZI (1874)
Gökhan Demirkol*
Terkos Water Privilege in the Ottoman Humor Press (1874)
Abstract
The biggest attempt made in 19th century with the aim to meet water requirement
of Istanbul was to use the water of Terkos Lake. Within the frame of this attempt in
the year 1874, privileges were given to Foreign Aﬀairs Chamberlain Kamil Bey and
Engineer Mr. Terneau (Terno Bey) for 40 years. Following these privileges, Terkos
Water Company has been established.
Both the given water privilege and water of Terkos Lake within context of privileges
were evaluated in the newspapers of that period in this paper. Humor magazines of
that period have not stayed distant from the subject and they have mentioned about
privileges that would mainly meet water requirements of Beyoglu, Galata, Haliç
and western coast of Istanbul and water requirements of Rumeli side of Bosporus
on their pages.
Within the scope of study, it has been examined about which themes the humor
magazines of that period namely Hayal, Tiyatro and Latife have evaluated Terkos
Water privileges and what kind of discussions were held in that period about the
water of Terkos Lake. The reason why the subject was evaluated through the humor
magazines was because of the assumption that relationship between humor and daily
life formed a powerful source in explaining and deﬁning communal phenomenon
and events.

* Dr. Öğr. Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV
Bölümü
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GİRİŞ
1839 Tanzimat Fermanı sonrası Osmanlı Devleti yeni bir yönetim anlayışı
benimsemiş ve bu anlayışın bir sonucu olarak da kent yapısında önemli
değişimler yaşanmıştır. Şüphesiz değişimin odağı devletin başkenti
İstanbul’dur. Modernleşme sürecine giren başkent, çözüm bekleyen eski
sorunların yanı sıra yeni ihtiyaçların ortaya çıkardığı yeni sorunların
çözümü ile de baş etmek durumunda kalmıştır. Tekeli, 19 yüzyılda
şehircilik noktasında Osmanlı kentlerinin çözüm bekleyen sorunlarını
beş grupta toplamıştır. Bu sorunları; merkezi iş bölgesinin yapılanması,
konut alanlarında farklılaşma ihtiyacı, yeni konut alanlarına duyulan
ihtiyaç, alt yapı sorunları ve büyük yangınları engellemek için alınacak
önlemler şeklinde sıralamak mümkündür.[1] Osmanlı kentlerinin karşı
karşıya kaldığı sorunlar incelendiğinde 5 sorun grubu içerisinde yer
alan alt yapı ve yangınla mücadele başlıklarının doğrudan “su” ile ilgili
olduğu anlaşılmaktadır. Şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla 19.
yüzyılda girişilen en önemli yatırım ise Terkos Gölü suyunun İstanbul’a
getirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda 1874 yılında Hariciye Teşrifatçısı
Kamil Bey ile Mühendis Terneau (Terno) Bey’e 40 yıl süre ile su imtiyazı
verilmiştir.
Bu çalışmada, 1874 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda yayımlanan mizah
dergilerinin Terkos su imtiyazına yaklaşımları ve konuyu hangi temalar
etrafında ele aldıklarını saptamak amaçlanmıştır. Çalışmanın zaman aralığı
1874 yılı Haziran ve Aralık ayı olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında
belirlenen zaman aralığında yayınlanan beş mizah dergisinden üçü (Latife,
Tiyatro ve Hayal) örneklem olarak alınmıştır. Diğer iki mizah dergisinin
örneklem olarak alınmamasındaki sebep ise Şarivari Medeniyet dergisinin
sadece 3 sayı yayımlanması, Letaif-i Âsar dergisinin ise Kasım ayı sonunda
yayın hayatına başlamasıdır. Örneklem olarak belirlenen mizah dergileri
içerik çözümlemesi yöntemi ile analiz edilmiştir.
Terkos Su İmtiyazı hakkında literatürde az sayıda akademik çalışma
bulunmaktadır. Doğrudan konuyla ilgili tek çalışma Halil İbrahim Gül
tarafından 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Anabilim Dalı’nda hazırlanmış doktora tezidir.[2] Terkos Su
1 İlhan Tekeli, “19. Yüzyılda İstanbul Metropol Alanının Dönüşümü”, Ed. Paul Dumont, François
Georgeon Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, Çev. Ali Berktay, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, 1999, s. 20.
2 Bkz. Halil İbrahim Gül, Terkos Su Şirketi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Doktora Tezi, İstanbul, 2009.
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İmtiyazı hakkında mizah dergi açısından konuya yaklaşan tek çalışma ise
Alparslan Oymak tarafından 2013 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yapılmış
doktora tezidir.[3] Ancak bu çalışma konuyu Teodor Kasab’ın yayınladığı
dergiler çerçevesinde ele almıştır. Dönemin diğer mizah dergileri üzerinden
konuyu ele alan akademik bir çalışma literatürde yer almamaktadır.
Terkos Suyu İmtiyazının dönemin mizah dergileri üzerinden ele
alınmasındaki gerekçe ise mizah ile gündelik hayat arasındaki ilişkinin
toplumsal olgu ve olayları açıklama ve de tanımlamada güçlü bir kaynak
olduğu varsayımıdır.

I- Terkos Su İmtiyazı ve Raporlar Savaşı
19. yüzyılda gelişmekte olan İstanbul şehri için önemli konuların başında
içme suyu ihtiyacının giderilmesi gelmektedir. Şehrin su ihtiyacının
giderilmesi sadece içme suyu sıkıntısını değil temel belediyecilik
hizmetlerinden olan sokakların temizlenmesi[4] ve payitahtın kâbusu olan
yangınlarla da mücadelenin gerçekleştirilmesini sağlaması açısından da
önemli bir husustur. Bu çerçevede geliştirilen çözümlerin başında Terkos
Gölü suyunun İstanbul’a getirilmesi gelmektedir.
Terkos Gölü suyundan İstanbul için su temini ﬁkri Sultan Abdülaziz
döneminde gündeme gelmiştir.[5] Şehrin artan su ihtiyacı karşısında 4
Cemaziyelahir 1290 (30 Temmuz 1873) tarihinde Hariciye Teşrifatçısı
Kamil Bey ile mühendis Terno (Terneau) Bey’e su imtiyazı verilmiştir.
Verilen imtiyaz fermanı ve mukavele gereğince Beyoğlu, Galata, Haliç’in
batı sahilleri Boğaziçi’nin Rumeli yakası ve İstanbul şehri dâhiline su
verilmesi, kurulacak şirketin adının “İstanbul Kızıldere Su Şirketi” ve
şirketin imtiyaz müddetinin imtiyaz fermanının veriliş tarihinden itibaren
40 yıl olacağı, şirketin sermayesinin 1.650.000 Osmanlı altını (1.500.000
İngiliz lirası) kıymetinde 75 hisseye taksim olunacağı da belirtilmiştir.[6]

3 Bkz. Alparslan Oymak, Osmanlı Mizahında Teodor Kasab (Diyojen, Çıngıraklı Tatar ve Hayal
Gazeteleri Üzerine Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,
İstanbul, 2013.
4 Konuyla ilgili bkz. Ali İhsan Öztürk, Modern Belediyenin Kuruluşundan Sonra İstanbul’da Yolları
Sulama ve Yıkama Hizmetleri (1858-1914), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt:61,
Sayı:2, (Ocak 2011), s.323-356.
5 Sadi Nazım Nirven, İstanbul Suları, İstanbul: İstanbul Halk Basımevi, 1946. s. 198.
6 Gül, “Terkos Su Şirketi”, s. 51. İmtiyaz sahiplerinden Kamil Bey için Nirven “İstanbul’un ilk
belediye reisi” şeklinde bahsetmektedir. Bkz. Nirven, İstanbul Suları, s.199.
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1873 yılında imtiyaz verilmesine karşın mukavele 8 Recep 1291 (21
Ağustos 1874) tarihinde imzalanır. Mukaveleye göre şirket kamu
kurumları (okul, hastane, kışla gibi) ve yangın tulumbalarına su sağlayacak
ayrıca masraﬂarı şirkete ait olmak üzere şehrin belirli noktalarına 12 adet
çeşme yaptıracaktır.[7] Bu çeşmelerden halkın yanı sıra “(…) mahalle sakaları
ve ücret mukabilinde desti ile su taşıyanlar (…)”[8] ücretsiz su alabileceklerdir.
1874 yılı Ağustos ayında imzalanan mukavele ile Terkos Gölü su imtiyazı
gerçekleşmiştir. Ancak mukavele öncesi ve sonrası Terkos Gölü hakkındaki
tartışmalar ile gündemde kalmıştır. Tartışmaların temel odağı göl
suyunun içilebilir olup olmamasıdır. Bu konu ile ilgili yapılan incelemeler
kamuoyuna “raporlar savaşı” şeklinde yansımıştır. Göl suyu hakkında
verilen olumsuz raporlara karşı hazırlanan olumlu raporlar halkın konuyu
yakından takip etmesinde önemli bir unsur haline gelmiştir. Suyun satış
bedeli, 25 kıyyesi (okka) 5 para olarak belirlenmişti.[9]
Göl suyuna ilişkin “bilimsel” görüşleri ifade eden raporlar çoğunlukla
İngiliz gazeteleri ile İstanbul’da yabancı dilde yayın yapan Levant Herald
ve La Turquie gibi gazeteler tarafından sayfalarına taşınmıştır.
Levant Herald gazetesi Temmuz 1874 tarihinde Terkos Gölü hakkında
geniş bir değerlendirme yayınlar. Yazıda Kraliyet Sağlık Örgütü Başkanı
Mortdman’ın göl suyuna ilişkin olumsuz raporuna karşılık Yüksek
Mühendis Batemann’ın olumlu raporuna yer verilir.[10] Medical Gazette’de
yayınlanmış olan Mortdman’ın raporunda göl suyunun acı olduğu ve
çevrede yaşayanlar tarafından hastalık yayan sağlıksız bir su olduğu için
kullanılmadığı belirtilir. Batemann ise Kraliyet Kimya Okulu Profesörü Dr.
Frankland’in ﬁltrasyon sonrası mükemmel bir içilebilir su olabileceği ve de
deniz suyu karışımının engellenmesi ile de tamamen tatlı ve kimsenin itiraz
edemeyeceği bir su olacağına ilişkin raporuna atfen Terkos Göl suyunun
içilebilir olduğunu ve proje sahiplerinin 2 milyon sterlinlik bir anapara ile
giriştikleri bu işten uzun vadede kârlı bir yatırım hedeﬂediklerini ifade
eder.[11]
7 Gül, “Terkos Su Şirketi”, s.51.
8 Nirven, İstanbul Suları, s.199.
9 Ali İhsan Öztürk, Osmanlı’dan Cumhuriyete İmtiyaz Usulüyle Yürütülen İstanbul Belediye Hizmetleri,
İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, (2010), s.191.
10 Vedat Aycan, Levant Herald Gazetesi’nin 1874 Yılı Haberlerine Göre İstanbul’da İktisadi, Sosyal
ve Kültürel Hayat, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,
2016, s. 50-51.
11 Aycan, Levant Herald Gazetesi’nin 1874 Yılı Haberlerine Göre İstanbul’da İktisadi, Sosyal ve Kültürel
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Terkos Gölü’nün suyuna ilişkin raporlar üzerinden ilerleyen tartışma
devam ederken mukavelenin imzalanmasından sonra imtiyaz sahibi Terno
Bey bir komisyon kurularak göl suyunun analiz edilmesi talebi ile Mekteb-i
Tıbbiye-i Şâhâne Nazırı Marko Paşa’ya başvurur. Meclis-i Tıbbiye Reisi ve
Dersaadet İlm-i Tıb Mualimi Servicin Efendi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne
Müzehanesi ve Tarih-i Tıb Tabiiyesi Muallimi Abdullah Efendi ve Mekteb-i
Tıbbiye-i Şâhâne Kimya Muavini ve Meclis-i Tıbbiye Azası Bonkofeski
Efendiden oluşan heyet 1874 yılı Ağustos ayında göl suyunu tetkik eder ve
bir rapor hazırlar. Rapora göre Terkos Gölü’nün suyu içmeye uygundur.[12]
Su imtiyazı mukavelesinin imzalanması sonrası Terno Bey’in Osmanlı
hükümetine başvurarak göl suyuna dair bir araştırma talebi yaşanan rapor
savaşları sonrası hükümetin imtiyaz anlaşmasından vazgeçmesinin önünü
almak şeklinde değerlendirilebilir.
Hükümet tarafından oluşturulan heyetin olumlu raporu da tartışmaları
sona erdirmeye yetmemiştir. Eylül ayında Levant Herald gazetesinde
yayımlanan Amiral Sir Adolphus Slade’in mektubunda İngiliz
hükümetinin bu projeye izin vererek hata yaptığı belirtilir. Gazetenin
aynı sayısında yayımlanan bir başka mektupta ise Osmanlı hükümetinin
hazırlattığı raporun Batemann’ın raporu gibi kısa zamanda hazırlandığı
ve birçok soruya cevap vermediği savunulur.[13] Gazetenin yayımladığı
ikinci mektupta dile getirilen eleştirilerin haklılık payı bulunmaktadır.
Gerçekten rapor kısa sürede hazırlanmıştır. Terno Bey, 6 Ağustos 1290
(18 Ağustos 1874) tarihli dilekçe ile göl suyunun incelenmesi talebinde
bulunmuştur. Heyetin raporu ise 23 Ağustos 1290 (4 Eylül 1874) tarihinde
Terno Bey’e iletilmiştir. Göl suyuna ilişkin tespitler gözlem ve tadım ile
ortaya konulmuştur:
“(…) mezkus göl hayat-ı asliyesine nazaran hala bugünkü günde bile
bir tatlı su mahalli gibi bulunmaktadır. Çünkü mezkur gölde bulunan
böcekler ve çağanos ve balıklar müşahade olunmaktadır (…)”[14]
Terkos Göl suyuna ilişkin son analiz girişimi de Eylül ayında gerçekleşir.
Levant Herald gazetesinin haberine göre İngiliz Büyükelçi yardımcısı

Hayat, s.50-51.
12 “Terkos Gölünün İmtiyazı”, Basiret, Sayı: 1316, 23 Ağustos 1290 (4 Eylül 1874), s. 3-4.
Raporunun tam metni için bkz. Basiret, Sayı: 1316, 1317 ve 1320.
13 Aycan, Levant Herald Gazetesi’nin 1874 Yılı Haberlerine Göre İstanbul’da İktisadi, Sosyal ve Kültürel
Hayat, s.55.
14 “Terkos Gölü İmtiyazından Mabad”, Basiret, Sayı: 1317, 24 Ağustos 1290 (5 Eylül 1874), s. 3.
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bizzat göle giderek analiz edilmek üzere 18 şişe su örneği alır.[15]
Terkos suyuna ilişkin tartışmaların odağından yer alan içilebilir-içilemez
iddiaları suya ilişkin hazırlanan raporlar etrafında dönmesine karşın
tartışma mahkemeye de taşınmıştır. Su hakkında olumsuz rapor veren
Mortdman ile Terno Bey arasındaki tartışma mahkemeye aks etmiş ve
dava sonucunda Terno Bey Mortdman’a 16 pound tazminat ödemek
zorunda kalmıştır.[16]
Raporlar savaşına dönen Terkos suyu Eylül ayı sonlarından itibaren
yavaş yavaş gündemden düşmeye başlamıştır. Yağışların artması ve su
ihtiyacının kısmen yağışlar ile sağlanması imtiyaz ile ilgili tartışmaları
haﬁﬂetmiştir. İmtiyaz verilmesinden on yıl sonra Terkos suyu İstanbul’a
getirilmiş, 1883 yılında Dersaadet Anonim Su Şirketi’nin kurulması
ile Terkos Gölü’nün suyu 1926 yılına kadar İstanbul’un su ihtiyacını
karşılamıştır.
1874 yılında İstanbul’un su ihtiyacının Terkos Gölü’nden sağlanmasına
ilişkin imtiyazın tartışmaya açılmasındaki temel sebep suyun içme
suyu olabilecek kaliteye sahip olup olmaması tartışmalarıdır. Bu
durumun raporlar savaşına dönmesinde ise temel etken İstanbul’a
sağlanacak suyun kalitesine ilişkin tedirginlikten çok İngilizlerin kârzarar endişesidir. Terkos suyuna yatırılacak 2 milyon sterlinin karşılığını
alma ve yatırımın güvenliği endişesi kafalarda oluşan soru işaretlerinin
raporlar savaşına dönüşmesine yol açmıştır. Bu sebeple konu Osmanlı
basınından çok İngiliz basınının ilgisini çekmiştir.

II- Osmanlı Mizah Dergilerinde Su İmtiyazı ve Terkos Gölü
Osmanlı mizah dergilerinde Terkos su imtiyazı konusu genel olarak
üç tema etrafında ele alınmıştır. Bu temalardan ilki suyun içilebilir
olup olmadığına ilişkin özellikle gazeteler üzerinden süren tartışmalar
ve bu tartışmalara gazete ve gazetecilerin yaklaşımlarıdır. İkinci
tema ise Terkos Gölü hakkında hazırlanan “bilimsel” raporlardır. Bu
raporlardan kamuoyuna yansıyan suyun muhteviyatı da üçüncü temayı
oluşturmaktadır.
Su imtiyazına ilişkin ilk metne 6 Temmuz 1289 (18 Temmuz 1873) tarihli
15 Aycan, Levant Herald Gazetesi’nin 1874 Yılı Haberlerine Göre İstanbul’da İktisadi, Sosyal ve Kültürel
Hayat, s.56-57.
16 Aycan, Levant Herald Gazetesi’nin 1874 Yılı Haberlerine Göre İstanbul’da İktisadi, Sosyal ve Kültürel
Hayat, s. 57.
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Çıngıraklı Tatar dergisinde rastlanmaktadır. Su imtiyazının verildiğini
müjdeleyen dergi, önemli bir sorunun çözüme kavuşturulduğuna vurgu
yaparken özellikle maliyet noktasında bazı soru işaretleri olduğunu
belirtmektedir:
“(…) elbette işitmişsinizdir şura-yı devletin bazı büyük zatlara bize su
getirmenin yani sakalık etmenin imtiyazını ihsan eylediğini. Allah zeval
vermesin. Berrak tatlı soğuk buz gibi su içecekmişiz lakin bir bardağı kaç
paraya olduğunu hala anlayamadık (…)”[17]
Mizah dergilerinde su imtiyazı ile Terkos Gölü’nün tekrar haber değeri
taşıması ve gündeme gelmesi 1874 yılının Temmuz ayında gerçekleşmiştir.
Bu durumun altında yatan unsur ise İstanbul’da yaşanan su kıtlığıdır. Bu
dönem dergilerin su imtiyazına yaklaşımını belirleyen ise Terkos suyunun
içilebilir olup olmaması tartışmasıdır. Su imtiyazı konusuna sayfalarında
fazlaca yer veren Teodor Kasab’ın Hayal dergisi konu hakkında ortaya
atılan iddiaları ve su hakkında özellikle gazetecilerin birbirleri ile çelişen
tutumlarını ele almaktadır:
“Bu suyu içen gazetecilerin her biri lezzetini bir başka yolda bularak
bazıları ab-ı hayat ve bazıları da deniz suyundan berbattır diyorlar(...)
bu ab-ı hayat mıdır veyahut deniz suyu mudur her ne ise lezzeti tadmak
şereﬁne henüz müşerref olamadığımızdan şimdilik bu bab da bir hüküm
ve karar veremeyiz.” [18]
Gazetelerde su hakkında birbirleriyle çelişen haber ve yorumlar Hayal’in
konu hakkında ﬁkir yürütmesini engellemektedir. Konu, sadece surum
tespiti şeklinde dergiye yansır. Hayal dergisi 91. sayısında yayınladığı
telgraf ile de bu tutumu ortaya koymuştur: “İki gazeteci geldi gölün
suyundan içiyorlar biri yüzünü ekşitiyor diğeri memnun bir halde tebessüm
ediyor.”[19]
Dönemin bir başka mizah dergisi Latife de Terkos suyu hakkındaki
tartışmalara benzer bir yaklaşım sergiler. 7. sayısında su hakkındaki
içilebilir-içilemez tartışmasını “terkos gölünde su çok ise de hali
anlaşılamıyor”[20] ifadesi ile aktarırken 8. sayısında Terkos Gölü’nün
ağzından olayı irdeler: “Benim hakkımda İstanbul gazetelerinde birçok
17 Çıngıraklı Tatar, Sayı: 29, 6 Temmuz 1289 (18 Temmuz 1873), s.3.
18 “Terkos Suları”, Hayal, Sayı: 89, 31 Temmuz 1290 (12 Ağustos 1874), s.1.
19 “Terkostan Telgraf”, Hayal, Sayı: 91, 7 Ağustos 1290 (19 Ağustos 1874), s.3.
20 “Telgraf”, Latife, Sayı: 7, 2 Eylül 1290 (14 Eylül 1874), s. 3.
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mübâhis-i tezyiﬁye görüldüğünden suyumun İstanbul’a gitmemesine buraca
karar verildi.”[21]
1874 yılı Eylül ayı itibari ile Terkos suyu hakkında gerek mizah
dergilerinde gerekse yabancı dilde yayın yapan gazetelerde haber
sayısı artış göstermiştir. Özellikle İstanbul’da yabancı dilde yayımlanan
gazetelerin konuya ilişkin haberleri mizah dergilerinin gündemini
oluşturmaktadır. Hayal dergisi de konuyu takip ederken İstanbul’da
yabancı dilde yayın yapan gazetelerin göl suyunu “temize” çıkarmak
amacıyla yaptıkları haberleri de göz ardı etmez. La Turquie gazetesinin göl
suyunun içilebilir olduğunu kanıtlamak için yayınladığı haber sonrası
Hayal dergisi durumu şu şekilde hicveder:
“la turki gazetesinin verdiği malumata nazaran terkos gölünün suyu o
kadar güzel ve o kadar âlâmış ki hatî mandalar öküzler bile içiyormuş.

Karagöz
La turkinin bu havadisi sahih ise yani ﬁl-hakika mandalar ile öküzler gölün
suyunu içiyorlarsa artık Beyoğlu ahalisinin o su fenaymış biz içmeyiz
demeye asla hakları olamaz”[22]
Göl suyuna ilişkin La Turquie gazetesinin ortaya koyduğu bu “temize”
çıkarma girişimi Hayal dergisinin 115. sayısında görsel hale de getirilir.

21 “Latifeye Mahsus Telgraﬂar”, Latife, Sayı: 8, 5 Eylül 1290 (17 Eylül 1874), s. 3-4.
22 “Terkos Suyu”, Hayal, Sayı: 101, 11 Eylül 1290 (23 Eylül 1874), s.3.
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RESİM 1: “İşte hem içiliyor hem yıkanılıyor artık itiraz lazım değil”
Hayal, Sayı: 115, 20 Teşrinievvel 1290 (1 Kasım 1874), s.4.

Kasım ayı başında yayımlanan bu karikatür Hayal dergisinin Terkos suyu
hakkında içilemez olduğuna kanaat getirdiğini göstermektedir. Burada
temel vurgu suyun içilemez olmasından ziyade böyle bir suyun halka
reva görülmesi ve suyu kullanacak olan başta Beyoğlu halkının manda ve
öküzler ile bir tutulmasına duyulan kızgınlıktır.
Dönem gazetelerinin konuya ilişkin “çift taraﬂı” tutumlarına dair bir başka
eleştiri de Tiyatro dergisinde yer almaktadır:
“Bordiyano Efendinin Terkos Suyu hakkında Fransızca ve Türkçe Efkârı
(La Turki de)

Terkos suyu şeker gibi tatlıdır. Artık bu su hakkında bundan sonra fena
diyen olursa elbette bir sebebe mebni olacağı bedihidir.
(Şark da)

Mösyö Mortmanla Terno Beyin muhakemesinde Terno Beyin ceza-i nakdi
vermesine hükm olunmasına bakılırsa suda fena olmak gerekir.
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(Bordiyano)

İşte şimdi anlaşıldı bu suyun Fransızcası tatlı Türkçesi acı
Denmek ki Mösyö Mortman bu sudan Türkçe içmiş. Terno Bey de Fransızca içmiş.
Bu halde artık bu sudan içmek isteyenler Fransızca içmelidir.
Aferin Bordiyano be! İşi iki türlü tutmuş. Su ister acı olsun ister tatlı olsun onca
hava hoş!..”[23]
Şark gazetesi ve La Turguie gazetesinin sahibi Bordeano’nun su hakkındaki
farklı söylemlerinin de gösterdiği gibi dönemin özellikle yabancı dilde
yayın yapan gazeteleri ve bazı gazetecileri Terkos Gölü’nün suyunun
ısrarla içilebilir olduğunu iddia etmektedir. Bu tutum karşısında suyun
niteliğinden çok süreç içerisinde ortaya çıkan olayları gözlemlemekle
yetinen mizah dergileri yaşanan dayatma karşısında da eleştirilerini
sertleştirir. Bu dayatmanın en bariz göstergesi ise Terkos Gölü imtiyazını
alan Terno Bey’in göl suyu hakkında kötü diyenler için elli bin liralık
tazminat davası açacağını ilan etmesidir.[24] Hayal dergisi bu duruma farklı
bir perspektiften yaklaşır.

23 “Su”, Tiyatro, Sayı: 52, 14 Eylül 1290 (26 Eylül 1874), s. 1. Şark gazetesi, imtiyaz mukavelesinin
imzalanmasından önce Terkos suyunun içilebilir olduğunu iddia etmektedir. Bkz. “Dersaadette
mâ-i leziz meselesi”, Şark, Sayı: 202, 27 Temmuz 1290 (3 Ağustos 1874), s.1.
24 “Karagöze Mevrud Telgraﬂar”, Hayal, Sayı: 97, 28 Ağustos1290 (9 Eylül 1874), s.3.
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RESİM 2: “Ne yapıyorsun be! Biz buraya yüzümüzü eskitmeye mi geldik?”
Hayal, Sayı: 99, 4 Eylül 1290 (16 Eylül 1874), s.4.

Derginin 99. sayısında yayınlanan bu karikatürde sol tarafta yer alan kişi
imtiyaz sahiplerini temsil etmektedir. Frak giymiş bu kişinin karşısındaki
fesli adama yüzünü ekşittiği için kızması yaşanan sürecin özeti gibidir.
Bununla birlikte fraklı adamın İngiltere ve İngiliz olma durumunu temsil
eden “John Bull” ikonu[25] ile benzerlikler taşıması da ilginçtir. Anlaşılan
Terno Bey ve Kamil Bey’in bir İngiliz ﬁrması adına imtiyazı almış olmaları
Hayal dergisi tarafından Terkos suyuna ilişkin yaşanan süreci İngiliz
emperyalizmi ile bağdaştırdığını söylemek yanlış olmaz.
Terkos suyuna ilişkin özellikle Levant Herald gazete ile kamuoyuna
yansıyan raporlar savaşı mizah dergileri tarafından da takip edilmektedir.
Terkos suyuna ilişkin hazırlanan raporlara karşılık sona erdirilemeyen
25 Miles Taylor, “John Bull and Iconography of Public Opinion in England c. 1712-1929”, Past &
Present, No.134, (Feb.1992), pp. 93-128
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su ile ilişkili çelişki durum ve raporların “bilimsel olmama” iddiaları
sonucu “arap saçı”na dönen Terkos suyunun niteliği, İngiliz hükümetini
de harekete geçirmiş Eylül ayında bizzat İngiliz Büyükelçi yardımcısının
Terkos’a giderek sudan örnek alması Latife dergisi tarafından “olumlu”
karşılanmıştır:
“(…) evvel zaman içinde bilinmez bir hastalığa duçar olanlara buranın
hekimleri bakarlar bakarlar da teşhis-i ma’araz edemezler ise nihayet hastayı
tebdil-i hava ve iade-i sıhhati için Avrupa’ya veyahut diğer bir memlekete
gönderirler idi. Şimdi bunun gibi Terkos suyuna İstanbul’da bakmadık
hekim kalmayarak kimi iyi kimi fena dedi kimisi de ne iyi ne fena ikisi ortası
dedi.(…) mezkur sudan birkaç şişeye doldurup Avrupa’ya gönderilmesine
karar verilmiş! Doğrusu şu karar pek yolunda! Biçare varsın Avrupa’da
sağlamlaşsın! Biraz tebdil-i hava etsin!(…)”[26]
Hayal dergisi de bu raporlar savaşını bir tiyatro oyunu şeklinde okuyucularına
aktarmıştır. Terno Bey başta olmak üzere bilim insanları ve gazetecilerin Terkos
Gölü’nde yaptıkları inceleme gezisi üzerine kurgulanmış olan oyun derginin
üç sayısında yayınlanır. Açılış sahnesinde Terno Bey; “Buyurun Efendim. Bu
suyun Karakulak. Göztepe. Kayış Dağı. Çamlıca sularından ne farkı var? Hele ben
hiçbir fark göremiyorum.”[27] cümlelerini sarf eder. Doktor Nuriciyan ise “Telaş
buyurmayın efendim arz ettim ya Frenkler sudan anlamazlar. Bu bab da ne söyleseniz
hakkınız var” cevabını verir. Nuriciyan ismi ile oyunda yer alan kişi büyük
ihtimal Doktor Servicin’dir. Hükümet tarafından gölü muayene etmek üzere
gönderilen heyetin bir üyesi olan Servicin Efendinin Terno Bey ile aynı ﬁkirde
sunulmuş olması Hayal dergisine göre Osmanlı heyetinin hazırladığı uygunluk
raporunun bilimsellikten uzak oluşu şeklinde yorumlanabilir. Oyunda göl
suyu hakkında olumsuz rapor veren Mortdman’da sahne almaktadır:
“(…) Mortman- Benim diyeceğim bu su içilmez. Mehlekedir. Zira gölün
denizle irtibatı olduğundan maada derununda hem kurbağa sülük hem
de tuzlu su balıkları var. Böyle bir suyun içilmesi tıbâ mazardır çünkü…
Terno Bey- (lakırtısını kesere) Lakin Mösyö doktor sizde pek tuhaf
söylüyorsunuz. Suyun fenalığına derununda bulunan kurbağalarla
sülükleri delil getiriyorsunuz. Bu nasıl olur ya kurbağa etinin mukavvî
olduğundan vücuda nâﬁ olduğunu hastalara tavsiye edip dururken şimdi
gölde kurbağa bulunduğunu mahzur beyan etmek!...[28](…)
26 Latife, Sayı: 7, 2 Eylül 1290 (14 Eylül 1874), s. 2.
27 “Terkos Gölü”, Hayal, Sayı: 119, 13 Teşrinisani 1290 (25 Kasım 1874), s.3.
28 “Terkos Gölü”, Hayal, Sayı: 119, 13 Teşrinisani 1290 (25 Kasım 1874), s.3.
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Bordiyano- Efendim işte görüyorsunuz ya inekler mandalar eşekler
pekala içiyorlar. Bendeniz vakıa hekim değil tıbçasını bilmem lakin alem-i
hayvanata vakıf olanların malumları olduğu cihetle eşek feylesoﬂarın piri
olup her bir hareket ve sekenatını hükümete tatbik eder.(…)
Karagöz- Diyecek yok eşekler içtikten sonra akar sular durur.
Hacivad- Canım Beyoğlu ahalisi eşek mi ki eşekleri delil gösteriyorsunuz?
(…)
Terno Bey- Efendim Doktor Mortman gölde sülük bulunmasını suyun
fenalığına delil gösteriyor.
Bordiyano- Aman ne diyorsunuz? Biz gazeteci olduğumuzdan dünyanın
her tarafıyla muhabere ederiz. Her mahalin ahvaline mulamat-ı kâmilemiz
var (…) Eğer bu göl Çin’de olmuş olsa idi hazineler ederdi zira Çin’de en
mûteber taam sülüktür demek ki doktorun alem-i hayvanata malumatı yok.
(…)[29]
Mortman- Hay Allah layıkını versin! Anlatamıyorum bu su içilir mi?”[30]
Doktor Mortdman’ın oyun boyunca olumlu çizilmesi, bilimsel deliller
göstererek Terkos suyunun içme suyu olarak kullanılmasının sağlığa zararlı
olduğunu ileri sürmesi derginin de aynı ﬁkirde olduğunu göstermektedir.
İmtiyaz sahibi Terno Bey’in sunulan bilimsel göstergelere kulak asmaması ve
heyete suyun içilebilir olduğu yönünde oy kullanmalarına yönelik baskısı da
Hayal dergisinin yaşanan süreç karşısında sorumlunun Terno Bey olduğunu
düşündüğünü göstermektedir. Terno Bey’in sözlerine “bilimsel” deliller
sunma gayreti içerisinde olan Şark ve La Turquie gazetesi sahibi Bordeano
da dönem gazetecilerinin bir temsili olarak oyunda karşımıza çıkmaktadır.
Mizah dergilerinin Terkos suyu ile ilgili gündeme getirdikleri konuların
arasında raporlar ile kamuoyuna yansıyan sülük ve kurbağa gibi
hayvanların suda bulması da yer almaktadır. Hayal dergisinin yayınladığı
tiyatro oyununda üzerinde ısrarla durulan bu nokta Mortdman’a göre suyu
içilemez hale getirirken Osmanlı heyetinin raporunda ise su da bulunan
kurbağa ve sülük Terkos’un tatlı su olduğunun bir göstergesi olarak yer
almaktadır.
29 “Bundan Evvelki nüshamızda Derç Olunan Terkos Gölü Komedyasının Mabadı”, Hayal, Sayı:
120, 16 Teşrinisani 1290 (28 Kasım 1874), s.2-3.
30 “Bundan Evvelki nüshamızda Münderiç Olan Terkos Gölü Komedyasından Mabadı”, Hayal,
Sayı: 121, 20 Teşrinisani 1290 (2 Aralık 1874), s.3-4.
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RESİM 3: “- Nasıl Karagöz içilebiliyor mu?
- İçmesini bilmem yemesi iyi gibi görünür”
Hayal, Sayı: 100, 7 Eylül 1290 (19 Eylül 1874), s.4.

Hayal derginin 100. sayısında yer alan bu karikatürde Karagöz’ün elinde
tuttuğu sürahinin üzerinde bir kurbağa resmi ve sırtındaki testinin
üzerinde balık resimleri bulunmaktadır. Mortdman’ın suyun içilemez
olmasına delil olarak gösterdiği unsurların dergi tarafından da kabul
gördüğü anlaşılmaktadır.
Hayal dergisi 104. sayısında suyun içeriğine ilişkin eleştirilerine Terkos
Gölü’nden İstanbul’a getirilecek suyun maliyetini de eklemektedir. Terkos
Gölü suyunun İstanbul’a getirilmesinin maliyeti Basiret gazetesinde
yer alan bir habere göre yaklaşık iki milyon lira civarındadır.[31] Hayal’in
yayımladığı bu karikatürde “elli milyon lira” masraf ile suyun geldiğini
belirtmesinde Terno Bey’in suyun kötü olduğunu söyleyenlere açacağını
ilan ettiği elli bin liralık tazminat davasıyla bağlantı kurulduğu söylenebilir.
31 Basiret, Sayı: 1306, 12 Recep 1290 (24 Ağustos 1874), s.1.

242

OSMANLI MİZAH BASININDA
TERKOS SUYU İMTİYAZI (1874)
GÖKHAN DEMIRKOL

RESİM 4: “Ne o! Beğenmedin ha? O buraya elli milyon lira masraﬂa geliyor.
Hem beş kuruşluk sülük var…..”
Hayal, Sayı: 104, 21 Eylül 1290 (3 Ekim 1874), s.4.

Hayal dergisinde yayınlanan bu karikatür dönem mizah dergileri
içerisinde su imtiyazının maliyeti konusunu işleyen tek görseldir. Maliyet
konusunun mizah dergileri tarafından gündeme getirilmemesinin sebebi
olarak su hakkındaki belirsizliğin devamı ve su imtiyazı ile yaşanan su
sıkıntısının sona ereceğine dair umudun varlığı gösterilebilir.
Tiyatro dergisin de suda bulunan sülük ve kurbağalar konusunu Hayal
dergisi perspektiﬁnden ele almaktadır. Derginin 61. sayısında yayımlanan
karikatürde bu durum gündelik hayat pratikleri üzerinden sunulur.
Kahvesinden kurbağa çıkan müşteri kahveciye durumu sorduğunda aldığı
cevap Terkos suyuna dair kamuoyunda oluşan düşüncenin tezahürü
gibidir.
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RESİM 5: “- Kahveci bu kurbağa ne?
- Efendim Terkos suyundan yapılan kahveden ne çıkacak?”
Tiyatro, Sayı: 61, 18 Teşrinievvel 1290 (30 Ekim 1874), s.4.

Hayal dergisi Terkos suyunda bulunan sülük ve kurbağaların suyun
içilebilir olduğuna ilişkin delil olarak gösterilmesini farklı bir açıdan
da değerlendirmiştir. Geleneksel tıp yöntemlerinden birisi olan “sülük
kullanımı”nı Terkos suyunda yaşayan canlılar ile ilişkilendiren dergi
116. sayısında yer alan karikatür ile su-sağlık bağlamında bu durumu
hiciv eder.

1874 yılının sonbaharında artan yağışlar, İstanbul’un içme suyu
ihtiyacının Terkos Gölü’nden karşılanması ve Terkos Su İmtiyazı’na
ilişkin konuların gündemden düşmesine yol açmıştır. Latife dergisi;
“Yağmurlar yağmaya başlayalıdan beri Beyoğlu ahalisi Terkos gölünden
getirilecek suyun gelecek sene icrasına kâni oldukları mütevâtirdir”[32]
şeklinde bu durumu aktarırken Hayal dergisi ise Türk toplumunun
sorun karşısında “çözüm” üretme yeteneğine vurgu yapar:
“- Karagöz Beyoğlu ahalisinin su müzâyakasına bir çare
bulundu mu ki bu sene ona dair bir şey işitilmiyor?
32 Latife, Sayı: 18, 10 Teşrinievvel 1290 (22 Ekim 1874), s.2.
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- Ne işitilecek. Bu sene yağmur yağdı çare bulundu. Gelecek
seneye de Allah kerimdir.
-Ya gelecek sene yağmur yağmazsa?
- O vakit Terkos Gölü yine hatrımıza gelir.”[33]

RESİM 6: “- Aman hekim başı buna ne İngiliz tozu fayda ediyor ne Hind yağı…..
- Öyle ise Terkos suyundan başkası naﬁle… Ama bir kaşıktan ziyade vermeyin.”
Hayal, Sayı: 116, 2 Teşrinisani 1290 (14 Kasım 1874), s.4.

33 Hayal, Sayı: 145, 8 Mayıs 1291 (20 Mayıs 1875), s.2.
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III- SONUÇ
19. yüzyılda İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Terkos
Gölü suyunun İstanbul’a getirilmesi girişimi 1883 yılında hayat geçmiş olsa
da 1874 yılında imzalanan imtiyaz mukavelesi Terkos Gölü’nü kamuoyu
gündemine taşımıştır.
Dönemin mizah dergilerinin Terkos Gölü suyunun İstanbul’un yaşadığı su
kıtlığına çare olacağına dair bir şüpheleri ya da projeye karşı bir duruşları
bulunmamaktadır. Karşı çıkılan nokta süreç içerisinde yaşanan olaylar
ve söylemlerdir. Tanzimat dönemi mizah dergileri su imtiyazı konusuna
Terkos Gölü hakkında hazırlanan raporlar çerçevesinde yaklaşmışlardır.
Hazırlanan bu raporların su hakkında ortaya net bir bilimsel veri
koyamamış olması ya da koyamadığının iddia edilmesi konuyu dergilerin
temkinli takip etmesini sağlamıştır. Bu durumu yaratan unsurlardan
birisi de ortaya konulan raporların birbirlerini “bilimsellik” kıstası ile
çürütmeye çalışmasıdır. Ancak 1874 yılının sonlarına gelindiğinde mizah
dergilerinin göl suyu hakkında olumsuz rapor veren Dr. Mortdman’ın
düşüncelerini paylaştıkları görülmektedir. Mizah dergilerinin Dr.
Mortdman’ın düşüncelerini paylaşmalarında temel etkenin bilimsellikten
çok göl suyunun içilebilir olduğunu ispat etmeye çalışan imtiyaz sahipleri
ile İstanbul’da İngilizce ve Fransızca yayın yapan gazetelerin tutumları
olduğu söylenebilir. Özellikle Bordeano’nun sahibi olduğu La Turquie
gazetesinin Beyoğlu halkını manda ve öküzler ile bir tutarak suyun içilebilir
olduğunu kanıtlamaya çalışması ve suda bulunan sülük ve kurbağa gibi
canlıların Terkos Gölü suyunun tatlı su olduğuna delil gösterilmesi mizah
dergilerinin raporlar savaşında Dr. Mortdman’ın tarafında yer almalarında
etkili olmuştur. Bununla birlikte imtiyaz sahiplerinin su hakkında olumsuz
ﬁkir beyan edeceklere tazminat davası açacaklarını ilan etmesi de yaşanan
traji-komik durum içerisinde mizah dergilerinin konumlanmasında etkili
olmuştur.
19. yüzyılda gündeme gelen vapur, tramvay ve tünel işletmeleri imtiyazları
ile karşılaştırıldığında Terkos su imtiyazı konusu dönemin mizah
dergilerinde daha az yer almıştır. Bunun altında yatan sebep ise imtiyazın
1874 yılında hayata geçirilememiş olmasıdır.
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KAPLICA VE HAMAMA GİDEN YOLDA
DİPLOMATİK FAALİYET
Tuğba Sağlam Cebesoy*
Diplomatic Activities from the Road Passing to Thermal Springs and
Turkish Baths
Abstract
Water, has formed the fundamental condition for humans to be able to continue their
lives for centuries long. Hence, starting from the ﬁrst periods of history, people have
settled in locations where there were water sources and they have continued their lives
at these regions. While existence of water played an eﬀective role in the formation of
life styles of people in time, on another respect it has inﬂuenced people’s lives with
regards to water culture, socio-cultural and architectural aspects and it has enabled
for structures such as inns, Turkish baths, and spas to be established. We surely cannot
neglect such interconnection of water with people’s lives and various structures it has
caused to be built but here we will try to study to detect state men conducting certain
political activities under the pretense of going to Turkish Baths and spas. As it is known
diplomatic activities have intricate structures. There have been government oﬃcials
who have considered to use all ways to realize diplomatic works or who have actually
executed them. In fact, diplomatic particulars remind a frame. Hence just like each leg
of rectangular system forming the frame have interconnected, the events being lived
through within government administration are in the form of each other’s extension.
Furthermore, while places where diplomatic activities are conducted are not required to
be realized within borders of an institution, activities being realized in this direction may
not take place in front of the eyes. While we realized our literature study about water
culture, we focused on spa and Turkish bath culture. While we made research about
important places such as Turkish baths and spas, we learned that various state men being
assigned under the hegemony of Ottoman Empire showed health reasons as excuses
and they had gotten permission from the government. The situation where government
oﬃcials used existence of architectural structures such as Turkish baths and spas with the
aim to conduct certain diplomatic discussions, is important for us to see the variety of
locations and reasons to be used for diplomacy to be put in eﬀect.
* Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
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Diplomatik Faaliyet
Diplomasi, resmî temsilciler aracılığıyla devletler arasındaki münasebetleri
yürütme sanatıdır[1]. Diğer bir deyişle diplomasi, devletlerarası ilişkilerin
görüşmeler vasıtasıyla yürütülmesidir[2]. Batı’da diplomasi kavramını
ilk defa bu manada kullanan 1796’da İngiliz devlet adamı ve yazarı
Edmund Burke olmuştur. Burke, diplomasi sözcüğünü, “devletlerarası
münasebetler ve görüşmelerin yürütülmesinde uygulanan beceri ve
taktik” manasında kullanmış, bununla beraber “diplomatik kurul”
ifadesini ilk kez ortaya atmıştır. Bunun neticesinde “diplomat” kavramı
da bu kurulu oluşturan şahısları tanımlamak için kullanılmıştır[3].
Osmanlı Devleti, tıpkı diğer devletler gibi tarihin en eski devirlerinden
itibaren komşu devletlere elçiler göndermiştir. Bilindiği üzere bir devletin,
başka bir devlete elçi göndermesi kuşkusuz oluşabilecek diplomatik
faaliyetin bir göstergesidir ve devleti aracılığıyla gönderilen bu elçi, aynı
zamanda Osmanlı hükümdarının yabancı bir devlet başkanı nezdinde
doğrudan temsilcidir[4]. Biz de bu çalışmamızda, Osmanlı Devleti’nin
komşu devletlere gönderdiği elçiler vasıtasıyla inşa edilen diplomatik
ilişkiler, gerçekleştirilen faaliyetler, diplomatik temsil ve bu yolda
gerçekleştirilen faaliyetlerin perde arkasını ortaya koymaya çalışacağız.
Osmanlı diplomasi tarihini diplomatik faaliyet açısından iki döneme
ayırmak gerekir: Birinci dönem: Devletin kuruluşundan itibaren XVIII.
yüzyılın sonuna kadar geçen dönem. İkinci dönem: XVIII. yüzyıl
sonrasıdır. Öncelikle birinci dönemde, Osmanlı Devleti münasebette
olduğu devletlere karşı yaptırımcı bir politika izlemiş, siyasi ve
diplomatik arenada hiçbir devleti eşit hakları hâiz muhatap kabul etmeme[5]
anlayışı yürütmüştür. Osmanlı’nın kendini diğer devletler karşısında
güçlü görmesi Avrupa’da daimi elçilik açmasını bir bakıma geciktirmiştir.
Ancak zamanla diplomasideki siyasi dengelerin değişmesi neticesinde
Osmanlı, Avrupa’daki diplomatik faaliyetlere karşı kayıtsız kalamamış
ve burada yaşanılan siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri
yakından takip etme ihtiyacı hissederek 1793’de Avrupa ‘da daimi
elçilikler açmıştır.
1 Ali İbrahim Savaş, Osmanlı Diplomasisi, İstanbul: 3F Yayınları, 2007, s. 9.

2 Hüner Tuncer, Eski ve Yeni Diplomasi, Ankara: Ümit Yayıncılık, 1995, s. 11.
3 Tuncer, Eski ve Yeni Diplomasi, s. 13.
4 Savaş, Osmanlı Diplomasisi, s. 45.
5 Savaş, Osmanlı Diplomasisi, s. 20.
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Diplomatik Temsil
Osmanlıların Batı’ya karşı izleyeceği siyaset ve strateji, bilhassa
Avrupa’yla münasebetlerin yoğunlaşmasının akabinde muhatap
ülkelerle diplomatik temasları bir hayli artmış, elçi teatisi neticesinde de
iki taraf arasında ilişkiler hassas dengeler üzerine oturtulmuştur[6]. Ancak
Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde yabancı devletlere gönderdiği
seﬁrlerin sınıf ve derecelerine dair bâriz bir malumata rastlanmamakla
beraber bazen vazife gereği muhtelif mesleklerden mevki ve şöhret
sahibi kişilerin elçilikle görevlendirildiği bilinmektedir. Yalnızca XVI.
yüzyıldan itibaren ifa ettikleri vazifelerin türüne ve gönderildikleri
devletin ehemmiyetine göre Büyük Elçi veya Orta Elçi olmak üzere iki
sınıfa ayrıldıkları görülmektedir. Vazife gereği seçilen bu kişilerin, bazen
basit bir memuriyetle yabancı bir devlet nezdine gönderilirken bazen
de bir mektup götürmek maksadıyla yollandıkları ve buna da nameres
denildiği bilinmektedir. Aynı zamanda ikinci derecede vazifeler için
zaman zaman çavuş, ağa ve müteferrika payesinde yurtdışına memurlar
da gönderilmiştir[7].
Osmanlı seﬁrleri, Avrupa’nın diplomatik kültürüne yabancı olmakla
beraber farklı gördükleri kaidelere özellikle değinmişlerdir. Söz konusu
farklılıklarda ve merasimlerde icra etmekle vazifeli oldukları bazı teşrifat
kaideleri hususunda, inançlarından dolayı zor anlar yaşamışlardır[8].
Bunun hâricinde resmi kabullerde, armağanların ve nâmelerin takdimi
esnasında belli kurallara riayet etmek mecburiyetinde olan elçiler,
hükümdarın mektubunu, vazifeli oldukları ülkenin idarecisine bizzat
kendileri teslim etmişlerdir. Esasen tatbik edilen bu teamül diplomatik
açıdan önemli bir farklılıktı. Çünkü Avrupalı seﬁrler, krallarının
mektuplarını hükümdara bizzat takdim edemezlerdi. Görüldüğü
6 Mehmet İpşirli, “Elçi”, DİA, 1995, C. 11, s. 8.

7 Faik Reşit Unat, Osmanlı Seﬁrleri ve Sefaretnameleri, Bekir Sıtkı Baysal (yay.), Ankara: TTK
Yayınları, 1968, s. 19, 23.
8 Örneğin, Rusya seﬁri Şehdi Osman Efendi, başvekili ziyaret edip sadrazamın mektubunu
teslim ettikten sonra imparatoriçeyi ziyareti meselesinde yeni zorluklarla karşılaşmıştır.
Şöyle ki seﬁrin okuyacağı nutuk metninde düzeltilmesi istenilen değişiklikleri yapmadığı
gerekçesiyle elçinin, imparatoriçenin huzuruna kabulü muhtelif bahanelerle ertelenmiştir.
Şehdi Osman Efendi, daha önceden alışılmadık bir merasimle “iki bazudan tutarak zorla
yer öptürmek” şeklinde imparatoriçenin huzuruna çıkarılmaya çalışılmış; fakat elçi buna
müsaade etmemiştir. En sonunda seﬁrin, imparatoriçenin önünden çekilirken birdenbire
geri dönmeyip birkaç adım arka arka yürümek suretiyle huzura kabulü gerçekleşmiş;
böylece elçi, 10 Temmuz 1758’de Peterhof Sarayı’nda İmparatoriçe Yelizaveta’ya sultanın
mektubunu takdim etmiştir. Bkz. Türkan Polatcı, Şehdî Osman Efendi Rusya Sefaretnamesi
(1757-1758), Ankara: TTK Yayınları, 2011, s. 14.
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üzere Osmanlı elçileri, Avrupa memleketlerinde kabul merasimlerinde,
Avrupalı elçilere nazaran imparatorla daha yakın münasebetlerde
bulunabilmişlerdir[9]. Örneğin, III. Ahmed’in Paris’e elçi olarak gönderdiği
Yirmisekiz Çelebi Mehmed, XV. Louis’in huzuruna kabulü esnasında
kralın yanındakilerin kendisini karşılamak için ayağa kalktıklarını hatta
kralın bile ayakta kendisini karşıladığını, kendisinin de hükümdarın
mektubunu takdim ettiğini bildirmektedir[10].

Tatbik Edilen Karantina Sistemi
Bulaşıcı hastalıklardan korunma ve hastalığa maruz kalanların ülkeden
tecrit edilmesi olarak ifade edilen karantina tarihin en eski devirlerinden
itibaren gerçekleşen bir uygulamadır[11]. Yabancı memleketlere giden
Osmanlı elçileri , bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu devirlerde, karantina
uygulamasına tabi tutulmuş, hatta bu uygulama esnasında sıkıntılı anlar
yaşamışlardır. Örneğin, Paris’e elçi olarak tayin edilen Yirmisekiz Çelebi
Mehmed, seyahati esnasında karantinaya maruz kalmış[12], kendisine ve
maiyetine tatbik edilen bu uygulamayı garipsemiştir[13]. Diğer bir örneğe
baktığımızda 1748’de Viyana’ya elçi olarak gönderilen Mustafa Hattî
Efendi, Petervaradin mevkiinde karantinaya tabi tutulmak istenmiştir.
Ancak elçinin kendisinin veba hastalığı taşımadığına dair yemin
etmesi üzerine Viyana elçisi Scwacheim, elçiye yönelerek bu kontrolün
imparatorluğun emri olduğunu izah etmeye çalışmıştır[14].
9 Hakan Karagöz, Habsburg Gözüyle Bir Osmanlı Elçisi: Mustafa Hattî Efendi’nin Viyana
Günleri (1748),İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2014, s. 8.
10 Şevket Rado, Paris’te Bir Osmanlı Seﬁri, Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Seyahatnamesi,
İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, s. 37.
11 Gülden Sarıyıldız, “Karantina”, DİA, 2001, C. 24, s. 463.
12 Mehmed Efendi, yanında divan efendisi unvanını taşıyan oğlu Mehmed Said Efendi ve
kalabalık bir maiyetle 7 Ekim 1720 tarihinde Fransız seﬁrinin tahsis ettiği bir tüccar kalyonuyla
yola çıkmış, İstanbul’dan ayrılışının kırk altıncı günü Toulon şehrine ulaşmıştır. O esnada
Marsilya’da kolera salgını zuhur ettiğinden Toulouse ve Bordeaux yolu, Güneybatı Fransa’daki
kanallar ve Garonne nehrince devam ederek Orleans üzerinden Paris’e hareket etmiştir. Elçilik
heyeti, baş gösteren salgın sebebiyle Montpellier yakınındaki bir adada karantinaya alınmıştır.
Bkz. Zeki Arıkan, “Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi”, DİA, 2013, C. 43, s. 551.
13 Seﬁr, Fransa halkının hastalıktan korktuklarını, maiyetiyle beraber kendilerini kırentene
etmeyi uygun gördüklerini ifade etmiştir. Kendilerinin de gaﬂet sebebiyle mevcut mahalle
geldiklerini, geri dönmenin çetin olması sebebiyle söz konusu mahalde karantina süresi bitimine
kadar beklediklerini belirtmiştir. Elçi, maiyetiyle beraber bu mahalde kırk gün konaklatılmış,
bundan dolayı da hoşnutsuzluğunu dile getirmiştir. Bkz. Şevket Rado, Paris’te Bir Osmanlı
Seﬁri, Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Seyahatnamesi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, 2010, s. 15, 17.
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Elçilerin Sağlık Problemlerinden Dolayı Tedavi Talebi
Osmanlı devlet adamları ve yabancı ülkelerde çeşitli vazifeler icra
etmekle görevlendirilen elçiler, birtakım sağlık problemleriyle karşı
karşıya kalmışlardır. Arşiv vesikalarından elde ettiğimiz malumat
neticesinde sağlık sıkıntısı yaşayan devlet görevlileri, durumlarını arz
eden dilekçeler kaleme alarak hükûmetten izin istemişlerdir. Örneğin,
sağlık problemlerinden dolayı tedavi edilmek için birkaç hafta Almanya
veya Kafkasya kaplıcalarına gitmek isteyen Petersburg seﬁri[15], bir dilekçe
yazarak hükümdara durumunu arz etmiştir. Ancak yakın zamanda
Mısır meselesine dair bir konferansın toplanacağı ve bu sebeple Osmanlı
seﬁrlerinin memuriyet yerlerinden ayrılmalarının asla uygun olmayacağı
kendisine bildirilmiştir. Söz konusu konferansın akabinde seﬁrin İstanbul’a
çağrılacağı tebliğ edilmiştir[16].
Başka bir arşiv vesikasında, Rumeli vilayeti valisi Aleko Paşa’nın
sağlık sıkıntıları nedeniyle kendisine müsaade edilmesi noktasında
ikinci kez dilekçe kaleme aldığı müşahede edilmektedir. Söz konusu
dilekçesinde mezkûr vilayette işlerin günden güne iyiye gittiğini ve
sadrazamlık tarafından kendisinin şereﬂendirildiğini ifade etmektedir.
Ancak mevcut mahalden ayrılması durumunda vekaleten yerine Avriz
Efendi’nin tayin edilebileceğini ve kendisi gibi memleket işlerinde
gayret ve ehliyet sahibi olduğunu belirtmektedir[17]. Konuyla alakalı
diğer bir belgede, Bağdat Düyun-ı Umumiye Nezareti’nde vazifeli
olan Fehmi Efendi’nin görevinden ayrıldığı ve müptela olduğu kalp
hastalığı tedavisi için Almanya’daki Navhaym kaplıcalarına gitmek
için müsaade istediği anlaşılmaktadır[18].
gönderilmeyeceklerini ve bundan dolayı kendisi ve maiyetinin muayene edilmesi
konusunda herhangi bir problem çıkarmamalarını istemiştir. Böylece Viyana elçisinin
talebini kabul eden Hattî Efendi’nin muayenesi yapılmış ve başka bir odaya alınan
maiyetinin de muayenesinin tamamlanmasının akabinde elçi, arabaya tekrar bindirilip kısa
süreli konaklayacağı bir semte götürülmüştür. Bkz. Hakan Karagöz, Habsburg Gözüyle Bir
Osmanlı Elçisi: Mustafa Hattî Efendi’nin Viyana Günleri (1748), İstanbul: Kitabevi Yayınları,
2014, s. 32-33.
15 XIX. yüzyılın önemli devlet adamlarından biri olan Şâkir Paşa’ya mareşallik rütbesi
verilmiş ve büyükelçi sıfatıyla on iki yıllığına vazifesini ifa edeceği Saint Petersburg’a
atanmıştır (10 Mayıs 1878). Vazifesi sırasında Bulgaristan ve Ermeni faaliyetlerini yakından
takip etmiş olup aynı zamanda Osmanlı-Japonya ticaret anlaşmasına dair çalışmaları da
önemli faaliyetlerindendir. Bkz. Ali Karaca, “Şâkir Paşa”, DİA, 2010, C. 38, s. 308.
16 BOA, HR, TH, Nr. 51/40, 7 Şaban 1301 (2 Haziran 1884), 20 Mayıs 1300 (1 Haziran 1884).
17 BOA, Y.A. (HUS), Nr. 164/137, 23 Mayıs 1296 (4 Haziran 1880).
18 BOA, Y.A. (HUS), Nr. 492/4, 23 Cumade’l-Âhire 1323 (25 Ağustos 1905), 11 Ağustos
1321.
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Yine konuyla ilgili Silistre mevkiinde ikamet eden Mirliva Mazhar Paşa,
tedavisi için Aydos ve Mihadiye’de bulunan maden suyu hamamlarına
gitmek istediğini belirtmekte ve dönüşünde bulunduğu alaya gideceğini
ifade etmektedir. Paşa, hastalığının tedavisi için takriben beş altı ay
kendisine müsaade edilmesini ve bu konuda yazdığı dilekçesinin göz
önünde bulundurularak gereğinin yapılmasını istemektedir[19]. Sair bir
belgede, Paris’te ikamet eden Davut Paşa’nın yaşadığı rahatsızlık sebebiyle
bu durumun doktorlara tebliğ edildiği ve iki haftalığına Almanya sularına
azimet ettiği belirtilmektedir. Daha sonra Paşa’nın mevcut mahalden
Dersaadet’e gideceğine dair verilen malumat, Paris sefareti vasıtasıyla
sadrazama tebliğ edilmiştir[20].
Diğer bir vesikada, Atina seﬁri Rıfat Bey’in müptela olduğu boğaz
hastalığından dolayı geçen yıl Berlin’e gittiği ve tedavi neticesinde
ıstırabının biraz haﬁﬂediği ifade edilmektedir. Elçinin bu sene de
Almanya kaplıcalarına gitmek istediği ve bu hususta Berlin’de meşhur
olan Mösyö Frank’a müracaat ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda seﬁrin,
havanın son derece sıcak olması sebebiyle temmuz ve ağustos aylarını
Yunanistan haricinde geçirme talebinin olduğu ve bu durumun doktorlar
tarafından da gerekli görüldüğü belirtilmektedir. Bu sırada OsmanlıYunanistan ilişkilerinde gerçekleşen temasların biraz daha düzene girdiği
ve endişe edilecek hiçbir halin kalmadığı söylenmektedir. Aynı zamanda
Yunanistan kralının hava değişimi sebebiyle Fransa ve Danimarka’ya
hareket ettiği bildirilmektedir. Atina elçisi de hastalığının tedavi edilebilir
durumda olduğunu ve bu hususta hastalığın pençesinde ezilmesine
rıza gösterilmeyeceğine inandığını söylemekte ve hükümdardan izin
istemektedir[21].

Diplomasinin Perde Arkası
Osmanlı Devleti’nin komşu memleketlerde vazifelendirdiği seﬁrler,
görevleri gereği ikamet ettikleri mahallerin siyasal, sosyo-kültürel, dinî ve
ekonomik gelişmelerini yakından takip etmiş ve zaman zaman bu durumu
menfaatleri için kullanmışlardır. Mevzuyla alakalı yabancı memleketlerden
gelen daimî elçilerin de İstanbul’da birtakım faaliyetler gerçekleştirirken
ülkelerinin menfaatlerini muhafaza etmek için her yolu denediklerini hatta
fetva kurumundan bile istifade etmeye çalıştıklarını görürüz. Örneğin,
19 BOA, A.} MKT. NZD. Nr. 311/92, 14 Şevvâl 1276 (5 Mayıs 1860).
20 BOA, A.} DVN, Nr. 82/1, 3 Teşrin-i Evvel 1268 (15 Ekim 1852).
21 BOA, Y. (MTV), Nr. 217/95, 16 Haziran 1317 (29 Haziran 1901).
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Avusturya seﬁri, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın 1682-1683 Viyana
Seferi’ni engelleme çabaları sonuç vermeyince son çare olarak Şeyhülislam
Çatalcalı Ali Efendi’ye müracaat etmiş ve aman dileyene kılıç kaldırmanın
caiz olmadığını söyleyerek fetva istemiştir. Elçi, şeyhülislamdan aldığı
fetvayı sadrazama göstermişse de onu ﬁkrinden vazgeçirememiş ve
paşa, seﬁri göz hapsine aldırmıştır[22]. Bu hadise İtalyan yazarı ve devlet
adamı olan Niccolo Machiavelli’nin Prens adlı eserindeki şu sözleri akla
getirmektedir: “Doğru olan değil, doğru gibi görünmeyi başaran kişi
siyasî açıdan başarılı olabilir”[23]. Avusturya elçisinin böyle bir faaliyette
bulunması bir yandan kendi memleketi nezdinde fayda sağlamak uğruna
bütün yolları denediğinin bir göstergesiyken öte yandan şeyhülislamdan
aldığı fetvayı, paşaya uygulatabilseydi başarılı olabileceğinin de bir
göstergesiydi.
III. Mustafa ve I. Abdülhamid dönemlerinde Türkiye-Fransa ilişkileri son derece
gelişmiş ve I. Abdülhamid, veliahdı ve kardeşinin oğlu Selim’e yüzyıllardır
Osmanlı şehzadelerinin sahip olamadığı bir serbestlik tanımıştı. Yaşadığı bu
rahat ortamdan istifade eden Selim, Fransa kralı XVI. Louis ile temasa geçmiş
ve Rusya’yla Avusturya’nın müşterek tehdidinde olan Türkiye için Fransa’yla
yakınlık tesis etmek istemişti. Bunun üzerine o dönemde İstanbul’da
ehemmiyetli bir konuma sahip olan Fransız büyük elçisi Choiseul Gouﬃer’in
vasıtasıyla Fransa’ya İshak Bey[24] adında özel bir memuru gizlice göndermiştir.
İshak Bey, Osmanlı dönemi elçileri içerisinde Şehzade Elçisi adıyla yabancı bir
22 İpşirli, “Elçi”, s. 13.
23 Niccolo Machiavelli, Prens, İstanbul: Cem Yayınevi, 2015, s. 20.
24 III. Mustafa döneminde iç oğlanları arasında yer alan İshak Bey, Şehzade Selim’e yakın olarak
yetişmiştir. Osmanlı’da muhtelif vazifeler icra eden ve donanma tercümanı olarak da bilinen bu
şahıs daha sonraki senelerde hizmete alınan Fransız subay ve teknisyenlerle yakın münasebette
bulunmuştur. Aynı zamanda Fransız elçiliğiyle sıkı temas halinde olup seyahat amacıyla
İstanbul’a gelenlerle aynı meclisi paylaştığı bilinmektedir. Bundan başka Fransız büyükelçi
olan Choiseul Gouﬃer ile kurduğu yakın münasebetler arşiv belgelerinde “Choiseul’ün
ayakdaşı” tabiriyle söylenmekte olup “Fransız” lakabıyla anılmasına sebep olmaktaydı. İshak
Bey, Fransa’ya önce Fransızca öğrenmek için gitmişti; ancak onun ikinci gönderilişi daha çok
kutsî bir amaca hizmet etmekti. Nitekim İshak Bey, Şehzade Selim’in Fransa Kralı XVI. Louis
ile yazışmalarına aracılık etmek üzere seçilmiş ve 31 Temmuz 1786’da bir Fransız gemisiyle
gizlice İstanbul’dan yola çıkmıştır. Yanında Şehzade Selim’in kral ve başvekil için yazdığı iki
mektubundan başka Gouﬃer’in Hariciye Nâzırı Vergennes’e hitaben kendisi için hazırladığı,
Fransa’da yetiştirilmesiyle ilgili bir tavsiye mektubu da mevcuttu. İshak Bey, Paris’te Vergennes
ve kral tarafından kabul edildi. Versaille’da Vergennes ve onun ölümü üzerine Montmorin ile
muhtelif görüşmeler gerçekleştirdi ve kral tarafından ikinci defa kabul edildi; bu şahısların III.
Selim’e yazdıkları cevabî mektupları ve bizzat İshak Bey’in şehzadeye yazdığı 29 Mayıs 1787
tarihli iki mektubu özel bir kurye ile İstanbul’a gönderildi. İshak Bey Fransa’da iken Şehzade
Selim tarafından da kendisine bir mektup yazılmıştır. Bkz. Kemal Beydilli, “İshak Bey”, DİA,
2000, C. 22, s. 525-527.
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memlekete siyasî vazife icra etmek için devletin veliahdı tarafından gizlice
gönderilen tek kişidir[25]. Görüldüğü üzere devletler arası bir diplomasi icra
edilirken esasen diplomatik ilişkinin perde arkasını bilinmeyenler olabilir.
Bir başka tarihi belgede Rıfat Bey’in boğaz hastalığından dolayı yeniden
Almanya kaplıcalarına gittiği ve bu esnada Atina’nın siyasî manada vahim
bir durumda olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu durumdan daha sonradan
Yunan hükûmetinin de haberdar olduğu ve birtakım tedbirler aldığı
belirtilmektedir. Alınan bu tedbirler neticesinde Rum çetelerinin teşkilatının ve
sevkiyatının durdurulacağına dair karar alınmakla beraber kralın[26] yabancı
seﬁrlerin tamamına izin verdiği ve mevcut ahvâlin iyileştirilmesi noktasında
da çalışmalar gerçekleştirdiği bilinmektedir. Vesikanın devamında Rıfat Bey, bir
yandan Atina şehrine maslahatgüzar sıfatıyla vazifelendirilen Sadreddin Bey’in
ülkesini yedi defa üstün başarıyla temsil ettiğini ifade etmekte diğer yandan da
hastalığı sebebiyle Almanya’ya tedavi için gitmesi hususunda hükümdardan
müsaade istemektedir[27]. Görüldüğü üzere Atina sefaretine tayin edilen
Rıfat Bey’in, bir taraftan sağlık sıkıntılarıyla uğraştığı diğer taraftan vazifeli
olduğu Atina şehrinin ahvâli umûmiyesini tasvir ettiği görülmektedir. Esasen,
devlet vazifelilerinin sağlık sıkıntıları sebebiyle gittikleri hamam-kaplıca
müesseseleri üzerinde gerçekleştirdiğimiz arşiv taramasında mevzuunun
sadece sağlık olmadığını bu vesikaların bünyelerinde birtakım siyasî ahval,
diplomatik çözüm ve karşılaşılan siyasî hadiselerde alınan tedbirleri de ihtiva
ettiği görülmektedir.
Arşiv vesikalarından elde edilen malumat üzere bazı şahısların, hamamkaplıca ve seyahat bahaneleriyle birtakım faaliyetler gerçekleştirdiğini
müşahede edilmektedir. Örneğin, Prens I. Ferdinand’ın[28] her yıl kaplıca
veya seyahat bahanesiyle Avrupa’da gezindiğini, fırsat buldukça Avrupa
hükûmetleri ve yöneticileriyle görüştüğünü, onlara Bulgarların harisane
emellerini ve şahsî isteklerini kabul ettirme gayreti içerisinde olduğunu
gördük. Prensin bu noktada icra ettiği teşebbüsler aşikâr olmakla birlikte
gerçekleştirdiği mesaiden herhangi bir netice alamadığı görülmektedir.
Bunun yanında prensin, İngiltere Kralı[29] ile Karlsbad şehrinde bir görüşme
gerçekleştirdiği; fakat bundan da hiçbir netice elde edememesi üzerine
Bulgarların ümitlerini boşa çıkardığı belirtilmektedir[30].
25 Unat: Osmanlı Seﬁrleri ve Sefaretnameleri, s. 21.
26 Yunanistan Kralı I. Georgios (1863-1913).
27 BOA, Y. (MTV), Nr. 301/87, 11 Ağustos 1323 (24 Ağustos 1907).
28 I. Ferdinand Karl Leopold Maria: Bulgar Prensi.
29 VII. Edward.
30 BOA, A.} MTZ. (04), Nr. 149/46, 25 Eylül 1322 (8 Ekim 1906).
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Diğer bir vesikada, Rumeli şarkı vilayeti vâlîsi Aleko Paşa, Avrupa
hamamlarına gitmek için bir dilekçe kaleme almış ve talebini hükümdara
bildirmiştir. Söz konusu durum dikkate değer bulunduğundan bir kere de
hariciye nazırıyla[31] ve münasipse İngiltere seﬁri ve diğer seﬁrlerden uygun
olanlarla gayri resmi bir görüşmenin gerçekleşeceğini bunun neticesinin de
padişah emriyle hariciye nazırına bildirileceği ifade edilmiştir. Bu esnada
Aleko Paşa, söz konusu mevzuyla alakalı İngiltere ve Fransa seﬁrlerinin
düşüncelerini gayri resmi suretle yoklamıştır. Aynı zamanda daha evvel
kaleme aldığı izin dilekçesinde ısrar etmesi üzerine bu konuda kendisine
müsaade edileceği; ancak vilayette bir uygunsuzluk çıkarsa bütün mesuliyetin
ona yükleneceği hariciye nazırı tarafından tebliğ edilmiştir[32].

SONUÇ
Diplomasi, devletler arası münasebetlerin görüşmeler aracılığıyla
yürütülmesidir. Bu çalışmada devletler arası münasebetler yürütülürken
tesis edilen diplomatik ilişkiler ve gerçekleştiren diplomatik faaliyetler
esnasında kaplıcaların rolü vurgulanmaktadır. Ancak devletler arası
münasebetler gerçekleşirken bu ilişkiler bazen dostane şekilde zuhur
etmiş bazen de gerçekleşen mücadelelerin neticesi olarak bir üstünlük
çabası içerisinde meydana gelmiştir.
Elde edilen bulgular ışığında; Osmanlı Devleti tarafından tayin edilen
görevlilerin birtakım sağlık problemleriyle karşılaştıklarını ve hükümetten
izin istedikleri tespit edilmiştir. Bazı kişilerin sağlık problemlerinden ötürü
izin dilekçelerine cevap bekledikleri bazılarının ise görevleri hasebiyle
birtakım siyasî gelişmelerin yaşanacağı bir dönemde görev yerlerinden
ayrılmalarının doğru olmayacağı kendilerine bildirildiği görülmektedir.
Belki de en dikkat çeken hadise diplomatların icra ettikleri birtakım
gayri resmi siyasi faaliyetlerdir. Bilindiği üzere hamam ve kaplıca
müesseseleri, en genel tanımıyla insanların temizlenme, istirahat etme
ve sosyalleşme mekanlarıyken bu kimselerin söz konusu mahalleri, bir
kılıf olarak gösterdikleri ve bazı siyasî faaliyetlere teşebbüs ettikleri, hatta
bazılarının ise söz konusu siyasi faaliyetleri gerçekleştirdikleri çalışmada
ortaya çıkmaktadır. Bu durum yaşanılan diplomatik faaliyetlerin zaman
ve mekândan bağımsız olduğunu aynı zamanda görünenin ardındaki
görünmeyeni görmemize de olanak sağlamaktadır.

31 Saffet Mehmed Esad Paşa (1814-1883).
32 BOA, Y.A. (HUS), Nr. 164/137, 18 Receb 1297 (26 Haziran 1880).
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‘Tek odada yıkanmak, yemek pişirmek ve uyumak…’
SOSYAL JİNEKOLOJİ’NİN ÖNCÜSÜ WILHELM
GUSTAV LIEPMANN’IN (1878-1939) SAĞLIKLI GEBELİK
İLE YAŞAM KOŞULLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ
ANLAŞILIR HALE GETİRME ÇABALARI
Özlem Ekin Namal*
To Cook, Bath, and Sleep in a Single Room:
Wilhelm Gustav Liepmann (1878-1939) as the Pioneer of Social
Gynaecology and his Eﬀorts to Explain the Relation between Healthy
Pregnancy and Living Conditions
Abstract
Wilhelm Gustav Liepmann was chief of the “Cecilienhaus”, the Berlin Women’s
Clinic in Germany and the director of the German Institute for Women’s Science,
which was founded in 1925. In 1929 he received the authority to teach Social
Gynecology at the Friedrich Wilhelm University. The lectures he gave there were
collected in the books named ‘Das gynäkologische Seminar (Gynecology Seminars)
(1930)’ and ‘Gegenwartsfragen der Frauenkunde [Current Problems in Women’s
Science] (1933)’. After he was arrested and released following the Reichstag ﬁre
(27th February 1933) he took refuge in Turkey. After 6 years of service in Istanbul
University Faculty of Medicine, he passed away in Turkey. Liepmann tried to
comprehend the importance of both psychological and social components of women’s health through a pioneering approach. In the light of the Social Gynecology
approach, he conducted a large-scale study in Berlin after the First World War and
demonstrated the poor housing conditions of the pregnant women. In this paper,
the determinations of Liepmann with social gynecology understanding in Germany
will be introduced through his work named ‘Gegenwartsfragen der Frauenkunde’.
* Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanı, Kinderarztpraxis Dres. Maurer und Kollegen,
Frankenthal-ALMANYA
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Giriş
Wilhelm Gustav Liepmann, kadının jinekolojik açıdan sağlığının sosyal
koşullar ve ruhsal durumu ile yakından ilgili olduğu hakkında vatanı
Almanya’da öncü çalışmalar yürütmüş, eser verme konusunda çok
üretken olmuş[1] ünlü bir Kadın-Doğum hocasıdır. Nasyonal faşizmden
kaçarak ülkemize sığınmış ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kürsüsünün direktörlüğünü üstlenmiş,
yaklaşık altı yıl hizmet ettikten sonra yaşama gözlerini bizim
topraklarımızda kapamıştır. Ebedi ıstırahatgahı İstanbul’dadır.
O, Sosyal Jinekoloji anlayışının yerleşmesine öncü hizmetlerde bulunmuş,
kötü yaşam koşullarının düzeltilmesi başta olmak üzere, kadın sağlığını
tehdit eden sosyal ve ekonomik birçok sorunu tanımlayarak, çözümü
için öneriler getirmiştir. Kadın sağlığını, bedende patolojileri tanımlama
ve gidermeye çalışma dar perspektiﬁnden, kadınların hastalanmaması
için sosyal ve ekonomik iyileştirmeler başta olmak üzere ruh sağlığını
desteklemeye açılımlandırmıştır.
Bu çalışmada, Liepmann’ın yaşam öyküsüne genel bir bakış ardından,
1933 yılında yayınlanan ‘Kadın Biliminin Güncel Sorunları’ eserinde
kitabına davet ettiği yazar arkadaşı Paul Gornick tarafından ele alınan,
kadınların, özellikle gebelerin ve yenidoğan ve çocukların Birinci Dünya
Savaşı sonrası yıllarda Almanya’daki kötü yaşam koşullarını tariﬁ ve
bu durumun sağlıklarına olumsuz etkilerine yaptığı vurgu ve çözüm
önerileri tanıtılacaktır.

Yaşam Öyküsüne Kısa Bakış
Liepmann, 5 Aralık 1978’de Danzig’de, tüccar olan Yahudi bir ailede
dünyaya geldi. Tıp eğitimini Münih, Würzburg, Freiburg ve Cenevre’de
tamamladı. 1901 yılında Jinekolog Doçent Paul Strassmann’ın yönettiği,
80 vak’ada Pfannenstiel Laparotomi’yi tartıştığı doktorasını tamamladı.
Sonrasında Halle’de Ord. Prof. Dr. Ernst Bumm’un (1858-1925) asistanı
oldu. Orada Cerrahi profesörü Karl Edmund Lesers (1853-1916)’in kızı ile
tanıştı ve evlendi. Evliliğinden üç çocuk sahibi olacaktı. Hocası Bumm,
Berlin Charité’de Adolf Gusserow’dan boşalan yere davet edilince, onun
yanında Berlin’e gitti. 1905’de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
unvanı aldı. Aynı yıl Başhekim unvanı ile Charité Berlin’de Kadın1 Berberich H.J.; David, M.: Zur Geschichte der psychosomatischen Urologie und Frauenheilkunde.
Berberich, H.J.; Siedentopf, F. (Hg.) Psychosomatische Urologie und Gynäkologie. München
2016, s.16.
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Doğum polikliniğinin idaresini üstlendi. 1907’de ‘Carcinoma uteri
nedeniyle pelvis’in radikal olarak boşaltılmasında asepsi ve antisepsi’
adlı teziyle Berlin Friedrich-Wilhelms Üniversitesi’nde Doçentliğe
yükseltildi ve ders vermeye başladı.
1909 yılında ilk ders kitabı ‘Doğuma Yardım Seminerleri [Das
Geburtshilﬂiche Seminar]’ yayınlandı. Bunu 1933 yılına kadar 21 başka
monograﬁ daha izleyecekti. 1910 yılında meslektaşları olan iki profesör
ile hukuki bir süreç içine düştü. Bu konuda üniversitede yürütülen
disiplin soruşturması aleyhinde sonuç vermedi ama, yaşanan gerilim
daha sonra Liepmann’ın mesleki kariyerine gölge düşürdü. Aynı yıl
Bumm, Üniversite Kadın Kliniği Direktörlüğü’ne getirildi, ama ekibinde
artık Liepmann yoktu. Liepmann bir başka yerde yetki almış, Alman
Anneleri Koruma Birliği’nin Berlin Kadın Kliniği’nin [Frauenklinik
des Deutschen Bundes für Mutterschutz in Berlin] direktörlüğünü
üstlenmişti.
1914 yılında 36 yaşındayken, “Tüm Kadın Hekimliği El Kitabı
[Handbuch der gesamten Frauenheilkunde]” adlı kitabı altı cilt olarak
yayınlandı. Bu kitapta zamanın önemli kadın-doğum hekimleri
Breslau’dan Ludwig Fraenkel, Gießen’dan Rudolf Theodor Edler von
Jaschke de deneyimlerini kitap bölümü şeklinde aktardılar. Aynı yıl
“Jinekolojinin Temeli [Grundriß der Gynäkologie]” yayınlandı ve
gönüllü olarak askerliğe alındı. 1918 yılına kadar alay hekimliği yaptı.
Savaşta yaralandı, septik gazlı ﬂegmon oluşmasıyla hayati bir tehlike
atlattı. Kendisine takdim edilen İkinci Sınıf Demir Haç [Eiserne Kreuz II.
Klasse] ve İkinci Sınıf Friedrich August Haçı [Friedrich-August-Kreuz
II. Klasse] madalyaları, ona harpteki yararlılıklarının anısı olarak kaldı.
Savaştan dönüşünde profesörlüğe yükseltildi ve 1919 yılında Berlin
Üniversitesi 1. Kadın Kliniği’nde kadro aldı.
Liepmann, bu tarihe kadar jinekolojinin temel konuları üzerinde
yayınlar yapmıştı. Bu tarihten sonra kadın psikolojisi üzerinde durmaya
başladı. Çünkü kadın psikolojisine eğilmenin, kadın hekimliği açısından
çok önemli olduğunu düşünüyordu: ‘Kadının tamamen ruhsal olan ıstırabı
organik sanılıyor, gereksiz ilaçlarla durumu kötüleştiriliyor, tamamen organik
olan ıstırabı ise ruhuna etki ediyor ve ruhu ele alınmadığında yetersiz kalınarak
zanaatkarlıkla giderilmiş oluyor, tamamen iyileştirilemiyor.’ Liepmann’a
göre Kadın Hekimliği ancak empati başarıldığında gerçek hekimlik
sanatı seviyesine ulaşacaktı. Kendi disiplininde bu konuda bilgilenmeye
büyük bir gereksinim olduğunu görüyordu: ‘[…] Hekimler, ki ben bunu
sadece Berlin’de değil, Moskova’daki derslerimde de gördüm, fen bilimsel
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düşüncemizin psikoloji boyutunda genişletilmesi ve derinleştirilmesinden ne
yazık ki uzaklar.’ [2]
1920 yılında bu konudaki ilk eseri ‘Kadın Psikolojisi [Psychologie
der Frau] adlı, 1922 yılında ikinci baskısı yapılan eseri yayınlandı.
Önsözünde kitabının yayınlanmasının savaş nedeniyle geciktiğini
söylemiştir.[3] Berlin Üniversitesi’nde ‘Cinsel Psikoloji’ ve ‘Zamanımızda
Cinsel Yaşam’ başlıkları altında dersler verdi. Bugünkü adı Berlin
Humboldt Üniversitesi olan Friedrich-Wilhelms-Universitesi’nde,
Jinekolojik Psikoterapi üzerine de dersler verdi ve bu dersleri bir kitapta
toplandı.[4] Jinekologların hastalarına psikoterapi uygulayabilecekleri
kanaatini taşıyordu ve psikoterapi yaklaşımının esaslarını da bu ad
altındaki dersinde açıklıyordu.
Liepmann, 1923 yılında kadın hastanın daha iyi anlaşılması için önemli
bir adım daha atarak, ‘Die Weltschöpfung und die Weltanschauung
[Dünyanın Yaratılışı ve Dünya Görüşü]’ adlı kitabını yayınladı. Ona göre
kadın hasta, insan olmanın bütün boyutlarında anlaşılmalıydı: “[…]
Psikolojik düşünen ve davranan hekim, daha fazla donanıma sahiptir: İnsan
bilgisi, insana ait hiçbir şeye yabancı olmamak, sanat ve edebiyattan anlamak,
temel dünya görüşü sorunları, hayatın sosyal gereksinimlerine yönelik güçlü
empati, kısacası, kim kendisine güvenerek gemisine binmiş hastası için yaşamın
fırtınaları karşısında iyi dümen tutmak istiyorsa, o karaya oturulacak yerleri ve
çarpılabilecek kayalıkları hesaba katarak, gemiyi limana yanaştırmayı bilmelidir,
ki bu her defasında başka türlü olacaktır.”[5]
1924 yılında “Doğuma Yardımda Fantom Kursu [Geburtshilﬂichen
Phantomkurs]” ve ‘Kadın-Bedeni ve Çocuğu Hakkında Neler Bilmelidir?
[Die Frau- Was sie von Körper und Kind wissen muss]’ adlı kitabı iki
cilt olarak yayınlandı. Aynı yıl, Moskova’da davetli olarak dersler verdi.
Sovyetler Birliği’nde koruyucu hekimlik anlayışı ile ana-çocuk sağlığının
öncelik verilmesinden etkilendi.[6]
27 Haziran 1925’de Alman Hastalık Sigortaları Birliği [Hauptverband
der Deutschen Krankenkassen] tarafından 1909 yılında Kızıl Haç’ın
2 Liepmann, Wilhelm: Gynäkologische Psychotherapie. Ein Führer für Studierende und Ärzte.
Berlin 1924, S. V.
3 Liepmann, W.: Die Psychologie der Frau. Versuch einer synthetischen, Sexualpsychologischen
Entwicklungslehre in zehn Vorlesungen, gehalten an der Friedrich Wilhelms Universität zu
Berlin. 2. Auﬂage. Berlin u. Wien 1922, S.5.
4 Liepmann W.: Gynäkologische Psychotherapie. Berlin, Wien 1924.
5 Liepmann, W.: Weltschöpfung und Weltanschauung. Berlin 1923.
6 Liepmann, W.: a.g.e., S.V.
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kurduğu, ancak 1. Dünya Savaşı sonrasındaki şartlarda kapanmış
Cäcilienhaus Kliniği elden geçirilip genişletilerek, Kadın Hekimliği
ve Doğuma Yardım konularında her türlü hizmeti verebilecek Alman
Kadın Bilimi Enstitüsü [Deutsche Institut für Frauenkunde]’ kuruldu
ve idaresi Liepmann’a verildi. Bu enstitüde ağırlık, sosyal-jinekolojik
araştırmalardaydı. Esasen kadınların sosyal durumlarının hastalanmaları
ile ilgisi araştırılacaktı. Enstitü, aynı zamanda kadın hastalıkları ile
ilgili yoğun proﬁlaktik çalışmalar yürütmeyi hedeﬂemişti: Kanserden
korunma, lohusa hummasının önlenmesi gibi. Kadın Bilimi Enstitüsü
içinde bir de ‘Kadın Bilimi Müzesi’ kurularak, kadının içinde sağlığını
koruma duygusunun, doğru bilgilerle güçlendirilmesi amaçlandı. Bu
müze öğrencilerden halka, geniş bir kesimi eğitmeyi hedeﬂedi.[7]
1927 yılında ‘Kürtaj-Hekimler Hukukçular ve Sosyologlar İçin Resimli
Tasvirlerle Tıbbi Sosyolojik Araştırma [Abtreibung eine medizinische
soziologische Studie in bildlichen Darstellungen für Ärzte, Juristen
und Soziologen]’ adlı kitabı yayınlandı.[8] Bu eser, Avrupa’da kriminal
abortusun hızla arttığına işaret ediyordu. Kitabında terapötik ve
spontane düşüklerin, mutlaka kliniklerde ele alınması çağrısı yaptı. [9]
O, Prusya’da 1929/30 sömestrlerinden başlayarak 1933 yılında
görevinden ayrılana dek, Berlin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
Sosyal Jinekoloji alanında ders verdi. Ülkesinde bu dersi vermekle
yetkilendirilen ilk doçent oldu.[10] Almanya’da milyonlarca işsiz, sayısı
artan şekilde çalışabilecek durumda kadın, mevcut sigortaların artan
önemi ve yük altında kalışları, savaşın ekonomik ve sosyal sonuçlarının
kadın resmine yansımaları ile, kadınların sosyal sorunları çok önemli
bir boyuttaydı. Dersleri çok beğeniliyordu, “clear-cut teaching style” ve
“çiçeklerle süslenmiş şairane ifadeler” şeklinde niteleniyordu. Politik
görüşü sola yakındı. Kadın sağlığının, sosyal refah ile doğrudan ilgili
olduğunu en iyi anlayan ve anlatanlardan biri olan Liepmann’ın, sosyal
adalet kavramını merkeze alan bir dünya görüşüne sahip olması son
derece doğaldı.

7 Liepmann, W.: Das Deutsche Institut für Frauenkunde. In: Gegenwartsfragen der Frauenkunde.
Vorlesungen gehalten an der Berliner Friedrich-Wilhelm Universität. Leipzig 1933, s. 220-238.
8 Liepmann, W.: Abtreibung eine medizinische soziologische Studie in bildlichen Darstellungen
für Ärzte, Juristen und Soziologen. Berlin, 1927.
9 Buchrezension. JAMA. 1927;89 (5), s. 396.
10 Hofmann, Mandy: Wilhelm Liepmann und die Universitätsreform Atatürks. Terzioğlu,
Arslan.u. Outschar, Ulrike (Hg.): Acta Turcica Historiae Medicinae VIII. Istanbul 2001, s. 103.
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1930 yılında “Gençlik ve Eros-Genç İnsanların Seksüel-Psikolojik
Yaşamlarından Kesitler [Jugend und Eros-Sexualpsychologische
Lebensfragmente junger Menschen]” adlı kitabı yayınlandı.[11] Kitap,
1932 yılında Paris’de kendi önsözü ile Seksoloji Etüdleri Kolleksiyonu
serisinde Fransızcaya çevirilerek okurlarıyla buluştu.[12]
Liepmann tıpta kadının bütüncül olarak ele alınması için çok önemli
yapıtaşları koymaya devam etti. Sosyal Jinekoloji hakkında verdiği
dersleri kapsayan eseri “Gegenwartsfragen der Frauenkunde [Kadın
Bilimi’nin Güncel Sorunları]” 1933 yılında yayınlandı.[13] Bu kitapta on
iki ders başlığı altında Sosyal Jinekoloji tanımlanıyor, kadının anatomi
ve biyolojisi özetleniyor, kadınlar daha kolay hastalanabildikleri
için kadın hekimliğinin sigortalar için önemi açıklanıyor, gebelikten
korunma ve kürtaj sorunu üzerinde duruluyor, istenmeyen gebelikler,
evlilik dışı gebelikler, yaşama koşullarının elverişsizliği, kadının meslek
yaşamındaki sorunları, kadının işte ve evdeki sorumluluklarının gebelik
ve çocuğunu büyütmesine etkileri üzerinde durulduktan sonra son
derste Liepmann’ın yönetiminde bulunduğu “Das Deutsche Institut für
Frauenkunde [Alman Kadın Bilimi Enstitüsü]” tanıtılıyordu.
Aynı yıl G. Danelius ile birlikte “Geburtshelfer und Röntgenbild.
Erweiterung und Erneuerung der Geburtshilfe durch Röntgendiagnostik
[Doğuma Yardım ve Röntgen Görüntüleri. Doğuma Yardımın Röntgen
Tanılamaları İle Genişletilip Yenilenmesi]” yayınlandı.
Liepmann, ilk kez Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe’nin [Alman Jinekoloji ve Doğuma Yardım Cemiyeti]
ilk başkanı Franz von Winckel (1837-1911)’in 1909 yılında yazdığı
‘Genel Jinekoloji [Allgemeine Gynäkologie]’ adlı eserinde rastladığı,
kadın hekimliğinin yalnızca kadının hastalığına odaklı olamayacağı,
onu yaşamının tüm boyutlarında ele alınması gerektiğini ileri süren
Frauenkunde [Kadın Bilimi] kavramından çok etkilenmişti. Onun
yaşam yoluna bakıldığında, Kadın Bilimi kavramının gerçek içeriğine
kavuşması için önemli hizmetlerde bulunduğu görülmektedir.

11 Liepmann, W.: Jugend und Eros. Sexualpsychologische Lebensfragmente junger Menschen.
Dresden 1930.
12 Liepmann W.: Jeunesse et sexualité : Inititiation sexuelle des jeunes gens d’après leurs propres
confessions. Paris, 1932.
13 Liepmann, W.: Gegenwartsfragen der Frauenkunde, s. 21.
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Nasyonal Sosyalistler 1933 yılında iktidara geldiklerinde, Liepmann’ın
çok etkileyici başarılarla dolu kariyeri, Almanya’da sona erdi. Yahudi
olması nedeniyle Irkın Saﬂığı Kanunu, onu da mağdur edecekti.[14]
Reichtag Yangını ardından tutuklandı, ama kısa sürede serbest
bırakıldı. Tutuklanış nedeni bilinmemektedir. Ancak kısa süre içinde
salıverilmesinde, polis şeﬁnin eşinin daha önce Liepmann’ın hastası
olmasının rolü olduğu, daha sonra oğlu tarafından anlatılmıştır. Bu
tutuklanmayı başka huzursuz etmeler izlemiş, Liepmann ağır bir
depresyon içine düşmüştür. Eşi Emma ile İsviçre’ye giderek, Basel’daki
Universite Asabiye Kliniği’nde bir süre dinlendikten sonra İtalya’ya
geçtiler. Daha sonra Basel’da, Türk hükümeti ile irtibata geçerek vatanları
Almanya’yı terk etmek zorunda kalan bilim adamlarına üniversitede
görev alma şansı arayacak olan Patolog Doçent Philipp Schwartz ile
orada temas kurmuş oldukları muhtemeldir. Vatanı Almanya’yı terk
etmek zorunda kalmasaydı, kat ettiği çok verimli yolun daha başka nice
kıymetli eser ile taçlanacağı muhakkaktı.
Liepmann Birinci Dünya Savaşı Sonrası Ülkesinde Gebelerin Kötü
Yaşam Koşullarına Dikkat Çekti
Liepmann, 1931 yılında ‘Das Gynäkologische Seminar-Praktische
Gynäkologie mit besonderer Berücksichtigung der sozialen Frauenkunde
in 15 Vorlesungen für Ärzte und Studierende [Jinekolojik Seminer-Sosyal
Kadın Bilimi Özellikle Dikkate Alınarak Pratik Jinekoloji- Hekim ve Tıp
Öğrencileri İçin 15 Ders’ adlı kitabını yayınlamıştı. Bu Sosyal Jinekoloji
bakış açısıyla yazdığı ilk eseriydi.

14 Grothusen, Klaus Detlev (Hrsg. u. eingl.): Der Scurla-Bericht. Die Tätigkeit deutscher
Hochschullehrer in der Türkei 1933-1939. Frankfurt a. Main 1987, s. 118.
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Şekil 1: Kitap bölümünde yer alan bu fotoğraf Orta Berlin Kesselstrasse’de çekilmiş, çatı
katında tek odalı konuttur. Odada tek cam vardır, duvarlar eğridir. 4,8 m. uzunluğunda,
2,25 m. eninde ve 2,40 m. yüksekliğinde bu odada ebeveyn yanında, yaşları 5 aylıktan
6,5 yaşına değişen 3 çocuk yaşamaktadır. Akrabalara ait bir çocuk da genellikle gündüz
saatlerinde burada barınmaktadır. Odada iki büyük yatak, bir çocuk yatağı, bir çocuk
arabası vardır. Çocuklardan biri anne babasının yanında yatmaktadır. Mutfak kısmında
duvarların ayrıca kötü durumda olduğu bu oda, aynı zamanda yıkanılacak yerdir.[15]

1933 yılında yayınlanan 244 sayfadan oluşan “Kadın Bilimi’nin Güncel
Sorunları [Gegenwartsfragen der Frauenkunde]” adlı kitabında Sosyal
Jinekoloji, aşağıdaki bölüm başlıkları altında incelenmiştir:
Sosyal Jinekoloji nedir?
Kadının anatomisi ve biyolojisinin temelleri
Kadının psikolojisi
Kadın biliminin, özellikle kadının hastalanmaya yatkınlığı nedeniyle
sosyal sigortalar için önemi
• Nüfus sorununda kadın biliminin yeri I: Abortus sorunu ve doğum
kontrolü
• Nüfus sorununda kadın biliminin yeri II: Kısırlaştırma-Oﬀenburg
Mahkemesi Olgusu
•
•
•
•

15 Gornick, P.: Wohnungsnot und Wohnungselend in der Schwangerschaft und ihr Einﬂuss auf
dieselbe. In: Liepmann,W.: Gegenwartsfragen der Frauenkunde, s. 152.
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• Kader ve istenmeyen gebelikten kurtuluş-569 gebenin sosyal durum

ve çevresinden istatistiksel sonuçlar (Dr. Paul Gornick)

• Evli olmayan gebelerin gebelik ve doğum sırasında sosyal durum ve

kaderleri (Dr. Paul Gornick)

• Gebelikte konut yokluğu ve konutların kötü durumu ve kötü etkileri

(Dr. Paul Gornick) 19 konut fotoğrafı ile

• Gelir getirici işler ve meslekte kadın
• Büro işleri ve ev işlerinin gebelik sürecine, çocuk gelişimine ve

emzirmeye etkileri (Dr. Maria Seyring)

• Alman Kadın Bilimi Enstitüsü

Liepmann bu kitaba, Hastalık Sandığı Birliği’nin Berlin şubesinde
gebelerin takibinden sorumlu damadı Dr. Paul Gornick’i bölüm
yazarlığına davet etti. Onun Almanya’da Birinci Dünya Savaşı ardından
oluşan konut sorunu ve bu durumda gebelerin ayrıca dezavantajlı
durumda oluşlarını anlattığı ‘Gebelikte konut yokluğu ve konutların kötü
durumu ve kötü etkileri (Paul Gornick) 19 konut fotoğrafı ile’ başlıklı 23
sayfalık kitap bölümü, bu makalenin odak noktasıdır.

Şekil 2: Orta Berlin; Zionskirchplatz: Tek camlı oda-mutfak karışımı. 4,5X2,90 m. Yükseklik
2.80 m. Bir erişkin, bir çocuk yatağı. Gebe, tüberkülozlu kocası ile aynı yatakta yatıyor.
Tek oda, aynı zamanda oturma odası, yatak odası, mutfak ve yıkanma yeri olarak
kullanılıyor.[16]
16 Gornick, P.: a.g.e., s. 152.
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Gornick, yazdığı kitap bölümüne 19 fotoğrafı almakla, koşulların
kötülüğünün okur tarafından daha gerçekçi bir şekilde algılanmasını
istediğini, ancak bu fotoğraﬂarın elde edilmesinde önemli güçlüklerle
karşılaştığını belirtmiştir.[17] Gornick kitap bölümüne aldığı 19 resimde
(örnek olarak bkz. Şekil 1, 2 ve 3) görülen kötü koşulların, burada gebelerin
yaşadığı düşünülecek olursa, ne denli daha dramatik olduklarının
tartışmasız olduğuna vurgu yapmıştır.

Şekil 3: Berlin-Wedding; Hussitenstrasse: Tek oda-mutfak karışımı. Tek odada 8 kişi
yaşıyor (Karı-koca ve 3 haftalıktan 10 yaşına 6 çocuk). Oda 5,5 m X 4,5 m genişliğinde, 3,5
m. yüksekliğinde. Odada 3 büyük yatak, bir çocuk yatağı, bir bebek arabası bulunuyor.
Koca, üç yıldır işsiz. Aile yaşadıkları bu tek odada yıkanıyor.[18]

Gornick bu kitapta yazarı olduğu diğer iki kitap bölümünde de gebelerin
kötü konutlarda yaşadıklarını saptadığı veriler ortaya koymuş ve bu
durumun sağlıklarına olumsuz etkileri üzerinde durmuş, 1919 tarihli
Alman Anayasası’nın 155. maddesinde yer alan her Alman ailesinin,
özellikle çocuklu ailelerin gereksinimlerine uygun konut sahibi olma
hakkını hatırlatarak, gerçekte bunun teoride kaldığını belirtmiştir. Öyle
ki birçok gebe, tek odada kocası ve birkaç çocuğuyla birlikte yaşamakta,
o tek odada yemek pişirmekte, uyumakta ve yıkanmaktadır.
17 Gornick, P.:a.g.e, s. 141.
18 Gornick, P.: a.g.e., s. 145.
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Onun saptamasına göre Almanya’da konut sıkıntısı, Birinci Dünya
Savaşı sonrasında değil, ondan birkaç on yıl öncesinde köyden kente göç
ve şehirde nüfus yığılması ile başlamıştır. İstatistikler büyük şehirlerdeki
iki odalı evlerin birçoğunda on ya da daha fazla kişinin ikamet etmekte
olduğunu göstermektedir. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu durumun
daha kötüleşmesi, toplum sağlığına zarar verirken, gebeler ve doğan
bebeklerin sağlığını daha kötü etkilemiş, bu olumsuz zemin gebeliklerin
ciddi şekilde azalması sonucunu da doğurmuştur.[19] Son zamanlarda
sosyal yardım olarak daha iyi konutlara geçmeleri için bir miktar kira
yardımı imkanı doğmuş olsa da, bu kötü konutlarda yaşayanların
çoğunlukla işsiz olmaları, kiranın kalan kısmı için yeterli ödeme gücüne
sahip olmadıklarından, bu yardım işlevsel olamamıştır.[20]
Gornick, gebe kadınların imparatorluğun değerli sermayesi olduklarını
ve konut politikasında öncelenmeleri gerektiğini söylemiştir: ‘Koruyucu
hekimlik hedeﬂerine ulaşılmış olması için, kitap bölümünde yer alan
19 resmin ortaya koyduğu sefalet örneklerinin çok nadir hale gelmesi
gerekir.’[21]

Liepmann’ın Sosyal Jinekoloji Fikrini Ülkemize Taşıdı
Liepmann’ın İstanbul Üniversitesi’nde göreve getirilişi ile ilgili
sözleşmeyi 7 Ekim 1933’de Cenevre’deki Türk Konsolosluğu’nda
imzalamakla, bu üniversitenin çeşitli kürsülerinin yönetimini üstlenmek
üzere davet edilen ilk yabancı bilimadamları arasında yer almış ve 15
Ekim 1933’de “Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Direktörü” unvanı
ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevine başlamıştır.
Liepmann’ın Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığı ilk sözleşme 15 Ekim 1938’e
kadardı. Sözleşmesinde, kliniğini ilerletebilmesi için yetkilendirildiği ve
bu amaç doğrultusunda yurtdışından istediği kişileri yanında çalışmak
üzere getirtebileceği, kendisi için olduğu gibi bu kişilerin de seyahat
masraﬂarının ve maaşlarının Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacağı
belirtiliyordu. Nitekim Liepmann’ın kliniğine, tümü Almanya doğumlu
kişiler olan Dr. Helmit Calvi (1935-?), Dr. Fred Dessau (1937-1938),
Dr. Egon Werner Winter (1934-1935), Dr. Werner Laqueur (1937-1945),
hemşire Elisa Papesch (1935-?), hemşire Else Jansen (1936-1937), hemşire

19 Gornick, P.: a.g.e., s. 138-139.
20 Gornick, P.: a.g.e., s. 141.

21 Gornick, P.: a.g.e., s. 138-160.
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Hildegard Hoﬀmann (1938-?) onun isteği üzerine atanmıştır.[22]
Liepmann’ın ülkemize hizmetlerini tanıtan yayınlar yapılmıştır.[23],
[24]
. Liepmann, Türkiye’de de kadının sağlığı açısından koruyucu
hekimliğin önemine, bu çerçevede kadının eğitilmişlik düzeyinin
yükseltilmesi gerektiğine, Abdülhak Hamid’in “Bir milletin nisvanı,
derece-i terakkisinin mizanıdır [Bir ulusun kadınlarının gelişmişlik
düzeyi, ilerlemesinin ölçütüdür]” dizeleriyle dikkat çekmeye çalıştı.
Istanbul Üniversitesi’nde bir konferans olarak verdiği ilk dersini bu
sözle kapadıktan sonra bu cümleyi her fırsatta tekrarladı. “Üniversite
Konferansları” dizisindeki verdiği iki konferanstan birisinin başlığı
“Sosyal Jinekolojinin Önemi”dir.[25] Konferansında Sosyal Jinekoloji
ﬁkrini benimsetme doğrultusunda çağrıda bulunmuş, hedeﬂer
göstermiştir. Almanya’da açtığı bu yoldaki ilerlemesini Hitler iktidarı
kesmiştir. Türkiye’de yolunu kesecek olan ise, bir yıl sonra gerçekleşen
ölümü olacaktır.
1939 yılına yaklaşılırken ağrı çekmeye başlamış, ancak ağrısını çalışırken
ayakta durmaya, çok yorulmuş olmasına, romatizmaya bağlamıştı.
Şikayeti Şubat ayının ilk haftasında da devam etmesine rağmen kliniğe
gelip ders vermiş, kısa süre içinde ağrıları şiddetlenerek her iki bacağı
da felç olmuştu. Çekilen Röntgen ﬁlmi omurga sarkomunu gösteriyordu.
Kırk gün dayanılmaz ağrılar çektikten sonra 18.3.1939 tarihinde yaşama
gözlerini yuman Liepmann’ın, hastalığını metanetle karşıladığı, son
işlerini bu metanet içinde düzenlemeye çalıştığı anlatılmıştır.[26] Ebedi
ıstırahatgahı Feriköy Protestan Mezarlığı’ndadır. Kendisine sürgün
acısını çektirenlere bile kızamayan, barışçıl duygularla yüklü bir kalbe
22 Namal, A.: Emigrantinnen im Gesundheitswesen im Rahmen der türkischen
Universitätsreform von 1933 In: Pfrepper R (Hg.): Medizin-, Pharmazie- und
Wissenschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Deutsch-Russische
Beziehungen in Medizin und Naturwissenschaften von Engelhardt D.; Kästner, I. (Hgg.):
Band 14. Festschrift für Ingrid Kästner zum 65. Geburtstag. Aachen 2007, s. 321-354.
23 Ebert A.; Namal, A.: Wilhelm Gustav Liepmann (1878-1939) - Vertreibung vom ersten
Lehrstuhl für Soziale Gynäkologie an der Berliner Universität ins Exil an die Universität
İstanbul. In: David M., Ebert A.D. (Hrsg.): Geschichte der Berliner Universitätsfrauenkliniken.
Berlin, New York 2010, s. 238-251.

24 Namal, A.; Ebert, A.: Deutsch-türkische Wissenschaftsgeschichte. Wilhelm Gustav
Liepmann und seine Tätigkeit an der Universität Istanbul in den Jahren 1933-1939. Der
Gynäkologe 2008; (41)12, s. 1028- 1034.

25 Liepmann, W.: Sosyal Jinekoloji’nin önemi. Üniversite Konferansları 1937-1938. İstanbul
Üniversitesi Yayınları No: 93. İstanbul 1939, s. 207-215.
26 (anonymus): Prof. Liepmann’ın kaybı. Tıp Fakültesi Mecmuası 1939, 9, s. 1186-1187.
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sahip Liepmann’ın erken ölümünün tesellisi verici tek yanı, Alman
vatandaşlığından çıkarılma işleminin sonuçlandığını görmemesi ve İkinci
Dünya Savaşı felaketine tanık olmaktan kurtuluşu olmuştur, denilebilir.

Sonuç
19. yüzyılın ortalarından başlayarak bir tarım ülkesi oluştan endüstri
ülkesine evrilmeye başlayan Almanya’da yeni sosyoekonomik koşullar
zemininde ‘Sosyal Tıp’ ve ‘Sosyal Hijyen’ ﬁkri gündeme geldi.[27]
Liepmann da bu akımın bakış açısı paralelinde, özellikle çalışma hayatına
katılan kadınların yaşam güçlüklerinin sağlıklarına verdiği zararlar ve
aile yaşamına etkileri üzerinde durdu. Alman Kadın Bilimi Enstitüsü’nün
Direktörü olarak kadın sağlığının bozulmasına karşı koruyucu önlemlere
ağırlık verdi. Endüstri toplumunda kadını, geniş bir bakış açısıyla ele
almayı doğru buluyordu. Kötü konutlarda yaşamanın olumsuzluklarını
gözler önüne serecek denli geniş bir bakış açısıyla çalışmalar yürüttü.
Tüberkülozlu koca ile bir odada birden çok çocukla oturan, yemek yiyen,
uyuyan ve yıkanan insanların ortaya konan dramları, kuşkusuz çözüm
arayışlarını teşvik etti. Liepmann Sosyal Jinekoloji ﬁkrini aşılamada
hem Almanya’da hem de ülkemizde öncü çabalar ortaya koydu. Bugün
Almanya’da gebe, anne ve çocuk sağlığına verilen merkezi önem ve
ulaşılan iyi yaşam koşulları noktasından geriye bakıldığında, bu yolu
açanlar içinde onun ismi parlamaktadır.

27 Grabke, V.C.: Wilhelm Liepmann als Sozialer Gynäkologe. Inaugural Dissertation Freie
Universität Berlin. Berlin 1980; s. 9.
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The Baths of Diﬀerent Civilizations in Sinop
Abstract
Sinop, the cradle of civilizations, is the only natural port city of the Black Sea located
in the northernmost part of Anatolia. This feature of Sinop from Antique ages to the
present day caused the city to be considered as a port city. The last archaeological
ﬁndings indicate that the oldest settlement in the Sinop province extends to the
Neolithic age. Sinop is an ancient capital. Ancient capitals are also cultural centers.
Cultures are common heritage of humanity. Early Hittite ﬁndings from 1800s BC were
discovered in the city and also Hellenes and Paﬂagonians lived here in the 4th century
BC, Romans and than Byzantines lived here in the 1st century and later Trebizond
Greek Empire existed here in 12th century. In the 13th century, the Anatolian Seljuks
and the Turks conquered the province. Sinop, which has ﬁve layers of civilization, has
an important cultural potential. Sinop had its brightest times in the Hellenistic Age.
Sinop, which has a bright and intense commercial and cultural life since antique ages,
maintained this characteristic in the Roman, Seljuk, Candarogullari and Ottoman
administrations. In the history, it was inevitable for the ﬁrst people to build their
shelters at the water’s edge for the purpose of protection from wild animals, hygiene,
eating and drinking and using them in religious rituals. As in all cultures throughout
history, the most important element in determining human life and settlement has been
water. Water structures are indicative of the culture level of that society. Although the
Mesopotamian people were the ﬁrst to use water for treatment, the Romans developed
waterways, fountains, baths and sewerage networks as physical therapy elements.
The Romans built large baths and waterways in settlements with the idea that there
would be contaminated foods and uncleaned bodies, and the natural bath ruins of
Sinop were also brought to light. The data show that in the city, which was under the
inﬂuence of Hittites, water and pool ﬁndings may be found in the future diggings.
Turkish baths, income of which are consecrated have an important place in the social
* Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı
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complex and neighborhood culture. In our culture based on wisdom, the importance
of water has been well understood and have entered in our language in the form of
meaningful phrases.
Be saint as water
May Allah give life like water
The water belongs to young, the word belongs to older, .. etc.
In our study we wanted to share the baths that we handled as subject with the examples
from four great civilizations (Roman, Pervaneoğulları, Seljuks, Ottomans). These are the
remains of the Roman, Seljuk, Candarogullari and Ottoman era baths.

Giriş
Sıcak su kaynaklarının yüzyıllar boyunca tedavi amaçlı kullanılması
çoğu medeniyette kutsal nitelik kazanmasına neden olmuştur[1]. Roma
İmparatorluğu’nda şifalı sular, soğuk-sıcak su kaynakları o kadar
önemliydi ki, yönetimin zenginlik ve refahlık seviyesini vurgulamak
için “..ülkede her şey…herkesin derdini ve zahmetini yüklenen
imparatorumuzun hakimiyeti altındadır. Cömert bir kaynaktan bize
doğru akan sakin ve şifalı bir su kaynağı gibi, hem kendimiz yararlanabilir
hem de uzaktaki dostlarımıza mektuplar yoluyla bunu ulaştırabiliriz”[2].
Terapi, Grek dilinde “therapeia” dan gelmekte, “hydrotherapie”, su
ile tedavi anlamına gelmektedir[3]. Antik dönemlerde birçok yerleşim
kaplıca yakınlarında kurulmuş, asklepionlarda ruhsal ve bedensel
tedavi sürecinde diğer tedavi yöntemlerinden başka hastalara sıcak su
ile hidroterapi mutlaka uygulanmıştı. Şifa veren kaynaklar, savaşlarda
yorulan askerleri dinlendirici ve moral verici etken olarak da kullanılmış,
hidroterapi aynı zamanda cildi güzelleştiren, hastalıkları tedavi eden
etkili bir tedavi yöntemi olarak önem kazanmıştı.
1 Betül Bakır, “Biyolojik Gereksinim ‘su’ ve Osmanlı’da 18.yüzyıl İstanbul Çeşme ve Sebilleri”,
38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, 2002, Editörler: Prof.Dr. Nil Sarı v.d, Ankara, s. 939946, Ankara 2005; Meydan Larousse, “su”, 11. Fasikül, s. 580; Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür,
Remzi Kitabevi, 1996, s.166-168; Behçet Ünsal, Mimari Tarihi, İ.Y.T.O yayınları, sayı 53, İstanbul
1967, s.11; Şen Müftüoğlu, “Osmanlı Coğrafyasından Günümüze Ortadoğu Su Meseleleri”,
Osmanlı Su Medeniyeti, Uluslararası Sempozyum Bildirileri, İstanbul 2000, s.90-9; Borat, “Vakıf
Yolları”, Osmanlı Su Medeniyeti, Uluslararası Sempozyum Bildirileri, İstanbul 2000, s. 64-69.
Frig Kralı Midas’ın kızını iyileştiren Sandıklı Gazlıgöl kaplıcası kutsal sayılmıştır. Çakalgöz,
“Antik Dönemlerde Sıcak Su Kaynaklarının Kullanımı”, www.ekoses.com, ekolojik yaşamportali
2 Gaius Plinius, Genç Plinius’un Mektupları, çev. Levent Keskin, Doğubatı yayınları, Ankara 2018,
s. 131.
3 Bayraktar, Antik Devirde Anadolu’lu Hekimler, Ankara 2011, s. 52.
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Özellikle Roma ve Grek medeniyetlerinde sıcak su banyoları kurulmuş[4],
asklepionlarda bir tedavi sistemi olarak spa kürleri mutlaka yerini almıştır.
Antikitede yıkanma hijyenden ziyade jimnastik ve hidroterapi ile bağlantılı
önemli bir tedavi yöntemiydi. Felsefenin sosyal yaşamın bir parçası olduğu
dönemde yıkanmanın önemi, doğa ile bütünleşmeyi öneren Plinius’un
söylemleri içinde yer alması, asklepion ve tıp okullarındaki doktorlar
tarafından reddedilmemişti.
Gymnasiumlarda güneş altında yapılan egzersizler, zeytinyağıyla masaj,
buhar banyosu, soğuk ve sıcak sularla yıkanma sağlıklı, ﬁt bir vücut için
önerilmekteydi[5]. M.S. 1. yüzyılda yaşayan Plinius’un yeğeni Plinius Minor,
Balkanlar ve Anadolu’yu ziyaretinde yazdığı mektuplarda evlerin mimarileri
ve özellikle yıkanma yerlerini ayrıntılarıyla anlatmıştır. Roma döneminde
küçük bir köyde dahi 3 adet hamam bulunduğu, hatta evinde hamamı olan
zengin üst tabakadan bir efendinin dahi eve yetişemediğinde bu ücretli
hamamdan yararlandığını Genç Plinius’tan öğreniyoruz[6]. Yaşlılarda bedeni
gençleştiren sağlık önerileri arasında yürüyüş, top oynama ve kültür ﬁzik
hareketlerinin ardından yıkanma ve dinlenme, dinlenme esnasında kitap
okuma ve rahatlatıcı hobilerle ruhu dinlendirme vardır[7].
Ortaçağın karanlık düşünceleri ve kilisenin yönetimdeki etkisiyle M.S. 5.
yüzyılda yıkılan batı Roma İmparatorluğu’yla hamamlar da kapatılmıştı.
Hijyenden ve temizlikten uzak ortamda, veba ve frengi gibi hastalıkların
büyük kitleleri etkileyecek şekilde hızla yayılması kaçınılmazdı. XIII.
yüzyılda, orta çağın sonlarına gelindiğinde hamamların yeniden açılması
4 Çakalgöz, Antik Dönemlerde Sıcak Su Kaynaklarının Kullanımı, Ekolojik Yaşam Portali, ekoses,
internet; Sarı, “İlk Çağ’da Tıp”, Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Ders Kitabı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. 40.
Yılda 40 Kitap Serisi, İstanbul 2007, s. 32, 44, 45, 54.
5 Doktorlar, hastanın ﬁziksel durumu, mevsimler ve hastalığın cinsine göre yıkanma sıklığını
ve derecesini belirlemekteydi. Zayıﬂara şişmanlara göre daha sık, yaz mevsiminde kış
mevsimine oranla yine daha sık yıkanma önermekteydiler. M.Ö. 2 yüzyıl sonunda, Bithynialı
doktor Asklepiades, diyet, egzersiz ve yıkanma kürleri önerirken, Asklepiades’in takipçisi
Antonius Musa, soğuk su tedavisiyle Augustus’un karaciğer iltihabını tedavi etmişti. 1. yy.ın
ilk yarısında Asklepiades’in kitaplarını okuyan tıp yazarı Celsus, de Medicina adlı eserinde
yıkanma, terleme, masaj ve yağlanma önerirken, hidroterapinin “ateş düşürücü, cildi rahatlatıcı
ve zararlı toksinlerden arındırıcı” etkilerinden bahsetmektedir. Pergamon’lu Galenus, 2. yüzyılın
2. çeyreğinde Roma’da Marcus Aurelius sarayında teorisyen ve uygulamacı doktor olarak
ünlenmiştir. Celsus, hastanın yıkanmadan önce mi sonra mı yağlanması hakkında ayrıntılı
bilgiler yazmıştır. Galenos ise yıkanmadan sonra yağlanmanın gözenekleri kapatarak hastanın
soğuk gibi dış etkilerden korunacağını önermiştir. Fikret Yegül, Antikçağ’da Hamamlar ve Yıkanma,
Çeviren: Emel Erten, Homer Kitabevi, 1.basım, İstanbul 2006, s.37-40.
6 Plinius, Genç Plinius’un Mektupları, s.90.
7 İbid, s. 97, 98.
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gereği duyulmuş, sonraları buralar yıkanmanın dışında içki, yemek,
müzik ve eğlencenin de yapıldığı bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden
olan yerler haline dönmüştü. Frengi hastalığı gibi cinsel yolla bulaşan
salgın hastalıkların halkın sağlığını tehdit etmesi ve ölümlere yol açması
nedenlerinden dolayı XV. yüzyılda tüm hamamlar ve kaplıcalar gibi
yıkanma yerleri kapatılmıştı[8].
Anadolu’da antik dönemlerde yıkanma kutsal sayılmış, Hititlerin
doğal sıcak su kaynakları üzerine yapılmış havuzlarda yıkandıklarına
kaynaklarda ve yapılan kazılarda rastlanmıştır. M.Ö. 1600’lerde yaşamış
Hititlerin hijyen ve yıkanma kültürlerine önem verdikleri, Hatuşaş, Tell
Halaf gibi şehirlerinde yaptıkları akaçlama ve kil borularla lağım döşeme
tekniklerinden anlaşılmaktadır. Akaçlama denilen teknikle, pis sular
ve yağmur suları sur dışına çıkarılarak uygun bir yerde açılan sızıntı
çukuruna yönlendirilmekteydi. Hatuşaş’taki büyük havuzla ilgili, zevk
için mi yoksa tedavi amaçlı mı yapıldığı konusu günümüzde de bir açıklık
kazanamamıştır[9] (Resim 1, 2).

Resim 1: Hititlerde rezervuarlar ve akaçlar
(Naumann,R. Eski Anadolu Mimarlığı,1991, s.206-211)

8 İnci Hot, “Ortaçağ’da Batı Tıbbı”, Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Ders Kitabı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. 40.
Yılda 40 Kitap Serisi, İstanbul 2007, s. 60-61.
9 Naumann, R. Eski Anadolu Mimarlığı, çev. Beral Madra, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
1991, s. 206-211.
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Resim 2. Hitit banyosu

Grek medeniyetinde M.Ö. 4. ve 5. yüzyıllarda kaplıca tedavileri yapılmakta,
evlerde banyolar bulunmaktaydı. M.Ö. I. yüzyılda Roma’da hypocaust
denilen döşeme altından ısıtma tekniği ile hamamlar ısıtılmıştır[10]. Roma
ve Bizans’ın en önemli sosyal yapıları haline gelen “hamam” geleneği[11],
sonraları Arap ve Türk medeniyetlerinde cami odaklı külliye kompleksinde
ya da münferit halde mahalle ölçeğinde yerini almıştır. Çoğu külliye
inşaatında görevlilerin temizlik ve abdest ihtiyaçlarını karşılamak için önce
hamam inşa edilirdi. Hamamın işletilmesi ayrı bir niteliğe sahipti, burada
amaç hem külliye vakfına gelir sağlanması hem de mahallenin temizlik
ihtiyacının giderilmesiydi. Bu nedenle hamamlar önemli bir sosyal yapı
olarak Selçuklu ve Osmanlı’da ayrıcalık kazanmıştır.
Ayrıca sıcak madensel kaynakların bulundukları yerlere tedavi amaçlı
kaplıca yapıları da inşa edilmiştir. Kaplıca sözcüğünün ılıcanın üstüne
hamam yapılmasıyla “kaplı ılıca” sözünden türediği bilinmektedir[12].
10 “âb-ı hayat”, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Su ve Su Kültürü, İstanbul 2010 Ajansı, sergi
kitabı, İstanbul 2010, s. 57; Doğan Kuban, Osmanlı Mimarlığı, T.C.Kültür Bakanlığı, C. II, İstanbul
2003, s. 651; Behçet Ünsal, Mimari Tarihi, C. 1, İstanbul 1967, s. 471-486; “Bizans İstanbul’un da
Sûr-u Sultanî ile Marmara sahil surunun kesiştiği yerde Arkadios Hamamları bulunmaktaydı”.
Hülya Tezcan, Topkapı Sarayı ve Çevresinin Bizans Devri Arkeolojisi, T.Turing ve Otomobil Kurumu,
İstanbul 1989, s.162; Semavi Eyice, “Hamamlar”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 3,
Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayını, İstanbul 1994, s. 537-542.
11 Doğan Soylak, Kayseri Civarındaki Şifalı Kaplıca ve İçmece Suları, Erciyes Üniv.Yayınları No: 104,
Kayseri 1997, s. 3.
12 Erat, “Anadolu’da Türk Hamam Mimarisi”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, C 10, Ankara
1999,s. 392; Roma halk hamamları yıkanmanın yanı sıra kültürel etkinliklerin yapıldığı, spor,
kütüphane ,toplantı salonları
olan sosyal kurumlar haline dönüşmüştü. İbid, s.393; Çakalgöz,
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Roma kültüründe sağlıklı yaşamın bir parçası sayılan hidroterapi, Selçuklu ve
Osmanlı dönemlerinde de Türk tabiplerinin önerdiği tedaviler arasındaydı.
Tabîb İbn-i Şerif, Yâdigâr ismli Tıb kitabında, hamamın mimarisi ve suyun
özelliklerinden bahsederken, “eski ve suyu tatlı, kubbeleri yüksek ve geniş,
suyunun sıcaklığı da mutedil olmalıdır” demiştir[13].
İbn-i Sînâ, birçok hastalığın tedavisinde ve nekahat döneminde bağışıklık
sistemini güçlendirmek için hamamda yıkanmayı önermiş, bunun hangi
şekilde yapılması gerektiğini hastalıklara göre “El- Kânûn Fi’t-Tıbb” adlı
eserinin 4. Kitabında açıklamıştır[14].
Osmanlı ülkesini ziyaret eden seyyahların ilgisini camiler ve çeşmelerden
başka en fazla hamamlar çekmekteydi. 17.yüzyıl sonunda Anadolu’ya gelen
Tournefort, Bursa Yeni Kaplıca’daki camekan, ılıklık, sıcaklıktaki havuz
ve dinlenme bölümlerini, içilen şerbet ve kahve gibi içecekleri büyük bir
şaşkınlık ve hayranlıkla anlatmaktadır[15]. Sağlık kaynağı hamamda tellak,
can yakmadan masaj ve kese yapar, yıkanma ritüeli temiz ve sıcak havlularla
kurulanma ve ayak yıkanması ile son bulurdu[16]. Türk hamamında
hidroterapinin yanı sıra, masajla kasları gevşetme ve en sonunda dinlenme
anında kahve, üzüm şerbeti gibi dönemin revaçta olan zevkli bir içeceği ile
Romalılardaki ruhsal terapi de yapılmaktaydı. Aynı zamanda iç mimarideki,
taş döşemeler, mermer kakmalı, bezemeli çeperlerle, kişilerin ruhuna hitap
eden dekoratif öğelerle bezeli terapötik çevre yaratmışlardı[17].
“Antik Dönemlerde Sıcak Su Kaynaklarının Kullanımı”, www.ekoses.com
M.S. 1. yüzyılda yaşayan bir efendinin köleler tarafından cayır cayır sıcak bir zemine atılarak
yaralandığını anlıyoruz. Plinius, Genç Plinius’un Mektupları, s.122.
13 Tabîb İbn-i Şerîf, Yâdigâr, Proje Danışmanı, Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Merkezefendi ve Halk
Hekimliği Derneği, Yerküre Yayını, İstanbul 2003, s. 69.
14 İbn-i Sînâ, bazı hastalıklarda ve dinç kalmak için soğuk suyla yıkanmayı önerse de
Türk hamamında, Roma hamamında olması gereken soğukluk (frigidarium) bölümü yer
almamaktadır. İbn-i Sînâ’nın El-Kânûn Fi’t-Tıbb adlı eseri, 4. kitapta, bütün ateşli hastalıklar
ve humma çeşitlerinde, uyuz, sivilce, uçuk, cüzzam, vitiligo, derideki çatlak ve yarıklar başta
olmak üzere bütün deri hastalıklarında, kemik kırıklarında, yılancık, örümcek sokması gibi
birçok hastalığın tedavisinde banyo yapılması vardır. Ayrıca, zayıf bünyelerin güçlenmesi ve kilo
alması için yemekler hazmettikten sonra banyo yapılmasını, şişman bünyeler içinse aç karnına
yemeklerden önce banyo yapılmasını tavsiye edilmektedir. El-Kânûn Fi’t-Tıbb, İbn-i Sînâ, çeviren:
Prof. Dr. Esin Kahya, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 3.baskı, 2018, 1. Kitap, s. 303-305, 4.
Kitap.
15 Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, çev. Stafanos Yerasimos, Kitap Yayınevi, 4.
Baskı, İstanbul 2013, s.237.
16 İbid, s.66.
17 Tournefort, “Türkler hamamı rahatlık için yaptırsalar da süslemeden geri kalmıyorlardı”,
diyerek özel hamamları tasvir etmişti. İbid, s.106.
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Türk hamam ve kaplıca yapılarında antik dönemlerden beri süregelen
geleneksel alttan ısıtma (hypokaust) sisteminden başka, duvarlara döşenen
künklerle sıcak suyun borulardan kurna veya havuza akıtılması geleneksel
Türk hamamı mimari yöntemi olarak Roma ve Bizans mimarisinden
ayrılan bir kullanma yöntemidir. Büyük Selçuklular’da, Nigar’da görülen
4 eyvanlı hamam mimarisi, XII. ve XIII. yüzyıllarda Memluk hamamları ve
Anadolu’daki Türk hamam mimarisini de etkilemiştir. Türkler Orta Asya
kültüründe çerge denilen çadır hamamlarından başka, köşk, saray, tekke,
han gibi yapılarda da yıkanma bölümleri yapmışlardı[18].
Hamamlardaki soyunmalık (camekân, apoditarium), soğukluk (dinlenme
bölümü, tepidarium), sıcaklık (yıkanılan bölüm, caldarium), külhan (ateşin
yandığı, suyun ısıtıldığı bölüm) gibi mekanlar Romalılar döneminden
beri süregelen ve Türk hamamlarında da var olan klasik öğelerdir.
Osmanlılarda halkın kullandığı çarşı hamamları, “genel hamam, ücretli
halk hamamları” olarak adlandırılır, bunlar çifte ya da tek yapıdan ibaret
tasarımlardır. Eyice’nin yaptığı Türk hamam tipolojisinde hamamlar altı
tipe ayrılmaktadır; “1. haçvari 4 eyvanlı ve köşe hücreli tip, 2. Yıldızvari
sıcaklıklı tip, 3. Kare bir sıcaklık etrafında sıralanan halvet hücreli tip, 4. Çok
kubbeli tip, 5 Ortası kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli tip, 6. Soğukluksıcaklık ve halvet eş odalar ha linde olan tip[19]. Söz konusu tipoloji, İstanbul
ve büyük kentlerdeki büyük, ayrıntılı, sayıca fazla kişiye hizmet veren daha
kompleks tasarımları kapsamaktadır. Ancak Sinop örneğindeki gibi nüfusu
küçük yerleşimlerde daha sade, basit, geleneksel anlamda kendine özgü
hamamlar dikkat çekmektedir. Sinop iline komşu yerleşimlerde de benzer
niteliklere haiz sade ve küçük hamamlar inşa edilmiştir.
18 Erat, B. “Anadolu’da Türk Hamam Mimarisi”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, C. 10, Ankara
1999, s.393, 394.
19 Türk hamamı mimari tipolojisi
1. Haçvari dört eyvanlı ve köşe hücreli tip
2. Yıldızvari sıcaklık tip
3. Kare bir sıcaklık etrafında sıralanan halvet hücreli tip
4. Çok kubbeli sıcaklıklı tip
5. Orta kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli tip
6. Soğukluk, sıcaklık, halvet eş odalar halinde olan tip . https://okuryazarim.com/turk-hamamimimari-tipolojisi/), Semavi Eyice , “hamamlar”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,1993; s.
537-542.
Semavi Eyice,. “İznik’te Büyük Hamam ve Osmanlı Devri Hamamları Hakkında Bir Deneme”,
Tarih Dergisi, C. IX, sayı 15, 1960, s. 108-120; Celal Esad Arseven, Türk Sanatı, Cem Yayınevi, 1984,
s.100-103; Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İnkılâp Yayınevi, 2.baskı, İstanbul 2004; Yılmaz
Önge, Anadolu Türk Hamamları Hakkında Genel Bilgiler ve Mimar Koca Sinan’ı İnşa Ettiği Hamamlar,
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/1735/%C3%96nge.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1. Coğraﬁ ve tarihi açılardan Sinop kenti
Sinop, Anadolu yarımadasının en kuzeyinde, 42° enlem ve 35° 10’ batı
boylamında, Karadeniz sahilinin en kuzeyinde bir yarımada şeklinde
denize uzanan, Rusya ve Kafkaslara açılan önemli bir liman kentidir.
Jeolojik kütlesi, andezitler ve bazaltlardan ibaret volkanik kütle üzerinde
şeritler halinde uzanan silisli grelerden oluşmaktadır [20].
Tarihte Hititlerin (M.Ö. 1650-1200), Asurlularla ticari ilişkilerinden
başka, tabletlerde “Sinova” olarak geçen Karadeniz’deki Sinop limanını
uzun yıllar kullandıkları anlaşılmaktadır. 14. yüzyılda Saydalıların
kolonileriyle Fenikeliler, 4 asır yaşadıkları koloni şehrinden Karadeniz
limanlarına hatta Kafkasya’ya kadar ticaret yapmışlardı. Strabon’un
yaşadığı dönemde Orta Asya’nın önemli bir ticaret limanı olan Sinop, M.Ö.
756’da Miletlilerin yaşadığı bir İyon kolonisi idi. M.Ö. 45’lerde Romalılar
yönetim kurduklarında su yolları, sarnıçlar, çeşmeler, hamamlarda inşa
edilmeye başlamış, M.S. 110’da buraya tayin edilen biyoloji uzmanı Pliny
16 mil (26 km.) uzaklıktan şehre künklerle su yolu inşa etmişti. 395’te
Bizans ve 1214’te Anadolu Selçukluları’nın idaresine geçen kent, 13.
yüzyıl sonlarında Kastamonu civarında hüküm süren Candaroğulları
hakimiyetine girmiştir[21] (Resim 3).
Selçuklular’ın Sinop, Antalya ve Alâiye fetihleri ile Türkler mevcut
tersaneleri ele geçirmiş, buraları geliştirerek donanmalarını kurmuşlar,
gerektiğinde yeni tersane yapıları da inşa ettirerek böylece denizciliğe
ilk adımlarını atmışlardı. Türklerin denizciliğe başlamasıyla Akdeniz
ve Karadeniz’de askeri ve ticari stratejik öneme sahip seferleri de ele
geçirmişlerdi. 13. yüzyılda, Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Kastamonu
civarının uç beyi Hüsâmeddin Çoban, Alâeddin Keykubad’ın emriyle
Moğol istilalarıyla güvenliği sarsılan Sinop-Kırım ticaret yolunu güvenli
20 Görgün, O., Okuduklarım, Gördüklerim ve Duyduklarımla Sinop, Sinop Belediyesi Kültür
Yayınları, 4, 1.baskı, kasım 2010, s.11.
21 Görgün, Okuduklarım, Gördüklerim…, s.11-69; İbrahim Başağaoğlu, Sinop İli’nin Sağlık
Coğrafyası, Öğüt Matbaası, Ankara 2002; Hacer Çiçeksever, İki Gözü İki Çeşme, Sinop Belediyesi
Kültür Yayınları, No:7.
M.Ö. 7. y.y. da Miletliler Sinope’den sürülür ve Kimmerler yerleşir. T. Tarhan, “Kimmerler ve
İskitler”, Türkler, C.1, s. 604; “Karadeniz’in Kuzeyinde Peçenekler”, N.Demir, Türkler, C.2,
2002, s. 709-712; M.Ö. 7.y.y.dan itibaren Karadenizin kuzeyinde Kırım topraklarında yaşayan
Peçeneklere, M.S. 1100 yılında Canik’te Peçenek nüfusuna rastlanmıştır. 1223’te Moğollardan
kaçan Kıpçak (Kumanlar), Suğdak üzerinden Sinop limanına çıkarak Karadeniz kıyılarına
yayılmışlardır. A. Gökbel, “Kıpçaklar/Kumanlar”, Türkler, C.2, 2002, s. 741. Gravürlerle Türkiye,
Anadolu II, T.C. Kültür Bakanlığı yayınları 1900, Yayımlar Dairesi Başkanlığı Sanat Eserleri
Dizisi 125, Ankara 1997.
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hale getirmek için Sinop’ta bir donanma hazırlattı ve 1227 yılında Suğdak
üzerine düzenlediği başarılı seferle ticaret yolunun yeniden güvenlikle
işlemesini sağladı[22] ( Resim 4, 5).

Resim 3. Sinop [Gravürlerle Türkiye, Anadolu 2, T.C.Kültür Bakanlığı yayınlar dairesi,
Ankara 1997,s.185. ( L’IIlusttration: Journal universel,Paris 1854,c.23) ]

22 Salim Koca, “Anadolu Türk Beylikleri”, Türkler, C. 6, 2002, s. 712, 713; Tüccarlar Sinop’tan
gemiyle pamuklu, ipekli kumaşlar ve baharatı Deşt-i Kıpçak’a (Suğdak’a) götürürler dönüşte
kürk, köle ve cariye getirirlerdi. A. Gökbel, “Kıpçaklarda Sosyo Kültürel Dini Yapı”, Türkler,
C.3, 2002, s. 182; İbn Bîbî, Selçukname, M.H.Yinanç, Hazırlayanlar: R.Yinanç, Ö.Özkan, 2.baskı,
İstanbul 2010, s.50-54, 98; Îbn Battûta, İbn Battûta Seyahatnamesi, çeviri, inceleme ve notlar: A. S.
Aykut, 4. Baskı, Y K Yayınları, İstanbul 2010, s.459, 462-463.
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Resim 4. Sinop [Gravürlerle Türkiye, 1997, s. 183
( Ho brettanikos aster. Londinon: 1860, c.1,s.572) ]

Resim 5. Sinop [Gravürlerle Türkiye, 1997, s. 181
(Don Fransisco de Paula- Vidal Historia Contemporanea del imperio Otomana. Ó sea
dela guerra de oriente. Madrid, 1855. S.232-233)]
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2. Sinop’ta Antik Dönemlerden Günümüze Kadar Ayakta Kalan
Hamamlar
Sinop küçük ölçekli ve az nüfusa sahip bir yerleşim olmasına rağmen,
su yapıları açısından oldukça zengin bir kent kültürüne sahiptir. Sinop
tarihinde yıkanma ve hamam kültürü eski tarihlere kadar uzanmaktadır.
Roma ve Bizans dönemlerinden kalan hamamlar, kuyular, sarnıçlar ve
Roma döneminden kalan suyolları gibi su yapılarının varlığı, Türkler
tarafından Orta Asya’daki hamam kültürüyle harmanlanarak, geleneksel
Türk mimarisiyle zenginleştirilmiş ve sürdürülebilirliği sağlanmıştır.

Resim 6. Balatlar Kilisesi

Resim 7. Balatlar Kilisesi

Sinop Ada Mahallesi mevkiinde halen devam eden “Balatlar Kilisesi”
kazısında, tarihi M.Ö. 1200’lere uzanan, Balkanlar ve Batı Anadolu’daki
Roma hamamları arasında belki de en büyük yapıya ait büyük bir Roma
Hamamı kompleksi ortaya çıkarılmıştır (Resim 6, 7). Büyük bir bölümü,
gymnasiumu günümüz yapıları altında kalan tarihi Roma hamamının
büyüklüğü, kazıların sadece açık alanda yürütülmesi nedeniyle sağlıklı
olarak belirlenememektedir. Bizans döneminde hamamların dinle
örtüşmeyecek şekilde kullanımı nedeniyle kapatılması sonucunda
caldarium bölümüne haçvari mekan oturtularak kiliseye dönüştürülmüş,
yapıda zaman içerisinde çok sayıda aziz ve azize gömülmüştür[23] (Resim
8, 9).

23 Roma hamamının frigidarium ve caldarium bölümlerindeki havuzların içlerinde ve ateşin
yandığı bölümde dahi mezarlar çıkarılmaktadır. Kilisenin içindeki mezarlar yüksek kotta yer
almakta ve ölü güneşin doğduğu yöne doğru oturur biçimde gömülmekteydi. Kiliseden, aynı
zamanda havuzlardan çıkarılan mozaikler, dünyadaki örnekleri arasında, işlenme, malzeme ve
motif açısından tektir.
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Resim 8. Balatlar Kilisesi, doğuya yönlendirilmiş kutsal aziz ve azize mezarları.

Resim 9. Balatlar Kilisesi, Haçvari ana mekan
(Roma döneminde, hamamın caldarium bölümü)
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17. yüzyıl ortalarında Osmanlı İmparatorluğu’nu gezen ünlü seyyah
Evliya Çelebi Sinop ilinin kalesi, camileri ve yatırlarından bahsederken,
hamamlarına da yer vermiştir. Seyahatnamesindeki, “Evvela Yukarı
Pazar’da Çifte Hamam ve Aşağı Hamam tekdendir. Yalı Hamamı’da
tekdendir. Bunlardan başka bildiğimiz hamam yoktur. Suyu, havası ve yapısı
gayet tatlı, güzel ve rağbet edilen gönül açıcı hamamlardır”[24] ifadesinden o
dönemde, bu hamamların gayet bakımlı, halkın rağbet ettiği yıkanma yerleri
olduğu anlaşılmaktadır. Seyahatnameden, Roma dönemine ait günümüzde
toprak altında kalmış veya yıkısı günümüze kadar gelen hamamların 17.
yüzyılda da ayakta olmadığı anlaşılmaktadır.

Günümüze Kadar Gelen ve Korunmuş Hamamlar
Sultan İzzeddin Keykâvus’un emriyle 1268’de kadınlar ve erkeklere ayrı
ayrı hizmet veren çifte hamam planında inşa edilmiş Yukarı Hamam
(Alâaddin Hamamı) Pervaneoğlu Muinüddin Süleyman tarafından
yaptırılmıştır (Resim 10).

Resim 10. Alâaddin Hamamı

Resim 11. Pervane Hamamı

Kötürüm Bayezid (1361-1384) tarafından yaptırıldığı belirtilen Aşağı Hamam
(Pervane Hamamı) , tersaneye inen yol üzerindedir[25] (Resim 11). 1322’de
Candaroğulları idresine giren Sinop’ta 1443’te İsfendiyaroğlu İbrahim Bey
tarafından Yalı (Varoş) hamamı inşa edilmiştir (Resim 12).

24 Evliya Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi , 2. C. 1. Kitap, haz. Dağlı, Kahraman, YKY, 1.baskı,
İstanbul, haziran 2005, s. 91.
25 Sinop Tarihi ve Kültür Envanteri, koordinatörler: Dr. A. Cengiz (Sinop Valisi), H. Tosun (İl
Kültür Turizm Müdürü), Sinop İl Özel İdaresi yayını, 2013.
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Resim 12. Varoş Hamamı, tüteklik

Bunlardan başka, kaynaklarda yer alan ve kalıntıları bulunan Seyit Bilal
Türbesi yanında kalıntı taşları bulunan Seyyare Hamamı ve Kefevi
Mahallesinde, tarihi bilinmeyen büyük bir hamam kazılarda ortaya
çıkarılmıştır[26].

2.1. Mimarileri
Orta Asya Türklerinde hamam yapılarına dair fazla bir yazılı kaynağa
rastlanmamasına karşın Türklerin temizliğine dair bilgiler mevcuttur.
Türk çadırlarında yıkanma bölümlerinin olduğu bilinmektedir. Selçuklu
Türkleri, hamam yapılarının tasarım ve bezemelerini Orta Asya’daki
hamam kültüründen almışlar, aynı zamanda hamamları vakıf sistemine
dahil ederek vakıf malları niteliğinde topluma yararlı kurumlar haline
getirmişlerdir.

26 Çiçeksever, İkigözü İki Çeşme, s.12.
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Asırlardır Doğu Roma hâkimiyetinde kalmış Anadolu ve
Ortadoğu’daki yapılar gibi Türk hamamlarının da mimari anlamda
Roma hamamlarından etkilenmesi kaçınılmazdı. Roma hamamlarının
giriş bölümünde, dışarıdaki havanın iç mekânları soğutmaması
amacıyla yapılan soyunmalık veya camekan (apoditerium), soğukluk
ve sıcaklık arasındaki “ılıklık” mekanı gibi geçiş hacimleri Türk hamam
kültürüne girmiş hacimlerdir.
Türk mimarisinde, medrese, kervansaray, konut, saray, darüşşifa gibi
yapılarda uygulanmış 4 eyvan tiplemesinin hamamlara da uyarlanması
geleneksele bağlılıktı. Genellikle bir külliye bünyesinde ya da münferit
olarak mahalle ölçeğinde halka hizmet veren Anadolu Selçuklu
hamamlarında merkezi mekanlı sıcaklık tasarımında görülen haçvari
planın ilk örneklerine Konya ve Kayseri hamamlarında rastlanmaktadır[27].
Soyunma bölümü, küçük ölçekli hamamlarda sağır ve yüksek duvarlarla
çevrili, aydınlatma tepedeki mazgallar ve fenerlerle sağlanmaktaydı.
Roma hamamından farklı olarak soğukluk bölümü, soğuk suyla
terapi yapılan mekan değil, sıcak banyo sonrasında vücuttaki terin
soğutulduğu bir dinlenme yeriydi[28]. Türk mimarisinde tasarımları
sıcaklık ve cehennemlikten ibaret basit planlara yönelen konutlardaki
özel hamamlarda ise, büyük hamamlardan farklı olarak, cehennemlik ile
sıcaklık zemini aynı kotta tutulmuştu[29].

Sinop Hamamları[30];
Yukarı Hamam (Alâaddin hamamı)
Anadolu Selçuklu Sultanı Alâaddin Keykubad’ın emriyle 1214-1267 yılları
arasında Pervane tarafından inşa ettirilen Alâaddin Külliyesi bünyesinde
caminin güney yönünde 1268 yılında hamam inşa edilmiş, 50 yıl sonra
batısına medrese, kuzeyine ise bir türbe eklenmiştir.

27 E. Çelik, A.I. Aydemir, “Türk Hamam Mimarisinin Yapısal ve Mekansal Özellikleri”, Kent
Kültürü ve Yönetimi, Hakemli Elektronik Dergi, C. 11, sy. 2, Yaz 2018.
28 Önge, Anadolu Türk Hamamları…, s. 404-412.
29 Erat, “Anadolu’da Türk Hamam Mimarisi”, s. 398; Şerife Tali, “Ordu İli Aybastı İlçesi Sefalık
Köyü Küçük ve Büyük Hamam Mimari ve Tarihlendirmesi”, Medeniyet Sanat, MÜ Sanat Tasarım
ve Mimarlık fakültesi Dergisi, C. 4, 2018, s. 22-32.
30 Sinop Hamamları tarihi anlam taşımasına ve envanterde kayıtlı olmalarına rağmen özel
kişilerin mülkiyetlerinde kayıtlı olmalarından dolayı içeri girilmek için kişilerin izinlerinin
alınması gereklidir. Alâaddin Hamamı bugün kafe olarak hizmet vermekte, Yalı Hamamı ise
yıkılmaya terk edilmiş durumdadır.
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Resim 13. Alâaddin Hamamı, camekan

Alâaddin hamamı, kadınlar ve erkekler bölümü olarak çifte hamam
planlıdır. Planlaması Semavi Eyice’nin Türk Hamam Tipolojisi’ne
tam olarak uymasa da, halvet ve sıcaklık mekanlarının eş büyüklükte
olmaları, sıcaklık hacminde eyvan niteliğindeki yan eklentilerin tonozla
örtülmesi, kare planlı halvet ve sıcaklığın ortasındaki kare hacmin
üstünde yükselen kubbeler ve üzerlerindeki 4-5 adet ışık gözleri gibi
nitelikleri açısından “soğukluk, sıcaklık, halvet eş odalar” diye belirtilen
F tipine yaklaşmaktadır[31].Girişinde ahşap soyunmalık (camekan) Resim
13, soyunmalıktan basık kemerli bir kapı ile geçilen (Resim 14), sağında
helalar, sol tarafında üzeri beşik tonozla örtülü ılıklık hacmi yer almaktadır.
Ilıklıktan üzeri kubbeli, merkezi kare plana 2 ayrı yönden eklenmiş
dikdörtgen planlı ve tonozlu 2 adet eyvanları ve tek halvet hücresi bulunan
sıcaklık hacmine geçilmektedir.
31 “Bu plan tipi, enine uzanan, ortası kubbeli ve iki kemerle ayrılan,
yan bölümleri düz tonozla örtülü sıcaklık kısmı ile bu kısma birer kapı
ile açılan bir çift halvet hücresinden oluşur.” Örnek olarak Ankara
Karacabey Hamamı, Yenişehir Çifte Hamamı kadınlar kısmı, Niğde’de
Çavuş Hamamı, İstanbul Tahtakale Hamamı kadınlar kısmı gösterilebilir.
https://okuryazarim.com/turk-hamami-mimari-tipolojisi/
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Resim 14. Alâaddin Hamamı

Resim 15. Alâaddin Hamamı, camekanın tepe aydınlığı

Yapı, geleneksel hamam mimari öğelerine bağlı, sade, basit kendine özgü
bir yapıdır. Giriş ve camekan hacimleri 2 katlı, giriş bölümünden 25-30
cm.lik basamakla havuzlu camekan bölümüne inilmekte, camekanda
girişe göre sağda ahşap bölmelerle ayrılmış 5 adet özel oda, mutfak ve
depo gibi bölümler, üst kattaki galerili hacimde ise iç hacme bakan yüzü
kafesle kapatılmış, dışarı bakan duvar üzerinde ise aydınlatma amaçlı
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pencereler açılmış bölüm yer almaktadır. Yapının tümünde dış ve iç
duvarlarda kalınlığı 110 cm. e yakın moloz taş duvarlar örülmüştür[32].
Camekan hacminin örtüsünde kiremit kaplı kırma çatı ve ortasındaki
havuzun üstüne gelen kısımda çatıdan yükseltilmiş, büyükçe, ahşap
malzemeli aydınlatma çatısı açılmıştır (Resim 15). Soyunmalık kısmı
tepe pencereleri ve ortadaki aydınlatma penceresiyle hamam ölçüsünde
aydınlık seviyesi yüksek bir mekandır.
Ilıklık bölümünden geçilen L planlı sıcaklıkta, kare planlı merkezi mekana,
dikdörtgen eyvanların bağlantı köşelerinde, kubbe-duvar birleşiminde
ve halvet hücresinin 4 köşesinde tromplarla geçiş sağlanmıştır (Resim 16).
Ortadaki altıgen göbektaşı günümüze kadar varlığını korumuştur.
Strüktürde içte tonozların varlığına karşın dışta kasnaklı bir kubbe oluşumuna
rastlanmaz. Ilıklık ve sıcaklıktaki tonozlarda birer adet aydınlatma amaçlı ve
buhar çıkışını dengeleyen büyük tepegözleri açılmıştır (Resim 17).
Halvet ve sıcaklığın merkezi mekanında yükselen kubbe üzerinde, ortadaki
büyük gözün çevresinde 4 ve 5 adet ışık gözleri açılmıştır (Resim 18).

Resim 16. Sıcaklık hacmi

Resim 17. Ilıklık tonozu ve tepedeki
ışık gözü

32 Sinop Tarihi ve Kültür Envanteri, 2013, s. 22: Deniz Esemenli, Sinop İli Türk Dönemi Mimarisi,
Sanat Tarihi Doktora Tezi, İst.Üniv. Edebiyat Fak., İstanbul 1990, s. 134-135.
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Resim18. Alâadin Hamamı, kubbe

Resim 19. Alâaddin hamamı, kadınlar bölümü girişi

295

TARİH VE KÜLTÜR PENCERESİNDEN
SU VE SAĞLIK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Resim 20. Alâaddin Hamamı, kadınlar bölümü, camekan

Erkekler bölümünün sağında,
dikkat çekmeyecek şekilde,
geriye çekilmiş bir girişin ardına
saklanmış kadınlar bölümü
camekanı (Resim 19), dikdörtgen
hacimli ve orta mekanın
solunda ahşaptan yapılmış 2
katlı özel bölümler sıralanmıştır
(Resim 20). Erkekler bölümünde
olduğu gibi ılıklığın sağında
helalar ve buradan L planlı
tek halvetli sıcaklık hacmine
geçilmektedir (Resim 21). Kare
merkezi mekana iki yönden
bağlantılı, dikdörtgen planlı
ve beşik tonozlu mekanlardan
birinde karşıda sıcak suyun
aktığı aslan ağzı ve iki tarafta
dizilmiş kurnalar yer almakta,
Resim 21. Kadınlar bölümü, sıcaklık
aslan ağzından akan sıcak su
buradan kurnalara boruyla dağıtılmaktadır. Ortada çokgen planlı bir
göbek taşı vardır.
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Örtü üzerindeki ışıklık gözleri diğer bölümdeki gibidir. Duvarlar yapılan
tadilatlarla sıvanarak boyandığından bezemeler hakkında bir bilgi
edinilememiştir. Ancak küçük bir alanda yapılacak raspa ile temizlenecek
yerde bezemeye rastlanabilir. Sıcaklık hacimlerine bitişik külhan bölümü,
çevredeki yoğun yapılaşmadan ötürü içte kalmış, girilememiştir.

Pervane Hamamı (Aşağı Hamam)
Tersaneye inen yol üzerinde ve eski limana en yakın konumdaki Aşağı
Hamam, Sinop’ta bugün de işlevini sürdüren tek tarihi hamam yapısıdır
(Resim 22). Yapının arka sokağında bitişik konumda türbe ve çeşme vardır.
Hamam, belli günlerde kadınlara hizmet veren tek yapı ölçüsündedir.

Resim 22. Pervane Hamamı, giriş cephesi

Resim 23. Pervane Hamamı,
camekan

Resim 24. Pervane Hamamı,
camekan, ışıklık
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Giriş bölümü 2 katlı kagir sistemde inşa edilmiştir. İkinci katın, inşa
edildiği dönemde hizmet verenlerin ya da yolcuların konaklayacağı
yer olarak tasarlandığı düşünülmektedir. Girişten yaklaşık 1 m. kadar
düşük kotta yer alan dikdörtgen planlı camekan hacminde sağlı sollu
beşerden toplam 10 adet müşterilere hizmet veren oda ve mutfak
bölümleri bulunmaktadır (Resim 23). Soyunmalığın kiremit örtülü
ahşap kırma çatısı ortasında yükselen ahşap malzemeli, dikdörtgen
prizması şeklindeki aydınlık fenerinin 4 yüzünde yer alan geniş
pencereler, camekanın merkezine doğal ışık sağlamaktadır (Resim 24).
Soyumalıktan basık kemerli, alçak bir kapı ile ılıklık (günümüzde masaj
bölümü olarak hizmet vermektedir) bölümüne geçilmektedir. Ilıklık
hacminde de kurnalar vardır. Ancak bunların ilk kuruluş aşamasında
var olduğuna dair bir belgeye, kaynağa rastlanmamıştır. Ilıklığın
solunda helalar yerleştirilmiş ve buradan sıcaklık hacmine yine basık
kemerli alçak bir kapı ile geçilmektedir.
Sıcaklık hacmi planı, merkezi kubbeli bir kareye 3 yönden eklenmiş
beşik tonozlu dikdörtgen formlu yıkanma mekanlarıyla ┴ tipinde
gelişirken, mekana her iki yanda köşe girişli kare planlı, kubbeli
halvetler eklenmiştir. Sistem, plansal özelliği ile Semavi Eyice’nin
hamam tipolojisinde “orta kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli”
tipine yakındır[33]. Merkezde göbek taşının yerleştirildiği kare mekan
ve her iki halvet, ışık gözleri açılmış, kubbe basıklığı düşük tutulmuş,
oldukça yüksek, kasnaksız kubbelerle örtülüdür. Beşik tonozlu yan
mekanlarda sağlı sollu kurnalar yer almaktadır. Helaların üzerinde de
küçük bir kubbecik vardır.
Sıcaklığın arkasında moloz taş duvarlı külhan bölümü hamamın
sıcaklık duvarı boyunca eklenmiştir (Resim 25). Doğu cephesinden ayrı
bir girişle girilen külhan bölümünde merdivenle, 1,5- 2 m. daha düşük
kottaki cehennemliğin ağzına inilmektedir (Resim 26). Merdivenin
solunda ilk dönemden kalan kuyu bugün de kullanılmakta, hamamın
33 “Orta kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli tip”, “Orta
kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli plan tipi küçük
kubbeli sıcaklığa açılan yan yana iki halvet şeklindedir. Bu
plan tipine örnek olarak, Balat ve İbrahim Paşa Hamamı
gösterilebilir.”https://okuryazarim.com/turk-hamami-mimaritipolojisi/
Sinop Tarihi ve Kültür Envanteri, 2013, s.12; Esemenli, Sinop İli
Türk Dönemi Mimarisi, s. 136-137.
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Resim 25. Pervane Hamamı,
cehennemlik

Resim 26. Pervane Hamamı,
külhan ağzı

ihtiyacı için gerekli, kalan su miktarı dışarıda yerleştirilmiş depodan
temin edilmektedir.
Tonozların üzerinde veya çatının düz terasında yükselen tuğla bacaların
sonradan inşa edildikleri açıktır. Camekanın giriş bölümüne bitişik yerinde
yükselen taş örgü bacanın mutfakta pişirme amaçlı veya bu bölümün
ısıtılmasına yardımcı olarak yapıldığı düşünülmektedir.
Duvarlar, 1.00-1.10 cm. kalınlığında moloz taş ve bölümsel olarak kesme
taştan inşa edilmiştir33.

Yalı (Varoş) Hamamı
15. yüzyılda inşa edilen Yalı Hamamı, soyunmalık, ılıklık ve sıcaklıkları
dış cephelerden anlaşıldığı kadarıyla ayakta kalmıştır (Resim 27). Sıcaklık
hacmi duvarına bitişik külhan bölümü yıkılmış, tuğladan yapılmış
tütekliğin bir bölümü günümüze gelmiştir[34]. Hamamın giriş avlusu sokak
ile aynı kotta, diğer bölümleri sokaktan yaklaşık 2.00 m. düşük kottadır.
Soyunmalık mekanı ana mekandan avlu ile ayrılmaktadır. Üstündeki
ahşap çatı yıkılmıştır34.

34 Sinop Tarihi ve Kültür Envanteri, 2013, s.52; Esemenli, Sinop İli Türk Dönemi Mimarisi, s. 138.
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Resim 27. Varoş Hamamı, giriş kapısı

Resim 28. Varoş Hamamı,
künkler

Resim 29. Varoş Hamamı,
Giriş Kapısı

Dış duvarlarda kesme taş, devşirme mermerler, iç duvarlarda moloz
taş ve tuğla kullanılmıştır. Dış duvarlar üzerinde terrakota künkler
(pöhrenkler) halen durmaktadır (Resim 28). Kaynaklara göre 9
kubbesi bulunan hamamın bazı kubbeleri bugün yıkılmış birkaç tanesi
ayakta kalmıştır. Düşük kottaki giriş kapısının mermer basık kemerli
kapısından 1750 yılında geçirdiği onarımda yapıldığı açıktır (Resim
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29). Külhan bölümüne giriş kapısı zaman içinde sokak seviyesinin
biraz altına düşmüş, yüksekliği azalmıştır.

Sonuç ve İrdelemeler
Ayakta kalmış Sinop hamamları, Türk hamam tipolojisinde “orta kubbeli,
enine sıcaklıklı ve çifte halvetli” tip (İstanbul Balat ve İbrahim Paşa
hamamları) ile “ soğukluk, sıcaklık, halvet eş odalar halinde” olan tiplerle
(Ankara Karacabey hamamı, Yenişehir çifte hamam kadınlar kısmı, Niğde
Çavuş hamamı, İstanbul Tahtakale hamamı) benzer nitelikler taşımaktadır.
Plan özellikleri açısından sıcaklıkları; tek kubbeli (sivri kemerin 360 derece
kendi etrafında dönmesiyle oluşmuş, dik kubbeler) kare mekanlı merkezi
hacme, 2 ya da 3 yönde beşik tonozlu ve duvar + kubbe geçişlerinde
köşelerde tromplar bulunan dikdörtgen hacimlerin (eyvan biçimlerinin)
eklenmesiyle L ve iki yönde L mekandan türetilmiş ┴ tipinde sıcaklık
mekanının oluşması ve köşe geçişlerle L tipte bir kare planlı halvet, ┴ tipte
ise iki kare planlı halvet düzenlenmiştir (Resim 30).
Bu basit, sade tasarımlı Türk hamam örneklerine, Ordu, Trabzon, İzmir,
Bolu, Aksaray…vs. gibi Anadolu şehirlerinde rastlanmaktadır[35].
Anadolu Selçuklu mimarisindeki 4 eyvan+ merkezi mekan veya avlu
+ havuz + eyvan tiplemesi burada kubbeli kare mekan + göbek taşı+
tonozlu mekan şeklinde yorumlanmıştır. Bu nitelikler göstermektedir
ki; Sinop’taki Türk hamamları, ilk dönemlerde plansal nitelik açısından,
Sinop’un aynı dönemlerde iletişim kurduğu Karadeniz boylarındaki Türk
devletlerindeki, İdil Bulgar hamamları gibi ve Orta Asya’daki Türk hamam
mimarisindeki (Türkmenistan hamamları örneğindeki gibi), “haçvari” (4
eyvan) oluşumundan etkilendiği söylenebilir[36].

35 Sinop Tarihi ve Kültür Envanteri, 2013, s.52. Esemenli, Sinop İli Türk Dönemi Mimarisi, s. 138.
36 VIII. yüzyılda bugünkü Türkmenistan şehirlerinde toplum hamamları kurulmuştu. Ortaçağda
Meru, Dandanakan ve Nuzvar hamamları, IX.-X. yüzyıllarda Afrasiab ve Taraz hamamları
en ünlüleridir. Ortaçağda hizmet veren Ahsıker hamamı haçvari planlı ve erkekler ile kadınlar
kısımlarının olduğu çifte hamam planlıdır. A. Kulieva, “Fergana’da Yerleşim Yerleri”, Türkler, C.5,
2002, s. 383.
X.- XIII. yüzyıllarda Tataristan’da hüküm sürmüş İdil Bulgar Devleti’nde medrese, cami,
kervansaray, şifahane ve hamam yapıları inşa edilmişti. X. yüzyılda kervansaraya ait nakışlarla
bezeli Bulgar hamamının bulunması ve bu dönemlerde Bulgar Devleti’nde hamamlara rastlanması
Türklerin doğu kültürü etkisini devam ettirdiğinin bir delilidir. L. Sattarova, İ. İzmaylov, “İdil
Bulgar Devleti’nde Sanat”, Türkler, Cilt 6, 2002, s. 47.
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Resim 30. Alaaddin Hamamı ve Pervane Hamamı plan irdelemeleri çalışması

Halvetler, her iki hamamda da köşelerdeki boş alanlar kapatılarak kareye
tamamlanmış mekanlardır. Aynı şekilde külhan bölümü sıcaklık hacmi
boyunca uzanan dikdörtgen bir mekandır. Mekansal analiz kapsamında
bu özellikleri ile tasarımın dışarıdan, kapalı, masif ve pencere açıklığının
söz konusu olmadığı, kütlesel görünüşü tamamlayıcı cepheleri ile kent
dokusunda “Türk Hamamı” niteliğini vurgulamaktadır.
Strüktürleri açısından, kare mekanlarda içte tromplarla kubbe-duvar
geçişleri sağlanırken, dışta kubbe kasnağına gerek duyulmamış, ısı
kontrolü ve buharın rahatsız etmemesi için, adeta birer sivri koni gibi
(kubbe basıklığı düşük) yükseklikleri günün inşaat yapım imkanları
elverdiği oranda oldukça yüksek kubbeler inşa edilmiştir.
Tabib İbn-i Şerif’in Yâdigâr adlı eserinde hamamın yüksek ve geniş
kubbeli fevkâni mekanlı olmasının sağlığa yararlı olacağına değinmesi
konusundaki mekânsal özellikleri sağlayan hamamlar strüktür
özellikleriyle de önem kazanmaktadır. Kare ya da kareye yakın mekanların
cidar köşelerindeki troplarla kareden daireye geçiş sağlanarak kubbeler
kasnak yapılmadan cidarlara oturtulmuş, kubbe yükü bu şekilde cidarlara
aktarılarak strüktürü tamamlanmıştır.

302

SİNOP’TA FARKLI
MEDENİYETLERE AİT HAMAMLAR
İBRAHIM BAŞAĞAOĞLU, BETÜL BAKIR

Kubbelerin ortalarında ve tonozlarda cidar kalınlıkları 50-60 cm.’ye varan
derinlikte açılan büyük ışık gözlerinin etrafında 4-5 adet daha küçük
ebatlarda ışık gözleri yerleştirilmiştir. Her iki hamamda da soyunmalık
bölümü 2 katlı inşa edilmiş, ortadaki büyük aydınlık fenerleri ve tepe
pencereleriyle yüksek aydınlık seviyesi sağlanarak camekânlarda gün ışığı
ile aydınlatmaya olanak verilmiştir.
Sinop’ta incelenen hamamlarda; Romalılardan beri süregelen su sarnıçları,
kuyular, hamamlar, çeşmeler ve suyolları gibi su yapılarının kentin Selçuklu
idaresine girmesiyle, Türk mimari öğeleriyle harmanlanarak yöreye özgü,
zengin bir su kültürünün ortaya konulması sağlanmıştır. Tarihten gelen
hamam kültürü, az nüfusa sahip yörede hamamlara olan ilgiyi arttırmış,
Deşt-i Kıpçak (Kırım ve Tataristan) ile Anadolu ticaret bağlantı noktasında
önemli bir liman kenti olan Sinop’ta geçici nüfusun artmasıyla çok sayıda
hamam ve çeşmenin kurulması doğaldı. Hemen her sokakta bir çeşmenin
varlığına karşın bazı hamamlar günümüze kadar ulaşamamış, ya da yıkısı
kalmış olup bunların mevcudiyetleri kaynaklarda ve kazılarda tespit
edilmektedir.(Resim 31, 32).

Resim 31. Pervane Hamamı, kuzey-batı cephesindeki çeşme ve hazire
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Resim 32. Varoş Hamamı kuzeyindeki sokak çeşmesi

Yapısal elemanlara bakıldığında; mekanlar arası yegane geçiş öğeleri, basık
kemerli alçak kapılar, eğilerek geçişlere imkan verirken, bu özelliğin Türk
mimarisinde tekke, zaviye, medrese, darüşşifa gibi geleneksel yapılarda
saygıdan, alçak gönüllülükten kaynaklandığı bilinci hakimse de aynı
niteliğe hamamların iç mekan kapılarında da rastlanmaktadır. Sıcak su,
ısıtma ve duvarlardaki neme karşı kullanılan Terrakota künk sistemleri
dış cephelerden algılanmaktadır. Dış cidarlarda, Sinop Tarihi Cezaevi (dış
duvarlar tersaneden ve tarihteki kent duvarlarından kalmıştır), tersane,
şehrin kale duvarları gibi tarihi yapıların duvarlarında kullanılan Romalılara
tarihlenen mermer sütun ve döşeme taşları ile devşirme moloz taş duvarlar
inşa edilmiştir.
Sinop’ta 12. ve 14. yüzyıllar arasında tasarlanmış hamamlar, insanların buhara
ve sıcağa duyarlılığına hitap eden yüksek kubbeli (Resim 33), döneminde
mekanlardaki buharı alan kubbelerdeki açık ﬁl gözleri (günümüzde cam
fanuslarla kapatılmış), yapının günümüze kadar ulaşmasına olanak veren,
sağlamlığını ortaya koyan strüktürün rijitliği, sıcak su ve buhar künklerinin
kapaklarla ayarlanması gibi bir çok mimari özellikleriyle geleneksel Türk
hamam mimarisinde kendine özgü yerini almıştır. Bu özellikleriyle günümüze
kadar asırlarca kentin ihtiyacını karşılamış, hatta Osmanlı döneminde ve
yakın zamanlarda yeni bir hamam tasarımına ihtiyaç duyulmamıştır.
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Resim 33. Alaaddin Hamamı, sıcaklık bölümü kubbeleri
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Documents and Photographs of Thermal-Spa Centers and Baths and
Patient Treatment During the Reign of Abdulhamid II
Abstract
We are able to follow the relationship between bathing and health in the Ottoman
period from medical manuscripts. However, documents and photographs showing
that spa therapy was applied during the Ottoman period were not brought to light.
In this paper, documents and photographs will be presented indicating that the
patients went to the spa-hot spring-mud bath for treatment and that the physicians
were taking part in such baths during the Ottoman period.
Prime Ministry Ottoman Archives documents reveal that patients were treated in
various spa baths in Turkey. For example, Bursa spas were visited due to illness;
patients came for treatment in Yalova Mountain Baths (Dağ Hamamı) in the beginning
of August every year; the Kara Spas (Kara Ilıcası) Baths in Edirne were reported to
be good for various diseases and two guest houses were built for the patients and
guests; the hot spring water known as Kestanbolu in the vicinity of Kestanbolu village
of Ezine in Çanakkale being used as mineral water was found to be good for many
diseases. Documents about the spa baths outside the borders of today’s Turkey are
also of interest. For example, we learn that in the Ottoman period patients went to
the Invalids Bath (Hammamü’l-Alil), which is three hours away from Mosul, because
of disability (vücut ârızası).
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As examples of distinctive photos showing bath treatment during the Ottoman
period are patients with rheumatism going to the Gazlıgöl Mineral Water Bath
in Afyonkarahisarı; and patients, head of patients (hastalar ağası) and physicians
assigned for patient treatment going to the baths and muds in the vicinity of
Bandırma. Although in the last quarter of the 19th century when Ottoman medicine
was under the inﬂuence of European medicine, practice of hydrotherapy and massage
was introduced into medicine as a new method of treatment with a new terminology
(tedavi bi’l- mâ ve bi’l-mesh tababeti), hydrotherapy was in fact a traditional Ottoman
medical practice.

GİRİŞ
Osmanlı döneminin modernleşme öncesinde hamam ve sağlık arasında
kurulan ilişki Batılılaşma döneminde çağın tıbbi gelişmeleri doğrultusunda
gelişti. II. Abdülhamid’in bir sağlık kurumu olarak değerlendirilen
ılıca, kaplıca ve çamur hamamlarına ilgisi Başkanlık Osmanlı Arşivi
belgelerinden izlenebilmektedir. II. Abdülhamid döneminde yatırım
yapılan bazı hamamların iç ve dış görünümleri ise özellikle Yıldız
Albümlerinde bulunan fotoğraﬂardan görülebilmektedir.
Çalışmamızda, II. Abdülhamid devrinde yeni inşa ya da tamir edilen
hamamlar ile kurulan yeni tesislere ait arşiv bilgileri sunulmaktadır.
Dönemin belgeleri ve fotoğraﬂarı, ılıca-kaplıca ve çamur hamamlarının birer
sağlık tesisi olarak değerlendirildiğini ve çağın yeniliklerinin ve biliminin
hamam tedavisinde uygulandığını ortaya koyuyor. Çalışmamızda, umumi
hamamlara, mensuplarının yıkanarak temizlenmesi amacıyla yaptırılan
kurum hamamlarına[1] ve hastanelerde[2] yine sadece yıkanma amacı için
inşa edilen hamamlara yer vermiyoruz.
II. Abdülhamid Döneminde Ilıca-Kaplıca Hamamlarının İnşası,
Onarımı, Geliştirilmesi
Ilıca, kaplıca, çamur hamamlarına doktorların yanı sıra mühendislerin de
gönderilerek harap durumda olanların belirlenmesi, binalarının onarılması
ya da yeni hamam binalarının inşasına dair II. Abdülhamid dönemi BOA
belgeleri yapılan yatırımlara ışık tutar. Söz konusu yatırımları tarihi seyri
içinde ve örneklerle aşağıda ele alıyoruz.

1 Örneği, Bahriye askerleri için Tersane-i Âmire’de hamam yapılması. BOA, İ. BH, 7/6 [8
Temmuz 1906]
2 Örneği, Zeytinburnu Hastanesi, hamam ve mutfağının tamiri. BOA, İ. TPH, 14/40 [2 Ağustos
1905]
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Sultan II. Abdülhamid, sağlık kurumlarının geliştirilmesi için öncelikle
doktorların görüşünü alırdı. Tedavi için her sene Ağustos ayı başlarında
hasta ve alil halkın (engellilerin) gittiği Yalova Kaplıcaları önde gelen bir
tedavi merkeziydi.[3] Sultan, Yalova Kaplıcalarının geliştirmesini sağlama
amacıyla da 1891 tarihinde özel hekimi Mavroyani Paşa’yı görevlendirdi.
Uzman doktorlardan oluşan bir heyetin yaptığı incelemeler neticesinde
hamam binalarının tamamen gömülü vaziyette olduğu tespit edildi. Yeni
yapılanmaya ihtiyaç duyulduğundan yirmi odalı, bir salonlu ve dokuz
daireli bir tesis ile bir su içme yeri yapılmasına karar verildi. 1906 tarihine
gelindiğinde, Yeni Hamamın müştemilatından olan Karakol binalarının
yağmur suyu aldığı anlaşılınca Yalova Dağ Hamamlarını korumakla
görevli süvari birliğinin bulunduğu Piyade Karakolhanesi ikamete
elverişli olmadığından gerekli bakım ve onarımının hemen yapılmasına
hükmedildi.[4] Yalova’ Dağ Hamamı kaplıca binalarının döneme ait
fotoğraﬂarı aşağıdadır.

Resim 1:
Yalova Hamamları’nın genel manzarası (İÜ. NEK. No: 90559-0001)

3 BOA, C. SH, 17/820, [Ağustos 1756]
4 BOA, ML-EE, 694/73 [16 Ağustos 1906]
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Resim 2:
Yalova Hamamları’nda bir salon, yirmi sekiz oda, yeni tarzda sekiz banyo odası ve suyla tedavi
için iki odadan meydana gelmek üzere inşa edilen büyük bina
(İÜ. NEK. No: 90559-0002)

Resim 3:
Yalova Büyük binanın arkadan görünüşü (İÜ. NEK. No: 90559-0003)
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Resim 4:
Yalova Hamamları otelinin girişi (İÜ. NEK. No: 90559-0004)

Resim 5:
Yalova Hamamları’nda yapılan dört oda, iki çinili banyo ve bir mutfaktan meydana gelen köşk
(İÜ. NEK. No: 90559-0008)
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Resim 6:
Yalova 90559-0008 numaralı fotoğraftaki köşkün arka taraftan görünüşü
(İÜ. NEK. No: 90559-0009)

Resim 7:
Yalova Hamamları’nda dört oda, banyolu bir oda ve mutfaktan meydana gelen başka bir köşk (İÜ.
NEK. No: 90559-0010)
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Resim 8:

Yalova’daki köşkün ön taraftan görünüşü
(İÜ. NEK. No: 90559-0011)

Resim 9:
Yalova Hamamları’ndaki Valide Sultan Köşkü’nün mehtapta alınan fotoğrafı
(İÜ. NEK. No: 90559-0007)
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Resim 10:
Yalova Hamamları’ndaki Valide Sultan Köşkü (İÜ. NEK. No: 90559-0006)

Resim 11:
Yalova Hamamları otelinin yemek salonu (İÜ. NEK. No: 90559-0005)
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Resim 12:
Yalova’da tamir ve yeni tarzda banyolar ilâve edilen kubbeli kadim hamam
(İÜ. NEK. No: 90559/12)

Resim 13:
Yalova’da Valide Sultan Hamamı havuzu (İÜ. NEK. No: 90559/13)
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Resim 14:
Yalova’da ayrı odalarda inşa edilen -hamam- on bir tane banyodan ikisi
(İÜ. NEK. No: 90559/14)

Yalova Kaplıcalarıyla ilgili girişimden iki yıl sonra, 1893 yılında
Bandırma’daki çamur bataklığı ve sıcak su kaynağına dair bilgi toplanması
için bölgeye bir doktor ve bir mühendis gönderildi. Hamamların
imar ve ihyası amacıyla nasıl bir tesis kurulacağının belirlenmesi için
teknik incelemelere memur olan heyetin hazırladığı rapor bir albümle
birlikte padişaha sunuldu. Bu raporda, Bandırma sularından hastaların
faydalandığı ve şifa bulduğu, ancak hamamların harap durumda olduğu
bildirildi. Bandırma kaplıca sularının imtiyazının talep eden bir şahsa
verilmesi veya hisse sahibi olunan bir anonim şirket kurularak işletilmesi
de uygun görülmüştü.[5]
Aynı tarihte harap bir halde bulunan Ezine’nin Kestanbolu köyü
civarındaki kaplıcaya tedavi için gelenlerin ise çardak ve çadırlarda kalmak
zorunda olduğundan fayda yerine zarar gördüğü bildirilmişti. 1894
yılında 27 odadan oluşan yeni bir kaplıca inşa edildi. Erkek ve kadınlara
ait soğukluklar yenilenip genişletildi ve her ikisinin arasına da birer
kişilik banyo inşa edildi. 14 Mayıs’ta açılışı yapılan kaplıcaya İstanbul5 BOA, BEO, 204/15268, 9 Mayıs 1309 [21 Mayıs 1893]
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İzmir arası işleyen Likadis Acentesi vapurlarının uğraması sağlanarak
gelip giden ziyaretçilere kolaylık sağlandı.[6]
Bu dönemde özel şahıslara da hamam inşa imtiyazı veriliyordu.
Bunlardan, Ürdün’ün Aclun kazasında bulunan ve imtiyazı Raci Seyﬂi
Efendi tarafından talep edilen el-Hak kaplıcası mevkiinde inşa olunacak
hamamın cepheden giriş kapısı görünümü dönemin (1896) mimari
üslubunu yansıtan güzel bir örnektir.

Resim 15:
el-Hak kaplıcası mevkiinde inşa olunacak hamamın cephesi,
3 Haziran 1896 / 22 Mayıs 1312 (BOA, PLK.p, 4214/4)

6 BOA, DH MKT, 247/16 [13 Ağustos 1894]
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Aynı yıllarda Üsküp sancağına bağlı İştip kazasında büyük bir kaplıca
hamamı inşa edildi (1893)[7] Gelirleri kentin maariﬁne harcanmak üzere
hamam bitişiğinde inşası düşünülen kaplıca ve dükkânların tamire
muhtaç olan yerlerinin emanet usulüyle bakım ve onarımlarının yapılması
kararlaştırıldı.[8]
20. yüzyılın ilk yıllarında ılıca-kaplıca hamamlarının inşası ve onarımı
devam etti. 1905’te, Aydın’a bağlı Salihli kazasının Bahçecik köyü
civarında hazine arazisinden Kurşunlu Hamam adındaki ılıcanın kârgir
olarak inşa edilerek gelirlerinin İzmir Gureba Hastanesi’ne tahsisi;[9] 1906
yılında Konya’nın Ilgın kazasındaki harap ve eskimeye yüz tutmuş olan
ılıcanın bakım ve onarımlarının yapılması;[10] yine1906’da Gemlik kasabası
ile kazasındaki kaplıcaların ihtiyaca cevap verebilmesi için bir an önce
tamirlerinin yapılıp genişletilmesi;[11] 1907’de Sofya’dan iki saat uzaklıktaki
Banki köyündeki kaplıcanın olduğu yerde modern usulde bir bina inşa
edilmesi ve bölgede yeni kaplıcaların yapılması[12] gündemdeydi.

Resim 16:

Kuzuluk hamamının çamurluk kısmı (Akyazı- Sakarya) [İÜ. NEK. No: 90604/38]

7 BOA, MF-MKT, 157/37 [12 Kasım 1893]
8 BOA, MF-MKT, 859/46 [31 Mayıs 1905]
9 BOA, İ. ML, 66/18 [16 Temmuz 1905]
10 BOA, İ. MF, 12/12 [17 Nisan 1906]
11 BOA, MF-MKT, 943/66 [26 Temmuz 1906]
12 BOA, A. MTZ (04), 159/37 [23 Temmuz 1907]
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Gazlıgöller ve Maden Suları
Gazlıgöller ve maden suları da II. Abdülhamid döneminde gündemdeydi.
1886 tarihinde Kastamonu’nun Bolu sancağının Ürgüt divanında
keşfedilen madensuyu imtiyazı ihaleye verildi.[13] 1891’de, Çesme
kazasında çıkmakta olan maden suyunun tahliliyle Binbaşı Dr. Celal İsmail
Bey görevlendirildi.[14] 1894’te, Ezine’ye bağlı Kestanbolu köyü civarında
Kestanbolu adıyla bilinen kaplıcanın kaplıca suyunun madensuyu
olarak kullanımının birçok hastalığa iyi geldiğinin tespit edildi.[15] 1903’te
Konya’nın Gazlıgöl madensuyu kaynağında pavyon inşası kararlaştırıldı.[16]
Fakat II. Abdülhamid’in en ziyade önem verdiği Afyonkarahisar maden
suyuydu.1902 yılında Afyonkarahisar’daki maden sularını incelemek
üzere Hamidiye Etfal Hastanesi doktorları görevlendirildi. İncelemelerde
bulunan baştabip İbrahim Bey, Afyonkarahisar maden suyuyla ilgili şu
bilgileri sunmuştu:
“Birçok romatizmalı hastanın yıkanarak şifa bulmakta olduğu bu hamam içmeye
mahsus maden suyundan yirmi dakika mesafede bulunuyor.”[17] “Afyonkarahisar
maden suyu, asırlar önce “ekşi su” olarak tanınırdı. 1900 senesinde Belçikalı bir
doktor bu suyun şifalı olduğunu Sultan II. Abdülhamid Han’a bildirmiş ve gerekli
tahlillerden sonra 1903 senesinde bir ferman ile bu su işletmeye açılmıştır. Londra
Maden Suları Fuarı’nda altın madalya kazanan bu su dünyada eşi bulunmayan
bir özelliktedir. Maden suyu Afyon’a 23 km. uzaklıktaki Gazlıgöl’de çıkar. Sıcak
ve soğuk olarak iki çeşittir.”
Gazlıgöl’de işletme binalarının yanı sıra misaﬁrhaneler inşa edildi.
Afyon’da Gazlıgöl Hamamı civarında çıkan maden suyu kaynağı ve inşa
edilen çeşmeler Hamidiye Etfal Hastanesi’ne ait olduğundan masraﬂar
Hazine-i Hâssa tahsisatına mahsuben ödenirdi (1904).[18]

13 BOA, ŞD, 2920/49 [24 Kasım 1886]
14 BOA, DH-MKT, 380/74, [31 Ağustos 1891]
15 BOA, DH-MKT, 247/16. [13 Ağustos 1894]
16 BOA, İ. HUS, 102/6 [31 Ocak 1903]
17 Fotoğraf alt yazısı: İÜ. NEK. Albüm No: 779-46-009.
18 Fotoğraf alt yazısı: BOA, ML. EEM, 466/77 [7 Mart 1904]
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Resim 17:
Afyonkarahisar’ında Gazlıgöl Maden Suyu Hamamı [İÜ. NEK. Albüm No: 779-46-009]

Resim 18:
Afyonkarahisar’da Gazlıgöl Hamamı (İÜ. NEK. Albüm No: 779-46-006)
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Resim 19:
Gazlıgöl Hamamı’nın arka tarafından görünüşü (İÜ. NEK. Albüm No: 779-46-0012)

Resim 20:
Afyonkarahisar’daki Gazlıgöl Hamamı (İÜ. NEK. Albüm No: 779-46-0016)
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Resim 21:
Afyonkarahisar’daki Gazlıgöl Hamamı (İÜ. NEK. Albüm No: 779-62-0020)

Resim 22:
Afyonkarahisarı civarında ekşi su adıyla bilinen maden suyu kaynağının içeriden görünüşü
(İÜ. NEK. No: 779-58-9)
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Resim 23:
Karahisar-ı Sahip Maden Suyu (İÜ. NEK. No: 779-67-6)

Resim 24:
Hamidiye Etfal Hastanesi bahçesinde çocukların
Karahisar Maden Suyu içmeleri
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Resim 25:
Karahisarısahib’e dört saat uzaklıkta bulunan Gazlıgöl ılıcası civarında inşa edilip sancak
memurları, askerî erkân, meşâyıh, ulema ve halkın ileri gelenlerinin Sultan II. Abdülhamid’e
dualarıyla iskân edilen Girit Müslüman
ahalisine ait evlerin fotoğrafı. 18 Eylül 1899 (BOA, FTG, 1951)

Resim 26:
Karahisarısahib’e dört saat uzaklıkta bulunan Gazlıgöl ılıcası civarında inşa edilip sancak
memurları, askerî erkân, meşâyıh, ulema ve halkın ileri gelenlerinin Sultan II. Abdülhamid’e
dualarıyla iskân edilen Girit Müslüman ahalisine ait evlerin fotoğrafı. 18 Eylül 1899 (BOA, FTG,
1952)
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Hamamlara Giden Yolların Tespiti ve Yapımı
Hastaların gittiği ılıca ve kaplıca sularının kaynağına inşa edilmiş olan
hamamlar çoğu kez uzak mesafelerde olduğundan atlı araba yollarının
düzeltilmesi de önem arz ediyordu. Toprak yolların yanı sıra köprülerin
ve vapurların da hem hastaların, hem de malzemelerin taşınması
bakımından düzenlenmesi gerekiyordu. Bu sebeple, harap durumda olan
ılıca, kaplıca, çamur hamamlarının onarılması ve yeni hamam binalarının
inşasının yanı sıra hamamlara giden yolların tespiti ve yapımı için de II.
Abdülhamid’in emriyle hamamlara araştırma heyetleri gönderilmekteydi.
Mesela, Bandırma su kaynaklarına ve çamurlarına giden toprak yolun
durumu fotoğraﬂarla tespit edilmişti. Nitekim 1893 yılında Bandırma’dan
hamamlara giden yol bozuk olduğundan tamir edilmesi gerektiğine ve şoselerin
inşasına başlanmasına” karar verilmişti.[19] 1907 tarihinde ise, Sofya’dan iki
saat uzaklıktaki Banki köyüne yeni kaplıca yapımının yanı sıra hariçten
müşteri ve yolcu gelmesini temin için köye gelen yol üzerine bir şose /
karayolu yapılması gündemdeydi.[20]

Resim 27:
Araba ile gelen hastaların hamama girmeleri, 1892.
(Bandırma su kaynakları ve çamurları; İÜ. NEK. No: 90427/4)

19 BOA, BEO, 204/15268 [14 Mayıs 1893] ve [21 Mayıs 1893]
20 BOA, A. MTZ (04), 159/37 [23 Temmuz 1907]
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Resim 28:
Diğer hamam ve hastalar geldikleri arabanın önünde
(Bandırma su kaynakları ve çamurları; İÜ. NEK. No: 90427/6)

Resim 29:
Bursa Kaplıcalarına giden hastalara erzak celb edilen Kirmasti kasabasında Simav deresi
üzerindeki Uluabad Köprüsü ve pazarın bir kısmı (İÜ. NEK. No: 90427/9)
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Hamamlarda Sıhhi Tedbirler
II. Abdülhamid devrinde, bulaşıcı hastalıkların bakterilerle bulaştığı ve
temizliğin sağlık bakımdan önemi mikrobiyoloji alanındaki keşiﬂerle
ortaya konmuştu. Hamamlardan hastalık bulaşmasını önleyecek
tedbirlerin alınması gündemdeydi. Halkın sağlığını koruma amacıyla
hamamlarda sıhhi tedbirlerin alınması gerektiği bilgisini ve bilincini arşiv
belgelerinden izliyoruz. Bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak tedbirlerle
ilgili iki belge aşağıdadır. Belgelerden biri hamamın su yolu, diğeri hasta
ve sağlıkla insanların ayrılmasına dairdir:
“Kosova’ya bağlı Üsküp kasabasında kolera çıkmaması için gerekli
tedbirlerin alınması, Allah korusun, bir yerde kolera çıkmasına sebep
olacak bir hal bırakılmaması ve çıkması halinde sirayet ve genişlemesine
fırsat verilmemesi için ihtiyat ve sıhhi tedbirler alınması için vilayetlere
gönderilmesi kararlaştırılan sıhhiye memurlarının gelişlerine kadar mahalli
tabip ve memurlar tarafından temizlik faaliyet ve çalışmalarına (tanzîfât ve
tathîrât) mevsim gereği son derece özen gösterilmesi gerekmektedir. Mülkî
ve askerî doktorlar tarafından lüzum görülen mîrî hamam mecrasının (su
yolu) kapattırılmasına …” (1895)[21]
Hasta ve sağlam insanların birlikte hamama girmesinin sakıncası
Hamamü’l-Alil Kaplıcası bağlamında açıkça ifade edilmişti:
“Irak’ta benzeri bulunmayan Musul civarındaki Hamamü’l-Alil
Kaplıcası’nın ıslahı ve binasının inşası ve birçok yerden hatta İran’dan bile
pek çok hasta ve malullerin geldiği bu kaplıcada her türlü bulaşıcı hastalığa
yakalanan hastalarla diğer hasta ve sağlam insanlar aynı yerde soyunup
giyinmektedir; yenilenmesi ve temizlenmesi mümkün olmayan bir su
içine girip çıkmakta olmalarının hıfzıssıhha kurallarına aykırı olduğu;
hastalığın bulaşmasına ve yayılmasına engel olacak şekilde ıslah edilmesi
gerektiğinden kaplıcanın hıfzıssıhhaya aykırı bir halde bulundurulması
kabul edilemez olduğundan tamir ve ihyasına bir an önce başlanmalıdır.”
(1900)[22]

21 BOA, DH-MKT, 353/55, [4 Nisan 1895].
22 BOA, DH-MKT, 2293/83, [3 Ocak 1900].
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Ilıca, Kaplıca, Çamur Hamamlarına Misaﬁrhane İnşası
Ilıca, kaplıca ve çamur hamamlarına gidenler civar çiftliklerde, ya da
çardak ve çadırlarda istirahat etmekteydi.[23] II. Abdülhamid döneminde
bu hamamlarına giden hastaların konaklamaları için misaﬁrhaneler inşa
edildi. Mesela, 1898 tarihinde, suları çeşitli hastalıklara ve sakatlıklara
şifa olmasıyla meşhur Edirne vilayetine bağlı Dedeağaç’ta Kara Ilıcası
hamamlarına gelen misaﬁrler ve engelliler için inşa edilen 22 oda, 2
büyük salon ve müştemilâtından 2 misaﬁrhane inşaatı tamamlanarak
hizmete açıldı.[24] 1899 tarihinde Musul civarındaki meşhur Hamam-ı
Alil Kaplıcası’na birçok yerden gelen hasta ve sakatlar [marzâ ve maʻlûlîn]
ile gezmeye gelenlerin barınabileceği bina bulunmadığından pek çok
zorluk ve sıkıntı çekildiğinden kaplıcanın ıslah edilerek gerekli binaların
yapılması kararlaştırıldı.[25] 1906 tarihinde Konya’nın Ilgın kazasındaki
harap ve eskimeye yüz tutmuş olan misaﬁrhanenin bakım ve onarımlarının
yapılması da söz konusuydu.[26] Örnekler çoğaltılabilir.

Resim 30:
Kepekler Çiftliği Manzarası (İÜ. NEK. No: 90427/7, 8)

23 İÜ. NEK. No: 90427/3; BOA, DH-MKT, 247/16-3, [20 Mayıs 1894]. İÜ. NEK. No: 90624/10
24 BOA, DH-MKT, 2123/57 [25 Ekim 1898]
25 BOA, DH-MKT, 2208/142; BOA, ŞD, 3207/3, [7 Haziran 1899], [4 Kasım 1899].
26 BOA, İ. MF, 12/12, [17 Nisan 1906].
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Resim 31:
Hastaların çiftliğe dönüşü ve hamamların uzaktan manzarası, Bandırma su kaynakları ve
çamurları, 1892 [İÜ. NEK. No: 90427/3)

Resim 32:
Kara Ilıcası harabeleri - Meşhur Kara Ilıcası harabeleri. Bu ılıcaya her sene 4-5 bin hasta ve malul
gelmekte olmasına rağmen barınacak hiçbir yer olmayıp hastaların 56 derece sıcaklıktaki sudan
çıkarak açıkta ve çadırlar altında yatmak zorunda kaldıkları [İÜ. NEK. No: 90624/10]
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Resim 33:
Dedeağaç’a bir saat mesafede kâin Kara Ilıcası’nda bâ-irâde-i hazret-i padişahî inşa-tesis edilen
ve ahîren resm-i küşâdı icra kılınan misaﬁrhaneler Kara Ilıcası’nda teʼsîs olunan misaﬁrhanelerin
resm-i küşâdı- açılışı (Yunanistan) [İÜ. NEK. No: 0624/12]

Resim 34:
Kara Ilıcası’nın yeni yapılan Misaﬁrhaneler ile Atîk Hamam ve Han harabelerinin uzaktan
görünüşü. [İÜ. NEK. No: 90581/9]
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Resim 35:
Kara Ilıcası Misaﬁrhanelerinin arka taraftan görünüşü. Kara Ilıcası’nda yapılan misaﬁrhaneler.
Bu misaﬁrhanelerde birer büyük salon vb. gerekli müştemilâtla birlikte yirmi oda vardır.
[İÜ. NEK. Albüm No: 90624-0011]

Resim 36:
Hammam-ı Alil kaplıcalarının görünüşü (İÜ. NEK. Albüm no: 90411-26)
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Resim 37:
Hammam-ı Alil kaplıcalarının kükürtlü sularının kaynağı
(İÜ. NEK. Albüm No: 90411-27)

Ilıca, Kaplıca, Çamur Tedavisine Giden Hastalara Doktor Tayini
Kaplıca tedavisine gidenlerin, özellikle de önemli şahsiyetlere bir
doktorun eşlik etmesi II. Abdülhamid döneminden önce de uygulanırdı.
Mesela, 1850 tarihinde, vücudundaki arızasından dolayı tedavi için
kaplıcalara girmek üzere Bursa’ya gitmek isteyen Sadâret müsteşarının,
kendisine tabiplik hizmetinde bulunan ünlü Dr. Serviçen ile birlikte
gitmesine izin verilmişti.[27] Bir diğer belgede, “Bursa kaplıcalarına gelip
giden hastaların çokluğu sebebiyle bu hastaları tedavi etmek üzere Mekteb-i
Tıbbiye-i Şahane’den diplomalı hâzık bir tabibin görevlendirilmesi; bu hususta
Paris’te tıp tahsili görerek aldığı diplomasını Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye
kaydettiren Zahopoli adlı tabibin tayininin uygun görülüp Bursa’ya
götürüldüğü” bildirilmektedir.[28]

27 BOA, A. MKT. NZD, 14/86; [9 Eylül 1850]
28 BOA, A. MKT. UM, 275/22.
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Resim 38:
Bursa’da Çekirge’de Eski Kaplıca (İÜ. NEK. No: 90449/39)

Resim 39:

Eski Kaplıca (İÜ. NEK., No: 90814/37)
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1892 yılında, II. Abdülhamid’in emriyle Bandırma’ya gönderilen bir
grup hastanın yanı sıra hastalar için doktor tayin edildiğini öğreniyoruz.
İlgili belgeye göre, “romatizma ve cilt hastalıklarına faydalı gelen Manyas
civarındaki kaplıcaya Bandırma’dan padişah iradesiyle gönderilecek yirmi kadar
hasta ve tabibin malzemeleri hazırlanırken Bandırma Kaymakamı Şevki Bey de
Manyas’a hareket etmektedir.”[29] Bandırma’nın Geyikler köyündeki sıcak su
ve bataklıklarda tedavi edilmek üzere İstanbul’dan doktor ve eczacıyla
birlikte gönderilen hastaların malzemeleri ve yiyecekleri için de harcama
yapılmıştır.”[30]

Resim 40:
Tedavi için Bandırma civarındaki hamam ve çamurlara giden hastalar, yukarıda, sağdan sola
doğru: Hastane Kâtibi İsmail, Hastalar Ağası Yüzbaşı Rıza, Hastaların tedavisine memur Tabip
Kolağası Celâl, Kepekler Çiftliği Sahibi Mehmed, Manyas Nahiyesi Müdürü Mümtaz, Manyas
Nahiyesi Naib Vekili, Suların tahliline memur Kolağası Rıza [İÜ. NEK. No: 90427/1]

29 BOA, DH-MKT, 2002/84, [16 Eylül 1892]
30 BOA, DH-MKT, 2026/87, [1 Aralık 1892]
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Kaplıca ve Maden Suyu Örneklerinin Toplanması ve Kimyahane’de Tahlil Edilmesi
II. Abdülhamid’in emriyle ılıca, kaplıca ve çamur hamamlarına gönderilen
doktorlar su örnekleri toplamakta ve Kimyahane’de tahlil edilen suların
tıbbî özellikleri belirlenmekteydi. Bu dönemde tıbbi ve kimyevi özellikleri
tahlil ettirilmek istenen sularla ilgili bazı belgeler aşağıdadır.

1892 tarihinde II. Abdülhamid, “Bandırma’da bulunan çamur bataklığı ile
sıcak su kaynağına padişah iradesiyle gönderilen hastaların bir kısmının şifa
bulup diğer kısmının da çokça istifade ettiği ve doktorlar tarafından bu hususta
bir rapor takdim edileceği; bu kaynaktan tıpça ve ülkece hakkıyla yararlanmak için
Mekteb-i Tıbbiye ve Sıhhiye İdaresi’nin kaynak hakkında incelemelerde bulunarak
kaynağın ne gibi hastalıkların tedavisine elverişli olduğunun tespit edilmesi,
rapor hazırlanması ve işin ciddiyetle ele alınması” için irade buyurdu.[31]

Resim 41:
Kimyager ve Tabib Efendilerin hamamları ilk muayeneleri, 1892 (Bandırma su kaynakları ve
çamurları - Kepekler Kaplıcası, İÜ. NEK. No: 90427/2)

31 BOA, İ. HUS, 5/18; BOA, BEO, 204/15268 [30-31 Ekim 1892]
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Çanakkale yöresinde Ezine kazası dâhilinde Kestanbolu karyesi
civarında Kestanbolu ismiyle tanınan kaplıca suyunun maden suyu
olarak kullanımının birçok hastalığa iyi geldiği 1894 tarihinde tespit
edildi ve tabipler tarafından verilen raporda zikrolunan kaplıca
suyunun demir ihtiva ettiği bildirildi.[32]
Osmanlı coğrafyasında bulunan kaplıcalara dair kapsamlı bir araştırma
yapılması için 1903 yılında irade buyuruldu. Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye
ve Sıhhiye-i Umumî tarafından düzenlenecek istatistiğe konulmak
üzere Osmanlı vilâyetlerindeki kaplıcalar ile bunların kimyevî ve şifaî
özelliklerine dair yapılacak incelemelerle ilgili cetvellerin ve mümkün
ise kaplıcaların iç ve dış birer fotoğraﬂarının ve kimyevî özellikleri belli
olmayanların da Mekteb-i Tıbbiyece analizleri yapılmak üzere sıcak ve
soğuk ayırımı yapılan numunelerinin şişelere konularak gönderilmesi
istendi.[33] Bu tarihten sonra çeşitli kaplıcalardan elde edilen tahlil
sonuçları rapor edilerek idari makamlara gönderilecekti.
1904 tarihinde, Biga kazasının Çan nahiyesine bağlı Pazarköy ve Karaılıca
Kaplıca sularından Bayramiç kazasının Gülcüler köyü yakınında
cilt hastalıklarına iyi gelen Gülcüler /Külcüler Kaplıca Suyu’ndan
temin edilen numuneler; Ezine kasabasındaki Kestanbolu Kaplıca
Suyunun Avrupaca tahlil ettirilen kimyevî özelliklerine ait Türkçe ve
Fransızca risalelerden bir nüsha; Ayvacık’a bağlı Tuzla ve Küçükçetmi
köylerindeki kaplıca suları hakkında mahalli belediye tabibi tarafından
düzenlenen rapor;[34] Trabzon’a bağlı Bolaman nahiyesindeki kaplıca
suyundan elde edilen numune ile sıhhiye müfettişliğinden düzenlenen
rapor;[35] Gelibolu sancağında Şarköy kazasında bulunan, halkın mide
hastalıklarına ve kaynatılarak yıkanıldığında romatizmaya iyi geldiğini
anlattığı ve Evreşe nahiyesinde çıkan, bazı hayvan hastalıklarına iyi
geldiği halk arasında söylenen bir tür kükürtlü maden suyundan
numuneler;[36] İzmir’in Balçıkhavlı – Balçova (Agamemnon) ılıcaları
maden sularının özellikleri, işletilmesi ve bazı tarihî bilgilerine dair
belediye tabipleri tarafından verilen rapor ile bu suların beş adet
fotoğrafı ve su numuneleri gönderilmişti.[37] Ne var ki, bu tarihlerde
32 BOA, DH-MKT, 247/16, [13 Ağustos 1894]
33 BOA, DH-MKT, 781/51, [11 Ekim 1903]
34 BOA, DH-MKT, 781/51, [25 Şubat 1904]
35 BOA, DH-MKT, 781/51 [26 Mart 1904]
36 BOA, DH-MKT, 781/51 [31 Mart 1904]
37 BOA, DH-MKT, 781/51 [12 Nisan 1904]
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Gülhane’deki Demirkapı Tıbbiyesi Haydarpaşa’ya nakledilmiş, ancak
tahlillerin yapıldığı Kimyahane tam olarak düzenlenememişti. Osmanlı
vilâyetlerinde çıkan maden ve kaplıca sularının şifa özelliklerini tespit
için gönderilen bu su örneklerinin tahlilleri yapılamadığından geçici
bir süre numune gönderilmemesine karar verildi.[38]

Kaplıca Hamamlarında Tedavi
Müslüman ve gayrimüslim, Osmanlı tebaası ve yabancı hastaların
kaplıca tedavisiyle ilgili belgeleri BOA arşivlerinden takip edebiliyoruz.
Asil aile mensupları özellikle Bursa kaplıcalarına itibar etmekteydi.
Mesela, 1714 yılında, tedavi için İstanbul’dan Bursa kaplıcalarına
gitmek isteyen İngiltere’nin saygın hanımlarından Leydi Ester Stanob’u
himaye eden İngiltere Büyükelçisi Stratford Canning, maiyetindekilerle
birlikte geliş gidişi sırasında kendisine rehber verilmesi, münasip konak
tahsisi ve gerekli misaﬁrperverliğin gösterilmesi hususunda talepte
bulunmuştu.[39] 1792 yılında ise, tashih-i mizaç için Bursa kaplıcalarına
gitmek isteyen Fransız vatandaşlarından Baron de Rufret adlı beyzadenin
hanımının yanında bir Fransız keşiş, bir besleme ve üç hizmetçisi olduğu
halde İstanbul’dan Bursa’ya kadar gidip gelişlerinde yolda ve ikamet
ettikleri yerlerde rencide edilmeyip güvenliklerinin sağlanması ve
bu amaçla kendilerine yol izni verilmesine dair Fransız elçisi talepte
bulunmuştu.[40] 1887 yılında Abbas Hilmi Paşa’nın oğlu Prens İbrahim
Paşa kaplıcalara girmek için maiyeti halkıyla birlikte vapurla Bursa’ya
gelmişti.[41] Yabancıların daima ilgisini celbeden Bursa Kaplıcaları II.
Abdülhamid döneminde bir sansasyona da sebep oldu. Temmuz tarihli
ve 136 numaralı sayısında Bursa kaplıcalarındaki Müslüman hanımların
fotoğraﬂarını yayınlayan Resimli Figaro risalesinin Osmanlı ülkesine
girişi ve intişarı 1901 yılında yasaklandı.[42]
Sultan II. Abdülhamid, önde gelen yerli ve yabancı şahısların pek itibar
ettiği Bursa Kaplıcalarını yenileme ve geliştirme arzusundaydı. Sultanın,
Bursa kaplıcalarının Avrupa kaplıcaları gibi düzenlenmesi ve ıslahı için
gerekli şartların hazırlanmasını Seﬁr Baron Kalis’e bir görüşme sırasında
emir ve tavsiye ettiğini 1884 tarihli bir belgeden öğreniyoruz. Daha
38 BOA, DH-MKT, 2605/85 [1 Ağustos. 1904]
39 BOA, C. HR, 13/5637, [13 Nisan 1714]
40 BOA, C. HR, 158/7870, [22 Nisan 1792]
41 BOA, Y. PRK. UM, 9/103, [4 Mayıs 1887]
42 BOA, DH-MKT, 2513/89, [23 Temmuz 1901]
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sonra bu durumun Avusturya ve Macaristan İçişleri Bakanlıklarına
bildirilmesi üzerine konu hakkında Macaristan’ın Peşte’deki meşhur
kaplıcaları düzenleyip ıslah eden Dr. Hanric’in bir mektup gönderilerek
bazı tekliﬂerde bulunulmuştu. İsterya vilâyetine bağlı Graç Darülfünunu
muallimlerinden Dr. Klaks’ın Bursa kaplıcalarını bizzat görmek ve
suların türünü anlamak istediğini; bu konuda Mühendis Joseph Slovak
adlı şahsın bazı tekliﬂerde bulunduğunu; Mehadiya bölgesinin meşhur
kaplıcalarının doktorlarından Nemeti’nin bir mühendisle Bursa’ya
gelmek istediğini; ayrıca Peşte’de oturan Mühendis Frahar’ın konuyla
ilgili bir mektup gönderdiğini aynı belgeden öğrenmekteyiz.[43]
Bursa kaplıcalarının II. Abdülhamid dönemine ait görünümleri Yıldız
Albümlerinde yer alan fotoğraﬂardan izlenebilmektedir:

Resim 42:
Bursa’da Yeni Kaplıca (İÜ. NEK. No: 90449/37)

43 BOA, Y. PRK. BŞK, 8/35, [13 Şubat 1884]
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Resim 43:
Bursa’da Yeni Kaplıca (İÜ. NEK. No: 90449/38)

Resim 44:
Bursa’da Yeni ve Karamustafa kaplıcaları (İÜ. NEK. No: 90761/27; 90814-0035))
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Resim 45:
Bursa şehrinde Yeni Kaplıca ile Karamustafa Kükürtlü Kaynarca Kaplıcaları.
(İÜ. NEK. No: 90752/27]

Resim 46:
Bursa’da Kükürtlü Kaplıca (İÜ. NEK. No: 90449/23; 90758-0028)
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Resim 47:
Bursa’da Kükürtlü Hamam (İÜ. NEK. Albüm No: 91548-0020)

Osmanlı toplumunun hem ileri gelenleri hem de yoksulları tedavi olmak
için en ziyade Bursa kaplıcalarını tercih ederdi. Bursa’nın şifalı suları o
kadar etkili bulunuyor olmalıydı ki, Müşir Derviş Paşa’nın tedavisi için
Bursa kaplıcalarından İstanbul’a getirilen suların nakliye vs. masraﬂarı
olan 5.719,5 kuruşun karşılanması söz konusu olmuştu.[44] Kaplıca
tedavisi dönemin kabul görmüş yöntemi olduğundan, mali imkânsızlık
sebebiyle kaplıcaya gidemeyecek olanların yardım talebinin kabulü
de söz konusuydu. Mesela, dört yıldır hasta olup elden ayaktan düşen
hanımına pek çok para harcadığından maddî sıkıntıya düşen Harem-i
Hümâyûn kapısı tüfekçilerinden Abdullah Bey, tedavi için hanımını Bursa
kaplıcalarına götürebilmek için yardım talebinde bulunabilmiş (1883);[45]
Bursa kaplıcalarına gitmek isteyen Trabzonlu Mehmed ve arkadaşına,
fakir olmalarından dolayı, yardımda bulunulmasına karar verilerek durum
Hüdavendigâr Valiliği’ne bildirilmiş (1891);[46] hastalığının tedavisi için
Bursa kaplıcalarına gitmek isteyen, ancak zaruret içinde bulunan Telgraf
Şifre Kalemi halifelerinden Ruhi Bey’e, Sultan II. Abdülhamid’in atıyyesi
olarak, 500 kuruş verilmesi kararlaştırılmıştı (1897).[47] Bursa kaplıcaları
44 BOA, Y. EE, 5/32, [1 Mart 1891]
45 BOA, Y. PRK. SGE, 1/89, 1299 [1883]
46 BOA, DH-MKT, 1831/90, [6 Mayıs 1891]
47 BEO, 997/74733, [24 Ağustos 1897]
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haricinde şifalı olduğu bilinen diğer hamamlara gitmek isteyen, ancak
imkânı olmayanlar da gözetilirdi. Mesela, Musul civarındaki meşhur
Hamam-ı Alil Kaplıcası’nda sadece ödemeye güç yetirenlerden para tahsil
edilmesi, fakir ve acizlerden para alınmaması söz konusuydu. (1899)[48]
Kaplıca Hastaları
Ortalama on beş gün ile iki ay süreli olarak verilen kaplıca tedavisi
izinlerinden en çok romatizma hastaları yararlanırdı. Mesela, bir yıl önce
yakalandığı romatizma hastalığı nükseden ve hastalığı ilmî olarak da tespit
edilen Tıbbiye Nezareti Muhasebe Memuru Şeﬁk Bey’in Bursa kaplıcalarına
on beş gün süreyle gitmesinde sakınca olmadığı bildirilmiş (1889);[49] ve
romatizma hastalığından dolayı bir ay süreyle Bursa kaplıcalarına gitmesi
doktorlar tarafından gerekli görülen Teftiş ve Muayene Heyeti Üyesi
Cafer Efendi’ye Sultan II. Abdülhamid tarafından izin verilmişti (1893).[50]
Aynı yıl, Kastamonu İdadisi Lisan-ı Osmanî ve Belâgat Muallimi Sadık
Efendi’nin harcırah almamak ve mektebin açılısında hazır olmak kaydıyla
tabiplerin tavsiyesi üzerine istediği bir kaplıcaya veya Bursa kaplıcalarına
gitmesinde mahzur olmadığı bildirildi.[51] Ertesi yıl, Kerpe Kazası
Kaymakamı Ohannes Ferid Efendi’nin yakalandığı mide hastalığının yanı
sıra dizlerine vuran dermansızlığın ve romatizma hastalığının tedavisi
için Bursa kaplıcalarına girmek üzere bir ay süreyle İstanbul’a gitmesine
izin verildi.[52] 1898 yılında izinli olarak İstanbul’da bulunan ve tabip
raporuna göre romatizması olduğu anlaşılarak Bursa kaplıcalarında tedavi
olması için izni bir buçuk ay daha uzatılan Görice İdadisi Resim Muallimi
Mehmed Ali Efendi’nin görevine Coğrafya Muallimi Ali Efendi’nin vekâlet
edeceği[53] bilgisi de belgelerde yer almaktadır.
Kaplıca tedavisi görevden izin alma sebebiydi. Ancak, kaplıca tedavisine
izin verilmeyenlere dair belgelerin de olması, her ne kadar hamamlar bir
tedavi merkezi olarak görülse de, görev koşulları kaplıcaya gitmesine
imkân tanımayanlara, işin aksamasına sebep olacaklara kaplıca izni
verilmemesi, kaplıca tedavisinin bir tamamlayıcı-alternatif tıp yöntemi
olarak görüldüğüne de işaret ediyor. Mesela, vücudundaki arızasından
dolayı uygun bir süreyle tedavi edilmek üzere Bursa kaplıcalarına
48 BOA, DH-MKT, 2208/142; BOA, ŞD, 3207/3 [7 Haziran 1899], [4 Kasım 1899]

49 BOA, DH-MKT, 1615/86, [13 Nisan 1889]
50 BOA, MF-MKT, 703/33, [10 Mayıs 1893]
51 BOA, MF-MKT, 168/84, [18 Mayıs 1893]
52 BOA, DH-MKT, 262/8, [18 Temmuz 1894]
53 BOA, MF-MKT, 415/5, [10 Eylül 1898]
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gitmek için izin isteyen İşkodra Vali ve Kumandanı Bahri Paşa’nın talebi,
görevinden ayrılması uygun bulunmadığından tehir edilmiş (1891);[54]
kronik romatizma hastası olan Uşak Rüştiye Mektebi Muallimi Hasan
Hilmi Efendi’nin tedavi için üç ay süreyle Bursa kaplıcalarına gitmesinin
ancak tatil zamanı mümkün olabileceği bildirilmişti (1903).[55] Tedavi
amacıyla kendisi ya da yakını için izin isteyenlerin Bursa dışında diğer
kaplıcalara gönderilmesi de söz konusuydu. Mesela, Siroz Mutasarrıﬂığı’na
bağlı Nevrekop Kazası Kaymakamı Fehim Bey romatizmadan mustarip
olduğundan tedavi için bir ay süreyle Bursa kaplıcalarına gitmek için
izin istemiş, ancak başka bir yere tayini sebebiyle vilâyet dâhilinde söz
konusu hastalığa faydalı başka bir kaplıcaya gitmesi uygun görülmüştü
(1903).[56] Memurlara kaplıca izinleri II. Abdülhamid devrinden sonra da
şartlara bağlı olarak verilmeye devam etti.[57] Kaplıca izninin sınırlı sayıda
görevliye verilen bir imtiyaz olup olmadığı ayrı bir araştırma konusudur.
Bazı belgeler ise görevlinin yakın akrabasını kaplıcaya götürme izniyle
ilgilidir. Mesela, Unkapanı Merkez Rüştiyesi hademesi Emin Efendi’nin,
İbrahim Ağa’yı yerine vekil bırakarak doktorların tavsiyesi üzerine
romatizma hastası validesini tedavi ettirmek üzere bir ay müddetle Bursa
kaplıcalarına götürmesine izin verilmişti (1896).[58] Dört senedir müptelâ
olduğu hastalıktan kurtulamayan ve Hamidiye Etfal Hastanesi’nde
Dr. Derviş Âsaf Bey tarafından ameliyat edilmesine rağmen günden
güne durumu kötüleşen Matbuat-ı Dâhiliye Müdürü Kemal Bey’in eşi
Rabia Adviye Hanım’ı doktorunun tavsiyesiyle Bursa kaplıcalarına
göndermesine izin talep edilmişti (1907);[59]Aynı yıl, Beyrut Vilâyeti Nüfus
Nezareti Muavini Abdülhamid Bey’in romatizma hastalığına müptelâ
hanımını tedavi ettirmek üzere iki ay süreyle Bursa’ya gitmesine izin
verilmişti.”[60] 1908 tarihinde, Memurîn-i Mülkiye Komisyonu Sicill-i Ahval
İdaresi Tedkikat Kalemi halifelerinden Zeki Şükrü Efendi’nin yatalak olan
annesini Karahisarısahip’teki ılıcaya götürmesinde ve bir buçuk ay içinde

54 BOA, Y. MTV, 48/66, [27 Şubat 1891]
55 BOA, MF-MKT, 697/37, [1 Nisan 1903]
56 BOA, DH-MKT, 744/19, [28 Temmuz 1903]
57 Müptelâ olduğu romatizmanın tedavisi için Bursa kaplıcalarına gitme izni isteyen İşkodra
Polis Komiseri Süleyman Efendi’ye vilâyet güvenliğinin bozulmaması halinde izin verildiği
belirtilmişti. BOA, DH-EUM. THR, 34/54, [31 Mayıs 1910]
58 BOA, MF-İBT, 51/44, [27 Nisan 1896]
59 BOA, Y. PRK. ASK, 247/10, [27 Mayıs 1907]
60 BOA, DH-MKT, 183/68, [18 Temmuz 1907]
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geri dönmek üzere izin verilmesinde bir sakınca olmadığı bildirilmişti.[61]
Benzer uygulamalar ileriki tarihlerde de sürdürülmüştür.[62]
Bir görevlinin eşi tarafından kaplıca tedavisi talep edildiğine dair de ilgi
çekici bir belge vardır. Şehzade Kemaleddin Efendi’nin faytoncularından
Mehmed Ağa’nın eşi Neﬁse Hanım kocasının hastalığından dolayı Bursa
kaplıcalarına gitmesi hususunda başvuruda bulunmuştur.[63]
Dinlenme tesisi olarak da değerlendirilen kaplıcaya hava değişimi amacıyla
izin verildiğine dair belge de vardır. Mesela, eşkıya takibi sırasında
aldığı yaradan dolayı tedavisi İstanbul’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de
yapılan Sivas Jandarma Alayı Üçüncü Tabur Birinci Piyade Bölüğü
Yüzbaşısı Bekir Bey’in tebdil-i hava için bir ay süreyle Bursa kaplıcalarına
gönderileceği bildirilmektedir.[64] Hastalık dışında memura kaplıca izninin
ancak bu gibi belirli durumlarda verildiği anlaşılmaktadır. Mesela,
uygunsuz hareketlerinden dolayı Kocamustafapaşa Kız Rüştiye Mektebi
muallimeliğine nakledilen, ancak yeni görevine gitmekten kaçınarak ve
mazeret ileri sürerek izin alan Hacer Hanım’ın izninin bitiminde Bursa
kaplıcalarına gitmek için üç ay izin istediğinde, gerçekten rahatsız olup
olmadığının araştırılması istenmiştir.[65]
Türkiye’den yurt dışındaki kaplıca hamamlarına tedavi amacıyla
gitmek isteyenlerin izniyle ilgili belgeler de mevcuttur. Mesela, 1894
tarihinde, Şura-yı Devlet muavinlerinden Fuad Bey üç ay süreyle Avrupa
kaplıcalarına gitmeyi talep etmiş, ancak Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı
ülkesinde de kaplıcalar olduğundan, faydaları herkesçe bilinen Bursa
kaplıcalarına gitmesine izin vermişti.[66] Buna karşılık, 1900 tarihinde,
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Ders Nâzırı ve Müdür Yardımcısı Mirliva
Mahmud Paşa’nın yakalandığı karaciğer hastalığı sonucunda yapılan
ameliyat neticesinde sağlığına kavuşmasına rağmen hastalık tamamen
geçmeyip eseri mevcut olduğundan görülen lüzum gereği Gülhane
61 BOA, DH-MKT, 1265/45 [29 Haziran 1908]
62 Maarif Nezareti Birinci Şube kâtiplerinden Rıza Bey’e rahatsız bulunan hanımını Bursa
kaplıcalarına götürmek üzere yirmi gün süreyle izin verildiği (BOA, MF-MKT, 239/49, [19
Ağustos 1919]); Maarif Nezareti Birinci Şube kâtiplerinden Tevﬁk Bey’e rahatsız olan kız
kardeşini tedavi için Bursa kaplıcalarına götürmek üzere yirmi gün süreyle izin verildiği (BOA,
MF-MKT, 1239/87, [3 Eylül 1919])
63 TSMA, E. 1362/72, [18 Nisan 1882]
64 BOA, Y. MTV, 180/158, [16 Ağustos 1898]
65 BOA, MF-İBT, 204/110, [14 Mart 1908]
66 BOA, İ. HUS, 25/8, [7 Haziran 1894]
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Seririyat Hastanesi Nâzırı Muallim Rieder Efendi’nin tavsiyesi üzerine
tedavi görmek üzere uygun bir süre Carlsbad veya Vichy kaplıcalarına
gitmesine Sultan II. Abdülhamid tarafından izin verilmişti.[67] Belirli
şahıslar ve durumlar bahis konusu olmadıkça yurt dışında kaplıca
tedavisine sıcak bakılmadığını düşünebiliriz.
II. Abdülhamid döneminde hangi hamamda hangi hastalıkların
tedavi edildiğine ışık tutan ve tedavi gören hastaların tanıtıldığı
belgeler mevcuttur. Mesela, Bandırma yakınlarında bulunan Kepekler
Çiftliği’ndeki arazide bulunan ılıcanın mevcut durumu, topoğrafyası,
tarihçesi, kimyevî özellikleri ve hastalıklara etkisine dair Mekteb-i
Tıbbiye-i Şahane Seririyat-ı Dâhiliye Muallimi Muavini Kolağası Celâl
Bey’in Sultan II. Abdülhamid’e arz ettiği kapsamlı raporda tedavi edilen
hastalara dair bilgiler de sunulmaktadır.[68] 1893 yılında Bandırma
kaplıcalarında iyileşen romatizma ve egzama hastalarına dair Doktor
Celâl Bey’in aşağıdaki tespitleri dikkat çekicidir:
35 yaşındaki Maltepe Hastanesi Tabibi Kolağası Rıza Efendi günde
bir kere 20-25’er dakika yıkandı. Romatizma ağrıları geçti. Hareket
kısıtlanması olan belini dahi bir dereceye kadar doğrultarak değneksiz
yürümeye başladı.
45 yaşındaki Yüzbaşı Rıza Efendi kronik eklem romatizması ve egzama
hastasıydı. 30-35 banyo kürü ile arada balçık çamurlarından ensesindeki
egzamaya sürerek her iki hastalıktan tamamen şifa buldu.
28 yaşındaki Rıfkı Efendi’nin romatizması tamamen iyileşti.
23 yaşındaki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane altıncı sınıf öğrencilerinden Subhi
Efendi, kaplıca tedavisinden sonra romatizma ağrılarından kurtuldu.
Abdullah Efendi nükseden romatizma ağrılarından hamamlar sayesinde
şifa buldu.
27 yaşındaki Mustafa bin Osman, kronik eklem romatizması hastasıydı.
Yirmi beş gün hamamlara devam edip şifa buldu.
Vasıf Efendi bir buçuk senedir egzamadan şikâyetçiydi ve birkaç banyodan
sonra egzaması kuruyup şifa buldu.
67 BOA, Y. MTV, 204/139, [19 Temmuz 1900]
68 “Ebniyenin Heyʼet-i Hâzırasıyla Balçıklar, Topoğrafya-yı Coğrafî ve Tıbbî, Ahvâl-i Târîhiye, Terkîbât-ı
Kimyeviye, Evsâf-ı Hikemiye, Terkîbât-ı Kimyeviye, Çamurlar, Teʼsîrât-ı Tıbbiye, Netîce” için bkz. BOA,
Y. PRK. SH, 5/2, 13 Ağustos sene [1]310 [25 Ağustos 1894]
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Abdullah Tahir egzamadan şikâyetçiydi. Hamamlara başladıktan yirmi
beş gün sonra müspet sonuç aldı.
Sofuoğlu Mehmed bin Mehmed’in kronik eklem romatizması banyolara
devam edince geçti.[69]
Bir diğer örnek Kerkük Belediyesi tabip vekilinin 1894 tarihli raporudur.
Tabibin beyanına göre, boynunun arkasındaki kronik egzama ile sağ elinin
arkasındaki hastalıktan dolayı tedavi altında bulunan, fakat hastalığı
yapılan tedaviye direnç gösteren Kerkük Mevlevihane Şeyhi Hamdi
Dedeefendi’nin Musul’a üç saat mesafedeki Hamamü’l-Alîl Kaplıcası’na,
refakatinde bir memurla birlikte gitmesi uygun bulunmuştu. Rapora
göre, bu gibi kronik cilt hastalığına yakalananların kükürtlü kaplıcalarda
bir süre kaldıkları takdirde tamamen iyi olup hastalıklarının yok olduğu
tıbbî gözlemle ve vakalarla anlaşılıp ispat edildiğinden Hamdi Efendi’nin
Musul’da bulunan Alîl Hamamı’nda altmış gün süreyle kalması gerekli
görülmüş, hamam mevsimi gelmeden Musul’a gitmesi tıbbî olarak gerekli
bulunmuştu.[70]

Resim 48:
Araba ile gelen hastaların çamurlara girmeleri (Bandırma Su Kaynakları ve Çamurları)
1892 (İÜ. NEK. No: 90427/5)
69 BOA, İ. HUS, 11/91, 27 Şevval 1310 [14 Mayıs 1893]
70 BOA, DH-MKT, 269/25 [24 Haziran 1894]
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Resim 49:
Afyonkarahisar’da Gazlıgöl Maden Suyu Hamamı. Gazlıgöl Hamamı’na köylülerin gelişi.
Romatizmalı hastaların banyo ederek şifa buldukları bu hamam, içmeye mahsus maden suyundan
yirmi dakika uzaklıktadır. (İÜ. NEK. Albüm No: 779-46-009)

Su Tedavi̇si̇ [Tedâvî Bi’l-Mâʼ] Usulü Üzere Yapılan Ham
Ilıca-kaplıca hamamları dışındaki su ile tedavi - hidroterapi uygulamaları
Avrupa tıbbını izleyen Osmanlıların gündemindeydi. Su ile tedavi
merkezlerinin kurulduğu, ancak öngörülen kuralları uygulamayan
yerlerin kapatıldığını bir belgeden öğreniyoruz. 1886 yılında, Tedavi bi’lMâʼ Hastanesi Cemiyet-ı Tıbbiye tarafından devamlı nezaret edilmesi, bu
gibi yerlerde Tıbbiye Nezareti’nden birer tabip bulundurulması, müracaat
eden hastanın öncelikle hastalığının teşhisini, banyoya tahammülünü
ve ihtiyacını belirleyen bir rapor tanzim edilip sunulduktan sonra bu
yeni duş alma usulünün kabulü öngörülmekteydi. Kurallara uymayan
Kadıköy’de bulunan Tedavi bi’l-Mâʼ Hastanesi kapattırıldı.[71]

71 BOA, İ. DH, 1006/79454 [25 Ekim 1886]
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Su ile tedavi ve masaj uygulamasının modernleşme döneminde bir
uzmanlık alanı olarak gündeme geldiğini tespit ediyoruz. Mesela, 1901
yılında İstanbul’da Yenibahçe (Vakıf Gureba) Hastanesi Su ve Masaj ile
Tedavi [Tedavi bi’l-Mâʼ ve bi’l-Mesh] Tabipliği’ne Yüzbaşı Cemaleddin
Efendi tayin edilmişti.[72]
Batı ile birlikte II Abdülhamid döneminde yükselişe geçen ve tıbbi
kurallarla usulü belirlenen suyla tedavi faaliyeti günümüz tıp
okullarında ve hastanelerinde aynı değerde yer bulamamıştır.

Resim 50:
Suyla tedavi usulüne uygun olarak yapılan hamam (İÜ. NEK. No: 90559/15)

72 “Sadâret Mektubî Kalemi Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’ne Sûretleri bâlâda muharrer tezkere-i
maʻrûza ve şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhîyi mübellağ hâmiş mûcebince Evkâf-ı
Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’nden icrâ-yı îcâbına himmet buyurulmak. Yenibahçe Hastahânesi Tedâvî
bi’l-Mâʼ ve bi’l-Mesh Tabâbeti’ne Yüzbaşı Cemaleddin Efendi’nin taʻyîni hakkında…” Bkz. BOA, BEO,
1747/130980 [18 Kasım 1901]
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Resim 51:
Suyla tedavi usulüne uygun olarak inşa edilen hamamın başka bir bölümü
(İÜ. NEK. No: 90559/16)

Resim 52:
Su tedavisi usulüne uygun yapılan hamamın soğukluk bölümü (İÜ. NEK. No: 90559/17)
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KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA BATIDA OLUŞAN OSMANLI
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Hilal Çiftçi*
Image of the Ottoman Women in the West in the Context of Hamam
Culture from the Eyes of European Travelers
Abstract
Travel books being the works in which travelers transmit their observations about
the places they have visited and the information they have collected, do not only
provide information about concrete spaces or events but they also give important
clues about intellectual world and perceptions of that time. Travelers who began to
be seen especially starting from the 15th century on the Ottoman lands, had played
important role in both eliminating the feeling of curiosity for the Ottoman Empire
starting to proliferate in Europe and in the formation of Turkish image in Western
culture in time. Because while these travelers mostly transmitted what they have
observed on the Ottoman society, they have also tried to drive meaning from these
with respect to their intellectual and belief worlds and in situations where they
couldn’t succeed in doing this, by adopting the ﬁction case, and they have added
a mystical air to the situation. One of the most concrete examples of that is the
phenomenon of women in the Ottoman Empire. Many of the Western travelers who
did not have the opportunity to meet with Ottoman women directly, in their works
they tried to depict them through the places they existed. One of the factors they
have used for this purpose was Turkish Bath. In this paper, it is aimed to put forward
the Western travelers who played a role in the formation of the image of Ottoman
woman in Europe in the context of Ottoman bath culture.

* Dr. Öğr. Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü
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GİRİŞ

Çeşitli nedenlerle Doğu dünyasını, özellikle Osmanlı topraklarını ziyaret
eden Batılı seyyahlar, Batı kültüründeki ‘Türk’ imajının bilhassa ‘Kadın’
imgesinin oluşmasında son derece etkili olmuşlardır. Batılı seyyahların
eserlerinde Doğu’ya ait en önemli imgelerden biri olan Osmanlı
kadını imgesinin şekillenmesinde ise Osmanlılarda hamam kültürü
etkili olmuştur. Ancak bu seyyahların aktardıkları bilgiler iki açıdan
mercek altına alınmalıdır. Bir taraftan Batılı seyyahlar, özellikle erkek
seyyahlar, kendi kültürlerinde var olmayanı görmeyi arzulamışlar fakat
göremedikleri hususları kurgulamışlardır. Diğer taraftan seyyahların
kendi toplumlarına aktardıkları bilgiler bu toplumlar tarafından
çoğunlukla sorgulanmamış ve olduğu gibi doğru kabul edilmiştir.
Avrupalı seyyahların büyük çoğunluğu Osmanlılarda hamam kültürü
bağlamında Osmanlı kadınından bahsederken Osmanlı kadınları için
hamamın iki temel fonksiyonuna vurgu yaparlar ve Osmanlı kadını
imgesini bu iki unsur üzerine şekillendirirler. Bunlardan ilki; hamamın
Osmanlı kadını için bir özgürlük ve sosyalleşme mekânı olma fonksiyonu,
diğeri ﬁziki temizlenme ve kişisel bakım fonksiyonu. Bunların yanında
hamama gitmenin Osmanlı kadınlarının kanunî hakları olduğunu
vurgulayan seyyahlar da mevcuttur. Bazı seyyahlar ise Binbir Gece
Masalları’ndan ilham alınarak oluşturulmuş, hamamda Osmanlı kadını
imgesi çizmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla bu çalışmada Osmanlılarda
hamam kültürü bağlamında Avrupalı seyyahların somutlaştırdığı
Osmanlı kadını imgesi bu doğrultuda ortaya koymaya çalışılacaktır.

I-Hamamı Özgürlük Vasıtası ve Sosyalleşme Mekânı Olarak
Kullanan Osmanlı Kadını İmgesi
Bazı seyyahlar hamamın Osmanlı kadını için bir özgürlük aracı
olma rolünü vurgularken bu durumu sadece kadınlara hamam için
de olsa evden çıkma imkânı sağladığı şeklinde yorumlamakta, bazı
seyyahlar ise hamamın kadınlara evden çıkarak normal şartlarda
gitmelerine izin verilmeyen yerlere gidebilme fırsatını verdiği şeklinde
değerlendirmektedir.
Mesela Nicolas de Nicolay 16. yüzyıl Osmanlı kadınını tasvir ederken
kadınlar için hamamın bu işlevine şu şekilde vurgu yapar:
“Kadınların hamama gitmesinin ikinci sebebi ise eşlerinin kıskançlığı
veya “harem” anlayışı gereği kadınların ve kızların sürekli kapalı kapılar
ardında tutulmasına dair eski anlayış yüzünden hapis durumunda
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oldukları evlerinden çıkmak için bir gerekçe bulabilmektir. Böylelikle,
evden çıkmak ve topluma karışmak için izinleri olmayan Osmanlı
kadınları, peçelerini takarak, onlara hükmeden kıskanç kocalarının
buyurgan kabalıklarının öcünü almak istercesine, hamama gitme
bahanesiyle canlarının istediği yere giderler, kocalarının ruhu bile
duymadan felekten bir gün çalarlar. Bu sırada en ufak bir endişe
duymazlar, zira içeride kadınlar varken hamamlara erkeklerin girmesi
yasaktır…”[1].
Luigi Bassano da Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı
İmparatorluğu’nda gündelik hayattan bahsederken kadınların hamama
gitme gerekçelerini hemen hemen aynı şekilde sıralar:
“Birincisi, yıkanmamış ise camide dualarını (namaz) yapamazlar, ikinci
neden de evden çıkmak için bahane oluyor. Çünkü erkekler evden
çıkmalarını hiç istemez. Böylece bu bahane ile evlerinden dışarı çıkarlar
ve hamama gidiyorum deyip başka yerlere de giderler”[2].
Joseph de Tournefort ise hali vakti yerinde olan erkeklerin kadınların
bu yegane özgürlük vasıtalarını ellerinden almak için evlerine hamam
yaptırdıklarını kaydeder:
“Kadınları gönül hoşluğuyla evlerinde tutabilmek için evlerine hamamlar
yaptırmışlar ve onları kahve ile oyalıyorlar; ne var ki, bu önlem çoğunlukla
işe yaramıyor”. Halka açık hamama gitme izni aldıklarında hanımlar çok
mutlu olurlar; hanımların çoğunun, özellikle de kocaları evlerine hamam
yaptıracak kadar varlıklı olanların bu özgürlüğü yoktur. Halka açık
hamamlarda kadınlar hiçbir baskı olmaksızın kendi aralarında sohbet
ederler, evlerinde olduğundan çok daha hoş saatler geçirirler”[3].
16. yüzyılda Türklere esir düştüğü için İstanbul’daki zorunlu ikametine
ait anılarında Pedro, devlet ricali ve çok zengin kişilerin evlerine hamam
yaptırmak suretiyle eşlerini bu özgürlükten mahrum bıraktıklarını
belirtir:

1 Nicolas de Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, (ed. Marie- Christine GomezGeraud, Stefanos Yerasimos), (çev. Şirin Tekeli, Menekşe Tokyay), İstanbul: Kitap Yayınevi, 2014,
s. 172.
2 Luigi Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat, (Çev. Selma Cangi),
İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2011, s.20.
3 Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, (ed. Stefanos Yerasimos), (çev. Ali Berktay,
Teoman Tunçdoğan), İstanbul: Kitap Yayınevi, 2008, c. II, s. 66.
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“ … ama ricalin ve pek zengin kimselerin durumları bambaşkadır;
bunların konaklarında hamamları vardır. Bu gibilerin karıları, bütün
yıl ve ömürleri boyunca bir kere girdikleri evden artık dışarı çıkmazlar;
“Santa Clara” rahibelerinden daha kapalı yaşarlar” [4].
1717-18 yıllarında İstanbul’da bulunan İngiliz Seﬁrinin eşi Lady Mary
Wortley Montagu de hamamın Osmanlı kadını için bedensel temizlenme
mekânı olmanın çok daha ötesinde farklı bir anlam taşıdığını belirtir:
“Girişteki divanların üzeri yastıklar ve kıymetli halılarla kaplıdır.
Buralarda kadınlar oturur. Arkalarındaki divanlarda köleleri yer alır.
Giyim kuşamdan mevki farkını anlamak olanaksızdır, çünkü burada
güzel ya da çirkin ne varsa her şey ortada olacak şekilde bulunurlar.
Buna rağmen densiz bir gülümseyişe ya da kibirli bir tavra rastlamaz.
Bir sürü çıplak ve güzel kadın, sere serpe oturmuşlar, kimileri sohbet
ediyor, kimileri dikiş işine dalmış, kimileri kahvesini ya da şerbetini
yudumluyor, bu arada (genellikle on yedi- on sekiz yaşlarında, sevimli
kızlardan oluşan) köleleri de saçlarını örmekle meşgul. Velhasıl burası,
dünyada ne var ne yok konuşulan, skandallar icat edilen vs. bir kadın
kahvehanesi. Bu eğlenceye genellikle haftada bir gün vakit ayırıyor ve en
az dört- beş saat hamamda kalıyorlar”[5].
19. yüzyılın başlarında yine bir batılı kadın seyyah Julia Pardoe,
Montagu’nun şehrin bütün havadisinin hamamda anlatıldığını ve
hamamın Türk kadınlarının kahvehanesi olduğu şeklindeki görüşüne ise
şu ifadelerle katılmıştır:
“Hamam aslında Şarklı kadınların yeryüzündeki cennetidir, burada
tahsilsiz, ama zeki kadınlar, kapasitelerinin elverdiği ölçüde, siyaseti,
toplumsal ve milli meseleleri, skandalları ve bu gök kubbenin altında
olup biten, diğer bütün mevzuları münakaşa ederler ve ayrıca kalabalığın
gürültüsü, keşmekeşi ve heyecanı içinde haremin sessiz ve tecrit edilmiş
muhitinden de iyice intikam alırlar”[6].
Philip Mansel, “Dünyanın Arzuladığı Şehir” olarak tasvir ettiği İstanbul’daki
hamamları toplumsal yaşamın ortaya çıktığı mekânlar olarak anlatır:
4 Cristóbal de Villalón, Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati, 16. Yüzyılda Türklere Esir Düşen Bir
İspanyol’un Anıları, (çev. Fuad Carım), İstanbul: Güncel Yayıncılık, 1996, s. 129.
5 Lady Mary Wortley Montagu, Doğu Mektupları, (çev. Murat Aykaç Erginöz), İstanbul: Özgü Yayınları,
2014, s. 29.
6 Julia Pardoe, Sultanlar Şehri İstanbul, (Çev. M. Banu Büyükkal), İstanbul: Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, 2010, s. 104.

356

AVRUPALI SEYYAHLARIN GÖZÜYLE HAMAM KÜLTÜRÜ
BAĞLAMINDA BATIDA OLUŞAN OSMANLI KADINI İMGESİ
HILAL ÇİFTÇİ

“arkadaşlık ve hasbihal etmek arzusu hamama gidilmesinde sağlık
kadar önemliydi. Varlıklı kadınlar, evlerinde hamam olmasına rağmen
haftada en az bir kez mahalle hamamına giderdi. Hamam ziyaretleri
yiyecek malzemelerinin ve evcil hayvanların getirildiği, dostların ve
müzisyenlerin davet edildiği âlemler halini almıştı”[7].
Jean-Baptiste Tavernier ise hamama gitmenin Osmanlı kadını için
önemini şu şekilde vurgular:
“Kadınlar için hamama gitmek bir eğlence: Orada yiyecekleri şeyleri
hazırlamak ve birlikte eğlenmek için bütün bir haftalarını harcıyorlar”[8].
Brettenli Michael Heberer, kadınların hamama erkeklerden daha
sık gitmelerine sebep olarak hamamı dışarı çıkma bahanesi olarak
görmelerini gösterir:
“Kadınlar hamama erkeklerden daha sık giderler. Bunun sebebi hem
yıkanmayı sevmeleri hem de hamama gitme bahanesiyle, kıskanç
kocalarının gezmelerine izin vermediği yerleri, onların haberleri olmadan
ziyaret edebilmeleridir. Aslında kadınların böyle davranmalarına erkekler
sebep oluyor. Çünkü yüzlerinin örtülü olmasına rağmen, hamama,
mezarlığa ve töresel dualara gitmeleri dışında evden çıkmalarına hiç
izin vermiyorlar. Kadınlar hiç evlerinin dışına, rüzgâra, kara, yağmura,
güneşe çıkmazlar. Sadece dualara ve hamama giderler, bu da gene
bedenlerinin bakımına yarar”[9].
Fransız seyyah Clausier du Loir IV. Murad dönemine ait seyahatnamesinde
kadınların hem cinsleriyle ancak hamamda görüşme imkânına sahip
olduklarını belirterek hamamın kadınlar için neredeyse tek sosyalleşme
mekânı olduğunu ifade eder:
“Kadınlar hanım arkadaşlarıyla sadece hamamlarda görüşürler, başka
yerlerde görüşmeleri çok enderdir. Hamama giden kadınlar tıpkı baloya
giden bizimkiler gibi daima süslenirler, zira burası onlar için birlikte
oldukları ve arkadaşların buluştukları tek yerdir”[10].
7 Philip Mansel, Konstantiniyye, Dünyanın Arzuladığı Şehir (1453- 1924), (Çev. Şerif Erol), Everest
Yayınları, Mart 2008, s. 134.
8 Jean- Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, (ed. Stefanos Yerasimos), (çev. Teoman
Tunçdoğan), İstanbul: Kitap Yayınevi, 2006, s. 172.
9 Brettenli Michael Heberer, Osmanlıda Bir Köle, Brettenli Michael Heberer’in Anıları (1585- 1588),
(çev. Türkis Noyan), İstanbul: Kitap Yayınevi, 2010, s. 295.
10 Clausier du Loir, Du Loir Seyahatnamesi: IV. Murad Döneminde Bir Fransız Seyyahın Maceraları,
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Hamamın Osmanlı kadını için temizliğin yanında sosyal mekân olma
özelliğine vurgu yapan bir diğer batılı ise 1616- 1618 yıllarında İstanbul’da
elçi olan Crailsheimli Adam Werner’dir:
“Kadınların hamamları ayrıdır ve burası onlar için sadece yıkanmalarına
yaramaz, aynı zamanda onlar için bir eğlence yeridir. Kadınlar, ölen
yakınlarının mezarlarını ziyaret ettikleri günlerin dışında, kocalarının
iznini almadan sokağa çıkamazlar ve evin dışındayken öyle sımsıkı
örtünürler ki, gözlerinden başka hiçbir yerleri görünmez”[11].
Durand de Fontmagne Kırım Savaşı sonrası geldiği İstanbul’da hamam
kültürü ile ilgili izlenimlerini aktarırken verdiği bilgiler kendinden önce
ki diğer kadın seyyahların görüşlerini doğrular mahiyettedir: “Şark’ta
hamam, şehirde geçen bütün olayların anlatıldığı bir yer. Devirler boyu hamam
Türk kadınları için en büyük eğlence yeri olmuştur”[12] ifadeleriyle hamamın
Osmanlı kadınları için sosyalleşme ve haber alma kaynağı yönüne dikkat
çekmektedir.
Öte taraftan hamama gitmeyi kadınlar için lüks olarak gören seyyahlar
da vardır. Reinhold Lubenau bunlardan birisidir:
“Erkekler evin harcamalarını karşılamak için uğraşırlarken, kadınlar
sokaklarda gezerler veya hamama giderler. Kadınlar en çok hamamda ve
cenazelerde bir araya gelirler. Buralara gitmeye de pek meraklıdırlar”[13].

II - Hamamı Fiziksel Temizlenme ve Kişisel Bakım Mekânı
Olarak Kullanan Osmanlı Kadını İmgesi
Batılı seyyahların çoğu Osmanlı toplumunda hamam kültüründen
bahsederken Müslümanların dinlerinin bir gereği olarak temizlenmeye
önem verdiklerine ve hamama çok sık gittiklerine vurgu yaparlar. Mesela
kadınların hamama gitmelerini “…. Şeriatleri, baştan aşağı yıkanmalarını
gerektirir, işte bundan dolayı, kışın dahi, haftalık bayramlarının arefesi olan Perşembe
günleri hamama giderler…” şeklinde anlatan Pedro bunlardan biridir[14].
(çev. Mustafa Daş), İstanbul: Yeditepe yay., 2016, s.133- 141.
11 Crailsheimli Adam Werner, Padişahın Huzurunda Elçilik Günlüğü, 1616-1618, (çev. Türkis
Noyan), İstanbul: Kitapyayınevi, 2011, s. 28.
12 Durand de Fontmagne, Kırım Harbi Sonrasında İstanbul, (Çev. Celal Altuntaş), İstanbul:
Tercüman Yayınları, 1977, s.247.
13 Reinhold Lubenau Seyahatnamesi, Osmanlı Ülkesinde (1587- 1589), (çev. Türkis Noyan),
İstanbul: Kitapyayınevi, 2012, c.1, s. 343- 344.
14 Cristóbal de Villalón, Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati, s. 129.
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Busbecg ise Türkler için temizliğin önemini “Türkler vücut temizliğine çok
dikkat ederler. Kirli, pis olanlardan tiksinirler, vücut pisliği onların nazarında
ruhun pisliğinden daha fenadır. Bundan dolayı sık sık yıkanırlar”[15] satırları ile
vurgulamaktadır.
Philip Mansel, kadınların hamamda yıkanmanın yanında kişisel
bakımlarını da yaptıklarını şu şekilde ifade etmektedir:
“Kadınlar, banyo ve masajın ardından, üzerlerinde keten iç
çamaşırlarından başka bir şey olmaksızın kaşlarını alır ve saçlarına –
bazen el ve ayaklarına da- kına yakarlardı. Sünni Türklerin de mensup
olduğu Haneﬁ mezhebi, bedenin bütün bölümlerinin, yani kulaklar,
burun delikleri, bacaklar ve koltukaltlarının tüyden arındırılmasını
öngörür. Kadınlar bu iş için şeker şurubundan yapılma ağdalar ya da
kireç ve sıçanotu kullanırdı”[16].
Nicolas de Nicolay, Osmanlı kadınlarının hamama gitmelerini önce Asya
ve Yunan geleneklerinden kalan bir alışkanlık olarak tanımlarken sonra
hamama gitmenin gerekçesinin Müslümanlığın şartını yerine getirmek
olduğunu ifade eder:
“Kendilerine Asya ve Yunanistan’ın Antik Çağ dönemlerinden kalan bir
alışkanlık ve gelenek uyarınca, Osmanlı Türk kadınları gerek sağlıklarını
gerekse güzelliklerini korumak için sürekli hamama gitmekten büyük
zevk almaktadırlar. Sadece yoksul olanlar değil, hali vakti yerinde olanlar
da bu alışkanlığı sürdürmektedir. Ama, haftada düzenli olarak üç- dört
kez hamama giden zengin kadınlar, halka açık hamamlardan ziyade,
kendi konak ya da saraylarındaki özel hamamları tercih etmektedirler.
Maddi durumu elverişli olmayan kadınlar ise, hamama haftada en az
bir kez giderler. Zira başkaları tarafından namus ve temizliklerinin alay
konusu yapılmasını istemezler. Hamama gitmenin iki gerekçesi vardır:
Birincisi, Müslümanlığın şartlarını yerini getirmektir ki, daha önce de
sözünü ettiğim gibi, camiye girmeden önce vücutların yıkanması ve
kirden arındırılması gerekmektedir. Ancak toplum içinde sözü dinlenen
ve tanınmış kadınlar dışında camiye giden kadın sayısı oldukça azdır”[17].

15 Ogier Ghiselin de Busbecg, Türkiyeyi Böyle Gördüm, (Haz. Aysel Kurutluoğlu), Tercüman 1001 Temel
Eser- 31, trhsz., s. 112.
16 Mansel, Konstantiniyye, Dünyanın Arzuladığı Şehir (1453- 1924), s. 134.
17 Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, s. 171.
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Özellikle kadın seyyahlar Osmanlı kadınını hamamda görme şansına
sahip oldukları için olsa gerek hamamın kadınların cildi üzerindeki
etkileri konusunda yorum yapmaktadırlar. Mesela Pardoe hamamda
kaldığı sürede kendisini en fazla rahatsız eden hadiselerden birinin,
kendisini neredeyse boğacak duruma getiren ağır kükürt buharı ve
kükürtten ciltleri kararmış çirkin hamamcı kadınlar olduğunu belirtir[18].
1786 yılında İstanbul’da bulunan Elizabeth Graven Türk kadınlarının
vakitlerinin büyük bir kısmını süslenerek ya da hamamda yıkanarak
geçirdiğini belirterek, sıcak su ile bu kadar fazla yıkanmanın adalelerin
elastikiyetini bozduğunu ve onsekiz yaşındaki bir kadının iki katı yaşlı
göründüğünü ifade etmiştir[19].
Fontmagne’nin hamamın kadınların cildi üzerine etkilerine dair verdiği
bilgiler kendinden önce ki diğer kadın seyyahların görüşleriyle örtüşür
mahiyettedir. Formagne, “Çok sık yaptıkları sıcak banyolar yüzünden
tenleri ve vücutları bozuluyor. Sıcak su derilerinin tazeliğini yok ediyor”[20]
ifadeleriyle hamamın kadınların ciltleri üzerindeki olumsuz etkilerine
vurgu yapmaktadır.
Henry Blount, Osmanlıda hamamın temizlik işlevini vurgularken
Türklerin şehri aldıktan sonra yaptıkları ilk işin halka açık hamamlar
yapmak olduğunu ve haftada iki veya üç kez yıkanmayan kadın ya da
erkeklerin kirli olarak değerlendirildiğini ifade etmektedir[21].
Bazı batılı erkek seyyahlar ise muhtemelen Hıristiyan kadınlardan
dinledikleri kadınların hamamdaki kişisel bakım uygulamalarını oldukça
ayrıntılı bir şekilde verirler. Hans Dersnschwam, İstanbul ve Anadolu’ya
Seyahat Günlüğü seyahatnamesinde;
“Türk kadınları hamama gittiklerinde temizlenme ilacı kullanmayı adet
edinmişler. Bu, hamamda kıl döken keskin bir merhemdir. Bu tarzda hazırlanmış
tozlar hemen hemen bütün hamamlarda bulunur. Ancak bu toz uzun süre
bekletilmemeli, taze iken kullanılmalı. Bu nevi toz sarnek’ten (zırnık) yapılır ve
buna rosmaoth (rusma otu, hamamotu) denilir. Aslında Anadolu’daki bir maden
ocağından gelen siyah bir toprak. Bu tarz tozlar deneyler yolu ile iki misline
18 Pardeo, Sultanlar Şehri İstanbul, s. 104- 105.
19 Elisabeth Craven, 1786’da Türkiye (çev. Reşat Ekrem Koçu), Türkiye Seyahatnameleri Serisi:3,
İstanbul: Çığır Kitapevi, 1939, s. 24.
20 Fontmagne, Kırım Harbi Sonrasında İstanbul, s. 247.
21 Henry Blount, Doğu Akdeniz’e Yolculuk (1634), (çev. Dilek Berilgen Cenkçiler), ODTÜ Yayıncılık,
Şubat 2010, s. 88.
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kadar kireçle karıştırılarak elde ediliyor. İşte Türklerin temizlik için kullandıkları
şey bu. Onlar bunu temizlik olarak kabul ediyor ve bizimle, kapalı, başkalarının
göremeyeceği bir yerde yıkanamazsınız diye alay ederler…” ifadeleriyle bu
durumu betimler[22].

III - Hamamı Kanunî Hakları Olarak Kullanan Osmanlı Kadını İmgesi
Bazı Batılı seyyahlar ise hamama gitmenin kadınların temizlik, özgürlük
ve sosyalleşme vasıtası olmanın yanında kanuni hakları olduğunu
belirtirler. Busbecg bu durumu “Bazı erkekler karılarını umumi hamamlara
yollamak istemezler. Ama onları zorlayamazlar, zira kanunları kadınlara bu
hakkı tanımıştır”[23] ifadeleriyle çok net bir şekilde belirtir.
Tournefort, “Kocalar eşlerinin ihtiyaçlarını –ekmek, pirinç, kahve ve haftada iki
defa hamama gitme parası- karşılamakta başarısız kalmadığı müddetçe, kadınlar
kocalarını boşayamıyordu. Eğer koca bu ihtiyaçlardan birini sağlamazsa,
kadın, kadıya giderek boşanma talep edebilirdi” [24] satırlarıyla hamamın bir
kadının en temel ihtiyaçları arasında sayıldığını ve eğer kocası bu ihtiyacı
karşılamazsa bu durumun boşanma sebebi olabileceğini çünkü bunun
ona kanunlarla tanınmış bir hak olduğuna vurgu yapar.

IV -Binbir Gece Masalları’ndan İlham Alınarak Oluşturulmuş
Hamamda Osmanlı Kadını İmgesi
Osmanlılarda hamam kültürü bağlamında Batı’da oluşan en gerçek
dışı Osmanlı kadını imgesi; Doğu’ya dair yegane bilgileri “Binbir Gece
Masalları”ndan ibaret olan seyyahların oluşturdukları imgedir. Zira
abartılı ve gerçek bilgi eksikliğinden kaynaklanan egzotik bir Osmanlı
kadını imgesi çizmişlerdir. Bu seyyahların Batı’daki okurları da onlarla
aynı zihin yapısına sahip oldukları ve seyyahların aktardığı bilgileri
sorgulama ihtiyacı hissetmedikleri için en yaygın ve genel geçer Osmanlı
kadın imgesi de bu türden seyyahların tasvirleri olmuştur.
Özellikle bazı batılı erkek seyyahlar Hamamın Osmanlı kadını için bir
temizlenme mekânı, özgürlük vasıtası ya da sosyalleşme aracı olması
fonksiyonlarından pek bahsetmeyerek Osmanlı kadın hamamlarının
sefahat yuvası olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak kadınların hamama
22 Hans Dersnschwam, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, (çev. Yaşar Önen), Ankara: Kültür
Bakanlığı Yayınları, 1992, s. 185- 186.
23 Busbecg, Türkiyeyi Böyle Gördüm, s. 112.
24 Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, s.67.
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erkek çocuklarını da beraberlerinde götürdükleri gerçeği göz önüne
alınırsa bu iddianın yine söz konusu seyyahların hayal güçlerinden
kaynaklandığı kolayca anlaşılabilir. Bunu bazı seyyahlar da ifade
eder. Heberer, Osmanlı kadınlarının çoğu kez hamama çocuklarını da
getirdiklerini kaydeden seyyahlardandır[25].
Diğer taraftan Batılı kadın seyyahların hamam anlatılarının birbirinden
farklı olduğu hatta birbirlerini eleştirdikleri durumlar da yok değildir.
Osmanlı kadınlarının hamam faaliyetlerine ait izlenimleri aktaran ilk
batılı kadın olan Lady Montagu gittiği hamamda bu türden bir egzotik
tablo çizmiştir.
Ancak 19. yüzyılın başlarında yine bir batılı seyyah Julia Pardoe, İşkodra
hamamında gördüğü ortamın Lady Montagu’nun hamam tasvirinden
çok farklı olduğunu belirterek, Montagu’yu şu ifadelerle eleştirir ve
teşhircilikle suçlar: “Lady Montague’nun anlattığı gereksiz ve şehevani
teşhirciliğin izine rastlamadığımı söylemeden geçmiş olursam haksızlık etmiş
olurum. Ya bu sarışın seﬁr hanımı, garip bir merasime katılmış olmalı, ya da
Türk hanımlar edep mevzuundaki ﬁkirlerinde daha hassas ve müşkülpesent hale
gelmiş olmalı”[26].

SONUÇ
Batı dünyasının Doğu hakkında ﬁkir sahibi olmasında seyyahlar ve
kaleme aldıkları seyahatnamelerinin önemli katkısı olmuştur. Ancak
bu katkı her zaman objektif ve olumlu olmamıştır. Bir kısım seyyahlar
eserlerini yazarken gerçekten Doğu’yu olduğu gibi anlama ve anlatma
kaygısından çok zihinlerindeki Binbir Gece Masalları’ndaki Doğu
imgesini somutlaştırmaya çalışmışlardır. Bu durumun en çok görüldüğü
hususlardan biri de Osmanlı kadını tasviridir. Ancak Batılı kadın
seyyahların hamam bağlamında Osmanlı kadını ile ilgili verdikleri
bilgiler, erkek seyyahlarınkinden birçok açıdan farklılık göstermektedir.
Kadın olmalarının sağladığı avantaj ile Osmanlı kadınlarının en mahrem
sırlarına vakıf olabilen Batılı kadın seyyahların verdikleri bilgiler,
Osmanlı kadınını yakından tanıma imkânına asla sahip olamayan erkek
seyyahlarınkiyle mukayese edildiğinde daha önyargısız ve tarafsız
olmuştur.

25 Heberer, Osmanlıda Bir Köle, Brettenli Michael Heberer’in Anıları (1585- 1588), s. 295.
26 Pardeo, Sultanlar Şehri İstanbul, s. 105.
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Osmanlı topraklarını ziyaret eden birçok kadın seyyah, hamamı sosyal
bir mekan olarak kadınların kişisel gelişimine katkı sağlayan, tabiri caizse
adeta kadınlar için bir sosyal ve psikolojik rehabilitasyon merkezi olarak
tanımlarken, erkek seyyahlar çoğunlukla kadınların evden çıkmak için
kullandıkları bir bahane olarak tanımışlardır.
Bu durumun en olumsuz sonucu ise bırakın hamamda Osmanlı kadınını
görmeyi Osmanlı topraklarında bile bulunmamış olan oryantalist
ressamların da bu seyyahların anlatıları üzerinden çizdikleri tablolarda
mermerle kaplı hamamlarda uzanmış egzotik Osmanlı kadını imgesini
somutlaştırmalarıdır.
Auguste Dominique Ingres’nin Türk Hamamı adlı tablosu bu duruma en
somut örnektir. Hiçbir zaman Osmanlı topraklarında bulunmamış olan
ressam seyyahların anlatıları üzerinden bu tabloyu çizmiştir. Tablodaki
kadınlardan birisinin yüzünü kendi karısının yüzü şeklinde çizmesi bu
tablonun tamamen ressamın kurgusu olduğunu doğrulamaktadır.
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DEĞERLENDİRME
Elif Gültekin*
An Evaluation on Pamphlet of
“Hydrotherapy and Sea Baths” of Besim Ömer
Abstract
Dr. Besim Ömer, in his pamphlet named “Hydrotherapy and Sea Baths” written
in 1887, explained physiological eﬀects of water on human body and the beneﬁts
and the harms of hydrotherapy on the diseases. In the second part of the pamphlet,
he discussed the sea baths, which is the one of the methods of hydrotherapy. This
study aims to introduce the water cure methods in the light of the contents of the
pamphlet.

Giriş
Dr. Besim Ömer, Osmanlı Devleti’nin son döneminde yetişmiş bir tıp
doktorudur. Paris’te kadın doğum alanında uzmanlık eğitimi almıştır.
Tıp alanında yayınlanmış çok sayıda kitabı ve bilimsel makalesi vardır.
Bu eserlerinde sıklıkla, Avrupa tecrübesi sırasında gözlemleme fırsatı
bulduğu yeni tıbbi yöntemleri konu edinmiştir.
Dr. Besim Ömer’in “Su ile Tedavi ve Denizde Banyo” isimli risalesi de
Avrupa’da sistematiğe kavuşturulmuş olan dönemin önemli tedavi
yöntemlerinden su ile tedavi ve deniz banyoları hakkında yazılmış bir
eserdir. Kendisi, “Ve ce’alnâ min’el-mâ’i külle şey’in hayy” yani “Her
* Dr. Öğretim Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD
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canlı sudan yaratılmıştır” ayetine mazhar olan suyun önemini daha okul
yıllarında fark ettiğini söylemektedir. Bu nedenle kardeşi ile birlikte daha
önce “Su” isimli bir risale daha neşretmiştir.
Besim Ömer bu eseri, tedavide mümkün olduğunca basit yöntemler
kullanılmasını tercih ettiğinden dolayı yazdığını ifade etmektedir. Benzer
bir yaklaşımla daha önce de üzümle tedavi konulu bir risale kaleme
almıştır.
Bu çalışmanın amacı Dr. Besim Ömer’in “Su ile Tedavi ve Denizde
Banyo” isimli bu eserini tanıtmak, su ile tedavi bahsindeki içeriği
değerlendirmektedir. Esere Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Seyfettin Özege Koleksiyonu’ndan ulaşılmıştır. Kütüphane kataloğunda
0101995 demirbaş numarası ve 8652SÖ1305 yer numarası ile kayıtlı olan
bu eser, 1887 (H. 1305) yılında yazılmış, Maarif Nezaret-i Celilesi’nin
ruhsatıyla İstanbul’da, Bab-ı Ali civarındaki Ebussuud Caddesi Numara
72’deki Mahmud Bey Matbaası’nda basılmıştır. Eserin 29 sayfalık ilk
bölümünde su ile tedaviye, 30. sayfadan 80. sayfaya kadar olan ikinci
bölümünde ise denizde banyo uygulamalarına yer verilmiştir.

1. “Su ile Tedavi ve Denizde Banyo” İsimli Risalede Yer Alan Su
İle Tedavi Hakkındaki Bilgiler
1.1. Su ile Tedavi [İdro terapotik, İdro terapi, Tedavi bi’l-ma’i]’nin Tanımı

Besim Ömer su ile tedavinin tanımını yapmadan önce bu yöntemi
kullanan ünlü isimlerin farklı yaklaşımlarını sıralamaktadır. Örneğin
su ile tedavi yöntemlerini devamlı kullanarak bu alanda meşhur olan
Teroso ve Piyedo gibi isimler hidroterapiyi soğuk su ile tedavi olarak
tanımlamışlardır. Dr. Flori de genellikle soğuk suyun kan çekici-revulsif
etkisinden faydalanmıştır. Ancak Buşarde gibi diğer bazı isimler suyu
terletici olarak kullanmışlardır.
Su ile tedavide genellikle soğuk sudan yararlanılsa da tüm hastalıkların
soğuk su ile tedavisi mümkün olmamaktadır. Örneğin bazı sinir sistemi
hastalıklarında, akciğer hastalıklarının ve nıkrîsin bazı şekillerinde soğuk
suyun sağladığı uyarılmayı haﬁﬂetmek için oldukça sıcak bir suya;
rahim kanamalarında rahime 50 derecelik su enjeksiyonuna; menstrual
kanamada ayakları sıcak suya koymaya ihtiyaç vardır. Yani hastalıkların
tedavisinde buz ve soğuk suya olduğu kadar sıcak su ve su buharına
da başvurmak gerekebilmektedir. Bu nedenle Besim Ömer idroterapi
kelimesinin sıcak ve soğuk su ile tedaviyi kapsadığını kabul etmektedir.
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1.2. Suyun Haricen Etkisi

1.2.1. Fizyolojik Etkinin Ortaya Çıkışı

Dr. Besim Ömer, suyun cilt üzerine uygulanmasının ardından ortaya
çıkan ﬁzyolojik etkileri, Dr. Beﬁbard’ın meşhur muallim Baron
Sakvar’ın gözetimi altında yaptığı tecrübelerden hasıl olan neticeler
doğrultusunda aktarmaktadır. Dr. Beﬁbard yaptığı denemeler
sayesinde, hangi uzvun tedavisine yardımcı olacak reﬂeksin, cildin
hangi bölgesi üzerine su uygulanmasıyla ortaya çıkacağını tespit
etmiştir.
Hayati fonksiyonları açısından son derece önemli olan deri, su ile
tedavide üç özelliği bakımından incelenmektedir:
Nefes alıp veren ayrı bir organ olarak bedenin sıcaklığını düzenleyen
ve dengede kalmasını sağlayan ayrı bir organdır.
Dolaşım sisteminin yayılım göstermediği bir alandır.
Dokunma duyu organı olup sinirler orada son bulduğundan harici
etki deri üzerinde olmaktadır.
Derinin bu özellikleri nedeniyle, suyun haricen uygulanması,
vücut sıcaklığına, kılcal damarlara ve periferik sinir sistemine etki
etmektedir. Özellikle sinir sistemi tüm etkilerin oluşumuna katkı
sağlamaktadır ve suyun haricen uygulanması ile amaçlanan genel ve
özel tüm etkiler için zorunlu bir vasıtadır. Örneğin kan damarlarının
gevşeyip büzülmesini sağlayan sinirler sudan sürekli etkilenmektedir.
Ayrıca deri üzerine uygulanan su; sıcaklığına ve uygulama şekline
göre beyin ve omurilik üzerine etki ettiği gibi, periferik sinir sistemi
aracılığıyla deri üzerinde oluşturduğu reﬂeks sayesinde vücudun tüm
bölgelerinde etki oluşturabilmektedir. Suyun vücut sıcaklığına olan
etkisinden ziyade uzak organlarda ortaya çıkardığı bu etki, Besim
Ömer tarafından daha önemli görülmektedir.
1.2.2. Sıcaklık ve Soğukluğun Organizmaya Etki Etme Şekli
Soğuk ve sıcağın etkisi; katı, sıvı ve gaz olarak uygulanmasına göre
değişmekte olup, suyun farklı derecelerde hissediliş şekli aşağıdaki
gibidir:
• 8-12 derece arasında gayet soğuk
• 12-16 derece arasında soğuk
• 16-20 derece arasında serin
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• 20-26 derece arasında ılık
• 26-30 derece arasında mu’tedil
• 30-40 derece arasında sıcak
• 40 derece üzerinde gayet sıcak
İnsanların, tedricen uygulanacak olursa en fazla tahammül edebileceği
sıcaklık 50 derecedir.
1.2.2.1. Sıcak Suyun Vücut Sıcaklığına ve Periferik Sinir Sistemine Etkisi
Yapılan çeşitli tecrübelere göre 26[1] derecelik suyun mu’tedil
olduğu, yani cilt ile temas ettiğinde vücut sıcaklığını değiştirmediği
görülmüştür. Ancak 26 derecelik su uygulandığında cilt üzerinde bir
sıcaklık hissedilmektedir. Çünkü cilt, vücudun iç kısımlarına göre
daha düşük sıcaklıkta bulunmaktadır.

30-40 derece arasındaki sıcak su, dokunma duyularının uyarılmasını
artırmaktadır. 40 derecenin üzerindeki su ise aşırı soğuk gibi etki
etmekte ve dokunma duyularının uyarılmasını azaltmaktadır. Kanda
bazı değişiklikler ortaya çıkarmakta, vücut sıcaklığını arttırmaktadır.
Ancak vücut sıcaklığı dil altından ateş ölçer ile ölçüldüğünde vücut
ısısının bir dereceden fazla arttığı asla görülmemektedir.
1.2.2.2. Sıcağın Kas Sistemine Etkisi

Orta derecedeki sıcaklık genellikle kasların uyarılmasını arttırmaktadır.
Ziyade sıcaklık ise, tam tersi, kasların uyarılmasını ve kas kuvvetini
azaltmakta, yorgunluğu davet etmektedir.
1.2.2.3. Sıcağın Solunuma Etkisi

Sıcak ve kuru bir ortamda solunum, soğuk havadakine göre daha
seyrektir. Sıcak ve nemli bir ortamda ise solunum hızlanmaktadır.
Ancak solunumun hızı kimyasal etkinin artmasına yol açmaz. Çünkü
sıcaklığın artmasıyla, atılan karbonik asit miktarı azalmaktadır.
1.2.2.4. Sıcağın Kalp-Damar Sistemine Etkisi

Ne şekilde etki ederse etsin, sıcaklık kalp atışlarını hızlandırmaktadır.
Sıcak su derideki kılcal damarların üzerine aniden etki ederse öncelikle
haﬁf bir büzülmeye, ardından bu damarlardaki kanın yavaşlamasına
yol açmaktadır. Sıcağın arttırdığı kalp atışları ve kan dolaşımı, iç
organlarda, özellikle sinir sistemi merkezlerinde kan birikmesine yol
1 Metinde sehven 56 derece olarak yazılmıştır.
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açmakta, kalp atışlarındaki bu hızlanma ancak terleme başlayınca ve
bir baygınlık duygusu ortaya çıkınca azalmaktadır.
1.2.2.5. Sıcağın Merkezi Sinir Sistemine Etkisi

40 derecelik bir banyoda, 10-15 dakika içinde başta ağırlık ve ağrı,
uykuya meyil, kulak çınlaması ve bazen daha önemli semptomlar ortaya
çıkmaktadır. Bu sıcaklık, vücut sıcaklığına yakın olmasına rağmen
sinirlerin uyarılmasını azaltmaktadır. Daha yukarı bir sıcaklıktaki su
ise, kısa süreli uygulanmak şartıyla, teskin edici etkidedir.
1.2.2.6. Soğuğun Periferik Sinir Sistemi ve Vücut Sıcaklığı Üzerine
Etkisi
Soğuk; sinir sistemi üzerine, derideki duyu sinirlerini uyararak ve
vücut sıcaklığını düşürerek etki etmektedir. Vücuttaki tüm işlevler
sinir sistemi ile kontrol edildiğinden, sinir sistemi uyarıldığında
vücudun çeşitli organ ve vazifelerinde de etkisi görülmektedir.

Su ne kadar çabuk tazelenirse soğuğun etkisi de o kadar şiddetli
hissedilmektedir. Şiddetli soğuk cilt üzerinde öncelikle bir acı hissi
ortaya çıkarır ki bu his soğuk etki ortadan kalktıktan sonra bile bir
müddet daha devam etmektedir. Su tazyikli bir şekilde uygulanırsa
bu hissiyat daha şiddetli olmakta, bu ilk histen sonra, azalan sıcaklığın
etkisiyle sinirlerin iletim gücü azaldığından soğuğa dayanıklılık
artmaktadır.
Organizmanın soğuğa dayanıklılığı; soğuğun şiddetine, etki süresine
ve etki edilen vücut bölgesinin genişliğine bağlıdır. Soğukluk vücudun
her tarafına tesir edecek olursa, mesela insan soğuk bir suya dalacak
olursa, vücut sıcaklığı azalmaktadır. Bu azalma belli bir sınırı geçemez.
Çünkü insan bundan aşağı bir derecede yaşayamaz. Ancak bölgesel
olarak vücudun sıcaklığı oldukça düşürülebilmektedir. Eğer suyun
bölgesel veya genel bir uygulamada, çok düşük sıcaklıkta kullanılması
gerekirse ya da bir reﬂeks oluşması isteniyorsa, buz parçaları iyice
ısıtılmış kauçuk torbalara konarak uygulanmalıdır.
1.2.2.7. Soğuğun İskelet-Kas Sistemine Etkisi

Soğuk, kasların kasılmasını azaltmakta, şiddetli soğuk ise tamamen
mahvetmektedir.
1.2.2.8. Soğuğun Solunum Üzerine Etkisi

Soğuğun etkisi ne şekilde olursa olsun; ilk ortaya çıkaracağı etki
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sekresyonun içeri doğru yönelmesi, solunumda zorluk ve bir boğulma
hissidir.
1.2.2.9. Soğuğun Kalp-Damar Sistemine Etkisi
Dolaşım sıcağın
yavaşlamaktadır.

etkisiyle

hızlanmakta,

soğuğun

etkisiyle

Soğuk; kalp atışlarını önce hızlandırsa da, daha sonra su ne kadar
soğuksa kalp atışları o kadar azalmaktadır. Banyo olarak uygulanan
soğuk ise nabzı daima azaltır. Ayrıca soğuk, derideki kılcal damarları
büzerek deride bir solukluk meydana getirir. Bu büzülmenin tüm
bedene yayılmasıyla tüylerin ürpermesi, ayak, el ve çene titremesi gibi
alametler ortaya çıkar, memeler sertleşir, husyeler yukarıya çekilir.
Daha sonra mesane büzülür ve irade dışı olarak idrar çıkışı görülür.
Soğuğun etkisi devam ederse solukluk gider ve kanın damarlarda
durgunluğu sebebiyle bir kırmızılık ortaya çıkar.
Soğuğun etkisiyle oluşan genel uyarılma halini bir çeşit sükûnet
takip eder. Soğuğun etkisini takiben ortaya çıkan sükunete reaksiyon
denir. Ancak soğuğun etkisi uzarsa ikinci defa bir genel titreme
ortaya çıkar. Reaksiyon, organizmanın soğuğun etkisine karşı irade
dışı bir müdafaasıdır. Bu sırada vücut çeperinde hoş bir sıcaklık hissi
ortaya çıkar. Cilt kızarır, solunum genişler ve sakinleşir, kan dolaşımı
hızlanır, kalp atışları şiddetlenir, kaslar kuvvetlenir, insanda bir
rahatlama görülür. Reaksiyon, hareket ve ısıtma ile kolaylaştırılabilir,
ovma ile hızlandırılabilir. Su ile tedavide aslında amaç reaksiyon
ortaya çıkarmak değildir. Hatta bazı durumlarda reaksiyon ortaya
çıkmasından kaçınmak, bazense onu düzeltmek-yumuşatmak gerekir.
Çünkü şiddetli reaksiyonlar bazı hastalıklarda vahim sonuçlar
doğurabilir.
Bir diğer husus ise, soğuk uygulamadan önce vücudun terli olması,
tedavinin icrasına mani değildir. Ancak ter vücudun ziyade bir
yorgunluğu ile ortaya çıkmış olmalıdır.

1.3. Suyun Dahilen Tesiri
Soğuk su yemek borusuna girer girmez emilmektedir. Aç karnına içilen
soğuk su hazım borusunu baştan başa geçerek müshil gibi etki eder.
Buzlu su kusmayı durdurur, reﬂeks uyarısını ve karın sancısını giderir.
Ilık su ise şeker, aromatik maddeler ve merre gibi şeyleri içermemek
şartıyla kusmayı davet eder, bedeni terletir.
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Su emildikten sonra solunum, cild ve böbrekler yoluyla atılır, yani
terletici ya da diüretik gibi tesir eder. İdrar yoluyla atılan suyun miktarı
içilen miktarın küçük bir kısmıdır.
Suyun sindirimi hızlandırdığı beyan olunmuş ise de gerek bizzat
Rabutu’nun gerekse şakirdleri olan Dr. Turabiyan ve İstiradyadis ve
sairenin tecrübeleriyle aksi ispat edilmiştir. Bu tecrübelere göre; su
sindirimi hızlandırıyor olsaydı vücut sıcaklığını yükseltmesi gerekirken
bunun tam tersinin söz konusu olduğu görülmüştür.

1.4. Su ile Tedavinin İyileştirici Etkileri
Her şeyden önce su ile tedavi sayesinde cildin temiz kalması sağlanır
ve böylece pek çok hastalıktan korunmak mümkün olur. Bunun dışında
su ile tedavinin, erken dönemde ve geç dönemde olmak üzere şifa
verici farklı etkileri bulunmaktadır. Erken dönem faydaları arasında
antienﬂamatuar ve stimulant etki sayılabilirken, geç dönem faydalarına
güçlendirici, düzenleyici, arındırıcı, iltihap, şiş ve yumruları dağıtıcı
etkisi örnek verilebilir.
1.4.1. Antienﬂamatuar Etki
Suyun iltihabın ilerlemesini durdurucu ve iltihap giderici etkisi
bulunmaktadır. Örneğin soğuk ve kısa bir duş veya ıslatılmış bir çuha
parçasının vücuda konulması; bronşiti, tonsilliti ve iç ahşanın iltihabını
haﬁﬂetir.
Zatürriye, periton ve iç organlardaki iltihaplanmalar soğuk suya
batırılmış bezler ve buzlarla tedavi olunur. Ancak erken dönemde bu
uygulama daha etkili olmaktadır.
Kara humma ve döküntülü ateşin bazılarında da harareti düşürmek,
kalp atışlarını yavaşlatmak için soğuk suya müracaat olunmaktadır. Su
döküntülü ateşte ciltte yanma ve kaşınma hissini gidermekle beraber,
iltihaplı derinin tahrişiyle husule gelen hastalığın bağırsaklara ve beyne
yayılmasının önüne geçer.
Romatizma gibi dahili sebeplerden ileri gelen iltihaplanmalarda da
soğuk bez uygulaması yapılır. Bu gibi hastalıklarda soğuk bezlerin sık
sık değiştirilmesi, istenen neticenin alınması için önemlidir.
Burkulma gibi durumlar sonrasında ortaya çıkan iltihapta, iltihaplı
kısmın üzerine soğuk suya batırılmış bezler veya buz parçaları koymak,
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devamlı su dökmek iltihap belirtilerini azaltır. Soğuk uygulama bir
yarada uyarılmayı ve sancıyı azaltır, hararet hissini ortadan kaldırır,
toplar damarların kanı iç kısımlara taşımasını sağlar ve böylece
kanamayı durdurur. İltihaplı kısımlarda reaksiyona mani olmak için su
ile ıslatılan bezler azıcık ısınır ısınmaz kaldırılıp sık sık değiştirilmelidir.
1.4.2. Stimulan Etki

Su ile tedavinin stimulasyon etki doğurması; felç, sinir zedelenmesi,
damar durgunluğundan dolayı neşet eden iç organlardaki kan birikmesi,
anemi gibi bazı durumlarda son derece faydalıdır. Suyun cilde olan bu
stimulasyon etkisi reﬂeks sayesinde diğer azalara ve bedenin etrafına
yayılır. Belirli bir uzva ve onun vazifesine etki etmek isteniyorsa, su,
o uzvun ﬁillerinin ortaya çıkmasını sağlayan sinirlerin olduğu bölgeye
uygulanmalıdır.
En çok tercih edilen yöntemler reaksiyonu davet edenlerdir. Özellikle
tazyikli su uygulaması, örneğin duşlar, stimulant etkiyi çabucak ortaya
çıkarır. Stimulasyonun şiddetli olması için soğuk duş kısa süreli ve
tazyikli uygulanmalıdır. Reaksiyon çok şiddetli olsun istenmiyorsa
duşun suyu çok soğuk ve çok tazyikli olmamalı, ancak uzun süre
uygulanmalıdır.
1.4.3. Teskin Edici Etki

Soğuk suyun vücuda tesiri uzun sürmezse ve vücuda çarpacak
şekilde uygulanmazsa teskin edici etkidedir. Yani müsekkin etki suya
dalındığında ortaya çıkmaktadır. Lakin soğuk bir suya devamlı dalmaya
herkes tahammül edemez. Çünkü bazı kişilerde tahammül edilemez
sancılara yol açar. O nedenle banyo ya da yüzme tavsiye edilir. Çok
şiddetli olan bazı hastalıklarda mu’tedil-ılık bir suya batırılmış sünger
ile vücudun silinmesi, ılık bir su dökündükten sonra soğuk su ile kısa
süreli bir duş yapılması da teskin edici etki oluşturmaktadır. Bölgesel
müsekkin etki için ise buz, soğuk suya batırılmış bezler, kısa süreli su
akıtma en iyi yollardır.
1.4.4. Revulsif - Kan Çekici Etki

Su ile cildin bir bölgesinde tahriş ortaya çıkarılarak kanın o bölgeye
toplanması ve bu bölge ile ilişkisi olan diğer hastalık bulunan bölgedeki
tahrişin bu alana doğru dağıtılması sağlanabilir, böylece hayati
fonksiyonların düzenlenmesi mümkün olabilmektedir.
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1.4.5. Terletici Etki

Kötü hıltlardan ileri gelen hastalıklarda iyi beslenmenin yanında su ile
tedavi uygulanmasından fayda görülebilmektedir.

1.5. Su ile Tedavinin Uygulama Alanları
Bazı müzmin hastalıklarda duş ve sair usullerde su ile tedavinin faydası
büyüktür. Bunlar arasında ihtilam ve cima’ sonrası hasıl olan zayıﬂık,
iktidarsızlık, meni akıntısı, anemi, isteri, sara, nezle-i mideviye, imtila,
menapoz ve nıkris sayılabilir.
Örneğin menapoz sırasında kadınlara su ile tedavi, özellikle de genel duşlar
tavsiye olunmaktadır. Duş sayesinde cilt üzerinde ziyade uyarılabilirlik
sağlanmakta, kaybolma derecelerine gelen hayati fonksiyonlar geri
döndürülerek devamlılığı sağlanmaktadır. Menstrual kanamanın
çokluğunda ise vücudun üst kısımlarına soğuk duşlar uygulamak ve ayakları
soğuk banyoya koymak gerekir. Rahim kanamalarında rahim ağzına 50
derecedeki su şırınga edilirse pek çok büzücü ve tıpalamadan daha fazla
etki ettiği görülmüştür. Ancak hemen tedaviyi gerektirecek bir durum yoksa
rahmin kanamasının kendiliğinden durmasını beklemek iyidir. Hayzın
gelmemesi durumunda ise ayaklar sıcak suya konur. Ayakları sıcak suya
koymak kanı vücudun üst kısımlarına çektiğinden baş ağrısında da tavsiye
olunur. Ayrıca ölmüş gibi görünen yeni doğmuş çocukların çok kere 45-50
derecedeki banyo sayesinde tekrar iade-i hayat eyledikleri görülmüştür.
Su her ne kadar yanma reaksiyonu ve sindirim sonucu oluşan üre
ve sülfürün oluşmasına yardımcı olmaz ise de onların boşaltılmasını
kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle üre zehirlenmelerinde ve kurşun
zehirlenmelerinde bol su içilmesi tavsiye edilir. Ayrıca sıcak ya da
ılık suyun içilmesi, ardından kusma meydana getirdiğinden diğer
zehirlenmelerde de kullanılmaktadır.
Soğuk ya da buzlu su ise inatçı kusmaları kestiğinden kolerada, periton
iltihabında ve mide hastalıklarında başvurulur. Serin bir banyo, Tiroso
Pido’ya göre, «hora» namındaki nörolojik hastalığa faydalıdır. Şiddetli
bağırsak kasılmalarında dahilen buzlu su verilir ve haricen batın üzerine
buz uygulanır. İltihaplı bölgeler üzerine ılık suya batırılmış buzlar
konulduğunda iltihabın giderilmesine yardımcı olur. Husyelerdeki
damarların genişlemesine ve memelere soğuk su uygulanması birtakım
merhemlerden ve büzücü ilaçlardan daha faydalıdır. Berelerde,
yanıklarda soğuk su bir taraftan kanı durdururken diğer taraftan
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uyarılmayı ve sancıyı azalttığından faydalıdır. Soğuk su kanın bazı
bölgelerdeki durgunluğuna ve birikmesine karşı da kullanılır. Bazı
vesvese ve kaygı durumlarında hastanın başına bir iki kuvve soğuk su
dökülmesi iyi gelir. Kara humma ve sair ateşli hastalıklarda da soğuk
sudan istifade olunur. Fakat uygulanma şekli bilinmelidir. Özellikle
sinir sisteminin hastalıklarında tedbirli olmak gerekir. Aşırı soğuk su ile
duş almaya başlanması suyun tedavi etkisinden faydalanılamamasına
yol açar. Sancı ve sinirsel alametlerin teskin edilmesi ya da giderilmesi
isteniyorsa birbirini müteakiben sıcak ve soğuk uygulama uygun olur.
Su ile tedavi bazı durumlarda fayda göstermemektedir. Örneğin kanser ve
ürik asit birikmesinden oluşan cilt hastalıklarında su ile tedavi faydasızdır.
Ancak cilt hastalığı sinir sisteminin ve ciltteki kılcal damarların vazife
görememesine bağlı olarak oluştuysa su ile tedavi etkilidir.
Bazı durumlarda ise su ile tedavi ancak semptomların haﬁﬂetilmesine
yetmektedir. Örneğin mide kanserinde kusmaları durdurmaya yardımcı
olur. Beyin ve omuriliğin zedelenmesine bağlı olarak husule gelen duyu
ve hareket bozukluklarını haﬁﬂetir.
Su ile tedavinin tavsiye edilmediği durumlar da mevcuttur. Akciğer
veremi, siroz, beyin sulanması, akciğer şişmesi, anevrizma bunlar
arasındadır.

1.6. Su ile Tedavide Yöntem
Suyun tedavide farklı şekillerde kullanımı mümkündür. Aşağıdan
yukarıya, yukarıdan aşağıya ya da yanlardan sevk edilmesi, duş şeklinde
ya da su dökünme gibi pek çok yöntem bulunmaktadır.
Hastanın tedavisi sırasında seçilecek olan yöntemin hastalığın tabiatına
ve hastanın istidadına göre seçilmesi çok önemlidir. Örneğin stimulant
etkiyi davet etmek ve reaksiyon oluşturmak için hastanın genel
durumu, mukavemeti ve soğuğun vücudunda hasıl edeceği stimulasyon
derecesi göz önünde bulundurulmalıdır ki bu hususlar kişinin dikkatle
gözlemlenmesi ile tespit edilebilir. Reaksiyonun ne kadar hızlı ortaya
çıktığı ve ne kadar süreyle devam ettiğini, yani suyun çeşitli organlar ve
sinirlere nasıl etki ettiğini iyice mütalaa için bir deneme de yapılabilir.
Ancak bu denemenin haﬁf bir reaksiyonu davet etmesi ve aşırı yorgunluk
getirmemesi için mutedil soğuklukta bir su ile yapılması uygun olur.
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Su ile tedavide hastanın yaşı da dikkate alınmalıdır. 6,5-7 yaşına kadar
olan çocuklara çok soğuk su dökünmek veya böyle bir suya dalmak
genellikle zararlıdır. Mu’tedil derecede soğuk bir su (18, 20, 25 derecede
olabilir) daha uygundur. Çocuklara soğuk su uyguladıktan sonra
vücutlarını ovmak veya yürütmek çok faydalıdır. Bu usul çocukların
kaslarını güçlendirir. Genellikle genç yaşlarda görülen ve sinirsel bir
durum olan idrar tutamama hastalığında su ile tedavi iyi gelmektedir.
17-18 yaşındakilerde su ile tedavi jimnastik gibi beden terbiyesinin esası
olmalıdır.
Erişkinlerde ise su ile tedavi bünyeye ve mizaca bağlıdır. Kadınlar
genellikle erkeklerden daha hassastır. Çünkü menstruasyon, hamilelik,
emzirme gibi özel durumları vardır. Kadınlarda sinir sistemi galip
olduğundan su ile tedavi kadınlar için çok uygundur. Su ile tedavi
genellikle hayzın zuhurunu kolaylaştırdığından buluğ çağındaki geç
kızlar için de çok faydalıdır.
Tedavinin ne kadar süreceği hastalığın ve hastanın tabiatına bağlıdır. Bazı
hastalıklarda su ile tedavi devamlı olduğunda fayda eder, bazılarında
ise uzun süre tedaviye devam edilmesi yorgunluk ortaya çıkarır. Bazı
durumlarda ise tedavi devam ederken olumlu etkisi görülmez, ancak
tedavi kesildikten sonra etki ortaya çıkar. Tedavi sırasında hayati
fonksiyonlardaki bozukluklar artarsa ya da başka hastalık belirtileri
ortaya çıkarsa tedavi hemen sonlandırılmalıdır. Ancak bazı durumlarda
bu tür durumların ortaya çıkması hastalığın tedavi edilebilmesi için
gereklidir. Tüm bu nedenlerden dolayı tedavinin ne kadar süreceğine, ne
zaman sonlandırılacağına tabip karar vermelidir.
Su ile tedavi için en uygun zaman uykudan kalkıldığı zamandır. Su
ile tedaviye havadar ve münasip bir sıcaklıktaki odada senenin her
mevsiminde devam edilebilir. Ancak bu tedaviye mahsus binalarda
uygulanması daha münasiptir. Bünyeleri nazik olan hastaların ve özellikle
göğsü hassas olanların tedaviye kış mevsiminde başlamamaları gerekir.
Fakat alışkınlarda bu mevsimde de devam edebilirler. Sinir hastalıkları
sonbahar ve ilk baharda şiddetlendiğinden, bu zamanlardan 15-20 gün
önce tedaviye başlanması bu hastalıkların ortaya çıkmasını önlemeye
yardım eder. Bu usulle hastalığın durdurulması mümkün olmazsa bile
haﬁﬂetilmesi mümkün olur. Hasta su ile tedavi uygulanacağı zaman
aç olmalıdır. Ancak duştan önce haﬁf bir çorba içmekte sakınca yoktur.
Özellikle tecrübeli bir tabip tarafından uygulanan tedaviden hasta çok
istifa eder.
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Sonuç
Dr. Besim Ömer, 1850 yılından beri Osmanlı Devleti’nde bilinen modern su
ile tedavi uygulamalarını neredeyse tüm ayrıntıları ile eserinde tanıtmıştır.
Özellikle tedavi yönteminin seçimi, tedavinin süresi gibi konuların işin
ehli bir tabip tarafından belirlenmesi gerektiğini ve tedavinin tecrübeli
bir tabip tarafından sürdürülmesinin önemini hatırlatmayı da ihmal
etmemiştir. Eser, Osmanlı Devleti’nde bu alanda yazılmış ilk eserlerden
biri olması bakımından tıp tarihi araştırmacıları için temel kaynaklardan
biridir.

KAYNAKÇA
Besim Ömer. 1887. Su ile Tedavi ve Denizde Banyo. İstanbul: Mahmud Bey
Matbaası.
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Turkey’s First Hydroclimatologist
Prof. Dr. Hatice Nurten (Usman) Özer
Abstract
After graduating from Istanbul University Faculty of Medicine in 1958, Nurten Özer
began working as an assistant in the Department of Hydroclimatology at the same
faculty. By registering its expertise, she became Turkey’s first hydroclimatologist.
She became associate professor in 1970 and professor in 1975. From 1980 until her
retirement in 1999, she served as the head of the department and the director of the
Medical Ecology and Hydro-Climatology Research and Application Center established
at the same year.She has contributed to the elimination of the misuse of hot spring
and spring waters which is an important problem for Turkish people, by offering
health policies changes. She won the World Thermal Award in 1994. She has more
than 150 scientific publications about Turkey’s meteorological conditions, natural and
social environment of hot springs, mineral waters and thalassotherapy. In this study,
Prof. Dr. H. Nurten Özer’s biography and her contributions in the fields of medical
ecology and hydroclimatology will be discussed.

Giriş

Bu çalışmanın amacı Prof. Dr. Hatice Nurten Özer’in biyograﬁsini
incelemek, kişisel yaşamını sosyal bağlamda öğrenmek ve Tıbbi
Ekoloji ve Hidroklimatoloji alanına yaptığı katkılar ile bu bilim dalının
ülkemizdeki yapılandırılması ve geçirdiği aşamaları kişisel tanıklığı ile
aktarmaya çalışmaktır.

* Dr., İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
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Yöntem olarak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Personel
Dairesi Arşivi’nin, gazete arşivlerinin incelenmesi, literatür taraması
kullanılmıştır. Ek olarak 1 Haziran 2019 tarihinde Prof. Dr. Nurten Özer
ile açık uçlu sorular ile röportaj yapılarak yaşam öyküsüne ait hatıratlar
ve fotoğraﬂar ile de eksik kalan kısımlar tamamlanmıştır. Yapılan röportaj
tarafımca Prof. Dr. Nurten Özer’den izin alınarak ses kaydına alınmıştır.
Prof. Dr. Nurten Özer 26 Ocak 1932 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası
Osman Bey, annesi Mevhibe Hanım’dır.1 Çocukluğu oturdukları köşkün
bahçesi ve bağlarındaki ağaçlarla geçti. Doğayla ilgisinin çok olmasını
şu sözlerle aktarıyor Özer; ‘O zaman bostanlar vardı, müdür bey bizi
Kızıltoprak’ta bir bostana götürdü. Bir fidan gösterdi ve bunun ne olduğunu
sordu. Ben gülfidanı olduğunu söyledim. Meğerse domates fidanıymış. O kadar
utandım ki, belki de doğa ile o kadar ilgili olmamın ve ağaçları sevmemin nedeni
budur.’2 Bu ilgisi kişisel hayatı dışında gelecekti bilimsel çalışmalarına da
yansımıştır.
Çocukluğu döneminde babasının görev yeri Yalova olması sebebiyle sık sık
kaplıcaya giderler, tatil yaparlardı. Çocukluğundaki bu ziyaretler Yalova
kaplıcalarına karşı bir temayül oluşturur. Annesi onu sağlık kontrolleri
için Nihat Reşat Belger’in buradaki muayenehanesine götürürmüş.
Özer, yıllar sonra Prof. Dr. Nihat Reşat Belger’in kurduğu kürsünün
başkanlığını yapmış olmasını güzel bir tesadüf olarak anlatmaktadır.
İlk ve orta okulu mahalle okulunda okuduktan sonra, lise öğrenimini
Erenköy Kız Lisesi’nde tamamladı.1 Lisede iken Osmanlı Tarihi’ne olan
ilgisi nedeniyle tarih öğretmeni olmayı istemekteydi, 10. sınıfta okulun
hademesinin kendisine hanımefendiliğinden dolayı doktor hanım diye
hitap etmesinin ardından doktor olmaya karar verdi.2
Tüm notları pekiyi olması nedeniyle üniversite sınavından muaf
olarak 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladı. Tıp
fakültesinde başarılı bir eğitim hayatı geçirdi. Ancak mezuniyetine
yakın annesinin hastalanması nedeniyle ona refakat etmek durumunda
kaldı ve sonrasında annesinin vefat etmesi sebebiyle son stajlarını
tamamlayamadı ve eğitimine ara vermek durumunda kaldı. Bu 2 yıllık
sürede iğnecilik yaparak kardeşlerinin bakımını üstlendi.
Bir yakınının eklem rahatsızlığı yaşaması üzerine yakınına
hidroklimatoloji dersleri sırasında tanıdığı hocası, Prof. Dr. Orhan Yenal’ı
önerir ve onun refakatçiliğini yapar. Prof. Dr. Orhan Yenal’la karşılaşması
hayatında bir dönüm noktası olur. Öğrencisini tanıyan Yenal, ona tıp
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eğitimini bitirip asistanı olmasını önerir. Özer, pediatri bölümünde
uzmanlaşmayı istemektedir fakat o dönem için bunun imkanı yoktur.
Yenal’ın tekliﬁni kabul eden Nurten Özer kalan stajlarını tamamlayıp
Hidroklimatoloji Enstitüsü’nde asistanlığa başladı.2

Resim 1: Nurten Özer’in Hidroklimatoloji Kürsüsü’nde
asistanlığa başladığı döneme ait resim1

Asistanlığı döneminde hem tıp fakültesinde klinik hekimlik hem de
Yalova’da kaplıca hekimliği yapmaktaydı. Neredeyse tüm vaktini
hastalarına ayırmaktaydı.
1963 yılında “Doğu Marmara Bölgesi Hidro-Mineral Tedavi Merkezlerinin
Klimatik Şeraiti” başlıklı tezini yazarak ihtisasını tamamladı. Aynı yıl
Hidroklimatoloji uzmanlık dalı olarak kabul görünce diplomasını tasdik
ettirerek Türkiye’nin ilk Hidroklimatoloji uzmanı oldu. Prof. Dr. Orhan
Yenal da hemen ardından Hidroklimatoloji uzmanlığını tasdik ettirmiştir.2
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Resim 2: Nurten Özer’in “Doğu Marmara Bölgesi Hidro-Mineral
Tedavi Merkezlerinin Klimatik Şeraiti” başlıklı tezinin kapağı1

Tez yazma aşamasında akademiye olan ilgisi pekişti ve deneyimlerini
arttırmak üzere Prof. Dr. Böni’nin de daveti ile Zürih Üniversitesi
Tıp Fakültesi’ne giderek 2 yıl süreyle asistanlık yaptı ve laboratuvar
çalışmalarında bulundu. Zürih’te yapmış olduğu klinik çalışmalar,
oradaki bilimsel anlayış, yaşadığı kişisel zorluklarda aldığı destek, bilim
insanları arasındaki ilişki ve teamüller Özer’in akademik kariyer yapmak
konusundaki en önemli motivasyonu oldu. Doçentlik tez çalışmalarının
büyük kısmını Zürih’te tamamlayıp Türkiye’ye döndü.
1970 yılında “Bursa Termo-Mineral Kürünün İmmünoreaktif Plasma
İnsülini Üzerine Tesiri” başlıklı tezi ile doçent unvanı aldı. 1975’te
“İstanbul’daki Hava Değişimlerinin Seratonin Metabolizması ile
Bağlantısı” adlı profesörlük takdim tezi ile de profesör unvanı aldı.1
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Resim 3: Prof. Dr. Orhan Yenal’ın odasında bir toplantı sırasında3

Nurten Özer’in biyograﬁsi, alanının ilklerinden olması sebebiyle hem
Türkiye hidroklimatoloji tarihinin kuruluş sonrası dönemi hem de
Türkiye’deki kaplıcanın bilimselliğinin gelişiminin de önemli kısmını
oluşturmaktadır. Örneğin kürsü ismine ‘Tıbbi Ekoloji’ eklenmesini
kendisi önermiş ve kürsü 1975 yılından itibaren bugünkü ismi olan Tıbbi
Ekoloji ve Hidroklimatoloji adını almıştır. Bu öneri kürsünün ekolojik
faktörlerle de ilgilenmesi nedeniyle gelmiştir. Bu ilgi Hidroklimatoloji
Kürsüsü’ne Küçükçekmece’deki bir çimento şirketinin neden olduğu
çevre kirliliğinin daha sonra da Zonguldak’taki kirliliğin araştırılması
için istek gelmesiyle başlar.2 İsim eklenmesinin diğer nedenleri; iklimin
ﬁzyolojik, patolojik ve kür etkisinin aslında ekolojik etki olması,
Türkiye’de aynı kür merkezinde hem denizin hem de iklimin ve
güneşin kullanılabilir olduğu için kapsayıcı bir ismin gerekli olduğu
idi. Yine reaktörlerle yapılan radyoaktivite çalışmalar yapılmaktaydı.
Tüm bunlar hidroklimatolojinin dışında kaldığı için tıbbi ekolojinin
eklenmesi gerektiğiydi. Böylelikle halk sağlıkçılar, orman mühendisleri
ve kimyagerler ile işbirliği yaparak ekolojinin tıbbi etkisinin incelenmesi
de kürsünün temel görevlerinden oldu.
Nurten Özer aynı zamanda 1984 kurulan ülkemizin ilk Sualtı Bilim
Dalı’nın kurulmasına da öncülük etmiştir.4
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Prof. Dr. Orhan Yenal’ın 1979 yılında kürsüden ayrılmasıyla Nurten
Özer bu tarihten emekli olduğu 1999 yılına kadar kürsünün başkanlığını
üstlendi.
1980 yılında dönemin YÖK başkanı Amerika’da Hidroklimatoloji adıyla
bir kürsü olmamasını sebep göstererek Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Kürsü’sünü lağveder. Nurten Özer kürsünün geri kurulması için oldukça
uğraş verir. Atatürk’ün, Türkiye’nin doğal zenginliğinin bilimsellikle
değerlendirmesi gerektiğini düşünerek kurulmasını istediği ve 42 yıldır
bu görevi layıkıyla yapan bu bilim dalının olması elzemdi. Özer’in
uğraşları sonuç verdi ve kürsü 8 ay sonra tekrar kuruldu. Aynı dönemde
rektörlüğe bağlı Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Araştırma Merkezi
kuruldu bu merkezin müdürlüğünü de Özer üstlendi.2

Resim 4: Prof. Dr. Nurten Özer, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı önünde
kürsü görevlileri ile birlikte3

Türkiye kaplıca ve kaynak suları bakımından oldukça zengin bir ülke ve
bu kaynakların doğru şekilde kullanılması oldukça önemli bir durum.
Prof. Dr. Özer de bunun için bilimsel yayınları, düzenlediği kongrelerle,
kurslarla hekimlerin, bilim insanlarının, teknik çalışanları, işletmecilerin
bilgilendirilmesine katkı sağlamıştır. Hekimlerin kaplıca tedavisinin
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bilimsel yönlerini kabul etmesi için çabalamıştır. Hem halk için televizyon
yayınları, gazete yazıları yazmış hem de sağlık politikalarının bu konuda
değişmesi için uğraşmıştır.5 Televizyon yayınları ve gazete yazıları ile
halkın en azından bir hekime danışma ﬁkrini uyandırmada etkili olmuştur.3
Özer, Kaplıca tedavi dairesinin kurulması ve kaplıca ruhsat yönetmeliğinin
gerekliliğini, O dönem yürürlükte olan 1926 tarihli Kaplıca Tüzüğü’nün
yeterli olmadığını ve suistimal edildiğini defaten dile getirmiştir.6,7
Bunun nedenleri de: Türk halkının %65’inin hiçbir uzmana danışmadan
kaplıcaya gitmesi5 ve bunun ciddi yan etkilerinin olması hatta ölümle
sonuçlanabilmesiydi, bazı kaplıca suları radyoaktif içermesi nedeniyle
kanserojen etkisi oluşturmasıydı.8
Diğer bir nedeni de sağlık turizminin gelişmesi içindi. Türkiye’de 1500’den
fazla kaplıca merkezi potansiyeli bulunmakta, turizm bakanlığına bağlı
bir sağlık turizm dairesi kurulduğunda modern kaplıca hekimliğinin
yerleşecek ve kaplıca turizmi de cazip hale gelecek olmasıydı.9 Nitekim
geç de olsa 2001’de Prof. Dr. Özer’in de bulunduğu komisyon aracılığıyla
kaplıca yönetmenliği çıktı.
Özer, emekli olduğu 1999 yılına kadar Yalova Kaplıcaların üniversiteye
bağışlanması için de pek çok uğraş verdi. Burası bir kür merkezi olması
yanında aynı zamanda hidroklimatoloji araştırma merkezi de olacaktı
fakat sonuç alınamadı.
Özer’in, Türkiye’nin meteorolojik koşullarını, biometeroloji, kaplıcalarının
doğal ve sosyal çevrelerini, maden suları, talassoterapi, enfeksiyon,
romatizmal hastalıkları, kemik hastalıkları, çevre kirliliği konuları başta
olmak üzere 150’den fazla bilimsel yayını bulunmaktadır.1,4 1994 yılında
Uluslararası Tıbbi Hidroloji ve Klimatoloji Derneği, termalizm alanına
yaptığı katkılardan dolayı Dünya Termalizm ödülünü almıştır.4
Nurten Özer, 1999 yılında emekliye ayrılmasının ardından bilimsel
çalışmalarına serbest olarak devam etmekte ve kür merkezlerinin
kurulmasına yardımcı olmaktadır. Eşi edebiyat öğretmeni Mustafa Özer
ile birlikte biriktirdikleri güzel anıları ziyaretçilerine aktarmakta, pek çok
emek verdiği kürsüsünün kuruluş yıl dönümlerine de onur konuğu olarak
katılarak bizleri onurlandırmaktadır.
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Resim 5: Prof. Dr. Nurten Özer Dünya Termalizm ödülü alırken4

Resim 6: Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji’nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği’nde onur
konuğu olarak plaket alırken3
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Live Water and Ethics
Abstract
During the daily feeding of the person, it is necessary to drink 2 or 2.5 liters of water
depending on the season. In addition, we are able to contribute to the amount of
liquid that our body needs with water that is present in the nutrients. Many reasons
such as developing technology, increasing human population, desire to win more,
and state policies have made it diﬃcult for people to have access to live water which
is important for their lives. How much water we drink from tap or plastic packaging
is beneﬁcial to our body is an important issue in our day. The fact that the living
molecule structure of water can change due to the environmental conditions and
that it is presented to the human by the hand, is important for the beneﬁt or harm
to our body. It is an important ethical problem that a water that does not respond
to external inﬂuences is non-living without the knowledge of people. What kind of
problems does not cause water to live, or who make money from water that is not
aware of such a topic; they are the subject of a problem that can be discussed in terms
of information, consent, beneﬁcence / non-maleﬁcence and justice.

Giriş
Su, tüm canlıların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan en önemli
doğal kaynaklardan biridir. İnsan vücudunun yaklaşık %70’i sudan
oluşmaktadır. Günlük ortalama 2-2.5 lt su içilmesi gerekmektedir (1).
Dünyada yarım milyar insan tüm yıl boyunca şiddetli su kıtlığı yaşıyor.
Su kullanım verimliliğinin artırılması ve sınırlı tatlı su kaynaklarının
daha iyi paylaşılması gerekmektedir (2).
* Doç. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD, Malatya/TÜRKİYE
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WHO’a (Dünya Sağlık Örgütü, 2015) göre iklim değişikliği, artan su
kıtlığı, nüfus artışı, demograﬁk değişiklikler ve kentleşme zaten su temini
sistemleri için zorluk teşkil etmektedir. Tedarik ve kalitenin sağlanması
için tüm su kaynaklarının yönetiminin iyileştirilmesi gerekmektedir (3).
Her ülke kendi içme suyu kriterlerini belirlediği gibi, Avrupa Birliği (AB)
ve Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) gibi ülkeler arası kuruluşlar da özellikle
zararlı kimyasal ve biyolojik maddeler için sınır değerler vermiştir. Su
Çerçeve Direktiﬁ (The Water Framework Directive WFD: European
Union) kapsamında da AB üye ülkeleri için su kütlelerinin kalitesinin
izlenmesi bir zorunluluk haline getirilmiş ve izlenecek parametrelere bu
direktifte yer verilmiştir (1).
Kanada Su Kalitesi İndeks Modeli (CWQI), Kanada Çevre Bakanlığı
tarafından geliştirilmiş ve oldukça yaygın bir şekilde kullanılan bir
modeldir (1). Bu endekslerde suyun canlı olup olmadığı konusunda
herhangi bir parametreye rastlanmamıştır.
Su, iki hidrojen atomunun bir oksijen atomuna bağlanmasıyla ortaya
çıkar. Düzgün dört yüzlü bu geometrik yapının tepe noktasında oksijen
atomu yer almaktadır. Hidrojen atomları, tepe noktasındaki oksijen
atomuna polar bağ ile bağlanırlar (4,5).

Şekil 1: Suyun atom modeli

Çoğumuz için su sudur. Para ya da orto-izomer moleküllerden oluşan
bir bardak suyu içmek muhtemelen bizim için bir fark yaratmayacaktır.
Moleküllerden birinin diğerinden daha iyi tepki verdiğinin keşfedilmesi
üzerine yakın zamanda yapılan bir deney, bu molekülleri birbirinden
ayırmayı başarmıştır. Kimyager Stefan Willitsch, İsviçre Basel
Üniversitesi’nde yaptığı çalışmalar ile bunu başarmıştır (6,7).
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Para-izomer su atomlarının bükülüp dönme şeklinin, orto-izomerlere
göre tepki vermede yüzde 23 daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Şekillerin
bilgisayar simülasyonu ile analizi, tüm su moleküllerinin aynı şekilde
davranmadığını gösteren bu önemli farkı doğrulamıştır (6).
Hidrojen bağları arasındaki alanda gerçekleşen enerji dalgalanmaları
suyun statik değil, çok daha dinamik bir yapı kazanmasına katkı sağlıyor.
Hidrojen bağlarının uzunluğu gibi yönü de sıcaklık, basınç ve sıfır nokta
enerjisindeki dalgalanmaların etkisiyle değişebiliyor. Su molekülleri
arasındaki bağlar saniyenin trilyonda birinde kırılıp tekrar oluşuyor (8).

Canlı Su Çalışmaları
Stanford, Stockholm ve Tokyo üniversitelerinden üç araştırma ekibi (Anders
Nilsson, Lars G. M. Pettersson, Shik Shin) 2010 yılında J. Chem. Phys.’de
ortak bir makale yayımladı. Makalede araştırmacıların su molekülerindeki
elektron bulutlarından saçılan X ışınını inceleyerek ulaştığı sonuçlar yer
almıştır. Bir miktar suyun tek çeşit bir sıvı olmadığını, içinde iki farklı
motif içerdiğini iddia etmişlerdir (8).
Peter Hamm (University of Zurich), Sean Garrett-Roe (University of
Pittsburgh) ve Francesco Roe (University of Freiburg, Germany) bilgisayar
simulasyonu ile su moleküllerinin nasıl kümelendiğini anlamaya çalışan
ve bunun için iki motiﬂi su modelini kullanan araştırmacılardandır. Jour.
of Physical Chemistry dergisinde çalışması yayımlanan ﬁzikokimyacı
Peter Hamm suyun çift yapılı olduğunun gittikçe daha çok netlik
kazandığını söylemektedir (8).
Francesco Roe ve ark. (University of Freiburg, Germany) yedi klasik
su modelini (SPC, SPC/E, TIP3P, TIP4P, TIP4P-Ew, TIP4P/2005, TIP5P)
karşılaştırarak bazı çıkarımlarda bulunmuştur. Farklı su modellerinin,
protein yapısı ve dinamikleri üzerindeki etkisinin aydınlatılmasında
yardımcı olabileceği sonucuna varmışlardır (9).
Dr. Masaru Emoto (1943-2014) özellikle canlı su ile ilgili çalışmaları olan
bir bilim insanıdır. Suya söylenen iyi ya da kötü bir söz, dinletilen bir
müzik veya suyun yanında çalışan elektronik cihazlar (cep telefonu,
mikrodalga fırın, vb.) ile suyun molekül yapısında meydana gelen
değişiklikleri tespit etmiştir (10).
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Yapılan deneysel çalışmalar suyun hassas yapısını gözler önüne
sermektedir. Doğada bulunan kaynak sularına insan müdahalesi belki
de faydadan çok insan sağlığı için bazı zararların oluşmasına neden
olmaktadır.
Dünyadaki canlı su ile ilgili bu çalışmalar bize göstermektedir ki suyun
dinamik bir yapıda olması gerektiği ve insan vücudunun da ancak bu
su ile beslenmesi durumunda sağlıklı yaşamın kapısının aralanabileceği
açıktır.

Şekil 2: Sevgi ve şükran sözlerine maruz kalan suyun aldığı şekil

The Pasteur Institute’de çalışan Dr. Luc Montagnier DNA’nın yayınlanmış
“kuantum baskısından” üretilebileceğini onayladığını açıklamış ve suyun
bundaki rolünü deneysel olarak ortaya çıkarmıştır. (11).
Su molekülleri, polar (kutuplu) yapıya sahip olmaları sebebiyle devamlı
bir kimyasal oluşum olarak varlığını sürdürmektedir. Suyun kutuplu
yapısı suyu, hayatın vazgeçilmez maddesi yapan en önemli özelliğidir (12).
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Şekil 3: Vivaldi’nin “The Four seasons – Summer” adlı eserine suyun verdiği cevap

Research Journal Water editörü olan Dr. Gerald Pollack da (the institute
for venture science başkanı) suyun 4. fazı ve dışlama bölgesi suyu (aka EZ
suyu) konularında önemli çalışmalar yapmış bir bilim insanıdır (11).

Etik Problem
Suyun yaşayan molekül yapısının çevresel şartlar nedeniyle değişebilmesi
ve suyun insanın müdahalesiyle tüketime sunulması, vücudumuza fayda
veya zarar açısından önem arz ediyor. Dış etkenlere cevap vermeyen bir
suyun, yani canlı olmayan suyun insanların bilgisi olmadan tüketime
sunulması önemli bir etik sorundur (1,13-16).
Canlı olmayan su, büyük molekül yığınları halinde hareket eder ve hücreye
giremeden vücuttan geçip gider. Klorlanmış musluk suyu, şişelenmiş
ozonlanmış ya da UV ile muamele edilmiş suyu içtiğiniz halde su içinde
yüzüyor olsanız bile hücreleriniz bu durumdan istifade edemeyebilir
(17,18).
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Canlı olmayan su içilince düşük enerji, bitkinlik, eklem ağrıları, zayıf kan
dolaşımı, zayıf bağışıklık, uyku sorunları, anksiyete, depresyon, ciltte
kırışıklık gibi birçok sağlık problemi ile karşılaşılabilir (17).
Canlı su içilince ise artan hücresel beslenme, daha fazla esneklik, daha
yumuşak pürüzsüz cilt, yemek yeme ihtiyacında azalma, artan canlılık,
azalan ağrılar, daha iyi bir uyku, daha iyi bir ruh hali, artan konsantrasyon,
gençleşmiş hissetmek gibi sağlıklı bir tablonun yaşanması söz konusu
olmaktadır (17).

Sonuç
İnsanların içtikleri suyun nereden geldiğini, içinde ne olduğunu, nasıl
sunulduğunu, canlı olup olmadığını ve bunu içmenin güvenli olup
olmadığını bilmeleri önemli bir haktır. Canlı sudan haberdar ya da haberdar
olmadan sudan para kazananlar; bilgilendirme, rıza gösterme, fayda, zarar
vermeme ve adalet açısından fazlaca tartışılabilecek bir sorunun öznesi
durumundadırlar.
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ANKİLOZAN SPONDİLİTTE KAPLICA TEDAVİSİ VE
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SPA Therapy for Ankylosing Spondylitis and the Contributions of
Turkish Medical Doctors on the Subject
Abstract
Ankylosing Spondylitis is a chronic, inﬂammatory and systemic disease of spine,
which is stiﬀened by the disease. One of the most characteristic aspects of the
disease is that young male population is aﬀected more and severely compared to
female population. Ankylosing Spondylitis generally aﬀects all the joints of the
spine as a result of inﬂammation and adhesion of the joints and creates an important
issue of medicine since its symptoms aﬀect patients physically, socioeconomically
and psychosocially. Educating patients on their illness and about life style, physical
treatment, exercises and spa therapies that are still considered eﬀective ways of
treatment other than the pharmacological treatments. Mineral water (spa) therapies
are one of the traditional treatment methods of Ankylosing Spondylitis back pain
and stiﬀness. Although there are randomized, controlled trials on the beneﬁcial
results of spa therapy for Ankylosing Spondylitis, the number of trials on the subject
is few. There being many mineral springs in Turkey that provided many occasions
for Turkish physicians interested in studying the beneﬁts of mineral water by
double blind, randomized, controlled trials on the subject. Trials proved that spa
therapy is an eﬀective treatment method for Ankylosing Spondylitis patients in both
short term and long term. Turkish physicians have made important contributions
to international literature on spa therapy of Ankylosing Spondylitis. The historical
evolution of spa therapy of Ankylosing Spondylitis and the contribution of Turkish
physicians on the subject in history and today is studied in this study.
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Ankilozan Spondilit Tariﬁ

Ankilozan Spondilit özellikle omurgayı tutan ve omurgayı ankiloza
(yapışıklığa) götüren kronik, iltihabi ve sistemik bir hastalıktır. Özellikle
genç yaştaki erkeklerin daha sık bu hastalığa yakalanması ve kadın hastalara
göre daha ağır seyretmesi hastalığın karakteristik özelliğidir. Hastalığın
nasıl oluştuğu ve geliştiği tam olarak anlaşılamamıştır. İnsan lökosit
antijenlerinden biri olan HLA-B27’nin, iltihap hücrelerinin salgıladıkları
maddelerin, sitokin denilen hücreler arası uyarıcı moleküllerin, genetik
ve çevresel faktörlerin hastalıkta rol oynadığı belirlenmiştir. Ankilozan
Spondilit bedensel, mesleki ve psiko-sosyal açıdan hastada çeşitli sorunlar
yaratması yönünden önem arz eden bir sağlık sorunudur. [1]

Ankilozan Spondilite Tarihi Bakış
Mısırda çıkarılan bazı mumyalar görüntüleme tetkikleri ile incelendiklerinde
omurlarında AS hastalarında olduğu gibi yapışıklıkların bulunması,
hastalığın eski dönemlerde de görüldüğünü düşündürmüştür.[2] Fakat yeni
yapılan bir çalışma bu durumun AS ile karışabilen bir hastalık olan ADISH
(Difüz idiyopatik iskelet hiperostozu) olabileceğini düşündürmüştür.[3]
AS’in iskelet bulgularını anatomik olarak tanımlayan ilk ilmi tanım 1559’da
Realdo Colombo’nun “De Re Anatomica” adlı eserinde görülen iki iskelet
örneğidir.[4]
Colombo’nun bulguları tanımlamasından yaklaşık yüz yıl sonra İrlandalı
hekim Bernard Connor 1693’te mezardan çıkarılan bir iskelette kalça, leğen
kemiği ve tüm omurların birbirine yapışmış ve omurganın kamburlaşmış
olduğunu fark etti[5] Colombo ve Connor’un tariﬂerinden sonra 1800’lerin
ortalarına kadar AS konusunda yeni çalışmalar yapılmamıştır. 1800’lerin
sonlarına gelene kadar çeşitli hekimler AS hastalığından bahsetse de
1800’lerin sonlarında Rus Wladimir von Bechterew (1893), Alman Adolph
1 National Institutes of Health. “Questions and Answers about Ankylosing Spondylitis”. https://
www.niams.nih.gov/. https://www.niams.nih.gov/health-topics/ankylosing-spondylitis#taboverview (10 Mayıs 2019’ da erişildi.)
2 J. Fellman, “Correct and incorrect paths in the history of ankylosing spondylitis”, Schweiz
Rundsch Med Prax, 1991, C. 80, s. 576-579.
3 Saleem N. Sahar, “Ankylosing Spondylitis or Diﬀuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis in Royal
Egyptian Mummies of the 18th–20th Dynasties? Computed Tomography and Archaeology
Studies”, Arthritis and Rheumatology, 2014, C. 66(12), s. 3311-3316.
4 Realdo Colombo. De Re Anatomica Venice, 1559.
5 Bernard Connor, “Lettre écrite à Monsieur le chevalier Guillaume de Waldegrave”, premier
medicin de sa Majeste Britanniue, 1693, C. 17.
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Strümpell (1897) ve Fransız Pierre Marie (1898) hastalığın erken teşhisi
için önemli klinik bulgularını tanımlamışlardır. AS hastalığı, bu bilim
adamlarının anısına Marie-Strümpell-Bechterew hastalığı olarak kabul
görmüştür. [6],[7],[8]
Alman hekim Wilhelm Conrad Roentgen 1895’te X ışınlarını tanımlamasına
rağmen X ışınları AS’in tanısında ve tedavisinde 1920’lere kadar
kullanılmamıştır. AS’ye özgü röntgen bulguları 1930’larda fark edilmiş ve
bu bulgular halen AS teşhis ve evrelemesinde kullanılmaktadır. 1940-1948
tarihlerinde romatoid faktör testinin tanımı ile romatoid faktörün negatif
olduğu AS RA’den farklı olarak spondiloatropatiler hastalık (seronegatif)
grubunun bir parçası olmuştur.[9],[10],[11] 1964’te Roma’da AS teşhis kriterleri
oluşturulmuştur.
1973’te HLA-B27 antijenin AS’li hastalarda %80-90 pozitif bulunduğu fark
edilmiştir. Fakat o dönemde teşhis için kullanılamamıştır. 1984’te AS teşhisi
için Modiﬁye New York Kriterleri geliştirilmiştir. Bu kriterler arasında
teşhis için düz graﬁde sakroileitin görülmesi gerekliliği kriteri hastalığın
erken aşamada yakalanmasını zorlaştıran bir kriterdir. 1990’larda MRG
tekniğinin yaygınlaşması ile sakroiliak eklemde iltihabın görülmesi erken
teşhis için büyük bir imkan sağlamıştır. Ayrıca bu dönemde hastalığa
yatkınlığı gösteren HLA-B27 antijenin teşhiste kullanılabilmesi de
hastalığın erken teşhisine yardımcı olmuştur.[12]
2000’lerin başında Ankilozan Spondilit Teşhis ve Tedavi Grubu’nun
(ASAS) MRG bulgularını ve HLA-B27 antijen pozitifliğini teşhis ve
sınıflama kriteri olarak almıştır. Bu sayede non-radyografik (grafide
6 Vladimir Bekhterev, “Steiﬁgkeit der Wirbelsäule und ihre Verkrummung als besondere
Erkrankungsform”, Neurol Centralbl,1893, C. 12, s. 426–434.
7 Adolph Strümpell, “Bemerkungen über chronisch-ankylosierende Entzündung der Wirbelsoule
und der Huftergelenks.”, Deutsch Nervenheilk, 1897, C. 11, s. 338–342.
8 Pierre Marie, “Sur la spondylose rhizomelique.” Rev Medecine, 1898, C. 18, s. 285–315.
9 J. Forestier, “Gilbert Scott memorial oration. Ankylosing spondylitis at the beginning of the
century.”, Rheumatism (Journal of the Charterhouse Rheumatism Clinic), 1964, C. 20, s. 28–53.
10 J. Forestier, F. Jacqueline, J. Rolesquerol, eds, Ankylosing spondylitis: clinical considerations,
roentgenology, pathologic anatomy, treatment. Springﬁeld (IL): Charles C Thomas, 1956.
11 J.M. Moll, I. Haslock, IF. Macrae, V. Wright, “Associations between ankylosing spondylitis,
psoriatic arthritis, Reiter’s disease, the intestinal arthropathies, and Behçet’s syndrome. “
Medicine (Baltimore), 1974, C. 53, s. 343–364.
12 The H.S. Goie, M.M. Steven, S.M. van der Linden, A. Cats, “Evaluation of diagnostic criteria
for ankylosing spondylitis: a comparison of the Rome, New York and modiﬁed New York criteria
in patients with a positive clinical history screening test for ankylosing spondylitis.”, British
Journal of Rheumatology, 1985, C. 24, s. 242–249.
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görülmeden) aksiyel spondiloartrit yani omurga eklem iltihabı tanımı
ortaya konularak erken dönemde hastalığın teşhis imkanı doğmuştur.[13]

Ankilozan Spondilitte İlaç ve İlaç Dışı Tedaviler
AS hastalığında henüz kür sağlayacak bir ilaç mevcut değildir ancak ilaç
ve ilaç dışı tedaviler semptomları rahatlatabilmekte, iltihabi bulguları
ve ağrıyı giderebilmektedir. AS’de ağrı kesici, iltihap giderici ilaçlar
ve hastalığın ilerlemesini önlemeyi amaçlayan ilaçlar olmak üzere
iki grup ilaç kullanılmaktadır. AS hastalarında geçmişte ağrı kesici
özelliklerinden dolayı salisilatlar ve opiatlar başlıca tedavi seçenekleri
olmuştur. Aspirin RA tedavisinde başarılı olsa da AS tedavisinde etkili
olmamıştır.[14],[15]
NSAİD olarak ilk tanımlanan Fenilbütazon AS tedavisinde başarılı
olsa da ağır yan etkileri bulunmuştur. Bunun üzerine yeni geliştirilen
daha az yan etkili NSAID’ler AS’nin ilaç tedavisinde fenilbütazonun
yerini almıştır.[16],[17],[18],[19] 1965’te bulunan indometazin ile ikinci nesil
NSAİD’ler üretilmiş ve AS tedavisinde büyük başarı göstermişlerdir.
NSAİD’ler AS’nin birinci basamak ilaç tedavisi olarak halen tercih

13 J. Sieper, M. Rudwaleit, X. Baraliakos, J. Brandt, J. Braun, R. Burgos-Vargas, M. Dougados,
K.-G. Hermann, R. Landewé, W. Maksymowych, D. van der Heijde, “The Assessment of
SpondyloArthritis international Society (ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthritis.”,
Ann Rheum Dis, 2009, C. 68, s.1-44.
14 L.W. Moreland, A.S. Russell, H.E. Paulus, “Management of rheumatoid arthritis: the historical
context.” J Rheumatol, 2001, C. 28, s. 1431–1452.
15 M. Dougados, M. Revel, M.A. Khan, “Spondyloarthropathy treatment: progress in medical
therapy.” Baillieres Clin Rheumatol, 1998, C. 12, s. 717–736.
16 H.R. Mena, R.F. Willkens, “Treatment of ankylosing spondylitis with ﬂurbiprofen or
phenylbutazone.” Eur J Clin Pharmacol,1977, C. 11, s. 263–266.
17 F. Van Gerwen, J.K. Van der Korst, F.W. Gribnau, “Double-blind trial of naproxen and
phenylbutazone in ankylosing spondylitis.” Ann Rheum Dis, 1978, C. 37, s. 85–88.
18 M.J. Franssen, F.W. Gribnau,L.B. van de Putte, “A comparison of diﬂunisal and phenylbutazone
in the treatment of ankylosing spondylitis.” Clin Rheumatol 1986, C. 5, s. 210–220.
19 S. B. Benjamin, K.G. Ishak, H.J. Zimmerman, A. Grushka, “Phenylbutazone liver injury: a
clinical-pathologic survey of 23 cases and review of the literature.” Hepatology,1981, C. 1, s. 255–263.
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edilen ajanlar olmayı sürdürmektedir. [20],[21],[22],[23]
DMARD (hastalığı modiﬁye eden antiromatizmal ilaçlar) tedavisi
1930’larda altın tozları ile başlayıp 1990’lara kadar altın tozlarının yanı
sıra antimalarial ilaçlar (1950’ler), D-penisilamin (1960’lar), sulfasalazine
(1970’ler ve diğer çeşitli immünsüpresanlar olarak ortaya çıkmış fakat
AS’de RA’da olduğu kadar etkili olamamışlardır. [24],[25],[26],[27],[28]

Ankilozan Spondilitte İlaç Tedavileri
AS tedavisinde biyolojik yeni nesil ilaçlar
• TNF-α blokerleri (inﬂiksimab, golimumab, adalimumab)
• IL-17 inhibitörü (Sekukinumab)
• JAK-STAT inhibitörleri (Tofasitinib?)

Ankilozan Spondilitte İlaç Dışı Tedaviler
1920’lerde ilaçların kullanımlarını azaltmak için ve tedavi etme amaçlı
X ışını tedavisi kullanılmış fakat AS‘nin ilerlemesinde bir etkinliği
görülmemiş ve çeşitli kanserlere sebep olmuştur.[29] Hasta eğitimi, AS’ye
20 F.D. Hart, P.L. Boardman,“Indomethacin and phenylbutazone: a comparison.” BMJ 1965, C.
5473, s. 1281–1284.
21 L.M. Lockie, “Tolerability and eﬃcacy of long-term daily administration of indomethacin for
moderate to severe chronic arthritic disorders.” Clin Ther, 1986, C. 8, s. 398–405.
22 A. Good, H. Mena, “Treatment of ankylosing spondylitis with ﬂurbiprofen and indomethacin.”
Curr Med Res Opin, 1977, C. 5, s. 117–121.
23 A.M. Khan, “A double blind comparison of diclofenac and indomethacin in the treatment of
ankylosing spondylitis.” J Rheumatol, 1987, C. 14, s. 118–123.
24 M. Dougados,M. Revel,M.A. Khan, “Spondyloarthropathy treatment: progress in medical
therapy.” Baillieres Clin Rheumatol, 1998, C. 12, s. 717–736.
25 J. Braun, M. Bollow, F, F. Seyrekbasan, H.J. Haberle, U. Eggens, A. Mertz, et al. “Computed
tomography guided corticosteroid injection of the sacroiliac joint in patients with
spondyloarthropathy with sacroiliitis: clinical outcome and follow-up by dynamic magnetic
resonance imaging.” J Rheumatol, 1996, C. 23, s. 659–664.
26 I. Günaydın, P.L. Pereira, T. Daikeler, M. Mohren, J. Trubenbach, F. Schick, et al. “Magnetic
resonance imaging guided corticosteroid injection of the sacroiliac joints in patients with therapy
resistant spondyloarthropathy: a pilot study.” J Rheumatol, 2000, C. 27, s. 424–428.
27 Y. Maugars, C. Mathis, J.M. Berthelot, C. Charlier, A. Prost . “Assessment of the eﬃcacy of
sacroiliac corticosteroid injections in spondylarthropathies: a double-blind study.” Br J Rheumatol,
1996, C. 35, s. 767–770.
28 N.D. Peters, L. Ejstrup, “Intravenous methylprednisolone pulse therapy in ankylosing
spondylitis.” Scand J Rheumatol, 1992, C. 21, s. 134–138.
29 R.R. Wick, W. Gossner . “Follow-up study of late eﬀects in 224Ra treated ankylosing spondylitis
patients.” Health Phys, 1983, C. 44(suppl 1), s. 187–195.
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özgün egzersiz tedavileri, ﬁzik tedavi, kaplıca tedavisi.[30] Cerrahi çok
nadir. Ağır ve uygun vakalarda omurga düzeltme ve kalça protez cerrahisi.

Kaplıca Tedavisinin Tarihi Gelişimi
“Spa” kelimesinin Fransızca “Espa”, Latince “spagere” (ıslatan) veya
“sanitas per aquas” (sudan gelen sağlık) özlü sözünün kısaltmasından
köken almış olabileceği düşünülmektedir.[31] Antik Çağlarda Yunanlılar
doğal kaynak sularını ve deniz sularını (thalassotherapy) tedavi amaçlı
kullanmaktaydılar. [32] Hipokrat’ın (MÖ 460-370) hıltlar nazariyesi
hastalığının kaynağını vücut sıvılarındaki dengesizliğe bağlamıştır.
Hıltların tekrar dengesini sağlamak üzere çeşitli sularla yıkanmayı, ter
atmayı, alışkanlık ve mekan değişikliğini, yürümeyi ve masaj yaptırmayı
önermiştir.[33]
Romalılar çeşitli kaynak sularının üzerine hamamlar kurmuşlardır. Bu
hamamları özellikle askerlerin tedavisi ve sağlıklarını korumak için
kullanmışlardır.[34] Bitinyalı Asclepiades, Roma’da hekimlik yaptığı sırada
hidroterapi ve termal suları içerek tedavi olma düşüncelerini ortaya koydu.
Plinius, çeşitli su tiplerinin hastalıklara göre tedavi edici özelliklerinden
bahsetti. Galen de o dönemde suyun tedavi edici etkilerinin olduğunu
düşünenlerdendi[35] Kaplıca tedavilerinde hastalıklı vücut bölgelerinin
veya tüm vücudun suya sokulması romatizmal ve ürogenital hastalıklar
için faydalı görülüyordu. Ayrıca kaynak sularının içilmesi de bir tedavi
şekliydi.[36] Zamanla Roma hamamları ve kaplıcaları tedavi edici amaçların
dışında yeme, içme ve cinsel zevklerin doyurulduğu mekanlar haline
gelmeye başladı. Bu durum hamamların temizleyici ve tedavi edici etkilerini
önlemeye ve bunun ötesinde hastalık bulaşına izin verir hale geldi.[37]
30 John Albright, Richard Allman, Richard Paul Bonﬁlio, Alicia Conill, Bruce Dobkin, Andrew
A. Guccione, et al., “Philadelphia Panel evidence-based clinical practice guidelines on selected
rehabilitation interventions: overview and methodology”. Phys Ther.,2001, C. 81(10), s. 1629–1640.
31 A. Calin, “Royal National Hospital for Rheumatic Diseases, Bath. A 250th birthday party
[editorial].” J Rheumatol, 1988, C. 15, s. 733–734.
32 R. Jackson, “Waters and spas in the classical world.” Med Hist Suppl, 1990, C. 10, s. 1–13.
33 J. Looman, H. Pillen, “The development of the bathing culture [in Dutch].” Integraal, 1989, C.
4, s. 7–24.
34 Jackson, “Waters and spas in the classical world.” s. 1–13.
35 H.B. Routh, K.R. Bhowmik, L.C. Parish, J.A. Witkowski, “Balneology, mineral water, and spas
in historical perspective.” Clin Dermatol, 1996, C. 14, s. 551–554.
36 Jackson, “Waters and spas in the classical world.” s. 1–13.
37 H. Schadewalt, “The history of Roman bathing culture [in Dutch]. “Integraal, 1989, C. 4, s. 25–35.
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Orta Çağda Avrupa’da Hristiyanlığın yükselişi ile dua ve inancın iyileştirici
etkileri ön plana çıktı ve hamam kültürünün saygınlığının yitirmiş olması
ile de hamamlar bir dönem resmen yasaklandı. [38] Rönesans’ın başlarında
hamamlardan bulaşıcı hastalıkların yayılması hamamların adını lekeledi
ve hamamlara olan ilgiyi azalttı. Fakat Rönesans Dönemi’nde İtalyan
hekimlerin eski belgeleri tekrar incelemesi ile kaplıca tedavisi tekrar
gündeme geldi ve bu konuda hızla yeni çalışmalar yapılmaya başlandı.[39]
19. ve 20. yüzyıllarda kaynak suları çeşitli yönlerden incelendi ve
doğru tıbbi kullanımları araştırılmaya başlandı.[40] Priessnitz ve Kneipp
balneoterapi ve hidroterapi ilkelerini geliştirdi. Hastalık çeşidine göre
mineral içeriği, sıcaklık değerleri farklı sular ve bunların yanı sıra çamur
banyoları, egzersizler, masaj ve diyet çeşitleri önerilmeye başlandı.[41]

Türklerde Kaplıca Tarihi

Kaplıca kelimesi Türkçede kapalı ılıca kelimelerinden türemiştir.
Roma İmparatorluğu’nda kaplıca manasında “thermae” kelimesi
kullanılmaktadır. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları tıpkı Roma
İmparatorluğu gibi kaplıca ve hamam geleneğini geliştirerek sürdürmüş
ve bulundukları yerlere yaymışlardır. Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’nde
çeşitli romatizmal ve cilt hastalıkları olan hastalar kaplıcalardan
faydalanmaktaydı.[42]
Osmanlılar döneminde romatizmal hastalıkların tedavisinde kaplıca
tedavisinin kullanılmasına örnek olarak: Sultan II. Abdülhamit döneminde
Maltepe Hastanesi doktorlarından, 35 yaşındaki kolağası Rıza Efendi’nin
kronik eklem romatizması hastası olduğu ve ilaç tedavisinden sonuç
alamadığı, kaplıcada günlük olarak yaptığı banyolardan sonra rahatladığı
ve romatizma ağrılarının azaldığı arşiv belgelerinde bildirilmektedir.
Kaplıca tedavilerinden sonra hareket ettirmekte zorlandığı belini bir
miktar doğrultarak değnek kullanmadan yürüyebildiği bildirilmiştir. [43]
38 Routh, Bhowmik, Parish, Witkowski, “Balneology, mineral water, and spas in historical
perspective.”, s. 551-554.
39 R. Palmer, “‘In this our lightye and learned tyme’: Italian baths in the era of the Renaissance.”,
Med Hist Suppl, 1990, C. 10, s. 14–22.
40 N.G. Coley, “Physicians, chemists and the analysis of mineral waters: ‘the most diﬃcult part
of chemistry’.” Med Hist Suppl, 1990, C. 10, s. 56–66.
41 R. van Wijk, “From the old towards the new Kneipp-cure [in Dutch].” Integraal, 1989, C. 4, s.
36–38.
42 M. Zeki Karagülle, “Geçmişten Günümüze Kaplıca”, termalspasaglik.com, http://www.
termalspasaglik.com/gecmisten-gunumuze-kaplica/(15 Mayıs 2019’da erişildi.)
43 BOA, İ. HUS, 11/91, 27 Şevval 1310 (14 Mayıs 1893).
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1918 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı hanedanından bir grup ile
birlikte Bohemya’da bulunan ünlü kaplıca Karlsbad’a böbrek rahatsızlığını
iyileştirmeye gitmiştir. Buradan çok etkilenmiş olacak ki, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında hazırlanan sağlık mevzuatında
kaplıcalara ve mineralli sulara özel bir bölüm oluşturulmasını sağlamıştır.
Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi Osmanlı Kaplıcası Yalova Termal’e
olan ilgisi büyüktür ve Karlsbad’a benzer yönleri bulunan Termal’in
modern bir kaplıca merkezine dönüştürülmesi için Fransa’dan Dr. Nihat
Reşat Belger’i Türkiye’ye çağırmıştır.[44] Ülkemizde çok sayıda doğal
kaplıca suyunun bulunması hem sağlık turizmi hem de kaplıca tedavisi
konusunda çeşitli araştırmalar yapılabilmesi açısından büyük bir şanstır.

Ankilozan Spondilitli Hastalarda
Etkinliğini Gösteren Bazı Çalışmalar

Kaplıca

Tedavilerinin

Çalışma 1: 120 AS’li hasta 3 ayrı gruba ayrılmıştır.

Gruplardan ikisi farklı kaplıca merkezlerinde 3 hafta boyunca kaplıca
tedavisi almış, egzersiz ve ilaç tedavisi görmüş. Kontrol grubuna ise sadece
ilaç ve egzersiz uygulanmış. Sonuç olarak kaplıca tedavisi gören grubun
ağrı, sabah tutukluğu, hareket kabiliyetlerinde ve genel iyilik hallerinde
kontrol grubuna göre belirgin iyileşme gösterdiği ve bu iyilik halinin 40
hafta kadar devam ettiği gözlenmiştir.[45]
Çalışma 2: 61 AS’li hasta 3 gruba ayrılmıştır. 1. gruptaki hastalar sadece
balneoterapi, 2. gruptaki hastalar balneoterapi ve NSAİD tedavisi almış.
3. gruptaki hastalar ise sadece NSAİD tedavisi almıştır. Sonuç olarak 6 ay
sonunda yapılan incelemelerde balneoterapi gören gruplar balneoterapi
görmeyen gruba göre sabah ve gece ağrıları, sabah tutukluğu, genel iyilik
hali ve muayeneler açısından belirgin iyileşme göstermiştir.[46]
Çalışma 3: 60 AS’li hasta rastgele 2 ayrı gruba ayrılmıştır. Bir grup 3
hafta boyunca balneoterapi görmüş ve egzersiz yapmıştır. Kontrol grubu
ise sadece egzersiz yapmıştır. Sonuç olarak balneoterapi gören grup 3.
44 M. Zeki Karagülle, “TÜRKİYE’DE AKADEMİK TERMAL TIP 70. YILINI KUTLUYOR!”,
kaplicalardernegi.com, http://www.kaplicalardernegi.com/yazi.asp, (15 Mayıs 2019’da
erişildi.)
45 A. van Tubergen, R. Landewé, D. van der Heijde, A. Hidding, N. Wolter, M. Asscher, A.
Falkenbach, E. Genth, H.G. Thè, S. van der Linden, “Combined spa-exercise therapy is eﬀective
in patients with ankylosing spondylitis: a randomized controlled trial.”, Arthritis Rheum., 2001,
C. 45 (5), s. 430-438.
46 M. Yurtkuran, A. Ay, Y. Karakoç, “Improvement of the clinical outcome in Ankylosing
spondylitis by balneotherapy.”, Joint Bone Spine, 2005, C. 72 (4), s. 303-308.
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haftanın sonunda ağrı, ﬁziki aktivite, dinçlik, genel iyilik hali ve birçok test
sonucunda kontrol grubuna oranla belirgin iyilik hali göstermiş, 24. hafta
sonunda da genel iyilik hali ve modiﬁye Schober testinde (bel hareket
esnekliğini gösteren) anlamlı derecede daha iyi sonuçlar göstermiştir.[47]
Çalışma 4: 28 AS’li hasta 3 hafta süreyle balneoterapi görmüş ve
hastalar balneoterapiden önce ve 1 ay sonra incelenmiştir. Sonuç olarak
balneoterapiden sonra semptomlarda, klinik bulgularda, akciğer fonksiyon
testlerinde ve hayat kalitesinde iyileşmeler olmuşsa da bulunan sonuçlar
anlamlı derecede farka yol açmamıştır. Geniş kapsamlı, uzun süreçte
yapılacak olan balneoterapi çalışmaları AS’de etkinliği konusunda daha
açıklayıcı olacaktır.[48]
Çalışma 5: 60 AS’li hasta iki gruba ayrılmıştır. Bir grup etanersept ilaç
tedavisi ile birlikte kaplıca tedavisi görmüş. Kontrol grubu ise sadece
etanersept ilaç tedavisi görmüş. Sonuç olarak kaplıca tedavisi gören
hasta grubunda sadece ilaç tedavisi gören gruba göre yaşam kalitesi ve
özürlülüklerde azalma yönünden tedaviye başlandıktan 3 ve 6 ay sonra
yapılan karşılaştırmalarda belirgin iyileşme gözlenmiştir.[49]
Çalışma 6: 30 TNF inhibitörleri ile en az 3 ay tedavi görmüş AS’li hasta
rastgele iki gruba ayrılmış. Bir grup TNF inhibitörü ilaç almış ve 10
seans kaplıca tedavisi görmüş. Kontrol grubu ise sadece TNF inhibitörü
ilaç almış. Sonuç olarak ilaç tedavisine ek kaplıca tedavisi gören grupta
kaplıca tedavisi sonrası ve 3 ile 6 aylık incelemelerde klinik açıdan belirgin
iyileşme gözlenmiştir.[50]

Tartışma ve Sonuç
Bir kronik iltihabi hastalık olan Ankilozan Spondilit’in teşhis ve tedavisinde
son dönemde önemli gelişmeler olmuştur. Kaplıca tedavisi ise geleneksel
olarak AS tedavisinde halen kullanımı devam eden bir yöntem olarak
47 L. Altan, U. Bingöl, M. Aslan, M. Yurtkuran, “The eﬀect of balneotherapy on patients with
ankylosing spondylitis.”, Scand J Rheumatol, 2006, C. 35 (4), s. 283-289.
48 K. Aydemir, F. Tok,F. Peker, I. Safaz, M.A. Taskaynatan, A. Ozgul, “The eﬀects of balneotherapy
on disease activity, functional status, pulmonary function and quality of life in patients with
ankylosing spondylitis.”, Acta Reumatol Port., 2010,C. 35 (5), s. 441-446.
49 M. Colina, G. Ciancio, R. Garavini, M. Conti, F. Trotta, M. Govoni, “Combination treatment
with etanercept and an intensive spa rehabilitation program in active ankylosing spondylitis.”,
Int J Immunopathol Pharmacol., 2009, C. 22 (4), s. 1125-1129.
50 L. Ciprian, A. Lo Nigro, M. Rizzo, A. Gava, R. Ramonda, L. Punzi, F. Cozzi, “The eﬀects of
combined spa therapy and rehabilitation on patients with ankylosing spondylitis being treated with
TNF inhibitors.”, Rheumatol Int., 2013, C. 33 (1), s. 241-245.
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etkinliği bilimsel çalışmalar ile ispatlanmış bir tedavi biçimidir. Ülkemizde
hem kaplıca tedavi olanaklarının yüksek olması hem de ankilozan
spondilit konusunda çalışan hekim ve araştırmacılarımızdan Yurtkuran
ve arkadaşları, Altan ve arkadaşları, Aydemir ve arkadaşları bu konuda
önemli bilimsel katkılarda bulunmuştur. Son yapılan çalışmalarda AS’nin
ilaç tedavisi konusunda biyolojik ilaçların devreye girmesine rağmen
kaplıca tedavisinin bu tedaviye eklenmesinin etkinliğini arttırdığı ve
sakatlığı önlediği ve uzun dönem faydasını koruduğu saptanmıştır.
Sonuç olarak AS gibi sakatlayıcı bir hastalığın teşhis ve tedavisinde
gelişmelere rağmen geleneksel bir tedavi yöntemi olan kaplıca tedavisinin
bu ilaç tedavilerine eklenmesinin etkinliği arttırması uzun dönem faydasını
koruması ve özürlülüğü önlemesi yönünden halen önemini koruyan bir
tedavi yöntemi olduğunu ispatlamıştır.
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Seçkin Bir Kişilik ve Hekim Prof. Dr. Nihat Reşat Belger
Abstract
In this presentation, I will introduce you Nihat Reşat Belger the founder of our
department, and has provided the development and spread of spa medicine in
our country and who has great services to our country in the foundation years,
both scientiﬁcally and politically and socially. Reşat Belger was born in Üsküdar
Paşalimanı in 1881. He studied medicine at Mekteb-i Tıbbiye Şahane between 18921900. After graduating from this school with the rank of captain, Belger started an
internship at Gülhane Hospital.[1] [2]

During his stay in Istanbul, Belger also dealt with plague cases. However,
the decision to exile him to Hijaz was taken and he was imprisoned for
participating in a strike.[3] Before going into exile, this decision was
cancelled by Abdulhamid II and sent to India for education in accordance
with the need to ﬁght plague.[4] Berger observed and contributed to
* Istanbul University Istanbul Medical Faculty Department of Medical Ecology and
Hydroclimatology
** Istanbul University Istanbul Medical Faculty Department of Medical Ecology and
Hydroclimatology

1 Archive of Istanbul Medical Faculty Deanery, Nihat Reşat Belger File
2 Archive of Istanbul University Rectorate, Nihat Reşat Belger File
3 Rengin Dramur, “50 Türk Hekimi Biyografyası”, İstanbul, 2003, p.50
4 Archive of Istanbul University Rectorate, Nihat Reşat Belger File
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research on plague and vaccination. Then he returned to the country with
his knowledge and experience.[5] In 1903, Belger received a letter from
his friend when he was suﬀering from salary shortages and planning to
return. According to this letter,
his friend stated that the salary
problem could not be solved
and that some people were
plotting against him. Also, he
stated that if he returned to
Istanbul, his position could be
changed, and he could be sent
to Basra.[6]
However, while working at
the Beirut Military Hospital
in 1903, he was arrested for
joining the Jön Turks and
escaped to Paris before being
exiled.[7] After studying at the
Faculty of Medicine at Paris for
a while, he started working as
an assistant in various services.
He worked on neurology
and psychotherapy, studied
gastroenterology education[8]
and prepared his thesis on early
detection of gastric cancer with
new methods and this thesis
was accepted.[9] After the 2nd
Constitutional
Monarchy,
which was announced in 1908,
he returned to Istanbul with

Image: Prof. Dr. Nihad Reşat Belger.
Ünaydın, R.E.: Atatürk’ün Hastalığı.
Prof. Dr. Nihad Reşat Belger’le mülakat. Türk
Tarih Kurumu Yayını. Ankara 1959.

5 Rengin Dramur, “50 Türk Hekimi Biyografyası”, İstanbul, 2003, p.50.
6 A letter from Reşat Berger’s friend, 1903.
7 Nihat Reşat Belger, “Hal Tercümem”, Istanbul Medical Faculty Deontology and Medical
History Department Archive, Nihat Reşat Belger File
8 Nihat Reşat Belger, “Tahsil Hayatımda Elde Etmeye Muvaﬀak Olduğum İlmi Ünvanlar”, Archive
of Istanbul University Rectorate, Nihat Reşat Belger File
9 Nihat Reşat Belger, “Hal Tercümem”, Istanbul Medical Faculty Deontology and Medical
History Department Archive, Nihat Reşat Belger File
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Jön Turks and participated in various activities and conferences.[10] He
joined Prince Sabahattin’s team here. However, he was forced to return to
Paris because of the pressure of Ittihat and Terakki government.[11]
During the years of the national war and his stay in Paris, he began to
carry out various activities in order to explain the justiﬁcation of the
national war and to announce the massacres and injustices during the
occupation.[12] In the meantime, Berger published the secret report on
what the Greek army did during the occupation. In order to expand
his work, he established an intelligence oﬃce in Paris, where he began
to publish the magazine Echo de l’Orient.[13] In 1920, he was sent to
the London Conference as a consultant by the Ankara government. He
succeeded to impress the delegates with his speeches there.[14] As a semioﬃcial representative of Ankara, he contributed greatly to the signing
of the Ankara Treaty, which caused the France to withdraw from the
southeast.[15] He attended to the Lausanne Conference as an advisor and
interpreter for the delegation.[16]
After the foundation of the Republic of Turkey, he went to France
and Egypt and started to work as a physician there. Between 193436, he worked as the chief of Gastroenterology service at Paris Cochin
Hospital[17] and between 1930-1936 he worked as a consultant physician
at Plombieres Thermal Springs.[18] In 1936, he was recalled by Atatürk,
appointed as the director of Yalova Thermal Springs and contributed
to the development of Yalova thermal springs and the spread of spa

10 Ahmet Bedevi Kuran, “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde İnkılap
Hareketleri”, İstanbul, 1959.
11 Edip Kızıldağlı, “Prof.Dr. Nihat Reşat Belger’in Anıları”, Dirim Dergisi, Sayı:56, 1981, p. 171173.
12 Ahmet Bedevi Kuran, “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde İnkılap
Hareketleri”, İstanbul, 1959.
13 Rengin Dramur, “50 Türk Hekimi Biyografyası”, İstanbul, 2003, p.51.
14 Ahmet Bedevi Kuran, “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde İnkılap
Hareketleri”, İstanbul, 1959.
15 Rengin Dramur, “50 Türk Hekimi Biyografyası”, İstanbul, 2003, p.51.
16 Nihat Reşat Belger, “Hal Tercümem”, Istanbul Medical Faculty Deontology and Medical
History Department Archive, Nihat Reşat Belger File
17 Nihat Reşat Belger, “Hal Tercümem”, Istanbul Medical Faculty Deontology and Medical
History Department Archive, Nihat Reşat Belger File
18 Nihat Reşat Belger, “Yahya Kemal’in Hastalığı”, Yahya kemal Enstitüsü Mecmuası, İstanbul,
1959, p.117.
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medicine.[19] Atatürk was diagnosed with cirrhosis for the ﬁrst time by
him and Berger was Atatürk’s personal physician until his death.[20] With
the will of Atatürk, the chair of Hydroclimatology in Istanbul Medical
Faculty was established in 1938. Reşat Belger was appointed as the
chairman of the department and fulﬁlled this duty until 1950.[21]
Reşat Belger’s political life began with the candidacy of Democratic
Party in the 1950 elections.[22] He was elected as a deputy in Istanbul
and then served as Minister of Health and Social Welfare.[23] However,
Belger is forced to resign from the ministry because of an undersecretary
problem and continued his political life as a deputy.[24] After the 1960
revolution, he served as a founding council member for a while. Belger’s
services also included the presidency of Turkish Red Crescent, the vice
presidency of Red Cross Society, the establishment of a blood bank, and
the improvement of the conditions of state hospitals.[25] Additionally,
he received an honorary doctorate from Sorbonne University in Paris,
the Legion d’Honneur Commendeur from the French government and
became the third Turkish scientist elected as a member of the National
Academy of Medicine in Paris.[26] Resat Belger continued his services to
our country and died in 1961 when he was a founding member of the
council.[27]
Prof. Dr. Nihat Reşat Belger was a person who made great contributions
to the country in terms of professional, scientiﬁc, political and social
aspects with his colorful, prudent and intellectual personality during the
critical years of the collapsing of Ottoman Empire and the establishment
of the Republic of Turkey. Department of Medical Ecology and
Hydroclimatology, which he founded, continues to serve and educate
people for scientiﬁc and social development of spa medicine in our
country. Thank you for listening to me.
19 Rengin Dramur, “50 Türk Hekimi Biyografyası”, İstanbul, 2003, p.52.
20 Ruşen Eşref Ünaydın. “Atatürk’ün Hastalığı Prof.Dr. Nihat Reşat Belgerle Mülakat”, Ankara,
1959, p.6.
21 Archive of Istanbul Medical Faculty Deanery, Nihat Reşat Belger File
22 Archive of Istanbul University Rectorate, Nihat Reşat Belger File.
23 Altan Öymen. “Değişim Yılları”, İstanbul, 2004, p.453.
24 “Dr. Nihat Reşat’ın Beyanatı-İstifamın Sebebi Prensip Meselesidir”, Akşam, 22 September
1950.
25 Rengin Dramur. “50 Türk Hekimi Biyografyası”, İstanbul, 2003, p.52
26 Rengin Dramur. “50 Türk Hekimi Biyografyası”, İstanbul, 2003, p.52.
27 “Nihat Reşat’ın Cenazesi Yarın Kaldırılacak”, Cumhuriyet, 01 October 1961, p.1,5.
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DIE ‚SOMMERFRISCHEN‘ DES NERVENARZTES
UND KINDERBUCH-AUTORS DR. HEINRICH
HOFFMANN IN TABARZ – FALLSTUDIE ÜBER DIE
WANDLUNGEN EINES KURORTES IN THÜRINGEN/
MITTELDEUTSCHLAND
Ingrid Kästner*
Asabiye Hekimi ve Çocuk Kitabı Yazarı Dr. Heinrich Hoﬀmann‘ın
(1809-1894) Tabarz’da (Thüringen) “Yaz Tazelenmesi“
Özet
19. yy.’da Almanya’nın zengin kesimi, „yaz tazeliği“ dedikleri, tıbbi uygulamalar
da yapılan bir sayﬁye yerine seyahat ederlerdi. Thüringen’de Tabarz kür yerinin
konukları içinde, Türkçede „saçı başı dağınık çocuk“ olarak dünyaca tanınmış
„Der Struwwelpeter“ kitabının yazarı, Asabiye hekimi Dr. Heinrich Hoﬀmann da
vardı. O, bir çok kez Tabarz’da kalmış, oradaki sevilesi tabiatı, temiz havayı ve kür
yerine dahil olan su kaynağını çok beğenmişti. Bildiride „yaz tazeliği” kavramına
bir giriş ve kür yerinin ünlü misaﬁri Dr. Heinrich Hoﬀmann tanıtıldıktan sonra,
Tabarz’ın 19. yy.‘da konuklarına nasıl bir ortam sağladığı anlatılacaktır. Sonrasında
„yaz tazeliği” amacı ile „kür yeri“ne gitmenin, 20. yüzyıldaki sosyal değişimler ve
tıbbi ilerlemelerle nasıl bir turizm ve modern rehabilitasyon merkezi haline geldiği
gösterilecektir.

1. Einführung

Dieser Beitrag über den Kurort Bad Tabarz ist eine Fallstudie, sozusagen
pars pro toto, über die notwendig gewordenen Wandlungen eines
Kurortes in Abhängigkeit von den natürlichen Ressourcen und den
* Prof. Dr. med, Karl- Sudhoﬀ Institute for the History of Medicine and the Sciences University of
Leipzig. Head of the Committee “European Scientiﬁc Relations” of the Academy of Non- Proﬁt
Sciences in Erfurt-GERMANY
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historischen Entwicklungen auf gesellschaftlichem und medizinischem
Gebiet. Auch andere Kurorte, die nicht über ein unversiegbares Reservoir
natürlicher Quellen verfügen, wie dies z.B. in Karlsbad, Marienbad oder
Bad Elster der Fall ist, mussten sich in den vergangenen Jahrzehnten
veränderten natürlichen Bedingungen sowie gesellschaftlichen und
medizinischen Ansprüchen anpassen.
Nach einer Skizze über das Bäderwesen, speziell in Deutschland, und
der Erklärung des Begriﬀes ‚Sommerfrische‘, eines im 19. Jahrhundert
in Deutschland typischen kürzeren oder längeren Sommeraufenthaltes,
wird auf die Bedeutung des Wassers für das Kur- und Bäderwesen
eingegangen und schließlich auf die Geschichte von Bad Tabarz, seine
historischen Veränderungen und seine gegenwärtigen Möglichkeiten als
Heilbad.

2.

Badewesen und Heilbäder in Deutschland

Als ‚Kurorte‘ oder ‚Heilbäder‘ bezeichnet man in Deutschland Orte, die
aufgrund ihrer natürlichen Voraussetzungen der Gesundheitsförderung
dienen und Maßnahmen für die Prophylaxe und/oder die Therapie von
Gesundheitsstörungen und Krankheiten anbieten. Während ‚Kurort‘ eine
übergeordnete Bezeichnung ist, die nach Prüfung von Voraussetzungen
als Prädikat verliehen wird, spricht man dann, wenn für Erholung und
Therapie vor allem das Wasser genutzt wird, von Heilbädern. Auch hier
gibt es Unterschiede, je nach den natürlichen Voraussetzungen bzw.
der Art, in der Wasser angewendet wird. So kennen wir Seeheilbäder,
Moorheilbäder, Mineral- und Soleheilbäder oder Kneipp-Kurorte.
Seit frühesten Zeiten hatte Wasser, oft in Verbindung mit religiösen
Vorstellungen und Riten, eine Rolle bei der Behandlung von
Krankheiten gespielt,[1] doch erst seit dem 16. Jahrhundert begann
man genauer zu fragen, was es mit der Heilkraft des Wassers auf sich
habe. Dem Naturforscher und Chemiker Robert Boyle (1627–1691),
der die Wässer in vier Klassen (saures, schwefelhaltiges, eisenhaltiges
und salzhaltiges Wasser) eingeteilt hatte,[2] folgten zahlreiche Ärzte,
Apotheker und Chemiker mit der Untersuchung der Heilquellen.
So der berühmte Hallenser Professor Friedrich Hoﬀmann (1660–
1 Siehe dazu Belinda Heathcote: Healing Waters and Holy Wells. In: Arin Namal, Aysegül Demirhan
Erdemir, Bozena Plonka-Syroka (Eds.): Saglik ve Su Kültürü / Gesundheit und Wasserkultur. Spa-Kultur
in Europa, II. Beiträge der Tagung in Bursa/Türkei vom 7.-8. Juni 2012. Istanbul 2014, S. 99-106.
2 Zur Anwendung der salzhaltigen Wässer siehe Hans-Henning Walter: Der salzige Jungbrunnen.
Geschichte der deutschen Soleheilbäder. Freiberg: Drei Birken Verlag 2006.
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1742)[3] oder Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836), ein typischer
Vertreter der Medizin der Aufklärung und einer der Ärzte Goethes.[4]
Die Medizin der Aufklärung des 18. Jahrhunderts mit ihrem zentralen
Anliegen der Krankheitsprävention propagierte eine vernünftige,
gesunde Lebensführung. Dazu zählte auch die Anwendung von
Wasser – ganz im Sinne von Jean-Jacques Rousseaus (1712–1778)
Forderung „Zurück zur Natur“. Erste umfassende Schriften über
Heilquellen und Heilbäder stammen vom Berliner Arzt Friedrich
Wilhelm Vetter (1799–1843)[5] und von Julius Braun (1821–1878)[6],
dem Badearzt von Oynhausen, wo man eine Thermalquelle
erbohrt und daraufhin eine Stadt als Kurbad gegründet hatte.
Erste moderne Kurorte waren im 18. Jahrhundert in Belgien (Spa) und
in England (z.B. Bath, Brighton oder Harrogate) entstanden, wobei die
Heilwirkung von Meerwasser im Vordergrund stand. Im 19. Jahrhundert
folgten die Ostseebäder (Heiligendamm), die an Heilquellen reichen
Kurorte in Böhmen (Karlsbad, Marienbad, Franzensbad), in Österreich
(Bad Ischl) und Südtirol (Meran) oder die Bäder in Russland am
Schwarzen Meer (Sotschi) bzw. auf der Krim (Jalta, Feodossija).
Neben den kulturellen und medizinischen Bedingungen[7] trug der sich
entwickelnde Tourismus, das Reisen zum Vergnügen, dazu bei, dass in
Europa im 18. und 19. Jahrhundert eine große Zahl von Bädern bzw.
Badeorten entstand. Welchen Zuspruchs sich diese erfreuten, zeigt
der Umstand, dass um1800 das englische Bath, damals das größte Bad
Europas, im Winterhalbjahr (das war die Saison) von etwa 8000 Kurgästen
besucht wurde. Zu dieser Zeit gehörten die meisten Besucher der
Badeorte zur gesellschaftlichen Oberschicht. Spezielle Badeärzte sorgten
sich um die Gäste, unter denen sich viele Patienten mit „Nervenleiden“
befanden. Augustus Bozzi-Granville (1783–1872), ein Mailänder Arzt mit
Praxis in London, traf in den deutschen Bädern vor allem Hypochonder
und schreibt z.B. vom Sauerbrunnen in Teinach (Württemberg), dieser
3 August Hirsch: Geschichte der medizinischen Wissenschaften in Deutschland. München und Leipzig:
Oldenbourg 1893 (Reprint 1966 bei Olms Hildesheim und Johnson Reprint Corp. New York), S. 238.
4 Christoph Wilhelm Hufeland: Praktische Uebersicht der vorzüglichsten Heilquellen Teutschlands nach
eignen Erfarungen. Berlin: G. Reimer 1820.
5 Friedrich Wilhelm August Vetter: Theoretisch-praktisches Handbuch der Heilquellenlehre. 2 Bde, Berlin
u Wien: Gerold 1838.
6 Julius Braun: Systematisches Lehrbuch der Balneotherapie. Berlin: Enslin 1873.
7 Gerhard Rudolph: Die kulturgeschichtlichen und medizinischen Wurzeln des Bäderwesens. In: Zwei
Beiträge zur Geschichte der Balneologie. Kassel: Verlag Hans Meister KG 1982 (= Schriftenreihe des
Deutschen Bäderverbandes e. V.; Heft 45), S. 7-30.
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solle nicht nur bei Gicht und Rheumatismus, sondern auch „für die Cur
von Irren […] und anderen dieser Patientenschicht, wie Hypochonder
und Melancholiker“[8] geeignet sein. Interessante Schilderungen des
Badebetriebes ﬁnden sich auch in der schöngeistigen Literatur, am
eindrücklichsten wohl bei der englischen Schriftstellerin Jane Austen
(1775–1815). Jane Austen lebte zwischen 1801 und 1806 in Bath, das im
18. Jahrhundert nicht nur zum größten Badeort Europas, sondern auch
der Modekurort für Adel und Großbürgertum geworden war.[9] Zwei
Romane Austens – Persuasion und Northanger Abbey (1817 posthum
erschienen) – handeln größtenteils in Bath und beschreiben detailliert
das dortige soziokulturelle Leben: Kurgäste, Krankheiten, Therapien,
das soziale Umfeld und das vielfältige gesellschaftliche Leben.[10]
Doch die mondänen Kurorte mit Sanatorien, Luxushotels und
Spielcasinos waren vor allem Treﬀpunkt der ‚besseren Gesellschaft‘,
des Adels und wohlhabenden Bürgertums. Das städtische Proletariat,
das kaum Geld und auch nur am Sonntag arbeitsfrei hatte, konnte
nicht verreisen oder sich eine teure Hotelübernachtung leisten, sondern
bestenfalls Gaststätten am Stadtrand aufsuchen. Diese warben mit
dem Angebot: „Hier können Familien Kaﬀee kochen“. Der Volksmund
machte aus der Not eine Tugend; so hieß es in Berlin:
Meinetwegen kann jetzt ganz Berlin
Fort in ein Seebad gehn; Ich bleibe hier,
denn in Berlin und rundherum
ist’s auch ganz schön.
Gelegenheiten “zum Kaﬀekochen für Familien“, aber auch
Kureinrichtungen für eine städtische Mittelschicht entstanden sogar vor
den Toren von Großstädten, wie Bad Lausick im Norden von Leipzig.[11]
Die gesellschaftliche Mittelschicht konnte es sich zwar leisten zu
verreisen, doch nicht jeder konnte oder wollte einen der teuren
8 Zit. nach Edward Shorter: Geschichte der Psychiatrie. Berlin: Alexander Fest Verlag 1999, S. 46.
9

Deidre Le Faye: Jane Austen und ihre Zeit. Berlin: Nicolai 2002.

10 Vgl. dazu Uta Kästner: Die Georgianische Badekultur im Spiegel der Romane von Jane Austen. In: Arin
Namal, Aysegül Demirhan Erdemir, Bozena Plonka-Syroka (Eds.): Saglik ve Su Kültürü / Gesundheit und
Wasserkultur. Spa-Kultur in Europa, II. Beiträge der Tagung in Bursa/Türkei vom 7.-8. Juni 2012. Istanbul
2014, S. 115-125.
11 Ingrid Kästner: Bad Lausick in Sachsen – Zwei Jahrhunderte Kurbetrieb vor den Toren der Großstadt
Leipzig. In: Historia kultury uzdrowiskowej w Europie. Tom I. Wroclaw: Oﬁcyna Wydawnicza Arboretum
2012, S. 65-78.

418

DIE ‚SOMMERFRISCHEN‘ DES NERVENARZTES UND KINDERBUCH-AUTORS DR. HEINRICH HOFFMANN IN
TABARZ – FALLSTUDIE ÜBER DIE WANDLUNGEN EINES KURORTES IN THÜRINGEN/MITTELDEUTSCHLANDÜ“
INGRİD KÄSTNER

und noblen Badeorte aufsuchen. Über den erholsamen Aufenthalt
im Sommer, die ‚Sommerfrische‘, wissen wir aus Briefen und
Aufzeichnungen von Gästen, zu denen auch Schriftsteller wie Theodor
Fontane (1819–1898) oder der Nervenarzt und Kinderbuch-Autor Dr.
Heinrich Hoﬀmann (1809–1894) gehörten. Seine Vorstellung von einer
idealen ‚Sommerfrische‘ beschreibt der alte Theodor Fontane, der sich
mehrfach lobend über Thüringen und speziell Tabarz geäußert hatte, in
einem Brief aus Karlsbad an seinen Sohn:
Schweiz, Italien, Paris muss man gesehen haben, das ist man sich
schuldig […]; aber das vergnügliche Reisen, von dem man menschlich
was hat,
liegt doch woanders.
Stille Plätze, wenig Menschen, ein Buch, ein Abendspaziergang über die
Wiese, mit anderen Worten die kleine Lehrersommerfrische.[12]
Neben den großen Kur- und Badeorten, den Seebädern und
Thermalbädern, entstanden in landschaftlich schöner Lage, so auch in
den Mittelgebirgen, zahlreiche Erholungsorte, in denen die natürlichen
Voraussetzungen sehr unterschiedlich waren, für deren Einwohner aber
oft Tourismus und das Angebot verschiedener medizinischer Kuren
zum Haupterwerbszweig wurden. Damit kommen wir nach Thüringen
zu Bad Tabarz und dessen Wandlungen in der Geschichte.

2. Bad Tabarz: Lage und natürliche Voraussetzungen für Erholung
und Kur

Bundesländer. Zentral das Land Thüringen mit Bad
Tabarz

12 Theodor Fontane: Jenseits von Havel und Spree. Reisebriefe. Hg. von Gotthard Erler. Berlin: Rütten &
Loenig 1984, S. 331-333 (Brief aus Karlsbad, Hotel Stadt Moskau, 29. August 1898), hier S. 331.
Vgl. auch Ingrid Kästner: „Man hat Ruhe und frische Luft und diese beiden Dinge wirken wie Wunder …“
– Die Kurreisen des Schriftstellers Theodor Fontane (1819-1898). In: Kultury uzdrowiskowa na Dolnym
Śląsku w kontekście europejskim. Tom I. Wrocław: Quaestio 2013, S. 167-176.
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Die Kleinstadt Tabarz, die sich seit März 2017 oﬃziell Bad Tabarz
nennen darf, ist ein Luftkurort, seit dem Jahr 2001 staatlich anerkannter
Kneipp-Kurort und seit 2016 Kneipp-Heilbad.[13] Der ursprüngliche
Name‚ Tanvurt‘ (1109 erstmals erwähnt), was Tannfurt bedeutet,
weist auf eine Furt hin, einen seichten Flussübergang im Tannenwald.
Als Luftkurort ist die Gemeinde Tabarz durch ihre ausgezeichnete Lage
prädestiniert: Im nordwestlichen Thüringer Wald (Abb. 1), dem grünen
Herzen Deutschlands gelegen, am Fuße des 916,5 m hohen Großen
Inselsberg, ﬂießen in den umgebenden Wäldern mehrere Quellen (Abb.
2) zum kleinen Fluss Laucha zusammen. Das gesamte Waldgebiet um
den Großen Inselsberg steht unter Naturschutz (Abb. 3).

Abb. 2: Eine der Quellen im Lauchagrund (Foto © Kästner)

13 Namensgeber des medizinischen Kneipp-Verfahrens ist der römisch-katholische Pfarrer Sebastian
Kneipp (1821-1897) aus Bayern, der als Naturheilkundler und Hydrotherapeut die Kaltwassertherapie
populär machte.
Siehe zu Kneipp: Joachim Früchte: Kneipp, Sebastian. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 12,
Berlin: Duncker & Humblot 1980, S. 174-175.
Bernhard Uehleke: Kneipp, Sebastian. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang
Wegner (Eds.): Enzyklopädie Medizingeschichte. Berlin / New York: De Gruyter 2005, S. 766.
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Der romantische Lauchagrund mit bizarren Felsen und altem Baumbestand
war bereits im 19. Jahrhundert eine beliebte Wandergegend. Hier verläuft
auch der bekannteste Wanderweg Thüringens, der Rennsteig (Abb. 4).

Abb. 3: Die gesamte Gegend mit seltenen Pﬂanzen und Tieren in den alten Wäldern steht
unter Naturschutz (Fotos © Kästner)

Abb. 4: Steinerne Wegzeichen. Links Grenzstein des Herzogtums Sachsen-Weimar
von 1606, rechts Kennzeichnung „R“ zur Markierung des Rennsteiges, eines alten
Wanderweges im Thüringer Wald (Fotos © Kästner)
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1. Das Kur- und Badewesen in Bad Tabarz
Zahlreiche historische Voraussetzungen führten im 19. Jahrhundert
in Europa zur Entstehung eines ‚Kur- und Bäderwesens‘ mit Hotels,
Trinkhallen, Musikpavillons und nicht zuletzt den Möglichkeiten, ärztliche
Verschreibungen auszuführen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
entwickelte sich im Zuge der fachlichen Diﬀerenzierung der Medizin
auch das Spezialgebiet der Balneologie, zudem gab es im Deutschen
Reich seit Ende des 19. Jahrhunderts nach den sozialen Reformen unter
Reichskanzler Otto von Bismarck (1815–1898) für jeden Arbeitnehmer ein
Recht auf eine Kur. Zugleich wurde jedoch eine medizinische Indikation
notwendige Voraussetzung für die Finanzierung der Kur durch die
Krankenkassen. Diesen Bedingungen passten sich die Orte an. In der
Therapie spielte vor allem das Wasser eine große Rolle – es wurde exzessiv
in Bade- und Trinkkuren angewandt und nach individueller ärztlicher
Verordnung getrunken, womit ‚Badeorte‘ entstanden, in denen kaum oder
nicht mehr im Sinne des Wortes ‚gebadet‘, sondern in speziellen Trinkund Wandelhallen Mineralwasser getrunken wurde. In den meisten Fällen
waren aber Erholung und angenehme Gesellschaft in schöner Umgebung
eher als das Wasser die eigentlichen Therapeutika. Der berühmte Wilhelm
Heinrich Erb (1840–1921), einer der Begründer der Neurologie als
eigenständige medizinische Disziplin, musste noch 1901 bekennen, dass
sich Hydrotherapie zwar oft bei seinen Patienten als nützlich erweise, aber
das Wissen über die Wirkungen der physikalischen Therapie noch rein
hypothetisch sei und man sich bei der Anwendung solcher Methoden in
einem „Meer des Irrthums“ beﬁnde.[14]
In Tabarz waren durch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert die
ursprünglichen Erwerbszweige Bergbau, Leineweberei und Fuhrgewerbe
zum Erliegen gekommen. Nur noch der Fremdenverkehr sicherte nach 1875
den Bewohnern eine – wenn auch bescheidene – Existenz. Da die Gegend
ideal zum Wandern war und wegen der ausgedehnten Wälder und des
milden Klimas vor allem als Luftkurort bekannt wurde, entstanden für die
Gäste nun Pensionen, Hotels und Badeanstalten. (Abb. 5) Um Wasserkuren
anbieten zu können, erschloss man die Arenarisquelle im Lauchagrund.
Leider sind die meisten der schönen alten Villen und Pensionen nach 1990
(nach der Vereinigung von BRD und DDR) nicht restauriert worden, dafür
sind gesichtslose moderne Bauten als Hotels und Rehabilitationskliniken
14 W[ilhelm] Erb: Bemerkungen zur Balneologie und physikalisch-diätetischen Behandlung der
Nervenleiden. In: Sammlung Klinischer Vorträge, N. F. Nr. 321. Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1901,
S. 635-652.
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entstanden. Oft musste dafür auch alter Baumbestand weichen. Reaktiviert
wurde aber die vorübergehend fast versiegte Quelle, die nun Teil der
Kneipp-Kuranlage ist. (Abb. 6)

Abb. 5: Hôtel zur Post und Cramers Badeanstalt (um 1900). Postkarte (Privatbesitz)

Abb. 6: Eingang zur Arenarisquelle in Tabarz (Foto: © Kästner)
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Man bemühte sich, auch denjenigen Gästen, die ohne medizinische
Indikation und nur zum Wandern oder zur Erholung nach Tabarz kamen,
verschiedene Attraktionen zu bieten. 1778 hatte man bei der Suche
nach Kupferschiefer in der Nähe von Tabarz eine große Gipslagerstätte
und 1784 eine der größten und schönsten Gipskristalldrusen Europas
mit einem Durchmesser von etwa zehn Metern entdeckt. Sie war mit
farblosen und durchsichtigen Gipskristallen (‚Marienglas‘) ausgekleidet.
Nachdem der Gipsabbau 1903 eingestellt worden war, stand die Höhle
mit der Kristallgrotte, die als geologisches Naturdenkmal geschützt ist, für
Touristen oﬀen.[15] In jedem Jahr kommen mehr als 70.000 Besucher, um
die Schauhöhle zu besichtigen. Doch neben allen Naturschönheiten wirbt
man auch mit den berühmten Gästen, die seit dem 19. Jahrhundert nach
Tabarz kamen.
2. Dr. Heinrich Hoﬀmann in Tabarz und der ‚Struwwelpeter‘ als heutige
Werbeﬁgur

Der Psychiater und Kinderbuch-Autor Dr. Heinrich Hoﬀmann, der
von 1851 bis zu seiner Pensionierung 1888 Direktor der städtischen
Nervenheilanstalt (Anstalt für Irre und Epileptische) in Frankfurt
am Main war,[16] ist der berühmteste Kurgast von Tabarz. (Abb. 6)
Von 1884 bis 1894 verbrachte er seine ‚Sommerfrischen‘ in Tabarz.
Dr. Hoﬀmann gilt als erster Vertreter der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Zudem verfasste er unter Pseudonymen Gedichte, Erzählungen
und Kinderbücher. Bescheiden nannte er sich selbst einen
‚Gelegenheitsversemacher‘ (was bedeutet, er sei jemand, der nur
gelegentlich Verse macht).
Berühmt wurde Hoﬀmanns Struwwelpeter, den er selbst illustriert und
seinem Sohn 1844 zu Weihnachten geschenkt hatte. Im Jahr 1845 erstmals
gedruckt unter dem Pseudonym ‚Reimerich Kinderlieb‘, ist das Buch in
unzähligen unveränderten Auﬂagen (Abb. 7), Übersetzungen in fast alle
Sprachen, in diversen Parodien erschienen und auch verﬁlmt worden.[17]

15 Ulrich Völkel: Höhlen, Grotten, Schaubergwerke in Thüringen: Eine Wanderung unter Tage, über Tage,
aber nicht alltäglich. Ilmenau: RhinoVerlag 2007, hier S. 39.
16 Jost Benedum: Hoffmann, Heinrich. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 9, Berlin: Duncker
& Humblot 1972, S. 423-424.
17 Walter Sauer: Der Struwwelpeter und sein Schöpfer Dr. Heinrich Hoffmann. Bibliographie der
Sekundärliteratur. Neckarsteinach: Ed. Tintenfass 2003.
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Abb. 6: Dr. med. Heinrich Hoﬀmann (1804–1894)
Lithograﬁe (1883) von Valentin Schertle (im Besitz des HMF).
© Historisches Museum Frankfurt (Sign. HMF C07300)

Abb. 7: Titelblatt des Buches Der Struwwelpeter von Heinrich Hoﬀmann
(unveränderte Ausgabe im Kinderbuchverlag Berlin 1967)
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Der ‚Struwwelpeter‘ (hochdeutsch Strubbelpeter wegen seines
ungekämmten, strubbeligen, struppigen Haares) ist eines der ‚bösen Kinder‘
im Buch, deren Unfolgsamkeit drastisch bestraft wird: Der Struwwelpeter
wird ausgelacht, weil er sich nicht die Haare kämmen und die Fingernägel
schneiden lässt („Pfui, ruft da ein jeder, garstger Stuwwelpeter!“), dem
Daumenlutscher Konrad wird der Daumen abgeschnitten, das Paulinchen
spielt trotz Warnung mit den Zündhölzern und verbrennt zu Asche,
Hans Guck-in-die-Luft achtet nicht auf den Weg und fällt ins Wasser,
der Suppenkasper, der seine Suppe nicht essen will, wird immer dünner
und verhungert … Heute würden solche grausamen Geschichten als
pädagogisch nicht vertretbar angesehen, doch erfreuten und erfreuen sie
sich wie die Bildergeschichten von den beiden bösen Buben Max und Moritz
von Wilhelm Busch (1832-1908) großer Beliebtheit. In der Ankündigung
einer Ausstellung Der Struwwelpeter in der Ludwiggalerie von Schloss
Oberhausen (vom 22. September 2019 bis zum 12. Januar 2020) heißt es
dazu: „Mit seinem erzählenden Bilderbuch erschaﬀt Hoﬀmann ein Werk,
das seine Leser bis heute fasziniert und zugleich erschaudern lässt.“[18]

Abb. 6: Tafel auf einem Gedenkstein für den Arzt und Autor des „Struwwelpeter“ in Bad
Tabarz (Foto © Kästner)
18 Siehe https://www.ludwiggalerie.de/de/ausstellungen/vorschau/ (Zugriff 06.09.2019)
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Der Ort Tabarz, wo Dr. Heinrich Hoﬀmann zehn Jahre lang immer
seine ‚Sommerfrische‘ verbrachte, benutzt heute die unfolgsamen
Kindergestalten aus Heinrich Hoﬀmanns Buch als Werbeﬁguren. Der
Struwwelpeter begegnet einem überall, sogar in einem speziellen Park
mit lebensgroßen Holzﬁguren, in denen die Struwwelpeter-Geschichten
erzählt werden.

Abb. 7: Wegweiser zum Struwwelpeter-Park (Foto © Kästner)

Bad Tabarz wirbt mit seinen natürlichen geographischen und klimatischen
Vorzügen, mit seinen schönen Kuranlagen, darunter einem RhododendronPark, aber auch mit bekannten Gästen, die früher hier zur Erholung
bzw. Kur oder ‚Sommerfrische‘ weilten. Zwar ist Heinrich Hoﬀmann
am bekanntesten, doch auch an andere Gäste wird erinnert, z.B. an den
berühmten Physiker Max Planck (1858-1947).

Abb. 8: Tafel zur Erinnerung an den
Nobelpreisträger für Physik Max Planck (Foto © Kästner)
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Vom alten Tabarz ist wenig geblieben, doch gibt es inzwischen zahlreiche
moderne Hotels und Tagungszentren, Rehabilitations-Kliniken, Aqua- und
Saunawelt, Wellness und Fitness. Das folgt einem allgemeinen Trend, mit
dem sich Tabarz wie viele Kurorte ‚neu erﬁnden‘ musste.
Resümee:

So wie anderen Kurorten in Mitteldeutschland ist es Bad Tabarz in
Thüringen gelungen, sich den neuen Anforderungen an einen modernen
Kur- und Badeort anzupassen, wobei auch die kulturhistorischen
Traditionen genutzt werden, um die Attraktivität für Patienten, die
mit medizinischer Indikation in die Kliniken kommen, aber auch
für Touristen zu erhöhen, die zum Wandern oder einfach nur zur
Erholung – im Sinne einer ‚Sommerfrische‘ – nach Bad Tabarz kommen.
Nach fast 150 Jahren Fremdenverkehrs- und Kurgeschichte will Bad Tabarz
unter dem programmatischen Motto „Sommerfrische am Inselsberg“
wieder an seine Glanzzeit, an die ‚Goldenen Zeiten‘ des Kurortes
anknüpfen, als berühmte Gäste wie Theodor Fontane, Heinrich Hoﬀmann
oder Max Planck hier ihre ‚Sommerfrische‘ verbrachten.
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POLISH MINERAL WATER SPRINGS
THAT LOST OUT TO CRUDE OIL SOURCES
Jarosław Kita*
Polskie źródła mineralne, które przegrały z ropą naftową
Streszczenie
W XIX w. na ziemiach polskich podejmowano działania zmierzające do rozwoju
krajowych uzdrowisk. Podejmowano wiele poszukiwań, których zamierzeniem
miało być odnalezienie nowych ujęć źródeł mineralnych. Szczególnie wiele wód
mineralnych odkryto na terenie Galicji, znajdującej się w XIX w. pod zaborem
austriackim. Właściciele miejscowości z odkrytymi źródłami wód mineralnych
zaczęli inwestować w infrastrukturę uzdrowiskową. Zakładano niewielkie lokalne
uzdrowiska, które miały zwiększyć dochody właścicieli majątków ziemskich.
Jednak od lat 60. XIX w. w związku z podjętymi poszukiwaniami oleju skalnego,
jak nazywano wówczas ropę naftową, pojawiło się inne źródło dochodów.
Odwierty prowadzone podczas poszukiwania ropy niejednokrotnie powodowały,
iż wody mineralne zanikały. W innych wypadkach właściciele terenów, na których
występowała ropa naftowa i wody mineralne, z czasem wybierali prowadzenie
dalszych inwestycji związanych z ropą. W efekcie takich działań na terenie Galicji
w ostatnich dekadach XIX w. doszło do upadku kilku dobrze zapowiadających
się początkowo niewielkich uzdrowisk. Tylko w największych z miejscowości
uzdrowiskowych udało się połączyć wydobycie ropy na niewielką skalę z
utrzymaniem funkcji uzdrowiskowych.

In nineteenth century, once Great Republic of Poland had been divided
between three neighbouring countries – Russia, Prussia and Austria which
partitioned Poland at the end of the previous century. The area of Galicia,
which is I ﬁnd particularly interesting as it was granted a signiﬁcant level
of autonomy in the second half of the nineteenth century, was from then on
* Prof. Dr. hab., Faculty of Philosophy and History, University of Lodz-POLAND
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governed by the Habsburg Monarchy. This very area of former Poland was
the place where the most famous Polish spas were founded and where the
Polish oil industry had been developed as well.
Petroleum (also known as crude oil) had been known for many centuries
at this point. However, it was not until the nineteenth when the industrial
exploitation of the crude oils was made possible due to developments of
science and technology. The aforementioned exploitation was a result of
work of three Polish people: pharmacist Ignacy Łukasiewicz (1822-1882),
who invented the kerosene lamp, landowner Tytus Trzecieski (1811-1878),
who supported the modernization of the national industry and Karol
Klobassa-Zrencki (1823-1886) – the owner of Zręcin manor, where the very
ﬁrst industrial-scale oil well in the world was opened in the second half of
nineteenth century. The history of the oil industry in Podkarpacie region
dating back to nineteenth century, coincided with the rapid development
of Polish resort industry. New spas were being established around the wellknown springs in the area of Galicia. What is more, the popularity of existing
resorts was growing signiﬁcantly. I was interested in the relationship
between the development of spas and the oil industry in that geographical
area. It is clear that the spring waters would somewhat be close to the oil
ﬁelds there. To provide examples: salt waters – Ropa at Grybow, Jurowce
at Sanok, Lisko on the San, Uherce Mineralne, Mrażnica, Wolanka, Popiele,
Kotowska Bania at Borysław; sorrels water sources: Bóbrka, Wietrzna at
Krosno; sulphate water sources: Frankówka, Wapienne, Bednarka, Potok,
Podzamcze, Biezdziatka, Krajowice.[1] The analysis of numerous sources
(archive and statistical sources, press, guides, new releases, brochures,
announcements and leaﬂets, ego documents) and the current professional
literature allows us to conclude that in almost every case mineral waters
lost out to crude oil. Only the most popular resorts, such as Iwonicz and
Rymanów, were the exception. I will provide more examples supporting
that thesis.
The exempliﬁcation will be based on a thorough and detailed analysis
of the history of two Galicia spas – Bóbrki and Uherce Mineralne, where
the culture of spas lost to the crude oils. I will furthermore present the
factors responsible for the development of the resort area in Iwonicz and
Rymanów in spite of exploitation of the crude oils in a close proximity to
those places.
1 Władysław Szajnocha, Źródła mineralne Galicyi – pogląd na ich rozpoznanie, skład chemiczny i
powstanie, Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności, 1891, pp. 2-75.
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Bóbrka (also known as Boberka) is a village located in Krosno powiat. Its
fate was dictated by the crude oils. The ﬁrst records of their sources came
in the second half of nineteenth century. The then chronicler of Sadeccki
region, Feliks Jan Szczęsny Morawski, wrote:
[In Bórka] there was a strong salty spring which was squirting and seething. It
was called Wrzanka as it would wrzeć (boil) all the time. The sick people came
there from near and far, visiting the waters, they were drinking it, washing their
sore limbs […] there were three streams ﬂowing down from the hill, from the
spring called Wrząca (boiling hot). Each of them was covered in oil, and as they
are dammed up with tiny dykes, they created small ponds. The water is pouring
out of them in a small stream located deep underneath the surface. The oil is
ﬂoating atop, people are drawing it using hand pumps. Sometimes they collect a
few hundred pots.[2]

The owner of a local Zręcin manor, Karol Klobassa-Zrencki, went into
business with Tytus Trzecieski and Ignacy Łukasiewicz in the 1850s. They
established a company that was to drill on the perimeter of KlobassaZrencki’s land. After a few years of work in 1861, they found rich oil
sources. Further establishments resulted in the company becoming one
of the most modern ones in the world. One of the proofs of the former
greatness of that area is the open-air museum in Bobrka: Museum of Oil
and Gas Industry named after Ignacy Łukasiewicz.[3]
During the drill works in an attempt to ﬁnd crude oil sources in 1868,
a signiﬁcant spring of mineral water was found at the depth of 300-400
feet (circa 90-120m). Landowner Karol Klobassa-Zrencki had decided
that it should be used for medical purposes. Maybe this landowner and
industrialist had a dream of creating a resort that would resemble the
nearby Iwonicz spa or resort in Szczawnica run by his brother-in-law Józef
Szalay (1802-1876).[4]
The chemical analysis of waters was carried out by a famous scientist
doctor Aleksander Stopczański (1835-1912), who was the professor of
chemistry at Jagiellonian University. It turned out that the water from the
2 „[W Bóbrce] tryskało i kipiało źródło potężne słonawe, ługowe zwane Wrzanką od wrzenia, czyli kipienia
bezustannego. Słynęła Wrzanka siłą uzdrawiającą. Z bliska i z dala do „wody goścowej” przybywali chorzy,
pili ją, obmywali członki zbolałe, […] Trzy potoczki spływają ze wzgórza od źródła zwanego Wrzącą. Każdy
z nich spływa ropą, więc zatamowane grobelkami tworzą staweczki małe, z których woda wycieka upustem
maleńkim w głębi. Ropa zaś pływa wierzchem i wyczerpuje się czerpadłami, bywa czasem kilkaset garncy”.
Jarosław Kita, Zapomniane polskie uzdrowiska, Łódź: Księży Młyn. Dom Wydawniczy, 2016, p. 15.
3 http://www.bobrka.pl/pl/kopalnia/ (access: 25.02.2015).
4 Jarosław Kita, Zapomniane polskie uzdrowiska, p. 16.
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Bóbrka spring had numerous healing properties. Stopczański described it
as strong alkaline-iodic-bromine sorrel. In 1869, the professor made the
decision to present the chemical composition and the advantages of the
Bóbrka mineral waters during the First Congress of Doctors and Naturalists
in Cracow. The mineral waters from Bóbrka were perfect in comparison
with other European waters of the same type. When it comes to the level
of sodium carbonate, that water the by far the best. It beat springs of Vichy,
Szczawnica and Gleichenberg. It also beat Szczawnica, Gleichenberg and
Ems in the level of carbonic acid. The levels of iod, bromine and carbonic
acid enabled the Bóbrka waters to become the best in Europe. It really had
no competition.[5]
The results of the chemical analysis and the support of many leading
doctors and scientists, encouraged Karol Klobassa to act. In 1869 two wells
connected with an underground spring were dug east of the village, in
the pod Grodziskiem (under the hill fort) valley between two hills. One of
the names was named in honour of the landowner “Karol”, and the other
one “Idzi”. To extract a signiﬁcant quantity of water, engineer Henryk
Walter (1835-1921), employed at the extraction of crude oils, constructed
a submersible pump which was powered by a steam engine. Around the
same time, a bath and healing facility was constructed in close proximity
to the wells. This is how – obviously due to the crude oils – Bóbrka became
“Bobrzecki resort”.[6]
Having spent a few days at Klobassa’s in 1871, doctor Walerian Macudziński
(1843-1918) published a leaﬂet of over a dozen pages regarding the Bóbrka
mineral waters. It soon became the main source of information about the
baths located there.[7] The facility opened up to its guests in 1870 and at ﬁrst
consisted of four new buildings. One of them served as bathrooms with a
kitchen base. The remaining three buildings were used as bedrooms. There
was a lack of accommodation in the bath facilities themselves. Visitors
could therefore rent places in the cottages of local farmers, who were
happy to get more income.
In 1871 the landowner invested the money from the exploitation of crude
oils and build yet another building – the biggest one so far, which was
located just at the mineral water intake. There were new bathrooms and
5 Pamiętnik Pierwszego Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich odbytego w r. 1869 w Krakowie,
released Józef Majer, Kraków: Jagiellonian University, 1870, pp. 64-65.
6 „Przegląd Lekarski”, 1870, no. 36, p. 288.
7 Walerian Macudziński, Wiadomości o Bóbrce, Jasło: Ludwik Stoeger, 1871, pp. 24.
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eight additional bedrooms for the visitors. Furthermore, he obtained
building materials that could be used to build two additional houses with
16 rooms. Even though the accommodation conditions were constantly
improving, the new base could not possibly house all the visitors who
wanted to use “the saving strength and quality of local waters”.[8] The will
to heal and to feel better encouraged the visitors to come to Bobrka, even
though there were none leisure facilities around. There was no ball room,
no theatres, not to mention the gambling rooms. What is more, it was a
place that was ruled by the crude oil.
According to the list of patients, 5100 baths were taken in the Bóbrka resort
in 1870. There were 176 visitors there in the whole season, including 88
women, 42 men and 46 children who were younger than ten years old.
We also must remember that the visitors were accompanied by other
guests as well. Where did they come from? Except for two patients from
the Kingdom of Poland and one person from Bukowina, everybody else
were residents of the Galicia region. Bóbrka therefore was a very local
resorts and it is safe to assume that this tendency was also present in other
seasons. The mineral waters could not only be drunk or used in a bath,
but due to Klobassa’s decision, they could be bought in local hospitals. He
decided to bottle the waters and send them oﬀ to advertise and promote
them. This is probably the reason why the Bóbrka resort was visited by
many doctors, who wanted to test the eﬀectivity of the water and see the
conditions in the spa.[9]
What were the diseases and illnesses that could have been cured by a visit to
Bóbrka resort and by using its nutritious water? The curation using Bóbrka
water was very eﬃcient in the cases of advanced zołza (chronic tuberculosis
of neck lymph glands, mainly in children). What is more, it was also used
to help people suﬀering from gout and rheumatism or those who had
complications following syphilis and its treatment. The water could have
been used to help cases of oedemas of the internal organs, such as uterus,
liver and spleen. The next group of diseases curable by the mineral waters
were the neural diseases, such as neuralgias, hemicephalgias and hysteresis
(which is an older term for hysteria) and skin diseases (eczema, prurigo
and lichen). Drinking of this water was advised as a way of removing
urinary sand and kidney stones (“soaking using sand and gravel”). The
waters played the most essential roles in the process of treating mucosal
8 Ibidem, p. 8.
9 „Przegląd Lekarski”, 1870, no. 36, p. 288.
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inﬂammations: “the very treatment of the inﬂammations is enough for
Bóbrka to obtain the well-deserved fame”.[10] These were the diseases and
problems of the guests who came to Bóbrka in the baths season in 1870.
According to the statistics of the place, a big part of all 176 sick people who
came there – 109 of them – were completely cured. 36 people felt better
after the curation. The waters of Bóbrka were not able to help 31 visitors.
The following reasons of lack of improvement were stated: the patients did
not follow the doctor’s orders during the treatment precisely and there was
a lack of appropriate medical equipment in the very resort to help some of
the patients.[11]
It is impossible to establish whether the owner of the baths K. Klobassa
employed a doctor on permanent basis or if the local and visiting doctors
attended the patients. It is possible that all the visitors came to Bóbrka due
to the advice of their own doctors. They were known to send the patients
to Bóbrka for hydrotherapy. The guests of the baths could count on the
help of a local pharmacist. In 1875 the pharmacy in Bóbrka was run by
Władysław Międlicki.[12]
The Bóbrka spa unfortunately did not last long. It is diﬃcult to establish
when it started to lose its popularity and fame. Maybe it was quite
early on, as early as before 1877? The word Bóbrka and its deﬁnition as
it was presented three years after in the very ﬁrst volume of Słownika
geograﬁcznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (‘Geographical
Dictionary of Kingdom of Poland and other Slavic countries’) provided
detailed information about a local crude oil well that was very prosperous.
However, there is not a single word suggesting the existence of a resort
or mineral waters.[13] Petroleum brought signiﬁcant ﬁnancial beneﬁts
to the owner of the land and somehow defeated the mineral waters. A
resort in Bóbrka resembling those in Iwonicz and Rymanów never got a
chance to exist. Increasing output of oil from deeper and deeper layers and
intensiﬁed drilling resulted in decreased mineral water ﬂow. The waters
were increasingly more contaminated by the oil that inﬁltrated the both
wells.

10 Walerian Macudziński, Wiadomości o Bóbrce, pp. 16-17.
11 Ibidem, pp. 19-20.
12 Pamiętnik Drugiego Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie (19-24 lipca 1875 r.), Lwów,
1876, pp. 445, 473.
13 Słownik geograﬁczny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. 1, Warszawa, 1880, p. 261.
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It is possible that the Bóbrka baths were closed down after the death of
its founder K. Klobassa, as there are no references regarding them in the
epic work of doctor Michał Zieleniewski (1821-1896) from 1889.[14] On the
other hand, the amazing chemical qualities of the Bóbrka waters were
mentioned in all later sources listing the Galicia mineral springs. In 1912
an information was released stating that due to the abuses of local people,
the taxing administration had decided to ﬁll up the existing mineral water
springs.[15] The buildings of the baths establishment were taken over by the
rapidly developing mine. Firstly, they were being used as warehouses and
temporary accommodation for the workers and the visiting specialists. In
time they fell to devastation and ruin and were pulled down. There is not
a single trace of them left now.
Uherce Mineralne was another town where mineral waters and crude oil
played a very important role. This is one of the oldest towns in Bieszczady
region with traditions dating back to the middle ages. The local people
were known even then to be using the springs, calling it holy water (święta
woda). In 1836 the local manor lord Karol Skibiński had made a decision to
use the springs for medical and healing purposes. In order to make them
more accessible, he ordered the well to be cased and eight very comfortable
bathrooms with sixteen bathtubs were constructed as well. The spring
water was delivered by wooden pipes from the spring. Some of the water
was heated and the rest was used during cold baths. What is more, K.
Skibiński ordered the construction of solid and well-furnished houses for
the visitors. The most respectable of them could live in the palace of the
owner. Local farmers, whose houses were in a good condition, would rent
some of the rooms to the visitors.[16]
In 1837 a description of this ‘resort’ was published in Rozmaitości (‘Bits
and Pieces’) – an appendix to the newspaper Gazeta Lwowska (‘the Lwów
Journal’). It was reported that the Uherce mineral waters were eﬀective in
the treatment of any wounds and skin diseases, in “any internal weaknesses
the best eﬀect they give”. It was advisable to come to Uherce Mineralne
when one was looking for help to solve their piles problems, toothaches
14 Michał Zieleniewski, Słownik bibliograﬁczno-balneologiczny zakładów polskich zdrojowo-kąpielowych,
wodoleczniczych, klimatycznych, żętycznych, kumysowych i keﬁrowych, ed. 2, Kraków, 1889, p. 26.
15 Przewodnik po zdrojowiskach i miejscowościach klimatycznych Galicyi obejmujący: zdrojowiska,
uzdrowiska, zakłady lecznicze, latowiska, miejscowości klimatyczne oraz miejscowości posiadające źródła
mineralne, wreszcie stacye turystyczne i sportów zimowych, z mapą, developed Stanisław A. Lewicki,
Mieczysław Orłowicz, Tadeusz Praschil, Lwów, 1912, p. 33.
16 „Mnemosyne. Galizisches Abendblatt für gebildete Leser”, 1837, no. 71, p. 293.
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and tooth decay, rheumatic ailments and eye diseases. It had been reported
that “there were cases where the waters turned out to be a salvation to the
people who were standing above their grave as a result of tuberculosis”.[17]
In the middle of the nineteenth century, the Uherce manor was taken over
by the Świeykowski (Świejkowski) family. The new owners preserved the
small spa, so-called Łazienki (bathrooms) where the local salty mineral
waters were used. At the time, there were two springs of such waters
as another one was discovered. It was a spring of iron acidic waters,
“bardyjow-alike”. The spring was popular amongst priests and bishops
from the Przemyśl curia. Two bathrooms with four bathtubs were dedicated
only to be used by the Latin or Greek-Orthodox denomination priests.[18]
Not a lot of entertainment was oﬀered to the visitors in Uherce Mineralne.
The visitors could not only take advantage of the hydrotherapies but they
also could walk in the beautiful countryside and breathe in fresh and pure
mountain air. One of the most encouraging things for the potential visitors
was the low prices of food in the resort.
The spa in Uhere Mineralne existed only for a few decades. It is diﬃcult
to established when it was eventually closed down but most probably it
happened in 60s or 70s of the nineteenth century. In his work Rys beneologii
powszechnej (‘An outline of public balneology’) of 1973, doctor Michał
Zieleniewski does not mention any spa at Uherce Mineralne. Interestingly,
he did mention two springs of salty waters there.[19]
It is safe to assume here that the mineral waters lost their battle with crude
oil. The drillings disturbed mineral water levels and springs were inﬁltrated
by oil. The development of the oil industry had a destructive eﬀect on
the existing therapeutic quality of the place. The beginning of 80s of the
nineteenth century is the time of obvious and visible domination of industrial
output of petroleum oil. A following note was published in Gazeta Narodowa
(‘the National Journal’) in Lwów:
For three weeks now there has been such a gush of petroleum oil at Uherce near
Lisk, owned by Stanisław Świejowski, that it is literally ﬂooding Uherce, and there
are not enough vessels to scoop it. What is interesting, oil spurs in thick jets, as
if from an artesian well, at regular intervals. Every ﬁfteen minutes there is an
17 „Rozmaitości”. Pismo dodatkowe do „Gazety Lwowskiej”, 1837, no. 27, p. 214.
18 Ibidem.
19 Michał Zieleniewski, Rys balneologii powszechnej, Warszawa, 1873, p. 163.
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ejection of oil, suﬃcient to ﬁll in ﬁve barrels – then it stops, only to restart after
another ﬁfteen minutes.[20]
Uherce Mineralne was yet another town in Podkarpacie region (Little
Carpathia) with a small private spa exploiting precious mineral waters that
lost in the end to petroleum oil industry. Currently there are a few natural
salt and Sulphur water springs there. However, they are not exploited on
a larger scale. No element of the previous spa infrastructure has remained.
The only link to mineral water hydrotherapy is the name of the town –
Mineralne (mineral). The resources of petroleum oil turned out to be very
limited and nowadays there is practically no trace of oil industry in that
area either.
The fates of two resorts in Bóbrka and Uherce Mineralne are quite typical
examples of mineral waters losing out to crude oil in Poland. In the last
decades of nineteenth century, the oil industry in Galicia was developing
quite rapidly. It was far more proﬁtable than the mineral water industry.
New oil rigs had been constructed in other towns in the proximity of Krosno,
Jasło, Gorlice and Borysław. This is the reason the Galicia region ranked
third for petroleum oil output in the world petroleum oil production after
Russia and the United States of America.[21] Even though foreigners would
get increasingly larger shares in that very branch of industry, many Polish
landowners and industrialists managed to earn a lot of money because of
it. This is the reason why the exploitation of crude oil in turn of nineteenth
and twentieth century was becoming by far a more important factor of
economic growth than investments associated with natural spring water
use, however well mineralized.
Professor Władysław Szajnocha (1857-1928), an excellent geologist,
concluded in his work Źródła mineralne Galicji (‘The Mineral Springs in
Galicia’) that there were at least few springs of ﬁne mineral water in the
area.[22] In cases where the location of mineral water sources doubled with
20 „Od trzech tygodni pokazała się nafta w Uhercach pod Liskiem, we własności Stanisława Świejkowskiego
w tak znacznej ilości, iż formalnie zalewa Uherce, nie można było nastarczyć naczyń do wyłapania ropy.
Co najciekawsze, nafta wytryska w Uhercach grubym promieniem, jakby studnia artezyjska, i to w
nadzwyczaj regularnych odstępach czasu. Co 15 minut wytryska przez niejaki czas słup ropy, dostateczny
do napełnienia 5 beczek – następnie ustaje, aby po kwadransie znowu rozpocząć tę samą czynność”.
„Gazeta Narodowa”, 1884, no. 102, p. 2.
21 Sebastian Wacięga, Galicyjscy pionierzy przemysłu naftowego w II połowie XIX wieku, „Małopolska.
Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”, vol. 18, 2016, pp. 127-159.
22 Władysław Szajnocha, Źródła mineralne Galicyi – pogląd na ich rozpoznanie, skład chemiczny i
powstanie, pp. 1-109.
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those of petroleum oil, the former usually had to lose out. Their exploitation
on a larger scale did not take place at all. In only very few cases, some
hydrotherapy resorts were established. Unfortunately, they were not able
to face competition with the crude oil and sooner or later they had been
closed down.
This ascertainment however does not apply only in the case of famous
resorts, such as Iwonicz (now Iwonicz-Zdrój) and Rymanów (now
Rymanów-Zdrój). The oil wells established in the closest proximity of the
resorts (i.e. Klimówka-Iwonicz located on the road in between the two
of them) was not a reason for the crisis or the fall of those resorts. The
most bothering questions seems to be: why was it possible to establish
well-working resorts in those places? The answer to this question is quite
simple. First of all, those resorts had already been famous to begin with,
when they were forced to compete with crude oil industry. Secondly, the oil
resources were rather meagre, hence the spa owners decided that mineral
waters would be a better and more constant source of income.
The sources of petroleum had been discovered in the closest proximity of
Iwonicz and Rymanow in Klimkówka in 1884. Count Stanisław Ostaszewski
(1862-1915), the owner of the local manor, created a company with Canadian
industrialist William Henry Mac Garvey. They constructed one of the very
ﬁrst oil well. At ﬁrst it had twelve holes. They were located in the northern
part of the village, in the area of ﬁelds belonging to Ostaszewski family
and in the southern part, close to the hills covered with forest spreading
from Iwonicz to Rymanów. A hundred local residents were employed at the
exploitation. They were interested in further development of that industry,
as it was by far more proﬁtable than farming and animal breeding.[23] The
existence of this well was a threat to the resorts. Fortunately for the mineral
waters in the two aforementioned resorts, the rumour regarding the
tremendous eﬃciency of the wells at Borysław made everybody lose their
minds. After 1902, the wells in western Galicia were being closed down
one by one. Everybody had moved to the new Eldorado. This applied to
the shafts in Klimkówka as well. The concerns regarding the possibility
of Borysław sources running out were raised. What is more, the water
started to ﬂood some of the holes there. It all resulted the more reasonable
industrialists and businessman to return to the wells of western Zagłębie
23 Ewa J. Lipińska, Substancje niebezpieczne w streﬁe ochrony uzdrowiskowej gminy IwoniczZdrój, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury”, 2013, vol. 30, no. 60, pp. 2946; Tadeusz Wais, Kopalnia ropy naftowej Klimkówka-Iwonicz, „Wiek Nafty. Zeszyty naukowohistoryczne”, 2015, no. 3, pp. 5-20.

440

POLSKIE ŹRÓDŁA MINERALNE, KTÓRE
PRZEGRAŁY Z ROPĄ NAFTOWĄ
JAROSŁAW KITA

and began the search for the precious oil there. This search was started in
1912 in the area of Klimkówka. The exploitation was not too signiﬁcant
though. They managed to obtain ten tons a day of oil ﬂow in the hole 490
meters deep. The shaft in nearby Wólka came to twenty ﬁve tons a day of
oil ﬂow in the hole 280 meters deep.[24] In this period of time Iwonicz and
to a bit of smaller extent nearby Rymanów were one of the most acclaimed
Galician resorts. The following statistical data is the proof of this conclusion:
in the very beginning of twentieth century the Iwonicz resort, which had
been established a few dozen years before by Karol (1794-1845) and Amelia
(1805-1858) the counts Załuscy, ranked third in Galicia for the number of
visitors, after Zakopane and Krynica. In 1912, 5706 people came there to be
treated, the guests and tourists not included. In 1892 the electric light was
installed there, the resort hospital was operating, and so were numerous
modern resorts. One could ﬁnd one of the most recent equipment for
physiotherapy there as well. All those objects were owned mainly by the
counts Załuscy and their relatives – Ostaszewski and Gołaszewski families,
who both owned some land in the area. The expansion of the resorts and
the ﬂow of the visitors aﬀected the residents of Iwonicz and neighbouring
villages in the most positive way: Lubatowa, Lubatówka, Klimkowka and
Wólka. The local farmers were selling their homemade products, including
food and wooden arts and crafts.[25]
In the beginning of 1876 due to initiative of the owners of Rymanow –
Anna of Działyński (1846-1926) and Stanisław (1837-1884) count Potocki
– the resort infrastructure started to grow. One of the most signiﬁcant dates
is 1885, when the very ﬁrst resort for children had been opened. The most
famous and acclaimed people in Galicia fully supported that idea. This
determined the future development of the town as a professional resort.
At the start of twentieth century around 4000 patients would use the
infrastructure of the resorts, including a couple of hundreds of children
who would spend their summer holidays there.[26] Such rapid development
24 Tadeusz Wais, Kopalnia ropy naftowej Klimkówka-Iwonicz, pp. 5-20.
25 See the studies in the volume: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w IwoniczuZdroju w kontekście europejskim, ed. Bożena Płonka-Syroka, Agnieszka Kaźmierczak, Sławomir
Jandziś i Andrzej Syroka, Wrocław: Arboretum, 2018, pp. 1-379.
26 Nina Kapuścińska-Kmiecik, Pierwsza letnia kolonia dla dzieci w Rymanowie Zdroju, [w:] Kultura
uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim, vol. 1, ed. Bożena Płonka-Syroka i
Agnieszka Kaźmierczak, Wrocław: Quaestio, 2013, pp. 613-642; Jarosław Kita, Diety lecznicze
w dziewiętnastowiecznych polskich uzdrowiskach, [w:] Historia diety i kultury odżywiania, vol. 1, ed.
Bożena Płonka-Syroka, Halina Grajeta, Andrzej Syroka, Wrocław: Uniwersytet Medyczny im.
Piastów Śląskich, 2018, pp. 111-126.
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of in fact a young resort was enough to ensure that the Potocki family of
Pilawa crest would never have to seek other sources of income. They never
had to invest in the local, not very abundant, crude oil sources.
The presented cases show that intense exploitation of crude oil in the
Galicia region in the turn of nineteenth and twentieth century became a
more important factor determining the economic growth than the mineral
water springs. When the springs were located very close to the petroleum
sources, they had to lose out to them, even if the resort infrastructure
had already existed. There are only two exceptions in this area that I ﬁnd
interesting – Iwonicz and Rymanów. Their treatments including the usage
of mineral waters enabled the resorts to win the ﬁght with the crude oil
Eldorado. One can even talk about unique symbiosis of mineral water and
petroleum. Both of them were very proﬁtable not only for the owners of
the land but also to residents of the villages. What is more, the old mining
buildings are now a very interesting attraction for the patients and the
tourists coming to those two towns.
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Streszczenie
Uzdrowisko Świeradów zostało założone w XVIII w. przez śląską rodzinę magnacką
Schaﬀgoschtów. Dzięki inwesycjom właścicieli rozwinęło się w nowoczesny kurort o
interesującej architekturze. Było przeznaczone dla zamożnych klientów, dla których
potrzeb I upodobań dostosowało swoją ofertę pobytową i kulturalną. Świeradów
posiadał także nowoczesną bazę zabiegową i turystyczną. Po przyłączeniu w 1945 r.
Dolnego Śląska do Polski Świeradów został przekształcony przez polskie władze w
uzdrowisko należące do system medycyny publicznej. Część obiektów przekazano
pod zarząd Funduszu Wczasów Pracowniczych. Do 1989 r. Świeradów przyjął
tysiące pacjentów i wczasowiczów, jednak budynki uzdrowiskowe i domy wczasowe
nie były poważniej modernizowane. Stworzyło to po 1989 r. poważne problemy w
funkcjonowaniu uzdrowiska, ponieważ komercyjni pacjenci i wczasowicze nie
uważali tutejszej oferty za dostatecznie atrakcyjną i komfortową. Celem artykułu jest
przedstawienie problemów w funkcjonowaniu uzdrowiska w latach 1989-2018 oraz
przyjętej w tym ośrodku strategii rozwojowej. Głównym kierunkiem tej strategii
była modernizacja kurortu z wykorzystaniem środków prywatnych inwestorów
oraz funduszy uzyskanych z Unii Europejskiej. W rezultacie przeprowadzono
kompletną modernizację uzdrowiska, dostosowując jakość świadczonych usług do
oczekiwań klientów. Rozwiązania zastosowane w Świeradowie mogą być wzorcem
* Prof. Dr. hab., Department of Human Sciences, Faculty of Pharmacy, Faculty of Pharmacy with
Division of Laboratory Diagnostics, Medical University in Wrocław-POLAND
** mgr., Museum of Pharmacy, Faculty of Pharmacy with Division of Laboratory Diagnostics,
Medical University in Wrocław-POLAND

445

TARİH VE KÜLTÜR PENCERESİNDEN
SU VE SAĞLIK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

dla innych polskich uzdrowisk, które po transformacji ustrojowej Polski w 1989 r.
stanęły wobec tych samych problemów ze swoim funkcjonowaniem.

I. The most important stages in the history of the spa until 1989
The Świeradów Zdrój (to 1945 Bad Flinsberg) health resort was built in the
70s of the 18th century on the initiative of the Silesian princely family of
Schaﬀgotsch[1]. The healing springs of the area, however, had already been
known in the Middle Ages, and the ﬁrst studies on their healing properties
had been conducted by Leonhardt Thurneisser of Basel and Caspar
Schwenckfeldt of Hirschberg[2] in the 16th century. In 1739, upon the
Schaﬀgotschs order, the studies were conducted again in order to oﬃcially
establish the health resort. In 1740, however, the Austrian - Prussian war
for Silesia erupted, and in 1763 Silesia fell under the rule of Prussia. House
of Schaﬀgotsch withheld establishment of the health resort until the end of
the war, and ordered for the studies conﬁrming the properties of the water
from the Bad Flinsberg sources to be conducted again. They acquired a
positive opinion on them, and proceeded to build the infrastructure of the
health resort. House of Schaﬀgotsch was already the owner of a thriving
resort, Bad Warmbrunn, and, therefore, had appropriate experience. They
also had suﬃcient funds to build a health resort for luxurious guests. House
of Schaﬀgotsch was one of the biggest land owners within the Silesian
region. Bad Flinsberg was supposed to be a mountain resort, located at the
foothills of the highest peak of the Izera Mountains (Izerski Stóg, (approx.
1600 m above sea level)[3].
The ﬁrst buildings of the resort, the so-called Old Spring, were erected
over one of the healing springs found by Kwisa river, in a vast, sunny
valley. The health resort was received well by its customers, which made
its expansion possible. Over time, the main buildings of the resort were
moved to much higher locations, several hundred meters away from Old
Spring House, where new, productive springs were discovered. Elegant
1 Sławomir Marchel, Świeradów Zdrój [Bad Flinsberg] – od źródła do kurortu, [in:] Kultura
uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim, eds. Bożena Płonka-Syroka, Agnieszka
Kaźmierczak, Wrocław: Wydawnictwo Quaestio, 2013 (Kultura uzdrowiskowa w Europie, vol.
4), pp. 131-156.
2 Jacek Dębicki, Kulturowe aspekty sudeckich uzdrowisk obecnego regionu dolnośląskiego w XVII-XVIII
wieku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005, pp. 38-39.
3 Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka, Kurort Świeradów Zdrój [Bad Flinsberg] – Geschichte und
Gegenwart, [in:] Saglık ve Su Kültürü = Gesundheit und Wasserkultur = Health and water-culture,
eds. Arın Namal, Ayşegül Demirhan Erdemir, Bożena Płonka-Syroka, Istanbul: University of
Istanbul, 2014, pp. 50-54.
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New Spring House with the largest indoor walking hall in Lower Silesia,
and a complex of healthcare facilities were built in their vicinity. Private
guesthouses were also built within the area of the resort, but House of
Schaﬀgotsch, who wanted to remain fully in control over the health resort
and maintain its luxurious nature, remained the owner of most facilities
The spatial building layout of Bad Flinsberg was shaping (similarly
to other Silesian health resorts) from the end of the 18th century to the
year 1939[4]. It was dominated by facilities dedicated to wealthy families,
with spacious apartments in which few people would stay. The number
of toilets and bathrooms was appropriate for the standard. In the older
hotels the rooms lacked this type of devices. The toilets were located in
the corridors, and the water for washing was brought to the bathers in
jugs. At the end of the 19th century the resort was electriﬁed and supplied
with running water and a sewage system. A vast park and promenades
were created in the town. The guests could visit an elegant mineral water
pump room in the indoor walking hall of New Spring House as well as a
theatre, several cafés, ballrooms and a library. Before World War I the Polish
people constituted approximately 25% of the Bad Flinsberg bathers, as it
was in other Silesian health resorts. The resort hosted, among others, the
members of the Polish aristocracy who had their main residences in Galicia
- that is, the parts of the Polish lands that were under the rule of Austria
between 1795 and 1918 – family Lubomirski, Szaniawski, Dzieduszycki,
Drohjowski, Poniński, Szembek and others. Polish aristocrats maintained
intensive social relations with the owners from Bad Flinsberg, as they
found luxurious conditions and appropriate social atmosphere in both
health resorts that belonged to the Schaﬀgotschs. They were also drawn to
Bad Flinsberg by the opportunity of performing religious practices in the
catholic rite, as the Schaﬀgotsches built a catholic church in Bad Flinsberg,
right next to New Spring House. There was also a protestant church and
Jewish prayer house located in one of the private guesthouses.
During World War I there was a German military hospital in the health
resort. It survived the war without being damaged as it was located far
from the front lines. After the war ended, the Schaﬀgotsches renovated the
buildings and reopened the resort, beginning its modernization. A cinema,
swimming pool, sledding track and ski-jumping hill were opened along
with skiing routes. Unlike many resorts in German in the period between
4 Grażyna Balińska, Rozwój przestrzenny uzdrowisk dolnośląskich. [in:] Uzdrowiska dolnośląskie.
Problemy rozwoju i ochrony wartości kulturowych do II wojny światowej, Wrocław: Wydawnictwo
Politechniki Wrocławskiej, 1991, pp. 133-195.
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1919 and 1933, Bad Flinsberg did not fall victim to a ﬁnancial crisis, and
the number of its guests did not decline. The owners of the resort had
ﬁnancial resources that were suﬃcient to keep it in good condition, and its
wealthy and very wealthy customers did not suﬀer ﬁnancial diﬃculties to
the extent the rest of the society did. They could, therefore, aﬀord travels
to health resorts, including Bad Flinsberg. Thus, the resort was a place
in which medical, cultural and artistic activity thrived. After treatments,
the bathers attended concerts of the resort orchestra which played either
by the promenade or in the indoor walking hall, depending on whether
the weather was good or not. There were also recitals of opera songs and
plays. Amateurs from among the guests of the resort could also appear on
both stages of New Spring House, which they readily did. Numerous trips
around the area were also organized for the bathers - they could travel to
Lower Silesia as well as to the Izera Mountains and Giant Mountains. The
guests who were closer to the Schaﬀgotsches were also invited to their
palace in Bad Warmbrunn, or for hunts in the mountains. At the beginning
of the 20th century (1909), a railway connection between Bad Flinsberg and
Breslau was also established, and it resulted in an increase in the number of
guests. The resort comprised also large ballrooms, conversation and game
rooms, cafes, restaurants and various stores. A therapist base was also
being modernized [5] During the years 1933-1939, House of Schaﬀgotsch
- the owner of Bad Flinsberg was eﬀectively resisting the attempts aimed
at transforming the health resort in a form suitable for the mass receiver
being sent to the health resorts by Kraft durch Freude organization who
cooperates with NSDAP. The resort was, however, incorporated into the
centrally-coordinated system of German health resorts[6]. It maintained its
luxurious nature and architectural style until World War II. During World
War II it was again transformed into a military hospital.
In May of 1945 Bad Flinsberg was conquered by the soviet army, and the
only damage that the result suﬀer was destruction of the facilities of Old
Spring House and several buildings of the area. In 1945, upon the treaties of
Yalta and Potsdam, Silesia - from the line of Oder (Odra) and Nisse (Nysa
5 Patrycja Ziomek, „Nowa kąpiel radiowa” – przedwojenna historia Zakładu Radoczynnego (Radiumbad)
w Świeradowie Zdroju, [in:] Wybrane elementy historii uzdrowisk polskich i niemieckich do 1945 r.
eds. Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka, Wrocław: Oﬁcyna Wydawnicza Arboretum, 2017
(Kultura uzdrowiskowa w Europie, vol. 4), pp. 89-104.
6 Jacek Wójcik, Kategorie miejscowości uzdrowiskowych w Niemczech w okresie nazistowskim,
[in:] Wybrane elementy historii uzdrowisk polskich i niemieckich do 1945 r. eds. Bożena
Płonka-Syroka, Andrzej Syroka, Wrocław: Oﬁcyna Wydawnicza Arboretum, 2017 (Kultura
uzdrowiskowa w Europie, vol. 4), pp. 105-117.
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Łużycka) - and Lower Silesia were given to Poland, and the infrastructure
of the area became the property of the Polish state. During the years 19451947, a few Million of Poles settled in the Silesia, being directed to particular
counties by the State Repatriation Oﬃce which in 1945 was organizing the
mass repatriations of Poles from the former Eastern Poland, which were
incorporated into USSR, nowadays belonging to Ukraine[7]. In the fall of
1945, the Soviet military authorities transferred the Bad Flinsberg (since
1945 Świeradów Zdrój) resort to the Polish civil administration. It was
prepared in a way making admission of Polish patients available. Its ﬁrst
patients were, like in the case of many other Lower Silesian health resorts,
Polish war prisoners and the prisoners of the concentration camps. The
resort also received the Poles from the East that were recommended for
treatment by the State Repatriation Oﬃce. Most of the Poles who came
to Silesia were quite ill[8]. Since the beginning of 1946, bathers sent for
treatment in Świeradów by the central referral system established by the
decree of the Polish provisional government – the State National Council
– of 11 April 1945, have started to be received. The decree determined the
legal framework of therapeutic activities in Poland. The legal basis for
these actions were two Acts adopted by the Polish Sejm before World War
II: of 28 March 1933 on social security and of 15 June 1939 on public health
service. The National State Council deemed both acts as still valid in the
decree, as the continuity of the Polish state was to be maintained. Also,
the Act of 23 March 1922 on health resort activity was deemed to be in
force. The new authorities were only to issue implementing acts to them.
Up to 1949, the Polish health care system was of multi-sector nature. Apart
from state institutions, it also encompassed numerous private ones. In
1950, the situation changed due to nationalization of all health institutions,
hospitals, sanatoriums and pharmacies[9].

7 Bożena Płonka-Syroka, Podstawy organizacji polskiej publicznej opieki medycznej na Dolnym
Śląsku po II wojnie światowej, [in:] Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim,
eds. Bożena Płonka-Syroka, Agnieszka Kaźmierczak, Wrocław: Wydawnictwo Quaestio, 2013,
(Kultura uzdrowiskowa w Europie, vol. 4), pp. 113-129.
8 Grażyna Gościniak, Elżbieta Lonc, Anna Okulewicz, Bożena Płonka-Syroka, Epidemiczne
zagrożenia na Dolnym Śląsku, Polska, w latach 1945-1975 oraz przeciwdziałania, [in:] Wektory i
patogeny – w przeszłości i przyszłości: in memoriam profesoris Tadeusz M. Lachowicz, eds. Gabriela
Bugla-Płaskońska, Elżbieta Lonc, Wrocław: Oﬁcyna Wydawnicza Arboretum, 2015, pp. 89-114.
9 Krzysztof Prętki, Przekształcenia w systemie ochrony zdrowia w Polsce po II wojnie światowej,
Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2007, pp. 1776.
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II. Characteristic of the activity of Świeradów health resort in the years
1945 - 1989 Achievements and problems

Since 1945, Świeradów health resort has changed completely in
comparison with the pre-war era. It was transformed into a mass, rather
than luxurious, institution.[10] The patients who came to the resort for
treatment were accommodated in the buildings that had once been
designed for families, in groups of up to 6 people in each room. Over
time, the amount of people in one room was decreased, but most of them
still accommodated 3-4 persons. The bathers came to Świeradów alone,
recommended for treatment by their physicians. They did not have any
choice regarding the conditions of their accommodation, and they did not
expect anything spectacular either. The conditions in the resort did not
diﬀer from the conditions of the Polish hospitals of the time. Treatment
was free, took place during sick leaves and patients maintained their
rights for holidays. The duration of treatment was 4 weeks, in justiﬁed
cases - 8. The patients were reimbursed the cost of travelling to the resort.
In the 1950s of the 20th century, the existing premises in Świeradów
began to be used diﬀerently. Some buildings remained hospitals and
sanatoria, while others were allocated to the institutions which organized
leisure trips. Most of them were taken over by the Workers Holiday
Fund (Fundusz Wczasów Pracowniczych - FWP), and holiday resorts of
various workplaces were established in others. Unlike the sanatoriums,
the resorts were visited by families. As a result, a variety of facilities
dedicated to young and healthy or middle-aged clientele appeared in
Świeradów. Restaurants, cafes, shops with clothing, souvenirs and toys,
bookshops were opened. The cinema also functioned well. Concerts were
held in the hall of the New Spring House (since 1945 Dom Zdrojowy),
and there were feasts, parades of orchestras, etc. organized in the resort’s
park. Until 1989, there were number of state-owned facilities providing
medical services in Świeradów. There were the following: Dom Zdrojowy,
Zakład Radoczynny, Zakład Borowinowy, Zakład Przyrodoleczniczy,
Zakład Gimnastyki Leczniczej, Zakład Wodoleczniczy, sanatoriums
Szarotka, Chorzowianka, Goplana, Kwisa, Hanka, Wacław, 1 Maj,
Poznanianka and Odra. There were also prophylactic and holiday houses,
such as: Neptun, Fortuna, Paprotka, Szpital dla Ozdrowieńców im. M.
Buczka, Wrzos and Ośrodek Proﬁlaktyczno-Leczniczy. On the basis of the
previous hotels and guesthouses, vacation houses also emerged, such as:
10 Romuald Łuczyński, Świeradów Zdrój, [in:] Uzdrowiska sudeckie w latach 1945-1950, Wrocław:
Wydawnictwo Eko-Graf, 2015, pp. 70-85.
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Mimoza, Pokłosie, Marzenie, Narcyz, Storczyk i Keﬁrek. Within the area
of the health resort, there was also Kwisa Hotel – located in the town
centre, as well as Izery Hotel, and the shelter home Izerski Stóg located
on the mountain called in the same way. Such a great number of facilities
oriented towards providing services for bathers and vacationers caused
that by the year 1989, the majority of Świeradów residents was employed
there. Private and cooperative establishments such as trade, gastronomic
and entertainment institutions also functioned well, supplementing the
state oﬀer. The health resort was a place of rich social life. In the afternoon,
healthier bathers and vacationers would meet at the dance evenings and
concerts. The bus trips around the neighborhood were organized for them
almost every day, there were ﬁlms played in the cinema each day, as well
as they could use a town library. In the vacation houses and sanatoriums,
the special cultural and educational employees were hired in order to
organize cultural and social life. The situation presented created a speciﬁc
model of the health resort’s functioning services. Almost half of the guests
came here for free for treatment and the other half in order to rest or to
the summer camps for children. As a result of low prices for holidays and
camp, the guests did not have high expectations as regards the quality of
the facilities where lived during their stay in Świeradów. All the more, the
resort is distinguished by its location in a wonderful natural environment.
However, this situation started to change.
In the second half of the 1960s and in the mid-1970s of the 20th century,
new principles governing organization of the health care system were
introduced in Poland. The changes also aﬀected the health resorts[11]. The
new legal situation sanctioned the division of health resorts into those
belonging to many groups of owners. The largest owner was the state
and its body - the Ministry of Health and Social Welfare. However, it
did not have suﬃcient funds for the permanent modernization of the
premises possessed and construction of new facilities. The sanatoriums
and vacation houses belonging to the Ministries of National Defense and
Interior, as well as to large and rich industrial plants, trade unions, local
governments, youth organizations, cooperative organizations, etc. was
of a much higher standard. Many of these facilities were new and have
already been built in line with a new standard. They were equipped with
double rooms with bathroom and sunny balcony. Number of facilities
hand indoor swimming pools and treatment rooms in the patients’ place
of residence. Meanwhile, in Świeradów, where buildings were built
11 Krzysztof Prętki, ibidem, pp. 46-55.
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mostly in the 19th century, the bathers were oﬀered a stay in rooms with a
bathroom located in the corridor, and they had to go to separate treatment
pavilions in order to proﬁt from the treatments. The general scheme of
Świeradów infrastructure was adapted to the concept of the pavilion
hospital, popular at the end of the 19th century, which, by dividing patients
into small groups, was to protect them from infection with communicable
diseases. In the second half of the 20th century, when a great number of
new sanatoriums were built in Poland, this concept was no longer valid.
Patients arriving for spa treatment in the new sanatoriums were not
forced to go outside the buildings after the treatments, which protected
them from colds. In Świeradów such situations were frequent, as some of
the treatment facilities were located within the distance of even several
hundred meters from the residential buildings. For this reason, more and
more patients refused to accept referrals to Świeradów. They preferred
to wait for the possibility of treatment in better conditions, in another
health resort. In the 70›s, number of sanatoriums in Świeradów were
renovated. Some rooms were equipped with bathrooms, the furniture
was changed. Nevertheless, the character of the existing buildings made
radical changes impossible. Despite the fact that the conditions of the
stay were not good until 1987, many patients came to Świeradów. The
treatments took place six days a week, from 7 a.m. to 5 p.m., and most
residents found the employment in the spa and holiday sector, as well as,
providing services related to this sector.
At the end of the 1980s. the resort in Świeradów was facing serious
problems. In 1987 The Act on Commercialization of Medical Services
was passed in Poland. It changed the way the public health system was
ﬁnanced. In the period between 1950-1987 the system was paid for by
budget subsidies. The accounting of operating costs of its individual
components, i.e. hospitals, clinics and sanatoriums, were not accounted
for was not held. Since 1987 this situation was to change. Each entity of
the public health system would be required to implement cost accounting
in order to determine whether it operates eﬀectively. The entities found
ineﬃcient were intended to gradually reduce their activities, and
subsequently they could be liquidated. In order to improve the ﬁnancial
condition of these entities, a possibility to sell some of the sanatoriums’
places on the free market was introduced. The Act of 1987 was beneﬁcial
to the new or signiﬁcantly modernized in the 1970s and 1980s of the 20th
century, health resorts, to which patients not only willingly accepted
referrals for free treatment, but also willingly bought referrals on the free
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market. Świeradów remained outside this group. At the same time, the
growing economic crisis in Poland caused both, a decrease in interest
in purchasing cheap holiday, organized in old and non-modernized
facilities, which dominated, among others, in Świeradów. The poorer
part of the Polish population stopped going on holidays at all, while
the richer part was choosing the higher standard centers. In the period
between 1987-1989 many places in the sanatoriums and vacation houses
remained unused. This meant poor results in the economic eﬃciency
of these entities and could constitute a premise for their closure. In the
spring of 1989 the resort was facing a structural crisis, the scale of which
no one in the city was aware of yet, and which - if not eﬃciently resolved
- could lead to its liquidation.

III. Problems of Świeradów health resort after the political
transformation of Poland (1989) and ways of overcoming them
by 2019
The political transformation of Poland took place after 1989 under the
conditions of a serious economic crisis. The budget system collapsed.
The country had high inﬂation, and many workplaces were shuttered
what resulted in massive unemployment. State-owned industrial plants
remaining on the free market, were reducing all expenditures not related
to production and wages. Most of these plants resigned from maintenance
of their own sanatoriums and holiday resorts shortly. Whereas, the plants
which after 1989 were privatized, resigned from ﬁnancing them immediately.
In the 1990s, of the 20th century, the scope of activities of the State Employee
Holiday Fund has also been signiﬁcantly reduced. The Fund preserved only
a few, modern centers to which the referrals were easy to sell, and closed the
older, less attractive ones, which did not bring the expected proﬁts. These
problems had a clear impact on the situation in Świeradów. The Ministry
of Health liquidated most of its own sanatoriums, leaving only two: Dom
Zdrojowy and Goplana. The Workers’ Holiday Fund and company holiday
centers ceased their activities and dismissed the employees. In 1990, two
operating state sanatoriums have experienced serious problems as regards
the attendance. That was because, with regard to very high inﬂation rate,
they began to require the patients to pay subsidies for food. The health
resort – like many others in Poland at that time – was not able to provide
patients with full board on the basis of the subsidy from the Ministry of
Health granted a year earlier. Many patients could not aﬀord these subsidies,
others did not want to pay them. Some resigned from their arrival, others,
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after a few days, resigned from their further stay. By the end of 1990, the
spa was almost completely desolated. The number of visitors has fallen by
almost approx. 90%. It was a disaster for Świeradów. Most of the residents
lost their jobs. The situation on the work market became dramatic, as no
new jobs could be found also in the area. The majority of entities operating
within the area were also liquidated. The help of the family, neither closer
nor further, also could not serve as a solution for the problems of the
inhabitants of Świeradów. That was because the majority of families living
in the Lower Silesia were whole families, resettled there in the years 19451947 from the former Polish eastern provinces. When the economic crisis
hit the region, it was felt by the inhabitants of all its districts. At that time,
the inhabitants of Lower Silesia could not count on the assistance of their
families from the former place of residence, as the former eastern Poland,
after 1945, belonged to another country (the Soviet Union and then Ukraine).
It was also impossible for well educated people to ﬁnd a job in other Polish
resorts. The crisis has aﬀected all of them and they were not looking for new
employees[12].
The “abandonment” of Świeradów by the Ministry of Health was connected
not only with the economic crisis in Poland, which occurred after the change
of the political system, but also with the shaping of a new model of health
policy of the Polish state, connected with the new state system. This model
was intended to be predominantly based on the commercial rules. The
state was to provide the population with free, basic medical care, relatively
widely available, and specialist care (in clinics and hospitals), but with a
limited degree of accessibility. At the same time, regulations were issued
which made it possible to create a private market for medical services,
accessible to wealthier citizens. It was also decided to limit the number of
hospitals and sanatoriums that will be available to patients free of charge.
Some institutions being liquidated were put up for sale and privatized,
the more neglected and old ones were closed. The designation of speciﬁc
sanatoriums for privatization or liquidation was to be determined by the
assessment of their economic eﬀectiveness. These entities were supposed
to create and implement a recovery plan in practice on their own. The basis
for restructuring the activity of the health resorts became the Act of 8 March
1990 on the Commune Self-Government. According to its provisions, the
12 Bożena Płonka-Syroka, Współczesna oferta „po zabiegach” uzdrowiska Świeradów Zdrój i analiza jej
dostosowania do oczekiwań klientów, [in:] Elitarny model europejskiego uzdrowiska – ewolucja koncepcji
i jej funkcjonowanie w praktyce, eds. Bożena Płonka-Syroka, Mariusz Migała, Mateusz Dąsal,
Andrzej Syroka, Wrocław: Oﬁcyna Wydawnicza Arboretum, 2017 (Kultura uzdrowiskowa w
Europie, vol. 8), pp. 233-244.
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state was to ﬁnancially support the activities of communes that run health
resorts and pay subsidies to their account. They were to amount to 50%
of the amount of the health resort fee received from the resort’s customers
in the year preceding granting of the subsidy. A mechanism rewarding the
most resourceful municipalities which in consultation with spa management
and private investors, will create an attractive oﬀer for these customers
was created in this way. These health resorts, which were able to attract
customers, received subsidies at the lower level, which contributed to their
gradual regression.
Świeradów municipal authorities, like many other health resorts in Poland
at that time[13], decided to make an attempt to create a repair program and
restore the reputation of the health resort under market economy conditions.
Not being able to count on state subsidies at a level appropriate to the scale
of the problems, the decision on extensive privatization was made. In fact,
hotels and vacation houses in Świeradów since 1945 have been owned by
the City and Commune of Świeradów. The institutions which were using
the facilities only leased them. After the termination of their activity, the
City was able to put these objects for sale. It was decided to oﬀer very low
prices to buyers. The buildings indeed required costly renovation in order
to be able to resume work and their new owners could make a proﬁt. There
were many former residents of Świeradów and the surrounding area among
the buyers of these buildings. Many of them have previously worked in the
spa or holiday sector. However, it was not certain whether this experiment
would succeed, since none of them had previous experience in managing a
sanatorium or hotel alone under the market economy conditions.
The condition for obtaining the commune’s consent for the purchase of
a building in Świeradów was that its new owner renovated it at his own
expense, resumed its therapeutic and recreational activities and employed
Świeradów residents. The repairs were expensive. Therefore, they were
running quite slowly and not all the buildings were renovated in a good
style. While the facades of the buildings were guarded by the conservator
of monuments, the interiors of the purchased houses could be arranged
by their new owners at their own discretion and taste. Everyone decided
to raise the standard of the rooms by equipping them with bathrooms.
Nevertheless, due to the cost of modernization, the design of many rooms
remained unaesthetic. They were equipped with simple, low-cost furniture.
13 Małgorzata Paszkowska, Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia, Warszawa: Wydawnictwo
Diﬁn SA, 2017, pp. 214-228.
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The kitchen also left much to be desired.Simple, non-attractive for customers,
dishes were oﬀered.
In the 1990s, the ﬁrst wealthier and experienced investors came to
Świeradów. The Buczyński family took the lead among the investors,
with many years of experience in the ﬁeld of hotel services. They acquired
several individual buildings built at the end of the 19th century in
accordance with the model of the pavilion hospital and transformed it into
one by making an interesting architectural arrangement, for which they
received an award in 2003. of the Minister of Culture and Art. Park Hotel,
created by these investors, turned out to be the ﬁrst prestigious, luxury
class facility in Świeradów. The standard thereof served as a reference point
for the other owners of old buildings and investors who intend to build
new sanatoriums from scratch. The city, indeed, oﬀered large, attractive
areas for the investors, striving for their development by the hotels with
swimming pools and modern treatment facilities which would be modern
and would attract wealthy guests. The proﬁle of the client who was to be
the addressee of the new spa oﬀer was deﬁned. The oﬀer was addressed
to families, especially from Lower Silesia, looking for a combination of
relax in the mountains with the possibility of a fully paid spa treatment
and medical rehabilitation. In order for the plan discussed here to yield
practical results, it was necessary to wait and break down various forms of
barriers that appeared on the way of its implementation.
The ﬁrst one was adjusting the commercial oﬀer to the expectations of
aﬄuent customers coming to rest and for treatment with their families[14].
Oﬀering them small and unattractive rooms with bathrooms and toilets
being a part of an already limited surface area did not meet with their
approval. Success in the commercial services market has been achieved
by those hotels that have signiﬁcantly raised the standard, transforming
two rooms that were too small into one, combining them into a suite,
equipping them with aesthetic modern bathrooms and furniture. These
hotels also modernized the common area (lobby, restaurants), built car
parks, playgrounds for children, and, above all, indoor swimming pools.
This was possible because Świeradów has thermal water sources that could
be used. When the barrier concerning the services’ quality was broken,
the number of the resort’s customers started to grow rapidly. The health
resort in Świeradów attracts mainly inhabitants of Lower Wielkopolska,
14 Przemysław Diakow, Uslugi spa i wellness w ofercie hotelarskiej w miejscowościach uzdrowiskowych
Dolnego Śląska, [in:] Turystyka a zdrowie, eds. Elżbieta Lonc, Kazimierz Klementowski, Wałbrzych:
Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa, 2012, pp. 45-52.
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and Poznań, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Szczecin etc., who ﬁnds
it attractive because of travel time. Guests from these voivodships are not
discouraged by the price level in Świeradów, which is higher than in other
health resorts in south-eastern Poland. However, this is the only resort in
Poland where all new hotels are equipped with swimming pools and many
of the old ones have been built in or near the basement. There are almost
20 of these pools in Świeradów, including one serving as a waterpark (the
Malachit Hotel). Many hotels have a lux standard option. The high quality
of the local services attracts many guests, including foreign ones.
The second barrier that had to be eliminated was the barrier of access.
After the change of the Polish political system, many local railway and bus
connections were closed, including numerous connections from Świeradów
to Wrocław and other Silesian cities. Potential guests were forced to use
private cars and local roads, which were very neglected. In the 1990s, road
repairs in Świeradów area were only occasional. There were also no funds
for snow clearance. After Poland’s accession to the European Union (1
May 2004), the health resort applied for subsidies to improve the quality
of roads. As a result of the subsidies, they were thoroughly modernized
and Świeradów is now well connected with the main roads in Poland. The
quality of local roads is very good. The state of their maintenance during
the winter also does not give raise to any objections as snow clearance is
ﬁnanced by the constantly raising health resort fee. In 2019, frequent much
more public transport (buses) to the spa is to be restored. All these factors
have become an important premise for the commercial success of this
resort. The journey to Świeradów from Wrocław takes approx. two hours,
four hours from Poznań, ﬁve hours from Gorzów, and six hours from
Szczecin. For this reason, Świeradów is one of the “ﬁrst choice centers” for
the inhabitants of these cities who plan short-term holiday trips (with spa,
wellness and therapeutic treatments). It is also one of the main destinations
for long-term trips in winter.
The third barrier was the lack of range of interesting leisure activities after
treatments. That limitation has been overcome. Nowadays, there is a lot
happening in the spa: an attractive sports and tour oﬀer, as well as numerous
tourist clothing shops, hairdressers and beauty salons, pharmacies and
opticians shops. They are all very popular with customers.[15] It is also worth
noting that the spa nature of the town has impeded the development of the
so-called “nightlife,” i.e. loud outdoor events, restaurants open till morning,
15 B. Płonka-Syroka, Współczesna oferta po zabiegach…, pp.246-254.
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etc. The town hosts made sure that the customers got what they came for: rest
and peace, as well as professional treatment and rehabilitation for some of
them. The spa is child-friendly. There are many playgrounds, cycling routes
and walking trails for families with children. The spa also has a cableway to
Izerski Stóg and many ski slopes.
The fourth overcome barrier was very ineﬀective canvassing and sale of spa
services on commercial terms. There was virtually no advertising activity in
the 1990s. It was not possible either to buy accommodation in advance due
to the ineﬃcient room booking system and because only those places, which
were not used by patients referred for free treatment, were sold on the free
market. This aroused dissatisfaction of commercial customers, as they could
not plan their arrival time at the spa in advance and thus they withdrew
from the arrival. It wasn’t until the late 1990s when the situation has started
to change. In February 1997, a new Act on general health insurance was
passed, replacing the Act of 1939 and its subsequent implementing acts. This
law alleviated the concerns of potential investors that the health resort sector
in Poland would be very limited or completely eliminated. This enabled the
authorities of Świeradów to attract more experienced and aﬄuent investors,
who have built the local system of canvassing services and reservation to
a professional level, according to the patterns originated from the West.
The advance reservation has become the norm, as well as a loyalty card or
various discount schemes. The result was the creation of a permanent group
of spa guests, who use these services many times. This group, in addition
to professional advertising, is the best popularizer of the spa in Poland and
abroad. A signiﬁcant increase in the number of foreign guests in Świeradów
is a result of the opening of internal borders in the European Union.
Simultaneously, the modernization also included state nursing homes
located in Świeradów. According to the Act on health services paid from
public funds, passed in 2004, the spa treatment has improved its position
in relation to the Act of 1997. This involved more funds than before to
modernize the sanatorium base and increase the number of patients. On
July 28, 2005, the Act on spa treatment was passed, adapting Polish legal
regulations to the legislation in force in the European Union. This enables
the EU patients, who can pay for their stay with the funds of their own
health insurance fund, to come to Poland for treatment. The standard of
service is the same. The new political and legal situation has contributed to
the development of Świeradów and stabilization of the number of patients
coming here for free treatment to over 40 0000 per year. Almost the same
number of commercial customers arrives annually. Such a large number
458

UZDROWISKO ŚWIERADÓW W LATACH 1989-2018:
ZAGROŻENIA ROZWOJU I METODY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA
BOŻENA PŁONKA-SYROKA, ANDRZEJ SYROKA

of guests ensures the proﬁtability of the spa’s market-oriented institutions:
restaurants, cafés, shops, hairdressers and opticians, indoor swimming
pools, travel agencies, cableways and pistes. They are popular with a wide
range of customers.[16]
With the aim of further improving the functioning of the spa town, the
Świeradów Town Council passed in 2010 a resolution on the implementation
of the Local Revitalization Program of Świeradów-Zdrój for 2010-2013.
Thanks to it, the spa park was renovated, fountains were built in the park
and on the town’s main street, which was transformed into a walking route.
The renovation of historic buildings in the center of Świeradów started as
well. This has signiﬁcantly increased the overall aesthetics of the spa. It is
also worth noting that care should be taken to preserve the aesthetics of
cafés and shops’ interiors, as well as to adjust their oﬀer to the customers’
expectations. One can buy e.g. a wide range of spa products such as bath
salts, peloid, medicinal herbs, soaps, creams, medicinal honeys, mineral
waters, etc., here. The spa also oﬀers aesthetic regional souvenirs, local
minerals, jewellery, etc. The tour oﬀer is interesting. Travel agencies oﬀer
guided tours (in Polish and German) to: Prague and Frydland Castle in the
Czech Republic; Dresden and Saxon Switzerland in Germany; Lower Silesia
and the Giant Mountains.

IV. Conclusions
The actions taken between 1989-2019 by the authorities of the Town and
Commune of Świeradów between 1989-2019 in order to save the spa from
shutdown and to ensure conditions for its further development should
be assessed very highly. A well formulated and eﬃciently implemented
programme has brought the expected results. The spa is in high demand
among Polish and foreign customers. Its oﬀer is attractive, but in
terms of prices, it is accessible to middle-class customers. There is no
unemployment in the town. The majority of the residents ﬁnd a job in
the local area. Most of them have a satisfactory income level and some
of them have a high income. The Świeradów spa’s commercial oﬀer is
of good quality, well-designed, coherent and addressed to a speciﬁc
customer whose needs intends to satisfy. It is an aﬄuent, middle-aged or
elderly customer, arriving with accompanying persons: family or a group
of friends. The second basic group of customers are families with small
16 Zbigniew Teter, Arkadiusz Kosowski, Barbara Jabłońska, Konrad Kifert, Świeradów, [in:]
Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2005-2015, Warszawa: Wydawnictwo Expol, 2016, pp.
192-195.
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children. Simultaneously, the spa does not attempt to create oﬀers for
customers with diﬀerent proﬁles, whose preferences (e.g. loud late-night
bars and discos, beer bars, etc.) could discourage the arrival of the above
groups. The spa has also developed an attractive standard of meals,
relating to the traditional Silesian cuisine and the cuisine from former
eastern provinces of Poland. This oﬀer is considered very attractive by
the guests.
In the spa, however, one shortcoming needs improvement – a small range
of artistic oﬀers. For many years, it has been based on evening operetta
songs and performances of amateur bands. This oﬀer should be extended
and redeveloped using the example of Western European spas. A ﬁlm
festival, theatre review, classical music concerts could be organized.
There is a suitable accommodation base here and such events could
be attractive not only for patients and guests, but also for permanent
residents. These are projects worth considering. Their realization would
transform Świeradów into a truly European spa, for which it has many
opportunities and possibilities. Good luck on this path.
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HEALTH RESORTS OF THE EASTERN POLISH
BORDERLANDS UNTIL 1939
(THE CIRCUMSTANCES OF THEIR ESTABLISHMENT–
CONDITIONS OF THEIR DEVELOPMENT)
Bożena Urbanek*
Sanatoria Polskich Kresów Południowo-Wschodnich-do Roku 1939
(Okoliczności Powstania-Warunki Rozwoju)
Streszczenie
Rozwój sanatoriów wiąże się z kształtowaniem, w początkach XIX wieku w
lecznictwie kierunku opartego na przyrodzie, poznawaniem siły jej oddziaływania
na ludzki organizm. Nadto koncepcji związanych z poszukiwaniem naturalnych
sposobów pokonywania choroby, czy przynajmniej łagodzenia jej uciążliwości.
Nawiązywano przy tym często, aczkolwiek nie zawsze z pełną świadomością do poglądów znanych już w starożytności, a wytyczonych przez ojca medycyny
Hipokratesa. Ten sposób postrzegania terapii, chociaż początkowo w bardzo
„prostej” wręcz prymitywnej postaci znajdował odzwierciedlenie na obszarze
polskich Kresów, w medycynie ludowej, w postępowaniu miejscowej ludności,
praktykach podejmowanych tu od wieków. Jak pisał w roku 1930 lekarz,
prof. krakowski Ludomił Korczyński (1867-1936) w artykule Początki i ewolucja
balneoterapii[1] sprowadzały się one najpierw do archaicznej mistyki, empirii a
wreszcie, od połowy XIX stulecia - za sprawą dociekliwości badawczej – racjonalizmu
- rozpoznawania składu, działania określonych wytworów – „darów” przyrody i ich
ozdrowieńczej „siły”. Indywidualizm w ich zastosowaniu, w przypadku różnych
schorzeń przyczynił się do powstania, w połowie XIX stulecia ﬁzjoterapii. Proces
ten mający, jak zaznaczył Korczyński znamiona ewolucji obserwować można w
wielu miejscowościach a nawet osadach dawnych polskich Kresów Wschodnich
m.in. Truskawca, Horyni, Niemirowa czy Morszyna. Na podstawie zachowanych
opisów, głównie lekarskich z przełomu XIX i początków XX w., zamieszczanych w
* Prof. dr hab., Polish Academy of Sciences – Institute for the History of Science, Warsaw-POLAND
1 „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Balneologicznego” 1930, t. 9, s.131-141.
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prasie specjalistycznej warto poznać jego przebieg w tym cechy charakterystyczne
sprzyjające jego rozwojowi.

The development of health resorts is tied to a trend formed in early 19th
century medicine that was based on the environment and understanding
the impact it had on the human body, as well as ideas connected to the
search for natural means of overcoming or alleviating diseases. Very
often during the course of such deliberations, not always with full
awareness of the fact, reference was made to ideas known already in
the Antiquity, delineated by Hippocrates, the father of medicine. Such
understanding of therapy, even though in the beginning very “simple”,
even primitive, was reﬂected at times in the folk medicine of the area
known as the Eastern Polish Borderlands, as well as in the conduct of
the local people and traditional practice employed there throughout
centuries. Cracow-based prof. Ludomił Korczyński (1867 – 1936), in his
article entitled The beginnings and evolution of balneotherapy (Początki i
ewolucja balneoterapii[2]), wrote how in the beginning the practice
amounted to archaic mysticism and empirical evidence[3] but how,
starting from the mid-nineteenth century and caused by a research
curiosity – rationalism – it eventually evolved into understanding the
composition and workings of particular products – “gifts” of nature and
their healing “power”. Individualism in their application in treating
various illnesses contributed to the creation of physiotherapy in midnineteenth century. That process, as Korczyński wrote, had clear signs
of evolution and could be seen in many towns or even early settlements
of ancient Eastern Polish Borderlands, i.a. in Truskawiec, Maryówka,
Horynia, Niemirów or Morszyn. It is worth learning about the process
and the characteristic traits that contributed to its development from
preserved accounts, mostly created by doctors who wrote for specialist
press at the turn of the 19th and 20th centuries.
All the aforementioned Galician townships – aside from Horynia – are
today located in the Ukraine. However, their history, and the history of
their curative springs can be traced back to the 15th and 16th centuries – the
times of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Already at that time had
the local population used the saline springs to overcome minor illnesses
2 „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Balneologicznego” 1930, t. 9, 131-141.
3 T. Żebrowski describes how in mid-19th century the ‘waters of Truskawiec were visited by a
procession from the local church and the water was blessed and drunk for curative purposes’ in
T. Żebrowski, Mapa zdrojowisk lekarskich w Galicyi i Bukowinie, Kraków 1862, p. 15.
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and even tried using the salt for culinary purposes. Morszyn was one
such towns, but a village called Szkło, less-known today, was another
such early health resort. The locals there were taking advantage of the
calcium-sulphate-rich waters already in 1576[4]. According to documents
dating back to 1538, king Sigismund the Old had granted a royal permit
to a nobleman by the name of Branicki allowing the latter to extract
salt from brine in the township of Morszyn. Branicki was undoubtedly
aware of the activities of the local people and probably hoped to earn
himself a good sum. However, as he eventually found out, salt obtained
during the process was very bitter, and he could scarcely ﬁnd a market
for it. Most of the waters from the Podkarpackie region were either bitter
or salty in taste, possessing characteristics similar to that of the so-called
Glauber’s salt (Glauber’s salt was later established as being sodiumsulphate)[5]. As a result of Branicki’s failure, in the following centuries the
curative qualities of the waters in Morszyn have beneﬁtted only the local
population. Until the ﬁrst part of the 19th century, that is, when we can
observe a rising interest in the qualities of the water there. Such a turn
of events was caused by the increasing popularity of natural therapeutic
methods and how they beneﬁtted the human organism. Another
important contributing factor were the activities of doctors, pharmacists
and chemists who started to analyse products of nature - including the
qualities of the mineral waters in the region. Thanks to the conducted
research and its ﬁndings, a new scientiﬁc discipline – balneology – was
created. It is also at that point in time when the creation of a network
of health resorts – called uzdrowiska in Polish – had begun. It has to be
emphasized at this point that balneology was a response to the, thencommon in Europe, therapeutic scepticism – a critical approach toward
the many diﬀerent types of pharmacological drugs in use at the time (the
functioning of many of them was not really well-explored and they were
not very eﬀective). At the same time, blood-letting was a very common
method of treatment and it was often more damaging to the body than
the illness itself.

4 L. Rybak, M. Ursel, O. Rybak, Polski Almanach uzdrowisk, Kraków 1934, p. 368; Rozwój kurortów
balneologicznych Galicji Wschodniej p. 286, YDK 711,455(47783/86).
5 L. Rybak, M. Ursel, O. Rybak, Polski Almanach…, Kraków 1934, 320. Album uzdrowisk polskich.
Poświęcone XV zjazdowi lekarzy i przyrodników polskich we Lwowie , July 1937, p. 32.
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A role model for the health resorts in Galicia were the German and
Austrian facilities that were being developed since the 17th century and
which were visited by crowds of patients coming from a variety of places
around Europe every year[6]. A hundred of years from then a visit to a
health resort somewhere in Europe became something of a fad – one
that was exclusive to the aristocracy, however. This highest social class
used such visits as a form of entertainment, combining the recreational
aspect of the stay with the fact that they also beneﬁtted the health of the
patients[7]. The aristocracy was able to travel great distances due to the
vast size of the Austro-Hungarian empire.[8] Local sanatoria were mostly
visited by the middle and (sometimes) lowest level of gentry, as well as
by wealthier burghers in later years. One of the places these less aﬄuent
classes visited very eagerly was the aforementioned township of Szkło[9].
Another important aspect that contributed to the development of health
resorts in the Galicia region was the quality of the local water itself –
rich with minerals which made it similar to the then-popular Karlsbad
salt[10]. The fact that the region was rich in peat used in medical mud
baths[11] also positively contributed to the process. The nineteenth
century was a ‘golden age for the Carpathian health resorts’[12]. They
6 A. Kucharski, Staropolska turystyka uzdrowiskowa w XVIII in „Czasy nowożytne” 2010, t. 23, p.
121-123.
7 Ibid., p. 120.
8 Ibid., p. 124.
9 Ibid., p. 123.
10 Karlsbad salt (Sol Corolinum verum) is extracted from springs in Karlovy Vary and contains
the following anions: chlorine, sulfate, hydrocarbon; and sodium and potassium cations, as well
as lithium, calcium, magnesium, bromine, silicon, iron, and iodine. It has appositive inﬂuence
on the biliary system, reduces the fermentation processes in the intestines, and detoxiﬁes
the organism. Henryk Różański „Medycyna dawna i współczesna” https//rozanskiII/554/solcarolinum-si-karsbadzka/. Karlsbad was, since the end of the 17th century, the most popular Czech
health resort. A. Kucharski, ibid. p. 130.
11 It is said that mud baths were ﬁrst used in Bad Pyrmont in Lower Saxony, Germany. In
the middle of the 19th century, Hermann Hirschfeld (1825-1885) started analyzing the eﬀects of
peat and mud bath usage. https:/sztetl.org.pl/tradycja_i_kultura-zydowska/kultura_zydow_w_polsce/
kultura_uzdrowiskowa_na_kresach_wschodnich.
12 Hanna Lawera-Wajda in her mentioned the 4 stages of development of the Galician health
resorts. The ﬁrst one lasted from the beginning of the 19th century until the 1830s and was
characterized, according to the author, by an increase of visitors to the facilities. The second
stage, until 1850s, was a period of troubles for the resorts, mainly because of political reasons
(inter alia uprisings, including the Szela Uprising of 1846 and the Spring of Nations). From 1850s
until the outbreak of the Great War the facilities ﬂourished again, however, and the author even
says that they became a form of investing one’s money. After 1918 and the destruction of the war,
the facilities were reconstructed and more attention was put on discovering the medical qualities
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were characterised by a peculiar climate and architecture – they were
mostly built in wood. Flower motifs were used in the decoration of the
buildings, and geometric forms were not uncommon. At ﬁrst the region
reminded its visitors of Switzerland, but later it evolved into what we
call the ‘Zakopane’ aesthetic style[13].
When talking about chronology – from all the aforementioned sanatoria
located in the south-eastern part of the Polish Borderlands, the one in
Truskawiec was the ﬁrst. That bath complex and sanatorium was located
between the towns of Borysław and Drohobycz. A civil servant by the
name of Hecker, who hailed from Stebnik and bore the title of podżupek[14]
indirectly contributed to the creation of the Truskawiec complex. In 1810,
while searching for new mineral deposits, he stumbled upon a sulphur
spring. The local landlord, one Józef Micewski was then able to engage
Agenor Gołuchowski to build a bath complex in Truskawiec in 1827. It
consisted of the bath building itself with 8 separate stalls, together with
an unspeciﬁed number of what was simply called ‘houses for patients’.
Eight years later, Teodor Torosiewicz[15] took it upon himself to analyse
the chemical constitution of the local waters and found them rich in salt
and sulphur. The spring water in Truskawiec was later dubbed Naftusia,
and most probably took its name from the rich oil reserves located in the
nearby town of Drohiczyn[16].
The 1840’s were a good time for the development of the Truskawiec health
resort. New springs were discovered, and their curative qualities were
thoroughly analysed. A hotel with 30 beds providing more rooms for the
of the waters there. They became more and more popular, in no small part thanks to the laws
passed between 1922 and 1928 that regulated the functioning of health resorts. H.Wajda-Lawera,
Uzdrowiska galicyjskie w dobie autonomii jako zjawisko społeczno-kulturowe. Doctoral thesis under
the supervision of prof. dr hab. Jadwiga Hoﬀ, Faculty of Sociology and History of the Rzeszów
University, 2015, p. 19.
13 The style was becoming more popular within the Austro-Hungarian domain, and it was also
implanted in Galicia. Teatmn.pl/leksykon/artykuły/architektura_naleczowo_styl_szwajcarski.
H.Wajda-Lawera, ibid..
14 Podżupek – a civil servant appointed by the żupnik, responsible for the daily operation of
the mines.
15 Teodor Jan Toroskiewicz (1789-1876) was a pharmacist, and an explorer of the qualities of
curative waters of Podkarpacie. He wrote an important work on the topic in 1848(-49) entitled
Źródła mineralne w Królestwie Galicyi i na Bukowinie pod względem ﬁzyczno- chemicznych
właściwości opisane.
16 The name ‘Naftusia’ comes from the petroleum taste and smell of the water. The waters
acquired that particular taste when ﬂowing underground through the surrounding area which
was in petroleum deposits.
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guests was also built[17]. Truskawiec’s resident doctor was most probably
a man called Turek. As Hanna Wajda-Lawera was able to ascertain,
Truskawiec in the year 1864 had been visited by 1,015 people, among
them priests, doctors, civil servants, military servicemen, merchants,
artists, and land owners. It was a highly popular destination for Jews[18]
and 90% of the incoming tourists hailed from the Galicia region of
the Austro-Hungarian Empire[19]. The inﬂux of tourists was partially
caused by the improvements in the infrastructure of the region which
allowed for much greater ease of travel than at any time in the centuries
past[20]. In the second part of the 19th century the authorities started the
construction of a rail road that initially connected Vienna and Kraków
with Lviv. In the years that followed other cities were connected to that
network. A connection between Stryj and Drohobycz was established in
1871. Moreover, a second network of paths was laid out in 1890s[21]. It is
worth mentioning here that the Austro-Hungarian government was not
looking favourably at the developments in Galicia, instead preferring to
support similar facilities located, inter alia, in Bohemia. However, in spite
of the situation the number of visitors to Galician health resorts was
systematically rising and they were provided with an increasing number
of rooms that were made available[22] – such was the case, for example,
in Truskawiec. In the beginning, the patients were coming from nearby
parts of the Galicia region – the Lwowski and Stanisławowski districts – but
17 Doctor Gustaw Wolf was responsible for the analysis of further springs, called Zoﬁa and
Bronisława in the years 1861-1862. T. Praschil, Truskawiec w Galicyi, Truskawiec ? . G.Wolf, Analizy
źródła Bronisławy według prof. dr Gustawa Wolfa w miejscu kuracyi Truskawcu (w Galicyi), w obwodzie
Samborskim (…), Lviv 1861.
18 H. Wajda-Lawera, ibid, p. 181.
19 Ibid.
20 In the beginning, the lack of hardened roads, crossings and regular communication was a
considerable problem. In fact, it was diﬃcult to traverse the road even by a carriage and other
similar services. The road from Lviv to Truskawiec would take around 3,5 hours In a rented
wagon and one has to remember that those travelling would take many belongings with them,
including not only bedsheets but sometimes even entire bathtubs. Ibid., p. 24-25.
21 Until 1870 there were 673 km of railroads built in Galicia. By 1912 there were 4,120
kilometers of them. A.Jezierski, Historia gospodarcza Polski, 2010. https./books.google,pl/
books?sbn=8387251712. Stanisław Nicieja „Tu się kurowały elity II RP, czyli kresowych kurortów
czas” interview by Beata Łabutin, Opole.wyborcza.pl/…/1,35086.13652483.Tu_sie_kurowaly_elity_II
RP_czyli_kres… (accessed on 04.01.2013).
22 Dr Michał Zieleniewski noted in the 1860s that there were 137 curative water intakes in
Galicia and Bukovina. Apart from that there were 299 salt water intakes in the region (‘…As
the oﬃcial report of the KK Directorate of the Treasury in Galicia and Bukovina shows’) Michał
Zieleniewski, Pogląd na ruch i postęp zdrojowisk ojczystych w roku 1860 dostrzeżony, Kraków 1861,
p. 6.
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already in the ﬁrst decade of the 20th century the town saw guests hailing
from Kraków and the Russian-controlled Kingdom of Poland or even
from the Prussian partition[23].
In the May-September season of 1906, Truskawiec was visited by 3,639
people in total, who had lived in 1,200 hotel rooms, rented out villas or
houses[24]. The year 1911 saw 4,356 patients, 81,989 conducted mineral
baths, 7,919 mud baths, 9,750 gas baths and 4,435 inhalations[25]. There
was a post oﬃce, a telephone oﬃce, two restaurants, a dairy, a pharmacy,
a gentleman’s and literature club with newspapers available in foreign
languages[26]. A symphonic orchestra gave concerts in the town throughout
the season, and the Lviv Singing Association ‘Echo’ also performed its
repertoire. After many changes in the management of the sanatorium, it
eventually became the property of the Zdroje Truskawickie Company.
The resident doctor was called Kazimierz Gerus and three more doctors
practised their trade in the town[27]. However, it was during the interwar
period when Truskawiec truly came into prominence. According to
prof. Stanisław Nicieja, there were 280 villas in the town at that time.
It was visited by prominent members of the society – writers, painters,
and politicians. The guests included such personalities of the time as
Zoﬁa Nałkowska, Bruno Schulz, Jan Kiepura or Mieczysław Fogg[28].
The number of patients surpassed 15 thousand every year. Some of the
buildings were already ﬁtted with central heating units, which meant
that the curative qualities of the resorts could be also enjoyed outside of
the spring-summer season. Some of the most luxurious and comfortable
guesthouses mentioned by name were the ‘Farys’ hotel, a place called
Oﬁcerski dom wypoczynkowy or a similar facility owned by the PKP. More
than 30 diﬀerent doctors of varying specialities took care of the visitors
and there were ﬁve specialised ‘doctor-chemists’ in the town who were
responsible for the daily monitoring of the quality of the mineral water[29].

23 H. Wajda-Lawera, ibid. p. 182.
24 The apartment price varied (depending on its size) from 1,20 korona to 10 korona daily per
rented room. Truskawiec zakład zdrojowo-kąpielowy w Galicyi, Truskawiec, 1911?, p. 1.
25 Ibid., p. 2.
26 H.Wajda-Lawera, ibid., p. 53.
27 The group included Joachim Mindes, Zenon Pelczar, and Tadeusz Praschil. Ibid., p. 3.
28
www.polskieradio.pl/.../1715096.Naftusia
-uzdr...,(Accessed 01.14.2017).

-i-inne-

specjały-lecznicze-w-kresowych

29 Polski almanach uzdrowisk, Kraków 1934, p. 372-373.
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On the other hand, Horyniec was under the administration of the Lwowskie
voivodship until 1939. It was located in the Lubaczowski county and was
situated by the railroad line that connected Jarosław and Rawa Ruska.
Thanks to that railway connection six trains were able to reach Horyniec
every day already in the beginning of the 20th century. Their points of
origin were varied, as they came from all over Poland. Horyniec was
rich with sulphate-calcium deposits. In 1919, the most important intake,
nicknamed ‘Róża’, had a daily output capacity of 3,000 litres. Moreover,
there was a bath house in the city with 28 stalls for mineral baths and 17
stalls for mud baths. Additionally, mud compresses and wraps were also
oﬀered as a form of treatment. The head doctor at the town was dr Artur
Ehrenreich, who took residence in the bathhouse. Additionally, within
the timeframe mentioned above, there existed several comfortable
guesthouses open to tourists and they were all equipped with working
electric lighting and sewage systems[30].
Niemirów, similarly to Horyniec, was situated in the Rawsko-ruskie
county, located 60 kilometres from the city of Lviv[31]. The resort there
was created at the initiative of the local landlord, count Ignacy Hilary
Moszczyński. The ﬁrst building able to accommodate incoming patients
was opened between 1814 and 1815[32]. It was surrounded by a park with
several villas outﬁtted with mud and mineral baths equipment – as the
local waters were rich in sulphur and hydrogen. There were 5 diﬀerent
intakes located in Niemirów, similarly to other places called after the
wives or daughters of the explorers or scientists who’ve analysed or
found them – Aleksandra which was a drinking water, and Bronisława,
Anna, and Marja which were bath water intakes. By 1833 there were 10
hotels active in the town with more than 50 bathrooms between them. A
theatre, a restaurant, and a bakery were scattered through the town[33].
There existed an entity established in 1913 called the Galicyjski Zakład
Kredytowy Zdrojowisk i Uzdrowisk (Galician Health Resort Crediting
House) which was created to help the owners of the resorts with the
investment process[34].

30 Ibid., p. 286-287.
31 In 1937 it was written that the location was 65 kilometers from Lviv. Album uzdrowisk polskich,
p. 37.
32 H. Wajda-Lawera, ibid. p. 16-19.
33 Ibid., p. 23.
34 Ibid., p. 36.
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Niemirów was oﬃcially named a health resort (uzdrowisko) only in 1938,
but it was already considered a ‘very popular tourist resort’ back in
1914. The reason for that, apart from the curative qualities of the water
was the town’s infrastructure. Those coming to Niemirów could take
advantage of, apart from all the facilities enumerated above, an open
tennis court, a bowling hall, or a boat rental facility by the lake. Various
festivals and fairs were also organized. In 1930 the resident doctor was
called Janusz Pieniążek and there were two other doctors operating in
the town. The facility consisted of 300 rooms located close to the bath
rooms. More than 30 pension houses and private villas were also open
for rent. Contemporary estimates said that around 2,000 people visited
the town every given year[35].
Morszyn, which we already mentioned before, was located in the
Stanisławowskie voivodeship, in the Stryjskie county. It was reimagined
as a sanatorium by the German merchant Boniface Stiller and one A. (?)
Biesiadecki in 1875. In order to better develop the facility, the organizers
contacted the Lwów society of doctors and chemists, which included
such individuals as W. Piasecki, and S. Dzikowski in its ranks. A park
complex, together with a mineral water drinking room and 12 bath
stalls with tubs were all created not long after Stiller’s visit. In 1880
Morszyn was oﬃcially named a balneological resort. The water from
Morszyn was exported as far as England, Italy, and Germany. In the
following year, in what could already be called a prosperous year for the
resort, Stiller transferred his oversight over the facility into the hands
of the Galician Medical Society (Towarzysztwo Lekarzy Galicyjskich)
which became responsible for the future development of the resort.
Any ﬁnancial gains were to be distributed, inter alia among the many
orphans and widows of Galicia. Unfortunately, the expected gains did
not materialize. In fact, the resort started recording losses which made
it unable to not only ﬁnance charity work, as was the facility’s objective
from the beginning, but it also completely halted its development. The
society resumed work only after the Great War by investing into saline
baths and inhalatoria. The city was oﬃcially recognized as an uzdrowisko
– a health resort – in 1924. The pension houses were expanded and the
park was restored to its former glory. In 1938 a new facility called Dom
zdrojowy was built in the city. Bitter salts were manufactured in the town
under the careful guidance of the Medical Faculty of the Jan Kazimierz
University in Lviv. In order to be admitted for treatment in Morszyn, one
35 Polski almanach uzdrowisk, Kraków 1934, p. 325-326.
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had to suﬀer from one of the following illnesses: metabolic disorders,
obesity, diabetes, gout, rheumatism, liver or urinary system diseases[36].
The basic treatment consisted of saline and mud baths, as well as simply
drinking mineral water – the two brands coming from Morszyn were
called ‘Morszynianka’ and ‘Pod Matką Boską’. The resident doctor was
called Jan Misiński and there were several specialist doctors employed
for the summer season[37]. The season itself began on May 1 every year
and lasted until October. The treatment fee per person was 20 złoty. It is
estimated that around 1,500 people came to the town every year in the
interwar period[38].
The village of Maryówka was located around 3 kilometers away from the
toll house Tyczakowska that marked the borders of the city of Lviv. There
was a health resort and a hydrotherapy facility in the village. The facility
was established in 1890, but by 1899 it passed from engineer (?) Karol
Richtmann into the hands of doctor Józef Zakrzewski. Zakrzewski[39]
took over and quickly ﬁxed the shortcomings of his new asset. The
main building of the resort was located in a wooded area, in a park.
The facility itself consisted of two hydrotherapy rooms, and electric and
gas bath rooms. Moreover, for the purposes of entertainment, there was
a gym, a billiards room, a reading room, a dining hall and ‘a dozen or
so’ rooms that the guests could book for the duration of their stay. The
basis of the therapy in Maryówka was healing via the use of reinforcing
water. According to prof. Winternitz the process encompassed water
massages, steam beds, and compresses. Electric and gas baths were also
in use, and sometimes the patients would be covered in mud or silt. The
people at the time believed that mud was creating mechanical friction
but also worked chemically and thermically after it became warm. All
those methods were supposed to improve one’s metabolism and heal
rheumatologic illnesses. Doctors also prescribed air and sun baths for
reinforcement of the body.
According to doctor Zakrzewski’s oﬀer, these methods were also used
to treat the, so-called, female diseases and the atony of the digestive

36 Album uzdrowisk polskich …, p. 32-35.
37 Polski almanach…, p. 320-321.
38 Ibid., p. 322.
39 For those who might be interested in coming, Zakrzewski gave a contact address together
with his phone numbers.
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system[40]. Moreover, the patients were prescribed gymnastics, massages
and were put on a diet. Vegetarian cuisine was very popular and ‘grape
therapy’ was also in use[41].
Doctor Zakrzewski has also left us with an instruction on ‘the behavior
on the premises of the resort’. According to what was written there,
curfew went into place after 9 PM and one could ‘not light the rooms up’
after 10 PM. Zakrzewski also provided his patients with a daily agenda.
Breakfast was scheduled to take place from 7 to 9 AM, dinner was
always at 12.30 and supper at 7 PM. What the instruction called ‘water
procedures’ was conducted between 6 and 8 AM and then again between
4 and 6 PM. The prices for various services and the therapy itself were
also listed in the document. Room rental, together with all its equipment
cost between 6 to 10 korona daily. A medical examination was 10 korona,
the ‘water procedures’ together with servicing and providing one with
the necessary underwear – another 10 korona per week. A massage cost
1 korona, electriﬁcation by a doctor cost 2 korona, but an electric bath
(‘only one’ as was clearly said in the document) was 5 korona. A gas bath
cost 3 korona, and mud wrapping between 4 and 8 korona. Lower prices
were set to food – a breakfast was only half of a korona, but a dinner
cost 3 korona and the supper’s cost was 2 korona[42]. The document also
mentioned the transport costs to the facility – a rented wagon would cost
one 4 korona, but arriving via train from the Lviv railway station would
cost you around 5 korona[43].
Despite Zakrzewski’s interesting oﬀer, his facility was never mentioned
by name in the oﬃcial register of health resorts created in 1930s.
According to the author of the list, one Stanisław Leszczycki, who wrote
in 1938 in his Przemysł uzdrowiskowo-letniskowy w Karpatach there were
six facilities in the Lwowskie voivodeship, and they all functioned in a
way similar to the operation of Truskawiec, mentioned earlier in the
text[44]. The exact criteria used for the classiﬁcation were not mentioned,
40 J. Zakrzewski, Maryówka sanatoryum i zakład wodoleczniczy, sezon od połowy maja, Z. Hałaciński’s
„Słowo Polskie” publishing house, Maryówka – Lviv, c.a. 1900(?), p. 26.
41 Ibid. p. 3-18.
42 The price did not include bringing the food to the room. The cost of that service was 20 hal.
for dinner and 40 hal. for the super. Ibid., p. 38-39.
43 An omnibus service was also available. It could accommodate up to 10 people and cost between 8 and
10 korona. Ibid., p. 39.
44 Other places mentioned by name included: Dobromil, Matków, Brzozów, Rymanów, Iwonicz.
Morszyn was included in the Stanisławowskie voivodship. All together there were 10 resorts mentioned,
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however. On the other hand, what Leszczycki did mention, was where
the people coming to the resorts came from.
The author estimated that in 1930s, health resorts located around
Lviv were usually visited by patients from Eastern and South-Eastern
voivodeships, but also from the Warsaw, Kraków, Stanisławowskie and
Śląskie voivodships, as well as from cities such as Łódź or Poznań. When
it comes to the Stanisławowski region, the people visiting were mostly
local inhabitants, but guests from Lwowskie, Warszawskie and Tarnpolskie
voivodeships were also recorded[45]. Such a division of guests in the
resorts was only natural due to the gradual increase in the development
of the available means of transport. However, no foreigners were ever
recorded as having visited. A systematic increase in the number of
Polish guests visiting Galician health resorts can be a testimony to how
successful the therapy oﬀer there was and to the aesthetic values of the
surrounding nature. Their increasing popularity was also probably due
in no small part to the rising aﬄuence of contemporary society, mostly
the inhabitants of the towns – the middle class – who had limited means
to travel outside of partition-borders, to other places in Europe. The
popularization of all the aforementioned resorts through the medical
community through articles in specialist and general press was also a
big contributing factor. Such endorsements were often made, as it was
said ‘taking into concern the need of development of the local health
resorts’. Another reason that was less rarely spelled out was the fact that
the doctors who practiced medicine in larger cities, very often found
employment in the summer season in the health resorts they were
endorsing. They were personally aware of the conditions in the resorts
and of the therapeutic qualities of the stay in them, so they naturally
encouraged their patients to visit them.
As was said in the beginning of the text, most of the Galician health
resorts described above fell outside of the new borders of Poland drafted
after World War II. They never regained their former glory, but some of
them do operate still until this very day in a completely new reality…
including Kosów, Burkut and Bolechów. S.Leszczycki, Przemysł uzdrowiskowo-letniskowy i turystyczny
w Karpatach …, Warszawa 1938.
45 Ibid., p. 16.
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GUESTS OF THE IMPERIAL SPA RESORT ISCHL IN
THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
Robert Lipelt*
Goście w Cesarskim Uzdrowisku Ischl w Drugiej Połowie XIX wieku
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na przekrój społeczno-zawodowy
gości uzdrowiskowych odwiedzających Ischl. To jedno z największych uzdrowisk w
monarchii austriackiej, które swoją świetność zawdzięcza nie tylko słynnym kąpielom
solnym, wyjątkowości krajobrazu, ale także w dużej mierze pobytom sławnych
kuracjuszy i wakacyjnych gości. W latach 1849-1914 Ischl był letnią rezydencją cesarza
Franciszka Józefa I. Oprócz rodziny cesarskiej swoje letnie domy posiadało tu wielu
znanych artystów, m.in. Anton Bruckner, Johann Strauss,, Johannes Brahms i Franz
Lehár. Podstawą źródłową niniejszego opracowania stały się listy przybyłych do
kurortu gości zdrojowych, których dzielono na gości przyjeżdżających na leczenie
(Cur Liste) i w celach turystycznych (Fremden Liste). W przypadku uzdrowiska Ischl
były one wydawane przez Komisję Zdrojową w sezonie kąpielowym od 1842 do
1938 r. Podawano w nich numer kolejny kuracjusza, nazwisko i imię, zawód, pozycję
społeczną, również liczbę osób towarzyszących (dzieci, współmałżonkowie, krewni,
służące itd.), a także miejsce stałego zamieszkania i czasowego w Ischl. Wykorzystany
w spisach materiał pozwoli nie tylko zapoznać się z liczbą kuracjuszy, ich strukturą
według płci i kraju pochodzenia, ale także z przekrojem społeczno-zawodowym
przybywających gości, tj. pochodzeniem społecznym, profesją, stanem cywilnym,
wykształceniem i miejscem zamieszkania.

The 19th century witnessed the growing popularity of spa resorts on the
territory of the Austrian Empire as well as in other European countries.
Obviously, the fashion for health and wellness tours existed much earlier, yet
it increased signiﬁcantly during the period of the new stage in the Industrial
* Prof. Dr., Faculty of Social Sciences and Arts Jan Grodek State Vocational Akademy in SanokPOLAND
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Revolution accompanied by the rapid advances in medical sciences, which
started seeking and developing new treatments with the use of natural
resources, such as mineral waters and mud[1].
This paper aims to draw attention to the social and professional proﬁles
of the guests visiting Ischl in the second half of the 19th century. Ischl has
always been one of the most famous Austrian mountain spa resorts, owing
to its well-known salt baths but also due to its location in the Salzkammergut
region of the Alps, about 470 metres above sea level. That is why it was
considered a climatic place, such as, for example, Merano in Tyrol or Davos
in Switzerland, where air therapy was successfully implemented. In the
years 1849-1914, Ischl used to be the summer residence of Emperor Franz
Joseph I (1830-1916) and the resort which attracted not only the members
of the high society but also those belonging to the lower social classes[2].
The primary sources of the present study were the lists of guests arriving at
the resort. In Ischl, such lists were published by the Spa Commission (K.K.
Districts – Commissariat und Bade – Inspection) (Ischler – Bade Blatt), with
short intervals, from 1842 to 1938. At ﬁrst (until 1853), they were just lists
of spa bathers (Cur- und Bade Liste), and in the following years the lists of
guests (Fremden – Liste) were also added.
In the years 1855-1900, the overall number of 70,000 names was recorded
on the lists of bathers (Cur – Liste) and as many as 275,000 were entered to
the documents including guests arriving for tourist purposes. The analysis
of such huge amount of data would obviously go beyond the capacity
of a single researcher, therefore we decided to take a closer look at only
two collective images of visitors, namely those coming to Ischl during the
bath seasons of 1860 and 1890, so as to spot some possible changes in the
professional, social or national structure of the groups of guests visiting

1 Konrad Kuhn, „Heilquellen und Kurorte, Überlegungen zur Geschichte des alpinen Tourismus
im Bündner Vorderrheintal“, Histoire des Alpes. Storia delle Alpi. Geschichte der Alpen, 2009, vol.14,
pp. 199-213; Andreas Förderer, Playgrounds of Europe. Europäische Kurstädte und Modebäder des 19.
Jahrhunderts, Baden – Baden, 2010; Hermann Sommer, Zur Kur nach Ems: ein Beitrag zur Geschichte
der Badereise von 1830 bis 1914, Stuttgart: Steiner, 1999.
2 Adolf Höchsmann, Bad Ischl und Seine Kuren, Linz: F.J. Erbenhöch’sche Buchhandlung (Heinrich
Korb), 1931, pp. 5-8; Monika Oberchristl, “Die Anfänge des Ischler Kurbetriebes (1823-1827)“,
Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines, 2002, vol. 147/1, pp. 231-248; Robert Lipelt,
Die Kurorte in den Ländern der Österreichischen Monarchie in den Jahren 1880-1913 nach damaligen
statistischen Quellen, [in] Health and Water-Culture in History, ed. Arin Namal, Aysegül Demirhan
Erdemir, Bozena Plonka – Syroka, Istanbul: Istanbul Medikal Saglik veYayincilik, 2016, pp. 113-124.
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the Austrian resort[3]. The created source base numbers about 2,500 records.
Each record includes the following ﬁelds: the number of arriving family,
the date of arrival, ﬁrst name, surname, profession, social status, the place
of permanent residence and temporary stay in Ischl and the number of
accompanying persons (children, spouses, relations, servants, etc.).
Let us start our quantitative analysis of the groups of the resort’s guests
with establishing the number of the visitors. During the whole period of
interest to us, the number of bathers showed an upward trend, in spite of
some ﬂuctuations during certain census periods (Figure 1).

Figure 1. The number of bathers in Ischl in the years 1855-1900
Source: „Ischler Cur-Liste”, 1890, no. 24, p. 26.

In 1900, there were 7355 bathers in Ischl. In comparison to the year 1855
(1842 guests), the number of treated people had increased by four times,
and by nearly three times in case of families. Thus, the average size of
a family coming to Ischl had grown from 2 to 3 members. The growing
popularity of the resort was also the result of the new railway connections
between Ischl and Strobl (1891) and then with Salzburg in 1894.
In the years 1880-1900, 148,709 women used spa treatments in Ischl, and
they constituted 43,8 % of the overall number of visitors (Figure 2).
3 „Ichler Cur-Liste”, 1860, no. 1-30; „Ischler Cur-Liste”, 1890, no. 1-24.
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Figure 2. Overview of number of bathers and tourists in Ischl by sex in the years 18801900 (in %)
Source: „Österreichische Statistik“,[Austrian Statistics] vol. III, no. 1, 1883, p. 108; vol. V, no.
2, 1884, p. 112; vol. VIII, no. 3, 1885, p. 112; vol. XII, no. 4, 1886, p. 112; vol. XIII, no. 3, 1887,
p. 126; vol. XVIII, no. 4, 1888, p. 130; vol. XXI, no. 4, 1889, p. 130; vol. XXII, no. 3, 1890, p.
128; vol. XXVIII, no. 2, 1891, p. 130; vol. XXXI, no. 4, 1892, p. 130; vol. XXXVII, no. 2, 1893,
p. 132; vol. XXXVIII, no. 2, 1894, p. 136; vol. XL, no. 2, 1895, p. 136; vol. XLIV, no. 3, 1896, p.
136; vol. XLVIII, no. 3, 1897, p. 128; vol. XLIX, no. 4, 1898, p. 128; vol. LII, no. 1, 1899, p. 128;
vol. LV, no. 1, 1900, p. 128; vol. LIX, no. 1, 1901, p. 128; vol. LX, no. 1, 1902, p. 130.

This would conﬁrm some earlier research ﬁndings, according to which
men tended to be more interested in resorts situated in the mountain
states, such as Salzburg, Styria and southern Tyrol or Ischl. This popularity
of trips to the mountains or to the seaside resulted from the possibilities
of practicing certain sports there, such as skiing, climbing, swimming or
sailing, which remained predominantly men’s domain at that time[4].
Let us attempt now to expand the outlined picture of the visitors by the
analysis of the social and professional structure of the groups of visitors
coming to Ischl during the two bath seasons, i.e. in 1860 and 1890. In
the period between these two seasons, the number of guests coming for
treatment increased from 2482 to 4592 people (by 85%).
4 Lipelt: Die Kurorte in den Ländern der Österreichischen Monarchie in den Jahren 1880-1913nach
damaligen statistischen Quellen, p. 119.
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During both periods, guests coming from Austria constituted the majority
(60%) among the bathers of Ischl (Figure 2). In 1860, most of them came
from Lower and Upper Austria. The most frequent visitors were the
residents of Vienna (1291 people, i.e. 52% of the overall number of guests),
Linz (15) and Salzburg (13). In 1890, the visitors from Lower and Upper
Austria were still the largest group. 2611 guests, i.e. 57% of all bathers,
came from the very Vienna. The residents of Linz (58 people), Trieste (17)
and Graz (14) were another group of frequent visitors.
There were many foreigners among the guests coming to Ischl. In the
years of interest to us, they constituted about 40% of the overall number of
guests. The largest group among foreign visitors were those coming from
European countries (about ¼), mainly from German states and Russia.
The Ischl resort was quite popular among Hungarians, the number of
whom was by 402 people higher in 1890 than 30 years earlier, and whose
percentage in absolute numbers increased from 7,7 to 12,9 %. Among the
Crown lands of Austria, the largest group of guests visiting the resort came
from Bohemia; for example, in 1890, they constituted 4,4% of the overall
number of bathers, while, at the same time, there were as few as 0,9%
people from Galicia and 0,4% from Moravia. More and more people started
coming to Ischl from outside Europe. For example, in 1860, there were only
4 people, while in 1890 there were as many as 77, mostly from America
(50), Egypt (19) and a few people from Asia.
What might seem interesting is the social and professional structure
of the groups of visitors to Ischl. This largest Austrian resort received
representatives of various social and professional backgrounds, and this
diversity is illustrated by Figure 3.
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Figure 3. The socio-professional structure of the group of bathers in Ischl in 1860 and 1890 (in %)
Source: „Ichler Cur-Liste”, 1860, no. 1-30; „Ischler Cur-Liste”, 1890, no. 1-24.

The prevailing professional groups in both periods were the
representatives of trade and services, whose percentage in the overall
number of guests increased from 14,3% in 1860 to nearly 19% in 1890.
Another large group of visitors included clerks, military men, gentry,
landowners and landlords, and although their number decreased
signiﬁcantly between 1860 and 1890, they still outnumbered other
occupations. A substantial growth was observed in the groups of
industrialists and manufacturers (from 1,7 to 5,1%), journalists
and writers. There were not any signiﬁcant changes in the groups
of attorneys, notaries, judges, bankers, constructors, doctors and
pharmacists, management staﬀ, or those from the ﬁelds of agriculture,
forestry and craft.
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Similarly to most Austrian resorts, the bath season in Ischl used to begin on
15th of May and lasted until the end of September. The high season (summer)
was the longest, and it lasted from 15th of June until mid-September. During
the high season, the rental prices were the highest, while in the other two
periods spa guests could count on various reductions in the prices for
renting apartments.
The distribution of guests’ arrivals during the bath season was not regular
(Figure 4-5).

Figure 4. The number of bathers in Ischl according to their arrival time in 1860
Source: see ﬁgure 3.

Figure 5. The number of bathers in Ischl according to their arrival time in 1890
Source: see ﬁgure 3.
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Lower rental prices before and after the high season could undoubtedly
attract visitors, yet it is evident that most spa guests chose summer
months. For example, in 1860, the busiest month was August, while in
1890 the number of guests was rather low in August. This might have been
inﬂuenced by weather conditions but also by social and political situation
in the region.
At the beginning of 19th century, Ischl used to be a small and modest
mountains resort, which was soon to become a prestigious European spa
with its famous brine (marine) baths. The spa’s facilities included the
monumental Kurhaus with a concert hall, reading rooms, amusement
parlours, pump rooms, and facilities for sun and water bathing[5].
Initially, visitors coming to Ischl had diﬃculty ﬁnding appropriate
accommodation. Due to the growing number of spa guests, the ﬁrst hotel
Posthof was created. In 1840, the Elizabeth Hotel was built. In the following
years, more hotels appeared, e.g. the Austria hotel and new lodging houses
and villas. In 1860, there were rooms available in 240 lodging facilities. The
most popular hotels at that time were the Elisabeth Hotel, the Posthof and
the Golden Kreutz.
Thirty years later (1890) Ischl was able to provide accommodation in
about ﬁve hundred facilities to its visitors during their stay in the resort.
The number of hotels had risen to 10; there were more and more lodging
houses, villas and guest houses. The former Bauer, the Kreutz, the Elisabeth
and the Hotel & Pension Rudolfshöhe received the largest number of spa
guests at that time.
The history of imperial Ischl has always been linked to its famous bathers
and holiday guests (Fremden). In the second half of the 19th century,
hundreds of prominent ﬁgures, whose names were related to the history
of that time, visited the resort. The most famous guest was Emperor Franz
Joseph, who would spend here every summer for over 50 years in his
famous summer residence Kaiservilla, which he received from his mother
Sophie of Bavaria (1805-1872) as a wedding present[6]. The world of politics
was represented by the heads of almost all European states and also by the
5 Martin Berkovits, Bad Ischl als Wetkurort, [in] Bad Ischl, Vergangenheit und Gegenwart
des uralten Salzmarktes und heutigen Weltkurortes Bad Ischl, ed. Albert Binna, Gmunden: E.
Mänhardt’s Nachfolger Jos. Mader, 1935, pp. 69-70.
6 Harry Slapnicka, „Das Schicksal der Ischler Kaiservilla nach dem Tod von Keiser Franz Joseph –
Ein bemerkenswertes Denkmal österreichischer Geschichte”, Jahrbuch des Oberösterreichischen
Musealvereines, 2000, vol. 145/1, pp. 185-188.
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president of the USA, Ulysses Grant (1822-1885) and Pope’s nuncio. German
Emperor Wilhelm I (1797-1888) and Chancellor Bismarck (1815-1898) were
frequent guests in Ischl. The resort in Upper Austria saw the members of
the ruling families: Franz Karl Habsburg (1802-1878), Archduke Ludwig
Viktor of Austria (1842-1919) and Prince Leopold of Bavaria (1846-1930).
The famous musicians - Anton Bruckner (1824-1896), Johannes Brahms
(1833-1897), Johann Strauss (1825-1899), Teodor Leszetycki (1830-1915)
pianist and composer also came to Ischl for health and wellness, just like
the painters - Thomas Ender (1793-1875) and Friedrich Gauermann (18071862). There were also stage artists, e.g. Alexander Girardi (1850-1918)
- actor, Josef Bayer (1852-1913) -ballet dancer, Katharina Schratt (18531940) - actress and famous writers - Arthur Schnitzler (1862-1931) and
Mark Twain (1835-1910). Ischl was a popular holiday destination among
university professors, e.g. Eduard Hanslik (1825-1904) - music critic, Vienna
University, Anton Kleibel (1852-1828) - Vienna Polytechnic Institute, Józef
Oettinger (1818-1895) - Jagiellonian University, medical historian, Eugen
Oberhummer (1859-1944) - Munich University, geographer or Alfred Nobel
(1833-1896)[7].
To sum up, the lists of spa guests are interesting sources enabling us
to ﬁgure out visitors’ social, professional and national diversity. The
examined material revealed that the majority of visitors to the resort of Ischl
came from Austrian lands (Lower and Upper Austria). Most foreigners
travelled to Ischl from German states and Russia (about ¼). The majority
of guests were men. The representatives of trade and services constituted
the largest professional group. The percentage of oﬃcials, military men,
gentry and landowners decreased, whereas the number of industrialists
and manufactures showed an upward trend. Ischl owed its grandness not
only to the famous brine baths, but also, to a large extent, to its popularity
among prominent guests. Not only the members of imperial family, but also
other notable visitors, such as Anton Bruckner, Johann Strauss, Johannes
Brahms or Franz Lehar had their summer apartments there. Continuing
the research based on spa guests lists from diﬀerent periods will certainly
allow us to further develop the presented conclusions.

7 See: Heinrich Prochaska, Berühmte Gäste Alt - und Neu – Ischls, [in] Bad Ischl, Vergangenheit
und Gegenwart des uralten Salzmarktes und heutigen Weltkurortes Bad Ischl, ed. Albert Binna,
Gmunden: E. Mänhardt’s Nachfolger Jos. Mader, 1935, pp. 74-86.
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SEBASTIAN KNEIPP AS A PRIEST AND THERAPIST –
TRADITIONS KNEIPP’S METHOD IN OPOLE SILESIA
Erwin Mateja*
Sebastian Kneipp as a Priest and Therapist-Traditions
Kneipp’s Method in Opolian Silesia
Streszczenie
Referat jest przedstawieniem osoby ks. Sebastiana Kneippa w dwóch obrazach.
Pierwszy pokazuje go jako proboszcza bawarskiej paraﬁi, który dba o rozwój życia
duchowego swoich paraﬁan, ale też o to, by prowadzili zdrowy tryb życia. W tym
celu wykorzystywał on autorytet księdza, który z ambony robi miejsce głoszenia słowa
Bożego, ale też miejsce na wykłady o zaletach zdrowotnych wody, ruchu i zdrowego
odżywiania się. Następnie jest pokazany Sebastian Kneipp jako ten, który z mało
znanej bawarskiej paraﬁi uczyni miejscowość uzdrowiskową, w której ludzie będą
odzyskiwać zdrowie głównie dzięki wypracowanym przez niego metodom leczenia
wodą. Trzecia odsłona referatu przenosi czytelnika na Opolszczyznę, a konkretnie do
Kamienia Śląskiego i znajdującego się tam, działającego od kilkunastu lat, Instytutu
Naukowo-Badawczego Księdza Sebastiana Kneippa oraz Zespołu RehabilitacyjnoWypoczynkowego „Sebastianeum Silesiacum”, do którego przeniesiono doświadczenia
medyczne z Bad Wörishofen.

Sebastian Kneipp was born on May 17, 1821 in Stephansried - a small town
in Swabia near Ottobeuren. His father, Franz Xaver Kneipp, was a weaver
and barely supported his family of seven. Sebastian’s mother, Maria
Rosina, brought two daughters from her ﬁrst marriage - Magdalena and
Maria, and in the second she gave birth, apart from Sebastian, Teresa and
Victoria. Sebastian completed six classes of elementary school, followed by
six classes of the so-called Sunday school. Due to the poverty of the family,
* Prof. Dr. hab., Faculty of Theology University of Opole-POLAND
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he stopped school and started working with weaving baskets. However,
his dream was pastoral work, which unfortunately seemed unreal. „I was
twenty-one years old when I left my family village with a service book in my
pocket. In the booklet it was written that I was a weaving journeyman, but
something else was written on the pages of my heart from my youth. Long,
long years, I waited without longing for this journey, which was to ﬁnally
fulﬁll my dream and realize my ideals. I wanted to become a priest”[1].
Despite unfavorable circumstances, Kneipp found a patron in the person
of prelate dr. Matthias Merkle, then vicar in Grönenbach, who prepared
him for two years for the entrance exam to the gymnasium. Due to poor
health, science was moving slowly. In the autumn of 1844, at the age of 23,
Sebastian Kneipp was admitted to the gymnasium in Dillingen. In 1845, he
was diagnosed with the ﬁrst signs of pulmonary tuberculosis. Despite the
care of a military doctor, brought in by Fr. Merkle, his health worsened,
hemoptysis and severe weakness appeared. However, Kneipp received his
secondary school-leaving certiﬁcate at the age of 27. In 1848, despite the
ongoing disease process, he began to study theology in Dillingen.
In 1849 he discovered in the library in Dillingen a booklet published in
1749 by dr. med. Johann Siegemund Hahn, doctor from Schweidnitz
(now Świdnica), titled: „The miraculous healing power of fresh water
with external and internal application on the human body, conﬁrmed by
experience”[2]. The author of the book recommended the use of cold water
at any time of the year to strengthen the body and soul. He recommended
baths, showers, washing, rubbing, compresses, rinsing the nose, immersing
the head in water. The complement of hydrotherapy was to be a fruit and
vegetable diet and outdoor exercise. Under the inﬂuence of this reading,
Kneipp applied himself for 3-4 seconds bathing in the Danube in 10-15
degrees water, after which, without wiping, he ran to the seminar. After
the treatments fatigue subsided and faith in regaining health returned,
strength and willingness to learn slowly returned. In 1850 Sebastian
was transferred to the ducal Gregorianum in Munich. Here, well-fed, he
regularly took baths in the river and - as he wrote in his biography – „he
felt better day by day”[3]. He also found a companion of his interests, a
student whom he initiated into the arcana of hydrotherapeutic knowledge
and, together with him, submitted to the recommendations of dr. Hahn.
1 S. Kneipp, Moje leczenie wodą, Kempten 1891, s. 7.
2 J.S. Hahn, Die wunderbare Heilkraft des frischen Wassers bei dessen innerlichem und äußerlichen
Gebrauch auf die Leiber der Menschen durch die Erfahrung bestätigt, Leipzig 1749.
3 S. Kneipp, Aus meinem Leben. Selbstbiographie, Bad Wörishofen 1979.
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In August 1852, at the age of 31, Sebastian Kneipp graduated in theology
and was ordained a priest at the cathedral in Augsburg, and in the same
year he celebrated his ﬁrst mass at the basilica in Ottobeuren. After being
ordained, he settled as a vicar in the church of the Holy Cross in Biberbach,
and then in Boss and in the church of St. Gregory in Augsburg. Throughout,
he deepened his knowledge of hydrotherapy and applied it in everyday life.
Analyzing his work, we will notice numerous substantive gaps. However,
it cannot be denied that he had some knowledge about hydrotherapy:
he mentioned the use of water for healing purposes in ancient times by
the Romans, he knew the concept of Priessnitz, which he wrote very
positively, calling him a „great man”[4]. Due to unconventional interests,
he often drew the dissatisfaction of his superiors, e.g. in Boss he paid the
penalty of two guilders for helping the patient. The turmoil around him
grew, he was given a career ban. He turned the written recommendations
given to patients into learning by heart and repeated the type, number,
series and dosage of treatments several times with each patient in order
not to provide documents that could be used against him[5]. As we read
in the biography in 1854, during his stay in Boss he used hot, six-minute
compresses with vinegar in a patient diagnosed with cholera[6]. He gained
more and more recognition of the sick, but due to numerous complaints
and accusations of spreading quackery, he was transferred on May 2, 1855
to the Dominican convent in Wörishofen, where he became confessor.
There his organizational skills are revealed, he improved the economy of
the monastery, gaining the fame of a good host and friend of bees. At the
same time, throughout his pastoral work, he helped the sick by applying
cold watering and encouraging them to change their diet. An increasing
number of patients who heard about the healing skills of Fr. Kneipp. He
accepted them for free or on a free donation basis.
In 1881 he took the presbytery in the parish of St. Justyna in Wörishofen.
There were more and more patients, and the two roadside houses in the
town were starting to be too small to accommodate all those in need. The
spa was slowly forming. Sebastian Kneipp modiﬁed his method: he added
drinking brews and herbal teas, treatment with honey and a proper, simple
diet, appreciating the importance of exercise, he recommended patients
long walks around the area and gymnastics at home, he gave health
advice. His avant-garde sermon for those times enjoyed great popularity
4 Idem, Kodocyl do mojego testamentu, Kempeten 1890, s.16.
5 E. Ortner, Sebastian Kneipp. Seine Lebensgeschichte, München 1994, s. 34.
6 S. Kneipp, Mein Testament für Gesunde und Kranke, Kempten 1894, s. 25.
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among parishioners, in which he practiced a kind of health promotion,
encouraging him to take care of health through the use of cold pouring and
diet, as well as changing the way of life[7]. The strength of Kneipp’s speeches
was that they were not the theory of a healthy life, but the testimony of
a man who, based on his own experience, expressed in his personal life
what he was talking about and what he required. Without a doubt, he was
also a person able to motivate and inﬂuence others thanks to his character
traits. He is described as a mentally strong, resolute, fair, and even harsh
person, but not without care for his parishioners[8]. The popularity of his
method resulted, among others, from making water treatment available
to poor people and introducing them „under the thatched roofs”. Kneipp
prescribed patients self-treatment at home. Therefore, his treatment in a
short time gained many supporters, even the opinion was born that the
Kneipp method is more eﬀective than the Prießnitz method[9].
Sebastian Kneipp also became famous as the author of books on the method
he developed. In 1886, at the urging of Archbishop M. Wolter, he published
the ﬁrst of them „My treatment with water” (Mein Wasserkur), and in 1889
another one – „So you need life” (So sollt ihr leben). In 1888, he published
the ﬁrst issue of the outgoing Kneipp Blätter magazine („Kneipp News”),
in which, in 1891, his biography „From my life” (Aus meinem Leben)
appeared in episodes, and four subsequent books: in 1893 „Guide for the
sick and the healthy” (Ratgeber für Kranke und Gesunde), in 1894 „Guide
for the care of children in health and disease” (Kinderpﬂege in gesunden
und kranken Tagen), in 1891 „My will for the healthy and the sick“ (Mein
Testament für Gesunde und Kranke) and „Kodocyl to my will” from 1896
(Codozill zu meinem Testament), and in 1892 „Atlas of medicinal plants”
(Atlas der Heilpﬂanzen). From 1881 to 1896 calendars were published Annals of Fr. Kneipp. In his earlier works, he mainly discusses the use of
water treatments and a simple diet, while in the last book, in „Kodocyl”,
we ﬁnd, among others, indications for the use of ice bags, for exercises and
gymnastics, as well as a chapter on the construction and care of the human
body, ﬁrst aid or remarks on stimulants[10].
In 1890, he founded the ﬁrst foundation of his name, and thanks to
7 Idem, Ratgeber für Gesunde und Kranke, Wörishofen 1891, s.14.
8 S. Burghardt, Bad Wörishofen. Wieʼs war - Wieʼs würde - Wieʼs ist, Bad Wörishofen 1992, s. 8.
9 M. Migała, Uzdrowisko Bad Ziegenhals (Głuchołazy) na tle pobliskich kurortów w XIX oraz I połowie
XX wieku i jego znaczenie dla rozwoju lecznictwa na Śląsku, Opole 2003, s. 39.
10 I. Trzewikowska, „Miejsce metody Sebastiana Kneippa we współczesnej ﬁzjoterapii”,
Fizjoterapia, 2003, R 11, z. 11, s. 67.
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the proﬁts from published books, the sale of grain coﬀee licenses and
donations made by the sick, he initiated the construction of the ﬁrst health
resort houses in Bad Wörishofen, which still operate today. In 1890, the
construction of a house for priests began, which today functions as the
sanatorium Sebastianeum; for this purpose, he allocated 103 thousand
marks and another 75 thousand for its expansion. In 1893, he began
building a health resort house for patients with Kneippianum skin diseases,
for the construction of which he collected 112,000 marks, and the nuns who
managed it later invested another 75,413 marks in its expansion[11]. In the
book „My Testament” he writes: „For treatment I ﬁrst used my laundry in
the garden, when this was not enough, two bathrooms were made behind
the monastery, one for women and the other for men. For men I taught
Jan Kusterman to swim, and for women Rozyna and Teresa, my cousins.
However, when these bathrooms turned out to be slim, I was helped by L.
Geromiler and F. Kreuzer, the inhabitants of our village. Each of them built
a nice house with bathrooms for men and women. Later, I built a spacious
house for priests; free rooms could be rented and lay people”[12].
Kneipp’s youngest investment was very nicely located on a hill behind
the city, the Children’s Asylum, whose construction began in 1895
and which consumed 284,000 marks. In a short time, it was completed
and became the ﬁrst children’s sanatorium in the city. Thanks to these
activities, Kneipp joined in the process of prevention activities among
children. The fame of the waterman from Wörishofen, the so-called
„Wasserdoktor”, became increasingly widespread, and his method was
also increasingly controversial. In addition to including supporters,
there were also opponents, available in large numbers from doctors who
were unfavorable to him. In the „Medical Chronicle” of 1892 we read:
„Summing up everything, we seem to say that tithes and hundreds of
well-used scientiﬁcally used hydrotherapy devices, patients done best, if
you use Father Kneipp will leave his parishioners available, when you are
elsewhere you are not in able to seek help”[13].
In an extensive article in 1897, Dr. Jasiński takes a critical stand on the
Kneipp method, accusing him of using his hypnotic skills towards patients
and pointing to the „similarity of kneippism to hypnotism”. He recalls
11 I. Spielvogel, K. Konecki, Początki zorganizowanego lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci metodą
Sebastiana Kneippa, [w:] A. Magowska, K. Pękacka-Falkowska (red.), Poznań 2017, s. 66.
12 S. Kneipp, Mein Testament…, s. 46.
13 Anonim, „W kwestyi tzw. metody Kneippa”, Kronika Lekarska, 1892, R. 13, z. 2, s. 130.
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that these abilities possessed not only laymen and his parishioners,
but also doctors who believe in this „fairy tale”. Dr Jasiński criticizes
„Kneipp’s scientiﬁc lectures on the art of healing” as factually weak, but
delivered with conviction of his own competence, accuses him of „lack
of medical knowledge and critical reason”. He was equally harsh about
the „medical books” written by Kneipp, which he thought were dictated
by uncontrollable imagination, which is why he calls them „phantasms”.
However, he favorably refers to the personally tried diet used in Wörishofen,
he describes it as „no good at all”. He treats Kneipp as an extraordinary
person because of the impact he could have on people: „We can see from all
this that Kneipp was not an ordinary person. For who knew how to pretend
to be a doctor so well that not only profanes but even doctors had him as
a real doctor, who once again was able to tune the European population
so that they recognized as a new thing such conduct that has been known
since Prießnitz’s time (...) who was ﬁnally able to such a childish idea as
guski delight people to such an extent that their admiration was equal to
madness, this can be safely said that he was an extraordinary man”. He
continues to write: „No wonder Kneipp has achieved such fame as no one
can boast. However, during his lifetime Kneipp was surrounded by fame
as much as possible, but in addition immortality awaits him. Because when
future historians mention the above-mentioned shawl, they will name it
Kneippomania”[14].
Kneipp responded brieﬂy to the accusations of unkind doctors: „Soldiers
did not invent gunpowder, but they shoot it with diligence”[15]. However,
there were also those who were keenly interested in the Kneipp treatment
system. Despite criticism and not always positive relationships with
doctors, Fr. Kneipp started working with doctors, took sick people with
them and consulted on more diﬃcult cases. Professor A. Kierzek in an
article on the reception of the Kneipp method writes: „However, it is also
amazing how some of the nineteenth-century doctors succumbed to this
suggestion. Or just for proﬁt? Or maybe for lack of criticism? Or perhaps
from colossal ignorance?”[16].
However, the fact of such cooperation is undeniable. The ﬁrst to cooperate
with Kneipp was Dr. Bernhuber, who commuted from nearby Türkheim
14 J. Jasiński, „Kneipp jako kapłan – lekarz”, Przegląd Lekarski, 1897, R. 35, s. 456.
15 S. Kneipp, Kodocyl…, s. 50.
16 A. Kierzek, „Recepcja metody hydroterapii księdza Sebastiana Kneippa. Jej znaczenie dla
współczesnej medycyny”, Przegląd Lekarski, 2005, R. 65, s. 1587.
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every day, examined the sick and determined the type of disease, and
later opened a hydrotherapy facility in Rosenheim. Dr. Kleinschrod joined
Kneipp from 1888, who created the ﬁrst scientiﬁc foundations of the Kneipp
system and, like the previous one, built a hydrotherapy plant near Metz,
and in 1890 Dr. Bergmann and Dr. Werminghausen, who left Wörishofen in
1893 because he started working on his own hand in the Kneipp sanatorium
in Schandau near Dresden. One of the ﬁrst propagators and supporters of
the Kneipp therapeutic method was also Dr. Baumgarten, who had been
working with him since 1892. Dr. Baumgarten explained that the lack
of medical education does not prevent Kneipp from using his method,
because he applies the treatments according to the state of strength and
reactivity of the body. As a result, he developed his own diagnostics of the
body’s response to hydrotherapeutic stimuli[17].
Finally, in 1894, the International Kneipp Doctors Association (Kneipp
Ärzte Bund) was established, which was joined by 30 doctors from
all over Europe. In the same year Kneipp wrote: „In February, doctors
- supporters of my method - founded the Association in order to
guarantee this healing method and to establish it scientiﬁcally. And it
happened without my encouragement and without my inﬂuence. These
doctors publish the newspaper Kneipp Main News (Centralblatt für das
Kneipp’sche Heilverfahren), which is printed by Borchert and Schmidt in
Kaufbeuren”[18].
„Kneipp’s association” (Kneipp Bund e.V.) with the headquarters in Bad
Wörishofen, formed shortly after his death in August 1897, is currently
the largest non-state organization dealing with health issues in Germany.
It brings together 660 various Kneippian organizations and about 160,000
individual members around the world, including Australia, Belgium,
Brazil, the Netherlands, Spain, Ireland, Israel, the United States, New
Zealand and others[19].
Thanks to the work of Kneipp, Wörishofen has become a fashionable
health resort, and the ﬁrst sanatoriums using its treatment system are
created in Germany. In 1894, there were about 100 of them, among others in
Bad Ziegenhals (now Głuchołazy in Poland), Baden-Baden, Bonn, Coburg,
Koblenz, Frankfurt, as well as in other corners: in the then Austrian
Silesia and Lower Silesia in Lähnhaus (now Wleń), in France, Switzerland
17 G. Straburzyński, Księga przyrodolecznictwa, Warszawa 1997, s. 19.
18 S. Kneipp, Kodocyl…, s. 50.
19 I. Trzewikowska, op.cit., s. 70.
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und USA also in then Poland in Kosowo and in Warsaw[20]. News about
some emerging hydrotherapy plants reaches Kneipp, which is met with
his satisfaction and approval: „However, I am particularly pleased that
hydrotherapy plants were created and built in diﬀerent areas, and patients
seeking water help do not have to travel long”[21]. In the preface to the
twelfth edition of „My water cure” (Meine wasserkur) he describes the
treatment facilities he described and developed in Jordansbad, Immerstadt,
Ulm, Rosenheim and Traunstein.
In April 1892, Sebastian Kneipp wrote to Prince Regent Lutipold Bavarian
asking for hydrotherapy to be included in the university curriculum.
Unfortunately, the resistance of scientists to the emerging new method
was then huge[22]. Sebastian Kneipp also established cooperation with
pharmacists, trying to ensure that by promoting the medicinal properties
of herbs contribute to their dissemination. Thanks to the cooperation
started in 1890 with the pharmacist Leonard Oberhaeusser - the owner of
the pharmacy „Under the Angel” in Würzburg, to whom he transferred the
copyright to his recipes, from 1897 the ﬁrst production of herbs, mixtures
and herbal medicines used in the Kneipp method has been launched
and are used to this day. The plant is located in Würzburg and currently
operates as a modern herbal medicinal product manufacturing plant
– Kneipp Werke GmbH. Cooperation with the co-owner of the trading
company Kathreiner from Munich - Adolf Brougier, and with his partner
- traveler and merchant Herman Auste resulted in the transfer of licenses,
commercialization and large-scale production of grain coﬀee recommended
by Kneipp (Malzkaﬀee Kneipp). Ludwig Huber, owner of the printing
house Köschelschen Druckerei from Kempten, who was entrusted with
publishing issues of his works, also joined the growing group of Kneipp
supporters. Kneipp made 32 trips across Europe, spreading his theory of
healthy living[23].
At the age of 73, Kneipp visited Rome, where during an audience with
Pope Leo XIII he was asked for health advice. After many meetings, the
pope decorated him with a commemorative gold medal and gave him the
title of Monsigniore. Wörishofen, however, was experiencing a real boom,
the healing method of Fr. Kneipp was becoming more and more popular.
20 S. Kneipp, Kodocyl…, s. 35.
21 Ibidem, s. 51.
22 S. Burghardt, op.cit., s. 22
23 I. Trzewikowska, op.cit., s. 67.
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The author himself worked perfectly despite his old age. In May 1897 he
attended a clergy conference, giving his last lecture, because he felt bad due
to a cold he had acquired during the funeral in Ottobeuren. This was the
beginning of a severe ﬂu, which was probably the real cause of Kneipp’s
death. He died on June 17, 1897.
After the death of Sebastian Kneipp, the method he initiated experienced
further development. In Wörishofen, numerous sanatoriums, rest houses,
hotels, shops and restaurants have been created serving healthy food in
accordance with the recommendations of Sebastian Kneipp. Currently, in
the Allgäu region in which Wörishofen lies, there are about 370 licensed
health resort houses, of which about 200 are located in Worishofen. Among
them are clinics, sanatoriums.
The institution that is the ﬁrst center in Poland to include in its
assumptions treatment and prevention by the Sebastian Kneipp method
is the Sebastianeum Silesiacum sanatorium in Kamień Śląski (Opolskie
Voivodeship), put into use in 2005 together with the adjacent garden of
medicinal plants of Sebastian Kneipp.
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Pharmacist at the Waters. Nowe Miasto on Pilica River in the
Journal from 1878 by Wandy Brandt
Abstract
The subject concerns the spa in Nowe Miasto over Pilica, in the light of a literary
monument of the late nineteenth century, that is, a manuscript of journeys and a
short stay in a sanatorium, written by Wanda Brandt. The author came from the
local elites of the provincial city. She was the daughter of a Radom pharmacist, but
also a granddaughter of a scholar with Swedish roots, the creator of the ﬁrst Polish
language dictionary and a relative of a Warsaw medical professor and also a famous
painter from the Munich school. The journal allows its analysis in several interrelated
plans: as a source of documentary history of the spa; as a detachment of the woman’s
gaze and her place in the intellectual environment of the patients; as a reﬂection of
the spa culture seen from the perspective of everyday life. The diary and problems
covered by the review focus on special inﬂuences and European contexts of life in
the Polish health resort with a description of the ﬁgures of its founder and guests.

Historią uzdrowiska w Nowym Mieście nad Pilicą sterowały dwa procesy:
degradacji i awansu. Pierwszy z nich wpisywał się w losy większości małych
polskich miast, które w 1870 roku decyzją zaborczych władz rosyjskich
zostały zdegradowane do kategorii osad, utraciły prawa i status miast.
Zachowany w nazwie nadpilickiej miejscowości wiązał się z procesem
drugim – wprowadzaniem jej na mapę europejskich uzdrowisk. Ten awans
nowomiejska osada zawdzięczała leczniczym źródłom i kreatywności
dra Jana K. Bielińskiego. Wykorzystując zdrowotne atuty wody, klimatu
* Dr., Faculty of Philosophy and History, University of Lodz-POLAND
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i krajobrazu, od 1874 r. budował nad Pilicą nowoczesny, pierwszy w
Królestwie Polskim zakład przyrodoleczniczy. Firmowany nazwiskiem
lekarza i właściciela w okresie kolejnych czterdziestu lat zapewniał Nowemu
Miastu międzynarodową renomę uzdrowiska.
Jego historia znalazła już swoje miejsce w interdyscyplinarnym, naukowym
obiegu: monograﬁi ukazującej całą plejadę zapomnianych dziś uzdrowisk[1]
oraz w artykułach dotyczących kultury uzdrowiskowej[2]. Przedstawianą
z takich pespektyw badawczych przeszłość uzdrowiska uzupełnić można
mało rozpoznaną kategorią źródeł o wymiarze prywatnym i intymnym.
Unikatową w tym zakresie rolę odgrywają dzienniki, które nasycone
notowanymi na bieżąco opisami przeżyć, wrażeń, emocji, ale też myśli,
doświadczeń i osobistych sądów o miejscach czy ludziach, pozwalają wyjść
poza odczytywaną z innych źródeł, niejako zewnętrzną sferę funkcjonowania
uzdrowiska.
Takim cennym, nieznanym dotąd źródłem jest przechowywany w Bibliotece
Narodowej, rękopiśmienny dziennik Wandy Brandt[3]. Prowadzony w
czasie tygodnia spędzonego w 1878 r. w nowomiejskim zdrojowisku jest
dziennikiem nieco tajemniczym, któremu autorka nadała formę listów do
przyjaciółki i wydała dyspozycję ich spalenia. Głęboko intymny jest źródłem
nietypowym dla relacji uzdrowiskowych, ale też stanowi nawiązanie do
kulturowych tradycji czasów oświecenia i preromantyzmu[4]. Umieścić go
można na pograniczu materiałów epistolarnych, diariuszowych zapisów,
wspomnień i zabytku literackiego. Jednocześnie odbiega od popularnych
dzienników z podróży do wód. Wanda Brandt dostrzegała tę odmienność.
Rezygnację z opisu podróży uzasadniała znużeniem, chęcią odejścia od
praktykowanej wcześniej konwencjonalnej formy korespondencji czy
1 J. Kita, Zapomniane polskie uzdrowiska, Łódź 2016, s. 177 – 205.
2 J. M. Kozera, „Nowe Miasto nad Pilicą – pierwszy dziewiętnastowieczny Zakład Przyrodoleczniczy
w Królestwie Polskim”, Medycyna Nowożytna, 2005, nr 1/2, s. 139 – 162; J. Kita, Zapomniane polskie
dziewiętnastowieczne uzdrowiska, [w:] Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim,
t. 1, red. B. Płonka – Syroka i A. Kaźmierczak, Wrocław 2013, s. 489 – 507; A. Furmańczyk, Zakład
Przyrodoleczniczy w Nowym Mieście nad Pilicą jako przykład XIX – wiecznych idei uzdrowiskowych,
[w:] tamże, s. 509 – 532; taż, Goście zdrojowi, życie towarzyskie oraz formy spędzania czasu wolnego w
Zakładzie Przyrodoleczniczym w Nowym Mieście nad Pilicą, [w:] tamże, s.533 – 546.
3 Wanda Brandt, Kartki z podróży do Nowego Miasta nad Pilicą, Biblioteka Narodowa, Dział Rękopisów,
sygn. akc.12412.
4 Wówczas pojawiła się moda na prowadzenie regularnych dzienników z roztrząsaniem indywidualnych
doznań. Więcej o dziennikach, ich odmianach oraz dyskusjach metodologicznych por. E. Z. Wichrowska,
Twoja śmierć. Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Antoni Ostrowski,
Życie najlepszej żony opisane przez czułego jej małżonka dla kochających dzieci oraz Dziennik moich
uczuciów, czyli elegie serca, Warszawa 2012.
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dzienników prowadzonych w czasie wyjazdów do innych uzdrowisk. Swój
pomysł wyjaśniała przyjaciółce: „wolę poświęcić dziennik dla Ciebie (…)
te kilka kartek, które pragnę dla Ciebie zapisać nie będą zawierały opisu
mej przejażdżki, ale opis mego stanu duszy, której ty jesteś opiekunką”[5].
Była konsekwentna w swoim wyborze i wielokrotnie zapewniała
przyjaciółkę: „Dziennik mój leży w kuferku nietknięty a do Ciebie codzień
się rozpisuje”[6]. Swój pobyt w Nowym Mieście nad Pilicą rejestrowała
w sposób oryginalny i odpowiedni do biograﬁcznych doświadczeń, co
wyjaśniała komentarzem: „Wszystko mi się teraz pokrzywiło, jeszcze to że
niby piszę dziennik swego życia, to już nie piszę dziennika podróży, a byłby
już trzeci z rzędu”[7]. To „pokrzywienie” można intepretować z perspektywy
kultury epoki końca lat 70. XIX wieku. Modne wówczas relacje z pobytów
w kurortach mogły wyrastać na gruncie pozytywistycznego realizmu
opisów i ocen, a jednocześnie przedmodernistycznych spekulacji wokół
duszy. Dziennik Wandy Brandt asymiluje ścierające się prądy kultury, jest
rodzajem kompilacji piśmienniczych form oraz stylów przełożonych na
uzdrowiskowy diariusz. Czytany w taki sposób wymaga też starannej krytyki
i zestawienia ze źródłami archiwalnymi. Wśród nich szczególnie przydatne
okazały się akta metrykalne dotyczące członków rodziny Wandy Brandt[8].
Pozwalają one na identyﬁkacje osób przywoływanych w dzienniku, a także
ustalenie rzeczywistej daty jego powstania. W zapisach autorki ograniczona
do dni tygodnia i miesiąca, nie rozstrzygnięta w informacji katalogowej,
sygnowana na karcie tytułowej rękopisu datą 1887; skonfrontowana z
kalendarzem i archiwaliami powstanie dziennika pozwala umieścić w
1878 r.[9]. Sprostowania wymaga też imię Emilii, które nie odnosi się do
przyjaciółki – adresatki dziennika, ale dotyczy starszej siostry jego autorki.
Wyjazd Emilii z rodzinnego domu był przyczyną kłopotów zdrowotnych
młodszej panny Brandt i pobytu w uzdrowisku w towarzystwie ojca oraz
starszego brata, Władysława.

5 W. Brandt, Kartki z podróży…, s. 1.
6 Tamże, s. 19.
7 Tamże, s. 2.
8 Archiwum Państwowe w Radomiu [dalej APR], Księgi Ludności Stałej. Akta miasta Radomia, sygn.
9000816, k. 29; Akta Stanu Cywilnego Paraﬁi Rzymskokatolickiej Św. Jana w Radomiu, sygn. 64,
Duplikaty akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Paraﬁi Radom za 1883, akt nr 572; Zbiór aﬁszów,
plakatów i druków ulotnych do 1939 roku, sygn.2012, Klepsydra informująca o śmierci w dn. 23.11.1883
Xawerego Brandta mgra farmacji, obywatela radomskiego. Informacje o pogrzebie i nabożeństwie.
9 Za datą tą przemawia również rok śmierci ojca Wandy, Ksawerego Brandta (zm. 1883), który towarzyszył
jej podczas pobytu w uzdrowisku.
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Rodzina Brandtów przybyła do Nowego Miasta nad Pilicą w okresie
rozruchu inwestycyjnego zakładu przyrodoleczniczego dra Bielińskiego
i budowania prestiżu kurortu. Zapewniała go zamożna klientela, a
wzmacniali reprezentanci elit intelektualnych i artystycznych szukający
regeneracji w stanach wyczerpania i zaburzeń nerwowych. Z ludźmi nauki,
kultury i sztuki utożsamiano również Brandtów – rodzinę farmaceuty i
właściciela apteki w Radomiu. Jego córka, urodzona w roku 1856, podobnie
jak jej rodzeństwo przyszła na świat w Warszawie[10]. Była wnuczką znanego
lingwisty oraz działacza ewangelickiego – Samuela B. Lindego[11], a ze strony
ojca bliską krewną sławnego malarza Józefa Brandta. Rodzinne koligacje
i powiązania kształtowały osobowość oraz zainteresowania Wandy. W
chwili przybycia do uzdrowiska była kobietą 22 – letnią, i jak sądzić można
z zapisów w dzienniku, dość buntowniczą, a jednocześnie wydawała się
typową panną wychowaną w zamożnym inteligenckim kręgu miasta
prowincjonalnego ze statusem centrum guberni. Tymczasem rozpoznanie jej
rodzinnego i społecznego środowiska wskazuje, że znajdowała się w samym
centrum ziemiańsko – inteligenckich elit z siecią ich wzajemnych powiązań.
Dom Brandtów znany był w Radomiu z udziału w życiu towarzyskim i
kulturalnym, a także posiadania obszernej, prywatnej biblioteki, gdzie
przechowywano rękopisy i książki S. Lindego, autora pierwszego Słownika
języka polskiego (wyd. 1807 – 1815)[12]. Córka aptekarza dziedziczyła też
szlacheckie i ziemiańsko – inteligenckie tradycje rodziny ojca, w której
wybitni lekarze z profesorskimi tytułami i warszawską karierą przez
małżeństwa lub transakcje zakupu stawali się właścicielami majątków
ziemskich. Podnosząc swój społeczny prestiż, jednocześnie współtworzyli
konﬁguracje środowisk medycznych i ziemiańskich, co w skali Królestwa
Polskiego wieku XIX nierzadko oznaczało wspólne inicjatywy budowania
uzdrowisk[13].
Taką drogę wybrał też dr Bieliński, a pośrednio uczestniczył w niej syn
stryjecznego brata farmaceuty z Radomia – Józef Brandt. Wychowany
z rodzinie lekarza, po śmierci ojca znalazł się pod opieką ziemiańskich
krewnych matki, a także wuja Adama Helbicha, doktora medycyny

10 APR, Księgi Ludności Stałej. Akta miasta Radomia sygn. 9000816, k. 29.
11 T. Stegner, Samuel Bogumił (Gottlieb) Linde – uczony i działacz ewangelicki, [w:] Ewangelicy ziem
polskich XIX wieku. Sylwetki wybitnych postaci, Gdańsk 2008, s. 19.
12 Radom. Dzieje miasta w XIX i XX w., Warszawa 1985, s. 73.
13 J. Kita, Ziemiańskie inwestycje na niwie kultury uzdrowiskowej, [w:] Kultura uzdrowiskowa w Europie,
red. B. Płonka – Syroka i in., Wrocław 2016, s. 225 – 247.
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i właściciela podradomskiego majątku[14]. Synów wuja Józef Brand
nazywał braćmi[15]. Jeden z nich, prawnik oraz posiadacz ziemski, był
współinwestorem Zakładu Przyrodoleczniczego w Nowym Mieście nad
Pilicą[16]. Relacje z nim zacieśniały się, kiedy Józef Brandt zamierzał w okolicy
uzdrowiska założyć szkołę malarską. Artysta znajdował się wówczas w
okresie rozkwitu europejskiej kariery i słynny był ze swojej pracowni w
Monachium, gdzie kształcił młodych adeptów sztuki. Pomysłu utworzenia
dla nich szkoły nad Pilicą nie zrealizował, ale podniósł nim popularność
i renomę kurortu[17]. Rodzinie radomskiej ułatwił wyjście z anonimowości
kuracjuszy i bywalców. Kwestia własnego wśród nich miejsca, dylematy
prestiżu i marginalizacji wielokrotnie pojawiały się na kartach dziennika
Wandy Brandt.
Codzienne relacje rozpoczęła w trzecim dniu pobytu i prowadziła od 29
sierpnia do 2 września. Przedstawiała w listach - dzienniku życie uzdrowiska
i zakładu, stosunków w nich panujących, wyrażała też własne opinie – często
radykalne, szczególnie wobec twórcy zakładu. Jednak zasadniczą treścią
dziennika są autodiagnozy własnej kondycji psychicznej oraz nie tylko
nieustannie podkreślane uczucia do siostry, ale też poczucie straty i winy.
Zapatrzenie w swoją intymność i smutek – trzon uzdrowiskowych zapisów
panny z inteligenckiego domu trudno jednoznacznie interpretować. Nie do
rozstrzygnięcia pozostaną pytania, ile tkwiło w nich kulturowej kalki epoki
z wzorem kobiety skazanej przez romantyków na cierpienie w ojczyźnie
bez wolności, ile modernistycznych już nastrojów pustki, pesymizmu,
zwątpienia, a ile klinicznych objawów nerwicy z rysami depresji. Z podobną
do tej diagnozą zaburzeń nerwowych Wanda przyjechała do uzdrowiska.
Niewątpliwie też z perspektywy przygnębienia i rozdrażnienia wystawiała
pierwsze oceny uzdrowisku: „Nowe Miasto nie sprawia na mnie żadnego
miłego wrażenia”[18]. Wyjątkiem w tej regule był cudowny park sanatoryjny,
przynoszący chwile relaksu. Nowe Miasto wypadało jednak blado w
konkurencji z uzdrowiskiem w Ciechocinku, a probierzem różnicy były
14 S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1888, s. 165 – 166.
15 T. A. Pruszak, Józef Brandt w kręgu rodziny i przyjaciół, [w:] Józef Brandt (1814 – 1915) Między
Monachium a Orońskiem /Between Munich and Orońsko, Orońsko 2015, s. 58; zob. też L. Holtzer, Józef
Brandt (1841 – 1915), [w:] Znani i nieznani ziemi radomskiej, Radom 1980, s. 12 – 13.
16 P. Szarejko, Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. III, Warszawa 1995, s. 225.
17 Józef Brandt plan kształcenia młodych malarzy wcielił w życie po zawarciu w 1877 r. małżeństwa
z Heleną Pruszakową, właścicielką podradomskiego pałacu i posiadłości w Orońsku, gdzie prowadził
nieformalną Wolną Akademię Orońską. T. A. Pruszak, Józef Brandt w kręgu…, s. 66.
18 W. Brandt, Kartki z podróży…, s. 2.
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koncerty uzdrowiskowej orkiestry i terapia muzyką. Powszechnie dostępna
pod tężniami, nad Pilicą reglamentowana była opłatami. Obowiązywały
kuracjuszy i rodziny korzystające z usług zakładu, który w 1878 r. w kilku
budynkach dysponował pulą 100 pokoi oferowanych w sezonie ponad 400
osobom tam się leczącym[19]. Alternatywę, ale i konkurencję wobec oferty
zakładu, stanowiły mieszkania rodzinne wynajmowane w prywatnych
pensjonatach znajdujących się poza listą rekomendowaną przez jego zarząd.
Takiego wyboru dokonali goście z Radomia, co Wanda opatrzyła komentarzem: „tutejszy zakład należący do szanownego doktora Bielińskiego, który
to jest panem życia i śmierci swych pacjentów, których ssie jak pijawki. Być
więc w Nowym Mieście a nie mieszkać w Zakładzie, nie jadać rublowych
obiadów i nie płacić za moczenie się w zimnej wodzie jest występkiem, herezją. Otóż to my jesteśmy takimi występnikami, takimi intruzami, którzy
ośmielili się odetchnąć powietrzem zakładu, siedzieć na ławkach w galerii Zakładu, przypatrywać się gościom i słuchać muzyki Zakładu. Czy rozumiesz mnie już? Naturalnie, że nas Bieliński nie wypędził, bo nawet nie
mieliśmy zaszczytu go oglądać, ale wyręczyli go jego zapaleni zwolennicy
hydroterapii. (…) każdy namawia, żeby koniecznie iść, radzić się Bielińskiego, bo to taki wielki doktor, taki wielki człowiek. Bylibyśmy może i poszli
złożyć mu hołd w ilości trzech niedoli ja nawet miałam ochotę się radzić, ale
nas zraziła jego chciwość. Wiemy z góry, że nie wyśle nas gdzie indziej tylko
do zakładu przyrodoleczniczego w Nowym Mieście nad Pilicą”[20].
Dystans wobec terapii zimną wodą, obok ciepłych kąpieli stosowanych
przez lekarza znanego z autorytetu, ale też biznesowych talentów,
ujawniał europejskie trendy zderzenia medycyny z ekonomią, z czego
również zdawały sobie sprawę prowincjonalne elity. Pytanie tylko w jakim
stopniu także autorka dziennika? Ale, co ciekawsze, opinia Wandy wobec
doświadczanych zjawisk wynikała nie tyle z ﬁnansowej kondycji rodzinny,
co z aspiracji i braku zgody na panujące w uzdrowisku reguły. Społeczny
bowiem prestiż rezerwowany był dla kuracjuszy korzystających z pełnego
pakietu usług zakładu. Nowomiejską w tym względzie specyﬁkę punktował
też jego regulamin, który odwołując się do skuteczności leczenia, krytyków
placówki zobowiązywał do milczenia, a nawet rezygnacji z pobytu[21].
Rodzina Brandtów naruszała te zasady. Centralną postacią kryzysu okazał
19 J. Kita, Zapomniane polskie uzdrowiska…, s. 186, 190.
20 W. Brandt, Kartki z podróży…, s. 8.
21 A. Furmańczyk, Zakład Przyrodoleczniczy w Nowym Mieście nad Pilicą jako przykład XIX – wiecznych
idei uzdrowiskowych, [w:] Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku…, s. 522.
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się ich znajomy nazywany panem Helbichem. Wzajemnym z nim relacjom
oraz okolicznościom kryzysu Wanda poświęciła w swoim dzienniku wiele
uwagi. Animatora kłopotów nie identyﬁkowała ze sławnym malarzem i
krewnym lecz opisywała jako reprezentanta inwestorów i władz Zakładu
Przyrodoleczniczego. Z tej perspektywy przedstawiała jego zachowania i
opinie: krytykę decyzji aptekarskiej rodziny o rezygnacji z usług zakładu,
sprzecznych z tą decyzją roszczeń do korzystania z jego infrastruktury
i atrakcji, a także negatywne oceny warunków mieszkaniowych w
pensjonacie, odbiegających od standardów zakładowych pokoi. Przytaczała
też przedstawioną rodzinie propozycję udziału w wieczorze tanecznym na
zaproszenie pełnoprawnego kuracjusza. Wanda na tę propozycję zareagowała
natychmiastowym zapisem w dzienniku: „Pod protekcją! Dziękuję za to: ja
i tak ledwo żyjąca co mnie po wieczorkach”[22]. Taki komentarz to zapewne
nie tylko efekt złego samopoczucia, ale i rodzaj autoterapii wobec poczucia
upokorzenia, oburzenia, niedowartościowania. Subiektywne wrażenia
pozostawania na uboczu, a nie w centrum wydarzeń i. życia towarzyskiego,
jak to miało miejsce w radomskim świecie elit, nie dawały Wandzie spokoju.
W pełni więc zaakceptowała decyzję rodziny o dwudniowym bojkocie
zakładu i wyjeździe z Nowego Miasta. Ta demonstracja i szantaż znalazły
ﬁnał w niespodziewanej wizycie zrelacjonowanej przyjaciółce: „Właśnie
miałam się zabrać do pisania i kartki były rozłożone na stole, gdy wszedł
pan Helbich, który pomiarkował się widać żeśmy się obrazili i złożył nam
urzędową wizytę. Zapraszał nas, aby go odwiedzić (mieszka w pałacu w
parku) i żeby przyjść do zakładu posłuchać muzyki. Był bardzo grzeczny
i uprzejmy, to też nie wiem czy myśmy sobie źle tłumaczyli jego obraz
czy też on się spostrzegł”[23]. Dylemat rozstrzygała na rzecz drugiej opcji.
Oﬁcjalna, jak zauważała, wizyta Helbicha zamykała uzdrowiskowy kryzys
radomskiej rodziny. Sankcjonowała możliwość korzystania z infrastruktury
zakładu. Znaczenie tej propozycji podkreślała pozycja jej oferenta,
której publicznym znakiem było zamieszkiwanie w dawnym pałacu
arystokratycznej rodziny Małachowskich. Otoczony parkiem i ogrodem
spacerowym, w planach doktora Bielińskiego należało zrewitalizować,
przekształcić w luksusowe pokoje dla kuracjuszy oraz ustanowić w nim
centrum uzdrowiska. Ograniczone fundusze nie pozwoliły na pełne
zrealizowanie projektu. Jedynie ogród i park, którym zachwycała się Wanda
udostępniono kuracjuszom. Z pomysłu zaadoptowania dla ich potrzeb
pałacu zrezygnowano na rzecz budowy nowych obiektów. Pałac zachował
22 W. Brandt, Kartki z podróży…, s. 9.
23 Tamże, s. 9 – 10.
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jednak swoje reprezentacyjne miejsce w przestrzeni miasta i uzdrowiska.
Zauważony przez Wandę, wpisywał się w jego obraz i łączył z pozycją
Helbicha w strukturach władz zakładu. Jego inicjatywa rozwiązania kryzysu
oznaczała zawarcie wzajemnie korzystnego paktu. Dla jego sygnatariuszy
punktem wspólnym był płynący podskórnie nurt wzajemnych powiązań
ﬁrmowany nazwiskiem Józefa Brandta. Dla nazywanego jego bratem
promotora zakładu pakt oznaczał wyciszenie demonstracji i buntu wobec
jego funkcjonowania. Radomskim gościom uzdrowiska gwarantował
wejście do pełnoprawnej społeczności kuracjuszy.
Ten zwrot w ich sytuacji łączył się także z innym kontekstem nazwiska i
związków z Józefem Brandtem. Nowy układ po części sprowokował
bywalec Nowego Miasta – słynny rysownik – Michał Andriolli, ze
szczególnym szacunkiem traktujący krewnych twórcy monachijskiej szkoły
malarstwa polskiego. Znanego ilustratora spotykała Wanda w czasie
spacerów i posiłków przy wspólnym stole w uzdrowiskowej restauracji. Pod
wrażeniem tych spotkań zapewniała przyjaciółkę: „Ach! Jaki to przyjemny i
elegancki człowiek”[24]. Zwracała uwagę, że przyglądał się jej z wyjątkowym
zaciekawieniem także w czasie dyskusji na temat sztuki. Słuchała jej z
zainteresowaniem, natomiast w dzienniku notowała: „A mnie śmieszyło
to ciągłe powtarzanie naszego nazwiska”[25]. Zaraz jednak dodawała, że
skupienie uwagi na jej osobie i okazywane względy wywoływały uczucia
zadowolenia i satysfakcji. Podkreślała, że Andriolli przy każdej okazji
zawsze „pierwszy się kłania. Wyjeżdża już z Nowego Miasta i będzie jeszcze
jeździł Bóg wie gdzie aż do zimy”[26].
Nastroje zadowolenia ze spotkań w kurorcie życzliwego i sławnego artysty
szybko jednak niwelowały uczucia rozdrażnienia i stresu wywoływane
komplementami znajomych, którzy wygłaszali je od pierwszych dni
pobytu, chociaż Wanda wówczas cierpiała na dokuczliwą febrę, czyli
opryszczkę. Zapisywała w dzienniku: „Takie dobre wyglądanie to rzecz
upokarzająca”[27]. Miłe słowa pod jej adresem podważały diagnozę ojca i
subiektywnie odczuwane dolegliwości, których złagodzenia oczekiwała w
zdrowym powietrzu uzdrowiska.

24 Tamże, s. 14.
25 Tamże.
26 Tamże, s. 14 – 15.
27 Tamże, s. 3.
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Stopniowo tonowała jego krytykę. Dawne i nowe znajomości wraz z
przełamaniem zakładowego impasu umożliwiały korzystanie z oferty
wypoczynkowo – rekreacyjnej kurortu. Panna Brandt w towarzystwie
znajomych kontynuowała więc spacery po parku, które były zalecaną przez
lekarzy formą ruchu i ważnym elementem uzdrowiskowej terapii. Wraz z
rodziną mogła też korzystać z przygotowanej dla kuracjuszy obszernej alei
spacerowej wysadzanej drzewami liściastymi i świerkami.
Z dystansem natomiast odnosiła się do oferowanych kuracjuszom
zakładowych wycieczek. W dzienniku odnotowała jedną dłuższą trasę
rodzinnej wędrówki do folwarku Przytułek. Należał on do jednego z
dwóch majątków zakupionych przez doktora Bielińskiego, który stopniowo
zwiększając ich liczbę, zapewniał kurortowi własne zaplecze żywnościowe
(mięso, nabiał, warzywa i owoce). Ponadto konie ze stacji w Przytułku
wykorzystywano do przewożenia kuracjuszy ze stacji kolejowej. Być może
przestawienie folwarku na intensywną produkcję żywności zmieniło jego
wcześniejszy charakter i wizerunek. Jest to tym bardziej prawdopodobne,
że Wanda nie kryła rozczarowania brakiem zieleni i kwiatów. Opis swojej
wędrówki do folwarku ograniczyła do poinformowania przyjaciółki: „Nie
napotkałam tam nic, co by się zgadzało z Twoim opisem”[28]. To wyjątkowo
krótki komentarz. Ogólnie bowiem można zauważyć, że w dzienniku
aptekarzówny opisy wydarzeń z codziennego życia uzdrowiska były
lakoniczne. Uwagę skupiała na sprawach dla niej kluczowych i chorobie
duszy, jak ustawicznie podkreślała, udręczonej tęsknotą za starszą siostrą.
To uczucie towarzyszyło jej, kiedy wraz z rodziną i ewangelickim pastorem
przemierzała park i aleję uzdrowiska. A także wówczas, kiedy w kościele
katolickim uczestniczyła w nabożeństwie. Duchowego, ale i patriotycznego
wsparcia szukała w klasztorze kapucynów promujących odnową polskiej
kultury religijnej[29].
Notowane codziennie nastroje przygnębienia i niepokoju o siostrę
poprzedzały niemal każdy zapis wyjścia z mieszkania i pensjonatu. Nie
darowała ich sobie również wówczas, kiedy odwiedzała galerię – centrum
uzdrowiskowego życia towarzysko – kulturalnego. Zbudowana w kształcie
drewnianego pomostu zabezpieczonego dachem, obok kancelarii zakładu,
składu wód mineralnych i letniej jadalni, posiadała także estradę, na której
odbywały się przedstawienia teatralne i koncerty. Wanda odnotowała w
28 Tamże, s. 10.
29 Wraz z przybyciem do klasztoru w 1892 roku o. Honorata Koźmińskiego, Nowe Miasto nad Pilicą
zyskało w Królestwie Polskim rangę centrum ruchu odrodzenia religijnego. Por. D. Olszewski, Kultura i
życie religijne społeczeństwa polskiego w XIX wieku, Lublin 2014, s. 171 – 174.
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dzienniku jeden koncert, którego słuchała po zakupieniu biletu. Słuchała też
zakładowej orkiestry. Kiedy informowała przyjaciółkę „spacerowałam dziś
przy muzyce”, pojawiały się reminiscencje uzdrowiskowego kryzysu[30].
Rozwiązany korzystnie dla rodziny Brandtów, nie oznaczał zamknięcia ich
pobytu w przestrzeni zakładu przyrodoleczniczego, jego infrastruktury,
działalności i oferty kulturalnej. Składową częścią uzdrowiskowej kultury
były też inicjatywy i propozycje różnych środowisk Nowego Miasta. To
przemieszanie czy symbioza procentowały w uzdrowiskowym życiu
Wandy i znalazły odbicie w zapisie jednego dnia pobytu: „Byliśmy dziś
rano na muzyce w Zakładzie. Chodziłam z Niną i kuzynką. Potem byliśmy
u Farny na górze u Kapucynów i znów u Farny na wystawie, a następnie
w parku”[31]. Urozmaiceniem dnia była wizyta złożona przez znajomych
kuracjuszy, a zamknięciem koncert w galerii. Wanda włączała się także w
inicjatywy społeczności nowomiejskiego uzdrowiska i brała udział w akcji
charytatywnej zbierania funduszy na rzecz młodego malarza, którego
protegowali Józef Brandt i Michał Andriolli.
Problemem pozostawało dostosowanie się do ogólnouzdrowiskowego
rytmu życia i dnia, który – zdaniem Wandy – wymuszał zbyt wczesne
jego rozpoczynanie. Konsternację wywoływała południowa pora obiadów,
jedzonych w domu trzy godziny później. Sanatoryjny reżim posiłków dla
Wandy oznaczał wydłużenie nudy popołudni i wieczorów. Nuda, często
wpisana w uzdrowiskowe pobyty, w odczuciach młodej aptekarzówny
była szczególnie uciążliwa. Zapisy w stylu: „Ach jak się nudzę, a jak się
martwię !”[32], można uznać za znak rozpoznawczy jej dziennika, który miał
być sposobem i lekiem na nudę. I ta terapia, jak i cały wyjazd, okazały się
nieskuteczne, skoro rodzina Brandtów skróciła pobyt w kurorcie. Wanda
wyjeżdżała bez leczniczych efektów, z medyczną i kulturową autodiagnozą:
„Smutno mi było jest i będzie”, z rodzajem rehabilitacji Nowego Miasta:
„mnie wszędzie smutno”, i uogólnieniem: „Tak to na świecie; coraz to
gorzej, coraz to smutniej. Co poradzisz?”[33].
Ocena samego uzdrowiska nie była jednak w pełni negatywna. Wanda
przyznawała, że pobyt w nim upływał w cieniu traumy spowodowanej
rozstaniem z siostrą, w czym widziała także przyczynę swoich
pesymistycznych nastrojów. Pisała: „ręczę że gdy się ujrzę w domu,
30 W. Brandt, Kartki z podróży…, s. 13.
31 Tamże, s. 17.
32 Tamże, s. 14.
33 Tamże, s. 16.
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żałować będę i tego że już wróciłam i tego że nie byłam w stanie żadnej mieć
przyjemności”[34]. W dzienniku znajduje się również przypuszczenie: „Ach
żeby tu była z nami Emilia to by nam tu było dobrze i wcalebyśmy się nie
nudzili”[35]. To przekonanie musiało być silne, skoro dzień przed wyjazdem
Wanda powtarzała to wyznanie i zwierzała się przyjaciółce: „Gdyby tu Mila
była z nami (o Tobie nawet marzyć nie mogę) to by nam tu było bardzo
przyjemnie”[36]. Po spakowaniu bagaży Wanda Brandt zamknęła swój
dziennik zapisem skierowanym do przyjaciółki: „Nie będziesz kontenta z
tego niby dzienniczka bo same w nim żale. Do widzenia”[37].
Aptekarzówna wraz z rodziną pobyt w Nowym Mieście zakończyła 2
września 1878. Do Radomia wyjechała sprowadzonym z domu konnym
powozem. Podróży konsekwentnie nie opisała. Jej organizacja to ciekawy
aspekt ratowania zdrowia w pobliżu miejsca zamieszkania oraz trudności
komunikacyjnych nowomiejskiego uzdrowiska. Jego obraz – odbiegający a
często diametralnie różny od upowszechnianego w ówczesnych mediach –
to casus kolizji uzdrowiskowej idei z rzeczywistością i aktualna do dzisiaj
subiektywna ocena renomy kurortu. W wydaniu panny Brandt połączona
opisem swoistej wiwisekcji choroby duszy, w dzienniku przeznaczonym do
spalenia – ocalałym i zapomnianym.
Wanda Brandt spędziła życie w kręgu rodziny, nigdy nie wyszła za
mąż, zmarła w roku 1924 w Radomiu[38]. Nowego Miasta nad Pilicą
nie było już wówczas na mapie europejskich kurortów. Zniknęło z niej
wraz ze zniszczeniami wojennymi Zakładu Przyrodoleczniczego dra
Jana Bielińskiego. Podjęta w 1917 r. próba reaktywacji zakończyła się
niepowodzeniem. Paradoks historii polegał na tym, że kiedy Nowe Miasto
traciło status uzdrowiska, odzyskało prawa miejskie przywrócone w 1916
roku. Dziś znajduje się w nim ulica nosząca imię dra Jana Bielińskiego
i ufundowana w 1925 r. tablica pamiątkowa informująca o działalności
lekarza.
34 Tamże.
35 Tamże.
36 Tamże, s. 18.
37 Tamże, s. 21.
38 APR, Akta Stanu Cywilnego Paraﬁi Rzymskokatolickiej Opieki Najświętszej Marii Panny w Radomiu,
Księga zgonów z roku 1924, sygn. 18, akt nr 194, k. 49.
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Streszczenie
Infrastruktura europejskich uzdrowisk zaczęła być funkcjonalnie powiązana z
ogrodem lub parkiem zdrojowym w XVII w. Teren ten stał się ważną przestrzenią
uzdrowiska, która znacząco wpłynęła na kształt infrastruktury i kultury
uzdrowiskowej. W kurortach doszło do świadomego i celowego zazębiania się
architektury i natury (miasto-ogród). Myśl ta zdeterminowała sposób w jaki dokonał
się rozwój uzdrowisk w XIX w. na kontynencie europejskim. Połączenie medycyny
z naturą sprawiło, że w ukształtował się „idealny typ miasta uzdrowiskowego”
i dokonał rozwój programu budowlanego, który po dziś dzień jest wyróżnikiem
uzdrowisk.

The idea of conscious combination of nature and architecture in health
resort appeared at the end of the 17th century and was associated with
the promotion of culture of exercise. European health resort cities
began to be spatially and functionally associated with gardens, parks or
medicinal alleys. It happened rather by accident, as thanks to the change
in the treatment plan in the health resort regarding the introduction of
crenotherapy or drinking therapy[1]. This treatment, consisting of drinking
* Institute of Physiotherapy, Opole University of Technology Opole-POLAND
** Institute of Biology, University of Opole-POLAND
1 B. Fuhs, Mondäne Orte einer vornehmen Gesellschaft. Kultur und Geschichte der Kurstädte 1700–1900,
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mineral water during a walk, had a huge impact on the spatial changes and
urban layout of European health resorts. When the healing waters were
no longer used for external purposes only, but drunk several times a day
like medicines, and the treatment was supplemented by regular outdoor
exercise, regardless of the weather, architectural changes were necessary
to be implemented in the pump room surroundings. These also included
walking areas. Well-managed health resorts began to develop resort
infrastructure and areas for crenotherapy: walking halls, gardens, parks,
avenues and promenades. Along with the introduction of crenotherapy, a
proper architectural development of urban resort assumptions began. The
construction program was developed, which is a distinguishing feature
of health resorts until now and the type of a health resort city has been
shaped[2]. At the end of the 17th century, most European health resorts were
kind of noble summer mansions. Health resorts had the status of socially
important space and a fashionable and exclusive meeting place for the
upper classes[3]. The summer mansion surrounded by gardens was used
by the royal court for rest and entertainment as per the court ceremonial.
The architecture and landscape of the health resorts were therefore shaped
to meet the expectations of the nobility[4]. In baroque health spas, the
reception of garden palace architecture has naturally become a program for
the development of their infrastructure. The health resort’s garden, often
with the main resort alley, became at that time a place for the promotion
of a new culture of exercise. Pyrmont, a resort located in Lower Saxony,
is an excellent example of these changes. Its developed was made thanks
to the introduction of drinking therapies. Its main spring, Hylliger Born,
was known to local residents “since always” as sacred. At the end of the
17th century, thanks to medical instructions regarding drinking mineral
water and walking, the Count von Waldeck family began to systematically
develop the area around the small pump room in the shape of a chapel.
The princely builder, Emanuel Brandt, initiated the construction of a new
pump room topped with a magniﬁcent rooﬁng. At the same time, works
were carried out to demarcate the main spring alley (Brunnenallee), which
was planted with four rows of lime trees, creating the famous walking
alley. The development of the main walking alley and its extension by
side paths at which guesthouses were erected was another step towards
Frölich & Kaufman, Hildesheim 1992, p. 28.
2 I. Spielvogel, Przemiany w architekturze europejskich uzdrowisk, Studia i Monograﬁe z. 467,
Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2017.
3 B. Fuhs, op.cit. p. 23.
4 Ibidem, p. 23.
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the transformation of Pyrmont into a health resort[5]. Aachen is another
example. Around 1670, the city council of Aachen ordered to construct
mineral drinking water intakes and a colonnade with a walking avenue.
The health resort doctor, Franz Blondel from Lüttich, who signiﬁcantly
contributed to the transformation of Aachen into a health resort town,
ordered the construction and arrangement of walking paths and gardens, as
well as umbrella roofs and pavilions to protect patients from bad weather.
Near the timbered spring of mineral water, arcaded walking spots with
four paths were arranged. This walled garden was available to a selected
group of people only, just like the hotels built a bit later for patients from
upper classes[6]. There were also examples of ideas of a resort incorporated
into the garden. A classic example of such an assumption is the health
resort in Bad Kissingen. Prince Friedrich Karl von Schönborn (1674–1746)
ordered his architect, Balthasar Neumann (1687–1753), to construct the
health resort part outside the city walls on the bank of Saale river. An
important element of the establishment was the French style resort garden
having springs of mineral water and fountains in its corners[7]. The Bad
Brückenau health resort was the answer to the resort in Bad Kissingen.
Prince of Fulda – Heinrich von Bibra (1759–1788) ordered the construction
of a summer residence in the form of a palace-based health resort. In 1764,
a spa was established in an impressive garden with a summer palace, spa
house and guest rooms[8]. The center of the complex was the seat of the
prince, integrated into the French style garden. Founded in 1777 upon
the request of Wilhelm IX, Landgraf of Hesse-Kassel, the Wilhelmsbad
spa near Hanau, was characterized by symmetrical gardens and palacebased buildings. It was a typical example of the reception of court space for
health resort purposes, where the garden is an integral part of the facility.
In some parts of the baroque garden, its axial division system and diﬀerent
land height were preserved, however the entire concept was already based
on the idea of an English landscape garden. Branched walking paths,
watercourses, spaces for games, small and large architectural objects
to liven up the landscape provided visitors with maximum variety and
entertainment. One of the most intriguing facilities in the park was the
ruin of the gothic castle which was built upon the request of Wilhelm
5 S. Grötz, Aspekte zur Architekturgeschichte des Bades, [in:] S. Grötz, U. Quecke (edit.), Balnea,
Jonas Verlag, Marburg 2012, p. 17.
6 Ibidem, p. 17.
7 P. Simon, M. Behrens, Badekur und Kurbad. Bauten in deutsche Bädern 1780–1920, Eugen Diederichs
Verlag, München 1988, s.101.
8 S. Grötz, op.cit., p. 19.
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and in which he stayed every year from 1781 during the season. This
artiﬁcial ruin was a model element of the health resort park program. The
ruin was far more than a refugium for the prince. The beautiful interior
design, especially the gallery of ancestors on the upper ﬂoor, made the
building a symbol of the historically justiﬁed right to exercise power by
the Hessian prince’s house[9]. The garden or spa park enjoyed particular
interest of architects working for health resorts in the 18th century. Around
1800, the existing spa facilities became insuﬃcient and did not fulﬁll their
function properly, they were also evaluated and modiﬁed by the bourgeois
community, which became the main beneﬁciary of health resorts. In this
phase, the parks and spa gardens also had new functions proper for the
mentality of the bourgeoisie class. The rank of the problem is proved by
numerous professional publications and the fact that green areas in health
resort was carried out by the most important European garden architects.
Christian Hirschfeld, the most prominent German garden theorist at the
end of the 18th century, dedicated a separate chapter regarding the gardens
and parks that were established near medical springs in health resorts, in
the ﬁfth book Theorie der Gartenkunst (Theory of Garden Design) of 1785[10].
Spa gardens and parks have become necessary point in health resorts and
the use of healing properties of plants and exercise in therapies was an
inseparable element of treatment among “healing nature”. The walk was
an important element of therapy and was a primary assumption in the
concept of the health resort park. To Hirschfeld, the park also played an
important social role. The spa garden was to create a space integrating
resort patients: “You are not condemned to walks in the fresh air only, there
are also many places for joint meetings, entertainment, shade rest[11].”
Hirschfeld rejected the stone benches in the spa park for health reasons
and suggested that they be white or gray. White color became the color of
garden furniture in all European resorts around 1900. Another important
publication was the one of Prince Hermann von Pückler-Muskau entitled
Andeutungen über die Landschaftsgärtnerei (Suggestions on Landscape
Gardening), which has had a signiﬁcant impact on European garden
designs. The author gave the garden or spa park special tasks: “Spa, public
space, has other purposes than places that are intended for private use
only. Shaded paths, numerous charming and spacious places to rest are the
9 B. Fuhs, op. cit., p. 27.
10 S. Grötz, K. J. Philipp, Badehäuser – ein Thema der Architektur um 1800, [in:] S. Grötz, U.
Quecke (edit.), Balnea, Jonas Verlag, Marburg 2012, p. 102.
11 B. Fuhs, op. cit., p. 124.
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ﬁrst necessity here. Just like the selection of plants that ﬂower in late
summer, i.e. during the main treatment season[12].” In his publication,
among others, Pükler included the chapter devoted to the spa park in Bad
Muskau: “The center of the park is a spa house with a pleasure ground.
Besides this, patient will use buildings for bathing in mineral waters, a
pump room and a mud baths, as well as an extensive spa park for health
walks”[13]. The use of a garden or spa park was therefore an indispensable
element of the treatment, and nature was for Pückler’s spa space a sign of
its quality, as it was considered healthy and promoting recovery. In the 18th
century Bath became the most eminent European health resort. Between
1729-1790, two architects: John Wood, the Elder and his son, John Wood,
the Younger, formed a town-like complex with detached streets and
squares facing undeveloped green areas. In one century, Bath’s population
increased from 2,000 to 33,000, placing it among the top ten largest cities in
England and Wales[14]. In the 19th century, all major spa cities in Europe
experienced a dynamic increase in the number of guests and area. The
rapidly growing popularity of health resorts caused that shortly after the
completion of construction works, resorts had to be further expanded. In
many cases, this modernization was associated with an increase in their
green areas being typical resort centers. Following the new trend in urban
planning based on the idea of a garden city, architects consciously aimed
for the unity of architecture and landscape, which is a kind of a complete
urban work referring to the psychological needs of a human[15]. These ideas
coincided with the postulates proclaimed by the Garden City Association
established in 1899 in England or Deutsche Gartenstadt Geselschaft - DGG
(German Garden City Association) established in 1902 in Berlin. The
concept of a “garden city”, i.e. an urban development away from the city
center with a signiﬁcant number of green areas, has been developed in
1898 in England. It was suggested by the British urban planner Ebenzer
Howard (1850-1828) during the intensive development of cities in
Europe[16]. Monika Steinhauser drew attention to the fact that the concept
12 B. Fuhs, op. cit., p. 122.
13 B. Fuhs, op. cit., p. 123.
14 V. Eidloth, Kleine historische Geographie europäischer Kurstädte und Badeorte im 19. Jahrhunderts,
[in:] V. Eidloth (edit.), Europäische Kurstädte und Modebäder des 19. Jahrhunderts, Thesis in
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Stuttgart 2012, p. 20.
15 A. Sas-Bojarska, Idea miasta-ogrodu w rozwoju współczesnej urbanistyki, [in:] T. Majda, I.
Mironowicz (edit.), Manifesty urbanistyczne w poszukiwaniu współczesnego modelu miasta, Akapit
DPD- Elżbieta Albinowska, Warszawa 2017, p. 10-13.
16 A. Sas-Bojarska, op. cit., p. 10.
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has been developed for a long time, and its prototype was spa facilities
such as Bath[17]. In her opinion, the development of Bath preceded not only
the overlapping of architecture and nature (city-garden) and the oﬀer
being a combination of access to medicinal springs with a rich entertainment
proposal, but also the means of development of health resorts on the
continent from the 17th to the ﬁrst half of the 20th century. In the German
spa town of Oeynhausen, the spa park designed by Peter Joseph Lenné
(17941–1854), a director of the Royal Prussian Gardens, set the direction for
further development of the health resort. Next to Freidrich Ludwig von
Skell (1750-1823) and Hermann prince Pückler-Muskau (1785-1871), Lenné
was considered to be one of the most important garden designers shaping
the gardening art of Europe in the 19th century[18]. Established in 1851–1853,
the impressive 20-hectare spa park of Bad Oyenhausen presents
sophisticated art that combines knowledge of landscape architecture,
botany and construction art. In his concept of green areas, Lenné moved
from the French geometrical part to the English garden, i.e. natural one.
Thus, he believed that the spa park led to an aesthetic combination of
civilized thought and wildness. Pückler called the contrast to be “the
central beauty of a landscape gardening.” The park was rebuilt between
1920–1929 following to the idea of a ‘city-garden’ by the Jewish architect
Friedrich Hartjenstein (1881–1942) and it manifests a combination of nature
and architecture. There are representative spa and sacral buildings, sports
infrastructure, small garden architecture objects, and approximately thirty
nature monuments. The spa park in Františkovy Lázně is also particularly
impressive. In the nineteenth century the city was surrounded by a ring of
ﬁve landscaped gardens. The plan was developed by architect Johann
Michael Riedl (1763–1852), and carried out by Martin Soukup - gardener of
the court botanical garden in Vienna. Vichy is the real “garden city”[19].
Since 1812, there was a spa garden with greenery around the springs, and
upon the visit of Napoleon III in 1861, an extensive park was established
along the banks of the Allier River. In the health resort of Wiesbaden
between 1838–1852, the garden and spa park were systematically expanded
and transformed, due to the need to integrate the architecture of the
developing health resort into healing nature. The establishment of an
English garden was, for example, one of the conditions for granting permits
in 1840 for the construction and operation of a casino in Bad Homburg von
17 I. Spielvogel, op. cit., p. 13.
18 B. Fuhs, op. cit., p. 126.
19 V. Eidloth, op.cit. p. 30.
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der Höhe. The of plans were drawn up by Maximilian Friedrich Weyhe, a
director of the gardens in Düsseldorf. In 1854, the garden was developed
based on the plans of Peter Joseph Lenné who had previously worked for
the resort in Oyerhausen[20]. In Baden-Baden as well, the process of
development of the health resort was closely associated with the concept of
development of green areas. Already in the 18th century a four-row chestnut
alley was planned outside the city walls, along which a new spa center was
systematically developing. In the western part of the resort, at the beginning
of the 20th century, Ooswinkel district was i.a. established as per the design
by architect prof. Paul Schmitthenner (1884–1972) following the concept of
a “garden city” for active time spending in nature. Natural medicine that
was rapidly developing in European health resorts, favored the creation of
herbal gardens and extremely popular rose gardens in their area, which
were part of relaxing aromatherapy. In the herbal part of the spa parks
there were beds with herbal medicinal and spice plants. The following
plants were i.a. planted: Satureja hortensis, Artemisia dracunculus, Hyssopus
oﬃcinalis, Lavandula angustifolia, Melissa oﬃcinalis, Mentha x citrata and
various species, Rosmarinus oﬃcinalis, Salvia oﬃcinalis, Origanum vulgare,
Levisticum oﬃcinale, Thymus pulegioides[21]. Rosarium is a garden or a
separate part of it where collections of roses are cultivated and exposed. In
Europe, rose gardens already existed in the Middle Ages in monastery
gardens, and became common in the 19th century. Rose gardens in health
resorts usually had geometric, straight-line architecture. They consisted of
a set of lines, borders or quarters, most often of regular, geometric shapes.
At each border, roses were grown to keep the ﬂowers’ color harmony.
Pergolas, arches and trellis were placed between the borders to show
climbing varieties. Roses were often planted on both sides of the alleys at
which benches for patients were located. Characteristic ground cover
varieties that had low, overlapping shoots formed rugs of profusely
ﬂowering ﬂowers. Pergolas were covered with climbing roses that were
color-matched: white, cream, golden yellow, orange and salmon[22]. The
largest areas in the spa parks, however, included landscape glades with
ﬂower beds (Fig. 1). Numerous decorative trees and shrubs, often imported
20 V. Eidloth, op.cit. p. 30.
21 K. Spałek, Rośliny lecznicze stosowane w ﬁtoterapii i ﬁtobalneoterapii uzdrowiskowej od
XVII w. na Śląsku, [in:] B. Płonka-Syroka, M. Migała, M. Dąsala, A. Syroka (edit.), Elitarny
model europejskiego uzdrowiska – ewolucja koncepcji i jej funkcjonowanie w praktyce. Kultura
uzdrowiskowa w Europie, T. 8. s. 167-183. Oﬁcyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2018.
22 Spałek K, Walory przyrodnicze parków zdrojowych w Sudetach, [in:] E. Lonc, K. Plewa-Tutaj
(edit.), Zdrowie dla regionu. T. 2. Uzdrowiska. s. 399-413. Wydawnictwo Uczelniane Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2017.
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from around the world, were also planted. Some of the trees have survived
to this day and are dendrological natural curiosities, often under legal
protection (Fig. 2).
At that time, the infrastructure of the spa park consisted not only of
facilities for peaceful relaxation and contemplation, but also for recreation,
fun and entertainment. Concerts of the spa orchestra, which played in
music pavilions or in concert shells, were organized here. Bakeries and spa
cafes as well as various service facilities were established in patches.
Around 1900, the spa garden was also mentioned in savoir-vivre books as a
protected space where women may stay in the afternoons[23]. A new chapter
in the history of health resort gardens and parks has been created at the
end of the 19th century. In the last quarter of the 19th century, facilities began
to appear in the health resort’s green areas where fashionable sports could
be practiced[24]. This trend developed at the beginning of the 20th century
thanks to the revival of the Olympic Games by Pierre de Cubertin (1863–
1937), which for the ﬁrst time in modern times were held in Athens in 1896.
Practicing sports, also in the health resort facilities, became fashionable
and important. Due to the sport trends, next to cricket and golf, tennis was
primarily practiced in the health resort. It originated in England around
1870. English patients have presented this game for the ﬁrst time on the
European continent in 1876 in the spa park in Bad Homburg von der Höhe.
Initially, the game was played on a park lawn, and in 1898 the ﬁrst hard
court courts were built. Also, in Baden-Baden this sport discipline attracted
a lot of interest[25]. A tennis club was established there in 1881, and in 1883
ﬁve tennis courts were set, which were later developed and rebuilt and the
club building was erected. Another sport discipline that was commonly
practiced in large health resort cities in the 19th century comes from England
as well - namely, horse racing. There of course were bets on horses. The
ﬁrst German racecourse was made in 1823 in Doberan-Heiligendamm - the
ﬁrst seaside resort in Germany. In the mid-nineteenth century, BadenBaden also had its own racecourse, and the initiative was made by the
casino tenant. As the narrow valley of the Oos River was not suitable, a
place in the neighboring village of Iﬀezheim was sought. The ﬁrst race was
held in 1858. In Vichy horse races have been organized since 1875, Karlsbad
reported on its racecourse in 1908. In the guide issued by the municipality
describes that due to the generous dedication of the city and its inhabitants,
23 B. Fuhs, op. cit., p. 126.
24 V. Eidloth, op.cit. p. 31.
25 I. Spielvogel, op. cit., p. 88.
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land for construction of a racecourse was purchased to enable patients
interested in hippic events to experience great races. Belgijskie Spa mogło
dość wcześnie poszczycić się dwoma torami wyścigowymi. The ﬁrst races
on the de Sart racecourse were made in 1773, the de la Sauvenière hippodrome
was opened in 1827 and developed between 1866-1869. Apart from
recreational and sports spots, guests were looking for interested places of
speciﬁc creations of nature, e.g. rock formations, gorges or caves, in the
immediate vicinity. Near Plombières-les-Bains, a fountain carved in rock,
dedicated to King Stanisław Leszczyński (Fontaine Stanislas)[26] was a
favorite destination of holiday makers. The “must see” point in Bad Ems
during the stay at the health resort was to visit the legendary karstic cave
Heinzelmannshöhlen. From Baden-Baden, there were trips organized to the
waterfall Geroldsauer Wasserfall in Geroldsau (currently, a city district) and
to jags Battert. Cultural and historical objects were also eagerly visited, i.e.
palaces, castles, churches and monasteries. Ruins attracted tourists.
Monuments to pioneers involved in landscaping and people supporting
them were erected around the spa towns. Over the 19th century, the amount
of such evidence of memory increased systematically. Most of them were
dedicated to prominent guests, e.g. Tsar Peter the Great, who stayed in
resorts such as Pyrmont, Aachen, Spa, but also in Lądek in the Sudetes.
Less famous guests left the traces of their stay on their own. Commemorative
plaques and thank boards may also be found in Karlovy Vary - on the old
promenade along the Tepla River. Other health facilities included chapels,
often funded by patients or erected in their memory. As the surface of the
health resort increased and the distance to the spa center lengthened, digs
and sheds had to be built providing shelter during bad weather. It was
necessary to develop places that would provide guests with shelter and
refreshments - guides for patients informed on such places in detail. In
health resorts that were most frequently visited, guests were longing for
entertainment, therefore walking routes and facilities where for relaxation
must have been organized[27]. Landscape qualities and well-developed
infrastructure were an important point in the advertising campaign and
generated items in competition between health resorts. This is clearly
observed in the guidebooks of health resorts published in the 19th century,
which in the titles already systematically reported that it was a spa town
with the surrounding area. At that time, numerous roller coasters were also
set, which strikingly often arose in spa towns at the end of the 19th century.
26 Ibidem, p. 88.
27 P. Simon, M. Behrens, op.cit. p. 127.
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In 1877, the Malbergbahn roller coaster was opened in Bad Ems. The roller
coasters in Wiesbaden for the top of Nero gradually appeared –
Nerobergbahn, kolejka cable car from Montecatini Terme to the higher
village of Montecatini Alto - a favorite destination for patients. Carlsbad
guests eagerly used the funicular at Laurenziberg and the Diana observation
tower located on the hill of Friendship Hill (Freundschaftshöhe), and
Merkurbergbahn in Baden-Baden was opened in 1913[28]. Among the diverse
architecture of parks and recreational areas, those that were characteristic
of most spa resorts may be speciﬁed, namely: spring pavilions, shells and
concert pavilions, as well as belvederes and observation towers. Pavilions
are derived from a kind of Turkish tent (kiosk) built on pillars, used for
relaxation[29]. Therefore, they were often kept in an oriental style with a
geometric architectural detail and a rich painting interior. The French word
of pavillon, from the Latin papilio, means a butterﬂy. The association of this
type of architecture with lightness and delicacy is very accurate. The
pavilion in the health resort was therefore a light structure, most often freestanding, one- or two-ﬂoor, erected most often on an octagonal or circular
plan, covered with a dome or a pointed roof. It may have had shutters or
awnings. These facilities were usually intended for a small number of
guests[30]. The peak of their popularity fell in the 19th century, when these
facilities were adapted to other functions, e.g. recreation and spa, service,
exhibition, as reading lounges and smoking rooms, as well as places for
selling newspapers and luxury goods. This type of building was also
quickly adopted as spring pavilions in health resorts[31]. The purpose of the
spring pavilions was to protect the developed spring of mineral or
medicinal water against harmful weather and pollution. The facilities were
also to provide patients with a place where they could drink mineral water
in peace and comfort. The spa pavilions were built in three types: as an
independent, free-standing object over a chapel-shaped spring
(Brunnentempel), an object connected to the pump room and located in its
central part or connected to the pump room and located at the end of its
longer part. There had to be a utility space in the pavilion, e.g. for cleaning
28 V. Eidloth, op.cit. p. 35.
29 J. Durm, H. Wagner, Baulichkeiten für Cur- und Badeorte, [in:] J. Durm, H. Ende, E. Schmidt,
H. Wagner H. (edit.), Handbuch der Architektur, z. 2, Arnold Bergstrasser Verlagsbuchhandlung,
Darmstadt 1894, p. 246.
30 J. Mylius, H. Wagner, Baulichkeiten für Cur- und Badeorte, [in:] J. Durm, H. Ende, E. Schmidt,
(edit.), Handbuch der Architektur, z. 2, Arnold Bergstrasser Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1904,
p. 39.
31 Ibidem, p. 247.
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cups and spa glass. The spa pavilion was also to enable the ﬁlling of vessels
with mineral water for sale, as well as their packaging and storage[32]. Each
major health resort had a concert pavilion or a concert shell in the spa park
or at the main spa promenade, which was a kind of amphitheater and was
used to organize concerts of the spa orchestra. For shells, the stage for
musicians was located under an open semicircular vault above the recess,
which, due to the similarity to the clam shell, was called conch shell from
the Greek language. The use of most often a semi-circular vault in this type
of facilities improved the acoustics of the stage, operating on the basis of a
concave mirror in optics, i.e. focusing and amplifying the sound in the
audience. Concert shells were therefore designed to ensure the best possible
acoustics, allow musicians to comfortably take their place during the
concert and to protect them from bad weather[33]. In order to meet these
conditions, the object had to have a room of adequate size covered with a
back wall and be on a natural or built-up platform. The location of the
object was very important for the quality of the sound, it could naturally
strengthen and improve the acoustics so that it was suitable in remote
parts of the concert square. Therefore, the buildings were located in the
central part of the square as free-standing buildings or in the vicinity of
other buildings, whose presence could improve the acoustics. The less
common form of the building was the concert pavilion, erected on a
circular, eight- or polygonal plan, covered with a lightweight roof made of
noble, thin material, which allowed the sound to spread evenly. In both the
shell and the concert pavilion, the stage was located above the ground so
that the orchestra is higher than listeners. Shells and concert pavilions
were the objects of wooden or masonry construction, less often made of
cast iron, erected in diﬀerent styles and represented a wealth of architectural
forms. Similarly, to spa pavilions, they were not subject to rigid requirements
in terms of style, therefore they gave architects a lot of opportunities to
show their skills. However, during the design work, the stylistic context of
the environment in which the building was built was taken into
consideration[34]. With regard to the dissemination of sound equipment,
these objects lost their signiﬁcance as spa scenes, a place for concerts and
performances. To sum up, it should be emphasized that adapting green
areas for therapeutic purposes in European spas was an important element
of their development. When analyzing the transformation processes
32 Ibidem, p.. 38.
33 J. Lieblein, Musikzelte, [in:] J. Durm, H. Ende, E. Schmidt (edit.), Handbuch der Architektur, z. 2,
Arnold Bergstrasser Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1904, p. 288.
34 Ibidem, p. 289.
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aﬀecting green areas in health resorts, it can be observed that they have
gone from a single main walking avenue, through elite baroque gardens
for noble born, to spaces serving all social strata with sports infrastructure
for both sexes. Over the years, garden and spa park have evolved and
acquired new meaning and function in the health resorts space. Spa parks
of the 19th and 20th centuries were intended for all patients, in contrast to
private baroque gardens for selected ones, emphasizing their status and
modeled on court architecture. Fashionable resorts developing particularly
intensively during the industrialization period introduced a bourgeois
understanding of spending time in a spa to the therapy, and the postulate
of “healthy nature in the era of industrial development” gradually led to
the arrangement of resorts as per to the criteria of a landscape park in the
shape of a “garden city”. The spa park, ﬁrst of all, became an instrument of
work on health, it was to create space for fashionable sports and outdoor
activities. At the same time, the park or spa garden was a stage on which
the public of the health resort could be presented, it was a stage for vanity
and glitz. The guests organized their meetings for prestigious purposes they wanted to see and be seen.

Fig. 1. Flowers in the spa park in Mariánské Lázně (Photo by Krzysztof Spałek)
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Fig. 2. Protected tree in the spa park in Karlovy Vary (Photo by Krzysztof Spałek)
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ISSUES OF BATHS IN THE LIGHT OF DR ANTONI
NIEDZIELSKI’S VIEWS
Jacek Adamski*
O Problematyce Kąpieli w Świetle Poglądów dra med. i chir.
Antoniego Niedzielskiego
Streszczenie
Praca dotyczy artykułu dra Med. i Chir. Antoniego Niedzielskiego pod tytułem
„O kąpielach. Rzecz wyięta z Francuskiego słownika umiejętności lekarskich i z
wielu innych znakomitych pisarzów, pomnożone własnemi spostrzeżeniami.”
umieszczonego w kwartalniku „Pamiętnik lekarski warszawski” z roku 1828. W
referacie zawarte zostały krótkie rys historyczny kąpieli na początku XIX wieku
w Europie oraz opis czasopisma, w którym pojawił się artykuł, a także analiza
i interpretacja artykułu oraz własnych poglądów dra Med. i Chir. Antoniego
Niedzielskiego wraz z porównaniem z obecną wiedzą w zakresie zażywania kąpieli.

Water, being for the mankind the most commonly met chemical substance,
was appreciated by physicians from ancient times, both internal (as a
spring or mineral waters) or external (in many types of baths)[1]. The
understanding of water signiﬁcance was common in ancient times. It
was considered as a life-giving substance and a hygiene providing or
even therapeutic medium. Civilizations that developed in hot areas very
quickly discovered the beneﬁts of bathing and maintaining personal
hygiene, such as less frequent occurring some diseases[2]. It is visible up
* Student of Pharmacy, Faculty of Pharmacy with Division of Laboratory Diagnostics, Wroclaw
Medical University - POLAND
1 M. Migała, B. Sokolik, Zdrowie dzięki wodzie, czyli historyczny rozwój hydroterapii w XIX wieku
i pierwszej połowie XX wieku [in:] A. Magowska (red.), Wybrane problemy historii medycyny. Pięć
perspektyw, Poznań 2017, p. 87-88.
2 W. Szumowski, Historia medycyny ﬁlozoﬁcznie ujęta, Kęty 2008, s. 56.
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today in Mediterranean cultures, where baths were developing buoyantly.
There were healing centers in ancient Greece, where patients were taking
baths[3], although in other places, especially those rich in natural springs
there weren’t missing pre-SPAs or water healing temples.
During the next centuries issues of baths was explored more or less,
depending on the period, but the time when the most intensive attempts of
rational analysis of this topic took place was probably XIX century. In this
time new, innovative methods of therapy got popular arguing or denying
previous medical concepts. New ideas were an eﬀect of intellectual and
cultural trends dominating in the recent century, focusing on conceptual
and experimental work of scientists. At the same time, low eﬀectiveness of
previous methods became a drive for other therapies, that could probably
better and more logically explain the mechanisms of diseases. That time as
one of the important works can be considered Medical Reports[4] by James
Currie (1756-1805). The work contained observations about the time and
the temperature of baths according to patients’ diseases. Then, many
European physicians, encouraged by J. Currie’s publication started their
research on this ﬁeld. Among them, Joseph Frank (1772-1842) or Eucharius
F. Ortel (1765-1850) should be mentioned. The interest in baths came to
polish areas not much later. Because of the diﬃcult political situation,
partition and lower than on the West development of the country, there
weren’t good conditions for the creation of an original system based on
water. However foreign ideas, coming from neighboring countries were
assimilated easily. In 1833 professor Maurycy B. Woyde (1791-1877), then
president of Towarzystwo Lekarskie Warszawskie (Warsaw Medical
Society), presented on the congress of nature researchers in Wroclaw
a report, that concerned cold water therapies[5]. The article O kąpielach.
Rzecz wyięta z Francuskiego słownika umiejętności lekarskich i z wielu innych
znakomitych pisarzów, pomnożone własnemi spostrzeżeniami (About baths.
A matter based on French medical dictionary and many other excellent writers
multiplied by own observations)[6] by Antoni Niedzielski, related to this
society, was created ﬁve years earlier on the wave of interest in water and
appeared in quarterly „Pamiętnik Lekarski Warszawski” (Warsaw Medical
Diary). In this work I will focus on issues of baths, extending the subject
3 Ibidem p. 85.
4 J. Currie, Medical Reports on the Eﬀects of Water, Cold and Warm, as a Remedy in Fevers and Other
Diseases, Liverpoo1797.
5 M. Migała, B. Sokolik, Zdrowie dzięki wodzie, czyli historyczny rozwój hydroterapii w XIX wieku i
pierwszej połowie XX wieku [w:] A. Magowska (red.), op. cit., p. 89-119.
6 A. Niedzielski, O kąpielach..., „Pamiętnik Lekarski Warszawski” 1828, v. 1, p. 203-232.
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chosen by dr. A. Niedzielski. Through the analysis of the article, I will
introduce his ﬁgure and views about baths, referring to his publication
from 1828. Issues of baths in authors work allows to outline views of other
physicians from 1st half of XIX century and compare them to contemporary
medical knowledge.

The front page of „Pamiętnik Lekarski Warszawski”, v. 1
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A quarterly, entitled ‘Pamiętnik Lekarski Warszawski’ (‘Warsaw
medical diary’), in which the article appeared, was one of the first
polish medical periodicals. It showed off irregularly in Warsaw from
1828 to 1829. The magazine was founded by Wilhelm Malcz (17951852) and was partially based on Warsaw Medical Society materials. It
consisted of scientific works of different kinds, from cases descriptions,
followed by original research works, historically-surveyed works, to
correspondence with foreign physicians. ‘Pamiętnik’ was intended
as an inexpensive delivery of the newest scientific knowledge to
the Polish medical community. Publishing was stopped because
November Uprising (1830) burst out[7]. Because of that fact, only the
first part of A. Niedzielski’s article About baths appeared. Further
parts were planned to be published in the next volumes. The quarterly
ended and the next three parts have never been published. The article
appeared in 1828 and it is – beside Leopold Lafontaine’s[8] works from
1801-1802 – one of the first Polish publications about bathing in the
XIX century.
There is not much information about the author. Dr Antoni Niedzielski
was a Polish physician, a doctor of medicine and surgery. He was
undoubtedly bond up with Warsaw medical community and Warsaw
Medical Society, where he acted as a secretary in 1829-1832. He used
the title ‘doctor of medicine and surgery’, which is obsolete nowadays
in Poland. He achieved a doctoral degree in Warsaw on the 5th of
May 1819, later he became a staff physician in the Polish Kingdom
army. Only three of his publications are known. He died in 1852 in
Krakow[9]. In his article, he mentioned many own outlook comments,
except for essential information, which was common practice those
years. Together with stylistic analysis, it allows for at least partial
reconstruction of his views on bathing, both in the medical and moral
context.

7 T. Ostrowska, Polskie czasopiśmiennictwo lekarskie w XIX wieku, Wrocław 1973, p. 37-38.
8 B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak, Terapia humoralna wybranych schorzeń w ujęciu autorów z
przełomu XVIII i XIX w. Ludwika Perzyny i Leopolda Lafontaine’a, [in:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka
(red.), Rośliny jako podstawa racjonalnej diety oraz źródło leków. Lek roślinny, v. 5, Wrocław 2016, p.
61-76.
9 S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1888, p. 352-353.

524

O PROBLEMATYCE KĄPIELI W ŚWIETLE POGLĄDÓW
DRA MED. I CHIR. ANTONIEGO NIEDZIELSKIEGO
JACEK ADAMSKİ

A. Niedzielski’s article was planned to have four parts: general historical
information about baths and bathing and three other fragments: about
sanitary bathing, about therapeutic bathing and bathroom organization.
As it was mentioned, only the ﬁrst part was published. In its two
chapters, A. Niedzielski described baths of the ancients: Greeks (with a
short mention about Egyptians and Persians) and Romans and modern
baths: Russian, Finnish, Middle Eastern, Turkish and Indian.

The ﬁrst page of the article, „Pamiętnik Lekarski Warszawski” 1828, v. 1, p. 203
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In the introduction to his article, A. Niedzielski gives the deﬁnition of
baths, that means immersing whole body or any of its part in liquids
or their vapours, especially in water, but also in solids (sand, mud),
intended to keep body and spirit in health and cleanliness (sanitary
baths), or to restore health (therapeutic baths)[10]. This way Niedzielski
divided hygienic and therapeutic baths.
A. Niedzielski was aware of the historical and cultural signiﬁcance of
baths and because of that, he tried to describe ways of using them in
chronological order, from ancient to contemporary times. He also used
geographical-cultural order, grouping diﬀerent areas in subsections.
The author noted a temperature of baths, the construction of rooms,
way of using and following rest and eventual consumption of some
liquors during bathing.
Characteristics did not diﬀer from contemporary ones. There were
shown the structure of rooms (lavatoria, tepidaria, frigidaria etc.), the
way of heat distribution in Roman and Greek baths and the division
on dry and wet spaces. As an important thing to notice was considered
the heat gradation in rooms following each other, that was intended to
prevent a rapid change of temperature. A. Niedzielski paid attention to
show how popular each kind of bath was among diﬀerent communities
and also the ways of state regulations, that was providing baths
functioning (presence of commissioner, spatial planning of buildings).
Ancients are undoubtedly set as an example. In the description of
contemporary baths, it was pointed out whether they are rather public
places or they are popular in private, if non-wealthy people can aﬀord
them and how long they are used. In the description of the Finnish
bath (sauna), A. Niedzielski gave information about Finns, who take
even little children inside. In this practice, he sought one of the high
mortality reasons in that geographic area. He commented negatively
about bathing by women in childbirth and traditional divination
practices in baths or even religiously-mystical practices, such as
ablutions from uncleanness and sins. The author tried in this way to
outdistance himself from those practices and evaluate them in the point
of view of the modern standard of medical knowledge.
10 A. Niedzielski, op. cit., p. 204.
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A. Niedzielski left the description of a longer stay in the bath without
comment. He limited himself to describe its eﬀects. It is worth noticing,
that he used negatively marked terms. It is easy to get an impression, that
the author does not approve baths practice, especially the steam one. He
saw only its negative eﬀects, ‘unusual weakness, persistent insomnia
and muscle fragilation’[11]. Skeptical attitude can be easily explained by
theories common at that time, in which intense stimulation acting on
the body may lead to disease development. The high temperature was
considered extremely dangerous factor. A. Niedzielski called ‘excessive’
and ‘causing weakness’ even heat in the bathrooms. He seemingly
preferred staying in cooler rooms. According to the author, the wellbeing of baths’ users was rather an eﬀect of massages and rubbings,
causing stimulation and reviving humour balance or nervous system
work, than positive inﬂuence of high temperature on the organism. He
claims masseurs working in baths as people slick and skillful in their
profession.
More extensive comments concern about perfumes and rose water, and
cosmetic treatments used by women and men staying in baths, among
others the depilation with rusma paste. Those treatments A. Niedzielski
deﬁned as redundant and excessively sensual. He considered men who
used them eﬀeminate. He pointed it out especially in the context of
oriental baths. On the other hand, scents added to water containers,
that gave smell to the room, he considered as pleasant. The author
also expressed reservations and moral apprehensions associated with
staying in baths naked. As a proper behavior, he considered covering
bodies with textiles.
A. Niedzielski indicated the signiﬁcance and generality of baths in
the introduction to his article. He stated that people bath during
entire life and because of that it is an important factor aﬀecting their
organisms. In his article, he focused on diﬀerent aspects of baths. He
described traditions of using baths in diﬀerent cultures, the potential
impact on health, as well as the layout of bathrooms. Although A.
Niedzielski did not refer in his article to mentioned work, he provided
broad bibliography referring to works of less-known authors. In the
description of baths, massages, traditions in ancient Greece and Rome,
11 Ibidem, p. 222-223.
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he quoted classics: Hippocrates, Siccus of Cremona, Homer, Cicero,
Pliny (Liber 29, cap. 1; Liber 2, cap. 1), Mercurialis (De arte gymnastica),
Aetius (Liber 6, cap. 10), Plutarch, Seneca (Epistola XC, nec nom. III,
nat. quaest. 3, cap. XXIV; Epistola LXXXVI), Lampridio, Suetonius,
Vitruvius (Liber V, cap.10), Clement of Alexandria and historians
contemporary to him:
• Baccius (De Thermis, lacubus, ﬂuminibus, balneis totius orbis. In
folio, Venet. 1571 et Patav. 1711),
• L. Joubert (De balneis Romanorum et Graecorum, Francofurti 1645),
• Cocci (Dissertazione sopra l’uso esterno appresso gli antichi,
dell’acqua fredda sul corpo umano, Firenze 1747),
• Luther (De balneis veterumcum inunctione conjugendis, Erford
1771),
• Garneron (The baths of the Romans, 1772),
• F. Bruni (Memoria sopra i bagni degli antichi e sulla necessitaà di
riassumerne la pratica i tempori nostril, con unquadro sulle principali
acque dell’ Impero e della Toscana, t.1, Firenze 1811),
• V. Denon (Voyage dans la Basse et Haute Egypte pendant la campagne
du Général Buonoparte, 1802),
• C. Panckoucke (Dictionaire des sciences médicales, Paris, 1812),
• and mentioned only by name P. Montfaucon.
• Modern baths and traditions (nowadays called rather saunas –
Finnish, Turkish etc. and Russian bania) was described using the
following works:
• Sanchez (Ueber den Gebrauch der russischen Dampfbäder aus d. russ
1789 desg. a. d fr. 1819),
• ‘Diaries of Royal Medical Society’ (Memoires de la Socièté royale de
Medecine, t. 3, Stix, de Russorum balneis calidis ac frigidis, Dorpat
1802),
• ‘Diaries of Swedish Academy of Sciences’ (Memoires de l’accadémie
des Sciences de Suède, t. 27 §. 69.),
• letters of M. Savary’ego (Lettres sur l’Egypte),
• letters of L. Papiego (Letre sulle Indie),
• and works of mentioned only by name authors: Leclerc, Martin,
Timani of Istanbul and Anquetil.

A big part of his bibliography A. Niedzielski drew from Dictionnaire
des sciences medicales by Charles-Louis-Fleury Panckoucke (17801844), that was mentioned in the title of his publication.
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In his descriptions, A. Niedzielski did not try to explain the mechanisms
and did not delve into theoretical bases of the steam way of action aﬀecting
organisms. Mostly he limited himself to showing his observations. As
he wrote in his article, its ﬁrst part was an encouragement for other
physicians to explore the subject and to exchange remarks.
Further parts of the article concerning hygiene and therapeutic baths,
would probably contain more extensive analysis, including reference to
medical knowledge from the 20s of the XIX century. Thanks to progress
in physiology and more detailed explanation of processes taking place
in organisms, the theory, on which A. Niedzielski based his reasoning,
can be recognized as incorrect.
Contemporary, both cold and warm baths are appreciated because of its
hygienic, relaxative, preventive and therapeutic values. Although using
steam bath has an intense impact on an organism, it is harmless and
transitory and safe for most healthy people. Presently it is proven, that
sauna bathing is safe for adults, children and women in an uncomplicated
pregnancy. According to some research regular sauna bathing may
lower blood pressure, help in chronic myocardial insuﬃciency. Also,
it may temporarily bring relief in asthma and chronic bronchitis.
Additionally, it may improve joints mobility and reduce pain in patients
with rheumatic disease. Contraindications for using saunas include
some circulatory system diseases, such as unstable angina pectoris or
recent myocardial infarction. In patients with atopic dermatitis, it can
increase itching. However, it is safe for most patients with stable angina
pectoris. Drinking alcohol isn’t advisable, on the other hand, because it
increases the risk of hypotension, arrhythmia and even sudden death[12].
Especially nowadays there are many publications concerning safety,
beneﬁts and risks of bathing. Contemporary knowledge in common
personal hygiene is not irrelevant in maintaining the health of the
whole population and some in some contagious or civilization diseases
prevention. However, the risks of bathing shouldn’t be forgotten.
With an improper sanitary level, baths may become an outbreak of
contagious diseases spreading.
12 M. L. Hannuksela, S. Ellahham, Beneﬁts and risks of sauna bathing, Elsevier 2001, v. 110, p.
118-126.
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About this dangerous, in microbiological point of view, aspect A.
Niedzielski did not mention for obvious reasons. Possibly, in further
parts he could try to connect in some logical way – for those times – the
dependence between exposure of the organism to intensive stimuli and
the frequency of recoveries or sicknesses.
That time most physicians in Western Europe considered hot baths
as harmful to health in contrast to Middle and Northern European
and Asian (steam bath, thermal baths) practice. According to Western
European physicians from the 1st half of the XIXth century, as healthy
could be considered only lukewarm baths, washing the body with
tepid water and cold baths of short duration, splashing body with cold
water or wrapping body with sheets submerged earlier in cold water,
after which patient was covered with warm blankets or massaged.
In this context, A. Niedzielski’s article can be seen as a reﬂection of
medical theories of those times. However, by bringing the knowledge
about steam and thermal baths closer to readers, A. Niedzielski wanted
to introduce them this kind of practice. Probably because, despite
reservations and moral concerns, he recognized popularization of them
among Polish physicians as appropriate[13].

13 The work was written under the scientiﬁc supervision of Prof. Bożena Płonka-Syroka.
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MEDICAL CENTERS IN THE OPINION OF EMPLOYEES
AND PATIENTS IN THE BUSKO-ZDRÓJ
HEALTH RESORT
Karolina Jasnosz*
Marek Stych**
Zakłady Lecznicze w Opinii Pracowników i Kuracjuszy w
Uzdrowisku Busko-Zdrój
Streszczenie
W Polsce funkcjonuje ponad 40 uzdrowisk. Ich największe skupisko występuje na
obszarze południowej i południowo-zachodniej części kraju. Przedmiotem niniejszego
artykułu jest jedno z dwóch uzdrowisk występujących na terenie województwa
Świętokrzyskiego, mianowicie Busko-Zdrój. Walory uzdrowiskowe tej miejscowości
zostały odkryte już na początku XIX w. Obecnie uzdrowisko jest wyposażone w bazę
sanatoryjną, która może obsłużyć ponad 2000 kuracjuszy. Zabiegi wykonywane w
Busku-Zdroju to przede wszystkim kąpiele siarczkowe, bazujące na unikalnych
wodach siarczkowych, jodkowo-bromkowych i borowiny. W artykule przedstawiono
problematykę funkcjonowania zakładów leczniczych oraz opinie personelu
zakładów, a także kuracjuszy licznie przybywających do tej miejscowości, by leczyć
dolegliwości reumatyczne, neurologiczne czy dermatologiczne. Ocenie zostały
poddane walory uzdrowiskowo–przyrodnicze bazy sanatoryjnej, nowoczesność
i skuteczność stosowanych kuracji z punktu widzenia personelu oraz kuracjuszy,
rzeczywisty wpływ zabiegów sanatoryjnych na stan zdrowia kuracjuszy, a także
standardy pobytu i komfortu wypoczynku w uzdrowisku.
W artykule zastosowano dwie metody badawcze: dogmatyczno-prawną oraz metodę
empiryczną – sondażu diagnostycznego; technika: ankietowanie.
Całość zamykają wnioski.
* Student at the Institute of Law, Administration and Economics (Faculty of Administration),
Faculty of Political Science, Pedagogical University KEN in Krakow-POLAND
** Dr. adjunct at the Institute of Law, Administration and Economics, Faculty of Political Sciences,
Pedagogical University KEN in Krakow.-POLAND
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Introduction
The occurrence of mineral waters was observed in the vicinity of Busko
in the 11th century, where in the low and muddy areas which were called
‘bugsko’, on the surface of the ground water appeared in the form of
springs, and nearby there was a small shepherd settlement[1]. The city has
developed over the centuries thanks to numerous royal privileges and a
good location on the so-called ‘The Royal Route’, which led to Lithuania
from Krakow, and close to trade routes - Busko was adjacent to the royal
cities such as Stopnica, Nowy Korczyn or Wiślica[2].
In the second half of the 18th century, the potential of brine waters
occurring in Busko was noticed. Their ﬁrst geological description was
developed by Jan Filip Carosi (1744-1799) in 1781[3]. Another research
conducted on a slightly larger scale was undertaken in 1808 by doctor Jan
Winterfeld from nearby Pińczów. He discovered the beneﬁcial eﬀects of
sulphated water on rheumatic diseases, treating them with, among others,
general of Napoleon’s army - Henryk Rzewuski (1791-1866). It is thanks to
Rzewuski eﬀorts and treatments - in Busko the spa activities and treatment
with mineral waters began. In 1828, 202 people succumbed to healing
baths[4]. In 1860, in the ‘Orgelbrand’s Universal Encyclopedia’, an eminent
doctor Fryderyk Skobel (1806-1876) wrote with great acclaim about the
sanatorium, which was developing in Busko. In the article contained in the
mentioned ‘Encyclopedia...’ he included a description:
Busko has a very healthy and pleasant position, because he stands on a hill, among
the most fertile and well-tilled plains. Nearly half a mile to the south there are [...]
springs of salt water, which are a real source of prosperity of Busko’s residents[5].

1 S. Rogala, K. Śliwa, A. Stolarski, Spacerkiem po Busku, Solcu i Pacanowie – przewodnik fotograﬁczny
(„Walking around Busko, Solec and Pacanów – photo guide”), Skrażysko-Kamienna 2017, p. 3.
2 K. Śliwa, Uzdrowisko Busko-Zdrój („Health Resort Busko-Zdrój”), Kielce 2017, p. 3.
3 Ibidem.
4 Ibidem, p. 4.
5 D. Kalina, Miasto Busko i jego zdrój („The City Busko and it’s spring”), Busko-Zdrój – Kielce –
Kraków 2014, p. 7.
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At its beginning, the health resort oﬀered 66 baths for brine baths, as well
as the opportunity to walk around the post-monastery garden. They found
accommodation in the homes of the residents of Busko. The treatments took
place in wooden bathtubs. The water was supplied with barrels and the
heated water was used for bathing[6]. Today Busko-Zdrój is a dynamically
developing health resort with a comfortable hotel base, sanatoriums
oﬀering comprehensive physiotherapy treatments based on sulphide,
iodine and bromide waters, therapeutic peloid, which is supplemented
with a range of professional physiotherapy treatments. All this is based
on modern equipment and qualiﬁed personnel. What is more, patients can
spend their free time on contact with culture thanks to numerous festivals,
performances and author’s meetings, or walking along the paths of the Spa
Park among various and very numerous species of trees.

Natural and spa values of Busko-Zdrój
The Busko-Zdrój health resort is called ‘The Sunny City’ because of the
largest number of sunny days throughout the year in Poland. It is a ruralurban commune, with an area of 12.3 km2, numbering 16092 inhabitants[7].
It is located in south-eastern Poland and is located 220-250 m above sea
level, 240 km from Warsaw and 87 km from Krakow[8]. This geographical
location means that the spa is characterized by a microclimate unique on a
European scale - a lowland climate with continental features, which helps in
the treatment of diseases and complaints associated with locomotive organs
and post-traumatic conditions, rheumatism, hypertension or ischemic
heart disease. This microclimate, rare in Europe, is also characterized by
properties that temper the thermoregulatory system[9], and the majority of
sunny days determines excellent insolation conditions[10].
However, not only the climate is the main spa qualities of this place. These
are, ﬁrst and foremost, the rarely occurring sulphide waters, iodide-bromide
brines and peloid, which form the basis of treatments in local spa resorts. In
the literature, Ignacy Janowski recalls the values, noting that
The gypsum works of the Busko-Zdrój region are of fundamental importance
in the genesis of mineral waters with a sulphate character. Inﬁltration waters ﬂow
6 Ibidem, p. 81.
7 Data from website http://www.polskawliczbach.pl/Busko_Zdroj [access 2.04.2019].
8 Ibidem.
9 https://www.busko.pl/pl/dla-kuracjusza-pl/czym-leczymy-pl.html [acess 2.04.2019].
10 http://www.kurort24.pl/?uzdrowiska/busko-zdroj.html [access 2.04.2019].
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through the gypsum deposits and are enriched there with hydrogen sulﬁde released
as a result of reduction processes with the participation of bacteria and organic
substances[11].
In the area of the spa there are the following healing qualities[12]:
1. sulphide waters (1.4%) are used anti-inﬂammatory and antirheumatically. They reduce the level of sugar and cholesterol in the blood,
thus reducing the risk of atherosclerosis. Sulphide waters also detoxify
and regenerate the body. They are the wealth of Busko-Zdrój, because in
addition to sulfur, they also contain other micro- and macroelements, such
as bromine, iodine, ﬂuorine, boron. The main factor here is the action of
the sulphide ion, which is absorbed into the blood through the skin and
through the bloodstream, is delivered to all tissues of the body. Sulfuric
ion is necessary for the biosynthesis of chondroitin-sulfuric acid, which is a
component of articular cartilage, which is why sulfur has a beneﬁcial eﬀect
in the treatment of joint and rheumatic diseases[13]. Referring to the other
advantages of these waters, reference should be made to the publication of
Michał Jurecki, who indicates that;
The results of scientiﬁc research underline the advantages of Busko-Zdrój’s
sulﬁdic waters and put this resort at the forefront of world’s health resorts. The
latest research conducted in the Collegium Medicum of the Jagiellonian University
shows that the sulphide water used in drinking cures has a very positive eﬀect on fat
management disorders[14].
These waters are mainly used in healing baths, crenotherapy or as an
oral rinse aid[15]. Sulphide baths are, in turn, curative treatments that use
sulphide waters with a hydrogen sulphide concentration of no more than
100 mg/l. The water temperature is 35-37ºC, and the bath should last for
11 I. Janowski, Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju funkcji turystycznej Buska-Zdroju, [w:]
Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka: ogólnopolska
konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych („Natural conditions for the development of
the tourist function of Busko-Zdrój” [in:] „Natural environment as an object of interdisciplinary
research: theory and practice: a nationwide scientiﬁc conference with the participation of foreign
guests”), ed. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz, Kielce 2005.
12 E. Gonda-Soroczyńska, Funkcja uzdrowiskowa małego miasta na przykładzie Buska-Zdroju, [w:]
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich („Spa function of a small town on the example of BuskoZdrój” [in:] „Infrastructure and ecology of rural areas”), nr/IV/2012, Kraków 2012, p. 5-16.
13 The advertising folder of the “Nida-Zdrój” sanatorium in the form of a leaﬂet, Busko-Zdrój, 2019.
14 M. Jurecki., Ponidzie. W świętokrzyskim stepie („The Ponidzie. In the Steppe of Świętokrzyskie”),
Kraków 2004, p. 57.
15 https://www.busko.pl/pl/dla-kuracjusza-pl/czym-leczymy-pl.html [access 2.04.2019].
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15 minutes in a series of 10-15 treatments, repeated 2-3 times a week. The
bathing procedure can be complete when the water reaches the patient’s
heart line, or partial when the water is at the height of his knees. During
immersion, sulfur is absorbed into the bloodstream through the skin,
which eﬀectively supports the metabolism and detoxiﬁcation of the body.
Sulphide baths are bactericidal, antiparasitic and antihistamine, they also
have a beneﬁcial eﬀect on the treatment of atherosclerosis, diabetes and
gout, as well as rheumatic diseases and aches. However, this treatment is
recommended especially in treatment skin diseases such as acne, eczema,
psoriasis, atopic dermatitis and seborrheic dermatitis[16].
2. Iodine-bromide brine (2.2%) are rich in macroelements, such as
potassium, magnesium, sodium, iron, iodine and selenium, which have
a very beneﬁcial eﬀect on the cardiovascular system and vegetative
system, reduce the risk of cancer development and strengthen the immune
system. They also have a relaxing and calming eﬀect on the body[17]. One
of the forms of treatment are saline-iodide baths, which contribute to the
improvement of cardiac eﬃciency, improve peripheral circulation and
help provide the necessary macroelements for the proper functioning
of the body. In Busko health resort, brine bath is used in combination
with hydromassage and is especially dedicated to people suﬀering from
rheumatic, neurological, post-traumatic diseases of the movement organs
or chronic degenerative diseases of the joints. The bath also calms down,
which is why it is recommended for reducing stress, relieving muscle
tension or treating vegetative neurosis.
3. peloid is therapeutic peat, which due to its speciﬁc physicochemical
properties is used in stimulus therapy in the treatment of rheumatism. It is
distinguished by bactericidal, anti-inﬂammatory and regenerating eﬀects, it
also helps to cleanse the body of metabolic by-products. The peloid therapy
used in the health resorts (based on peat treatment) takes several forms of
application, however, peat packs and peat baths are especially popular.
The peloid contained in the poultices is preheated to the temperature of
about 42-46ºC before the treatment and then put on the body. To keep the
temperature obtained longer, the area covered with wraps is wrapped with
foil, which helps to maintain the therapeutical nature of the treatment[18].
16 https://sanatoria.medme.pl/zabieg/kapiele-siarczkowe-siarkowe-na-co-pomagaja [access
2.04.2019].
17 https://www.busko.pl/pl/dla-kuracjusza-pl/czym-leczymy-pl.html [access 2.04.2019].
18 http://www.uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl/index.php/lecznictwo-temp/97-charakterys
tyka-wybranych-zabiegow [access 2.04.2019].
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Peloidotherapy strengthens the immune system, soothes inﬂammation of
the skin, improves metabolism, also has a beneﬁcial eﬀect on the bone,
joint and muscle system, due to the analgesic and relaxing eﬀects of the
peloid[19]. A bath in a peat suspension is also used - this treatment has
detoxifying and anti-inﬂammatory properties, as well as analgesics for the
muscular system by causing congestion of deeply located muscles, which
aﬀects their relaxation. This treatment uses the chemical properties of peat
and is strongly stimulant[20].
Treatments based on the use of the mentioned healing waters and peat, are
supported by a number of physiotherapy treatments (about 70), such as:
• exercises in the pool, cardiology gymnastics, kinesiotaping[21],
tergumed, exoskeleton - in the ﬁeld of kinesitherapy,

• oxygen bath: ozone - pearl, mini saline pool, whirlpool massage,
hydromassage - in the ﬁeld of hydrotherapy,
• irradiation with SUP lamp; sollux; bioptron; laser therapy - in the
ﬁeld of light therapy,

• tonolysis, Kotz currents, electroplating, pulsatronic, interference
currents, Tensa currents - in the ﬁeld of electrotherapy,

• massage with infrared, pressure-lymphatic massage BOA, lymphatic
drainage, classic massage, aquavibron - in the ﬁeld of massage[22].
Other treatments include music therapy, Nordic Walking, Chinese cupping,
exercise atlas[23], chocolate massage, beer bath with hydromassage.

Mineral water intakes in the Busko-Zdrój area
In 1860, the spa doctor from Busko, Józef Dymnicki (1826-1916), pointed
out the importance of mineral waters:
19 https://sanatoria.medme.pl/zabieg/oklady-borowinowe-w-sanatorium-wlasciwoscilecznicze [access 2.04.2019].
20 https://bristolbusko.pl/medical-center/rehabilitacja/peloidoterapia/kapiel-w-zawiesinieborowinowej [access 2.04.2019].
21 Kinesiotaping - sticking special patches on diﬀerent parts of the body to support their training
and rehabilitation; source of the deﬁnition: https://ﬁzjoterapeuty.pl/ﬁzjoterapia/kinesiotaping/
kinesiotaping-co-to-jest-dla-kogo-i-po-co.html [access 2.04.2019]
22 http://www.uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl/index.php/zagiegi [access 2.04.2019].
23 Training Atlas is a device for general development, strength and endurance training, at home
or at the gym.
https://www.marbo-sport.pl/Trening-na-atlasie-w-domu-jako-sposob-dbania-o-sylwetkecinfo-pol-99.html [access 4.06.2019]
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Mineral springs are an incalculable gift of God. Thousands of suﬀerers are getting
thirsty for this to regain their lost health. And rightly so. Experience has taught us
that mineral springs have often overcome many old diseases that have resisted all
medications for a long time[24].
The eﬀectiveness and beneﬁcial eﬀects on human body of sulphide water
(mined in UZG Mine – ‘The Winiarski Forest’ Mine) was conﬁrmed in
February 2010 by the National Institute of Public Health - National Institute
of Hygiene, issuing a certiﬁcate conﬁrming the healing properties of
sulphide water[25]. The certiﬁcate concerned two wells in the UZG area: LW-1
source ‘Zuzanna’, LW-2 source ‘Filip’ and Busko-Zdrój area well Busko C-1
source ‘Grzegorz’. The physico-chemical composition of water (content of
hydrogen sulphide 45 mg/l and iodides 2.2 mg/l) did not change[26]. The
waters from these intakes are highly mineralized, with a temperature of
about 13.5-13.8°C in the intakes of ‘Zuzanna’ and ‘Filip’ and around 25°C
in intake of ‘Grzegorz’ (this is thermal water)[27]. Under the concession (from
2008) issued by the Minister of the Environment, the water extracted from
these wells is supplied by the water supply network to the spa treatment
plants in the health resort of Busko-Zdrój[28].
The ‘Włókniarz’ sanatorium (in the area of Busko-Zdrój) is supplied with
sulphurous water from the G-1 ‘Dobrowoda’ intake from the town of
Dobrowoda, which is approximately 10 km away from the health resort of
Busko-Zdrój. In this water the dominant minerals are sodium, chloride and
sulphate. In treatments, it is used undiluted. According to the information
included in the certiﬁcate conﬁrming the healing properties for water from
the ‘Dobrowoda’ intake - the water components from the “Dobrowoda
G-1” intake are sulfur compounds (II) in a concentration of 58.7 mg/
dm3 and iodine in a concentration of 2.80 mg/dm3. [...] According to data
from balneological literature, chloride - sodium, sulﬁde waters containing
>50 mg/dm3 sulfur (II), applied in the form of baths are keratolytic and
keratoplastic, have a positive eﬀect on the metabolism of skin and adjacent
tissues and lesions in these tissues. Hydrogen sulﬁde absorbed through the
skin participates in systemic reactions, correcting disease states, especially
24 http://wlokniarz.pl/opis-wody-leczniczej [access 4.04.2019].
25 http://www.wug.gov.pl/o_nas/wiadomosci_wug/idn:281 [access 15.05.2019].
26 http://www.hydrogeotechnika.pl/woda-siarczkowa/ [access 4.04.2019].
27 http://www.hydrogeotechnika.pl/wp-content/uploads/2017/10/folder-reklama.pdf
[access 4.04.2019].
28 http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2012/2135/Zalacznik4.pdf [access 15.05.2019].
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in degenerative rheumatic diseases. These eﬀects are enhanced by the
eﬀect of the concentration of sodium chloride and sulphate and iodides[29].
The ‘Nowy Nurek’ well is also popular. This is where the rich in hydrogen
carbonates, calcium sulphates, magnesium, sodium and potassium water
is collected and isolated. Water from this well is bottled as natural mineral
water ‘Buskowianka’ and ‘Buskowianka-Zdrój’. Regular consumption of
Busko’s mineral water has a very beneﬁcial eﬀect on the human body[30].

Health Resorts in Busko-Zdrój
In Busko-Zdrój, the base of sanatorium facilities is very complex, and a list
of these facilities is available on the website of the Ministry of Health[31]. The
Ministry of Health maintains such a list pursuant to art. 27 para. 1 of the Act of
28 July 2005 on spa treatment, health resorts and spa protection areas and spa
communes[32], the Chief Doctor of the Health Resort.
The largest health resort is a spa complex (consisting of nine buildings)
under the name Busko-Zdrój Health Resort S.A. This one-person State
Treasury Company was established on 1 January 1999 as a result of the
commercialization of the state-owned enterprise Busko-Solec Health
Resort. From 24 April 2013, the Świętokrzyskie Voivodeship has 100%
shares in the company[33]. ‘Busko-Zdrój Health Resort’ S.A. oﬀers its
patients sanatorium, hospital and outpatient treatment (ie without
accommodation) - these treatments are available in full-paid oﬀer, as well
as in the oﬀer ﬁnanced from the National Health Fund.
Treatments in the ‘Busko-Zdrój S.A. Health Resort’ are carried out in the
following facilities:
• Sanatorium ‘Marconi’ is a showcase of the health resort. The object
was created in 1836[34] and has 200 places. It is located in the ‘Zdrojowy
29 http://wlokniarz.pl/opis-wody-leczniczej [access 4.04.2019].
30www.polskajestpiekna.eu/index.php/regionalne-smaki/508-buskowianka-woda-dla-zdr
[access 4.04.2019].

owia

31 www2.mz.gov.pl/wwwﬁles/ma_struktura/docs zakladyleczuzdrow_201208300926.pdf [access
15.05.2019 r.].
32 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych („Act of 28 July 2005 on spa treatment, spas and spa
protection areas and spa municipalities”), Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399 with changes.
33 https://www.busko.pl/pl/dla-kuracjusza-pl/nasze-sanatoria-pl.html [access 15.05.2019].
34 S. Rogala, K. Śliwa, A. Stolarski, op. cit., p. 9.
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Park’, which gives the patients an excellent opportunity for active rest
after treatments. The sanatorium provides medical and nursing care.
The treatment spa is - in addition to basic treatments such as sulphide
baths or mud wrap - also oxygen therapy, brine inhalations, mini
graduation tower, infrared massage, exercises on a treadmill or exercise
bike[35]. In the sanatorium there are taps distributing brine or spring
water, from which you can get water with healing properties. It should
be remembered that the amount of water must be used strictly according
to the doctor’s instructions. The physiotherapy department operating
at the sanatorium also gives patients the opportunity to beneﬁt from
physiotherapy treatments[36].
• Sanatorium ‘Mikołaj’ was launched already in the ﬁrst half of the
19th century, which makes it one of the oldest objects in Busko-Zdrój.
Founded by Tsar Nicholas I (1796-1855) in 1837, the sanatorium received
a name in honor of its patron Tsar Nicholas I - Saint Nicholas. Initially, the
sanatorium functioned as a hospital intended for poor people[37]. Today,
it is a modern facility that focuses primarily on treatments adapted
to the needs of people with diﬀerent degrees of disability, so they are
mainly massages, gymnastics, exercises in the pool and balneotherapy,
which eﬀectively aﬀects rheumatic diseases and joint pain[38].
• Sanatorium ‘Oblęgorek’ is a villa built in 1903 located in front of the
‘Zdrojowy Park’[39]. The treatment oﬀer is primarily dermatological
treatments and light therapy, which is dedicated especially for people
who have problems with joint pain, inﬂammation or neuralgia.
Phototherapy also has an eﬀect on the treatment of skin diseases such
as psoriasis and acne[40].
• Sanatorium ‘Oblęgorek II - Stefan’ put into service in 2009, is a modern
treatment base, focused primarily on the treatment of rheumatic diseases
and degeneration of joints thanks to ozone-pearl bath, massages, laser
therapy, magnetotherapy or electrotherapy[41].

35 www.sanatoria.org/pl/sanatorium/sanatorium_marconi.html[access 5.04.2019].
36 www.busko.pl/pl/dla-kuracjusza-pl/nasze-sanatoria-pl.html [access 5.04.2019].
37 M. Jurecki, op. cit., p. 57.
38 Ibidem.
39 K. Śliwa, op. cit., p. 16.
40 www.busko.pl/pl/dla-kuracjusza-pl/nasze-sanatoria-pl.html [access 5.04.2019].
41 Ibidem.
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• Sanatorium ‘Willa Zielona’ is a building from the early 20th century[42],
restored in 1995 - it is an accommodation facility in which beauty
treatments and SPA are oﬀered. Sauna, ﬁtness or cleansing treatments
of toxins are the most popular[43].
• ‘Krystyna’ Health Resort Hospital has four departments: cardiology,
neurology, rheumatology and rehabilitation. Treatment in this facility
focuses on the rehabilitation of post-traumatic and post-operative
conditions, treatment of osteoporosis, degeneration of the joints or
rehabilitation of disabled persons. Patients may also beneﬁt from
treatment through nature, led by a department of nature operating in
the hospital[44]. Initially, in the pre-war period, in the place where the
hospital is now located, there were two villas - ‘Zoﬁa’ and ‘Krystyna’.
The hospital building was added there in the 1960s[45].
• Orthopedic-Rehabilitation Hospital ‘Górka’ was built from 1922
to 1927[46]. This is the ﬁrst sanatorium in Poland opened for children
suﬀering from cerebral palsy, but there are also treatments and
rehabilitation of orthopedic diseases. The hospital accepts both children
and adults as patients. Outpatient as well as commercial treatments are
also available. The therapies run by the ‘Górka’ hospital are characterized
by high modernity and innovation, and the high qualiﬁcations and
professionalism of the staﬀ are also praiseworthy[47].
Other non-state health resort entities operating in the area of Busko-Zdrój
are:
• The ‘Bristol’ sanatorium, housed in a historic, recently renovated
villa from the turn of the 19th and 20th century, is both a hotel oﬀering
wellness & SPA treatments - as well as treatments based on sulphide water
and related preventive and curative treatments for rheumatism, pains
and degeneration joints, post-traumatic rehabilitation or discopathy.
An important part of curing these diseases is drinking cure, thanks to
which the body is supplied with macro-elements necessary for the
proper functioning of the body. In addition to balneotherapy, massages,
42 K. Śliwa, op. cit., p. 17.
43 https://www.busko.pl/pl/dla-kuracjusza-pl/nasze-sanatoria-pl.html [access 5.04.2019].
44 http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/sanatorium_krystyna.html [access 5.04.2019].
45
www.busko.pl/pl/gmina-pl/busko-wczoraj-i-dzis-pl/23-historia-uzdrowiska-13-06-2012.
html [acess 5.04.2019].
46 M. Jurecki, op. cit., p. 55.
47 http://szpitalgorka.pl/page.php?kat=20&main=true [access 5.04.2019].
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peloidotherapy, physical therapy, kinesitherapy and thermotherapy are
also available in the sanatorium[48].
• Sanatorium ‘Zbyszko’ is a modern facility, adapted to the needs of
people with disabilities, which focuses primarily on the treatment of
orthopedic diseases, rheumatic diseases and osteoporosis. The sanatorium
has a wide range of baths - besides sulphide and iodobromine there are
also available peloid baths, carbonic, pearl-ozone, brine, salt-and-mud
baths and others. In addition, treatments in the ﬁeld of electrotherapy,
phototherapy, kinesitherapy and massages are oﬀered[49]. The sanatorium
was opened for patients in 2008 and consists of two connected buildings
- ‘Willa Zbyszko’ and ‘Willa Ormuzd’[50].
• The ‘Słowacki’ sanatorium was a hotel and physiotherapy institution
rebuilt in 1999[51]. It oﬀers its patients rehabilitation of joint diseases,
osteoporosis, gout, as well as orthopedic-traumatic and neurological
disorders. The basis of the treatments are sulphide-sulfhydrogen
water and therapeutic peat, enriched with a range of complementary
physiotherapy treatments. There is also a Wellness & SPA zone in the
sanatorium[52]. In the future, there will also be a ‘Terma Słowacki Spa’
with a complex of swimming pools and saunas[53].
• Sanatorium ‘Nida-Zdrój’ is a renowned center built in 1968 and
modernized in 2004[54], which mainly oﬀers treatments based on sulphide
water and peloid; also oﬀers treatments using specialized equipment
including pulsotronik, laserotronik, cryosauna, shockwave, phototherapy,
massage or hydrotherapy. The sanatorium conducts treatment and
rehabilitation of patients with dysfunctions of the musculoskeletal
system, peripheral vessels, nervous system or skin diseases[55].
• Sanatorium ‘Rafał’ built in 1978 (and recently modernized)[56] located in
48 https://bristolbusko.pl/ [access 6.04.2019].
49 The advertising folder of the “Zbyszko” sanatorium in the form of a leaﬂet, Busko-Zdrój,
2019.
50 K. Śliwa, op. cit., p. 21.
51 bidem.
52 The advertising folder of the “Słowacki” sanatorium in the form of a leaﬂet, Busko-Zdrój,
2019.
53 K. Śliwa, op. cit., p. 21.
54 S. Rogala, K. Śliwa, A. Stolarski, op. cit., p. 18.
55 The advertising folder of the “Nida-Zdrój” sanatorium in the form of a leaﬂet, Busko-Zdrój, 2019.
56 S. Rogala, K. Śliwa, A. Stolarski, op. cit., p. 19.
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the area of ‘Zdrojowy Park’ is an object in which the treatment is based on
balneotherapy using physiotherapy, physical therapy, kinesitherapy or
hydrotherapy. The therapeutic proﬁle of ‘Rafał’ is mainly rheumatism of
soft tissues, degenerative diseases of the joints and spine, inﬂammatory
diseases of the joints, osteoporosis and osteopenia, and ﬁbromyalgia.
The sanatorium also treats diseases associated with injuries and surgical
procedures, as well as cardiological, neurological or dermatological
ailments[57].
• Sanatorium ‘Astoria’ has been operating since 2012[58], and specializes
mainly in the rehabilitation and treatment of musculoskeletal
disorders. The methods of rehabilitation are primarily balneotherapy
and peloidotherapy supplemented with massages, gymnastics,
ultrasonotherapeutic and magnetotherapeutic treatments. During the
stay, the spa guests have at their disposal a Wellness & SPA zone[59].
• 21. The Military Health Resort - Rehabilitation Hospital dates back
to the 1930s, and precisely in 1936, when the oldest hospital building
was erected. The next ones were added in the 50s and 80s and are still
being modernized[60]. In the facility, all methods of treatment based on
healing waters are available, as well as all natural therapies. In particular,
the hospital focuses on patients’ physical rehabilitation. The facility
also has preventive stays for soldiers returning from missions abroad[61]
Sanatorium ‘Włókniarz’ was built in 1973 and it is the largest health
resort unit in Busko-Zdrój[62]. Balneotherapy in this object is based on
salt sulphide-hydrogen sulphide water, not diluted with fresh water.
In addition, healing peat is also the basis for rehabilitation here. In the
‘Włókniarz’ sanatorium, a comprehensive treatment is provided for
patients with traumatic, orthopedic, rheumatic complaints, nervous
system disorders, skin diseases or diseases related to the system of
internal secretion and metabolism[63].
All sanatorium facilities operating in the area of Busko-Zdrój are included
57 http://www.rafal.busko.com.pl/co-i-jak-leczymy,6,7,7.html [access 6.04.2019].
58 bip.kielce.uw.gov.pl/download/2/12669/astoria.pdf [access 6.04.2019].
59 http://www.sanatoriumastoria.pl/pl/o-nas [access 6.04.2019].
60 K. Śliwa, op. cit., p. 19.
61 https://www.sanatoria.com.pl/21-wojskowy-szpital-uzdrowiskowo-rehabilitacyjny-sp-zozw-busku-zdroju,busko- zdroj.html [access 6.04.2019].
62 S. Rogala, K. Śliwa, A. Stolarski, op. cit., p. 19.
63 http://wlokniarz.pl/wskazania [access 6.04.2019.
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in the Busko-Zdrój Spa Statutes[64].
Patients and staﬀ opinion about health resorts’ facilities in Busko-Zdrój

To check the subject in the point of view of patients and staﬀ the author of
article conducted a poll. Form was ﬁlled by 83 interviewees. Their sex, age
and abode are presented in the tables below.

Table 1. Interviewees’ gender
Gender
Women
Men

Precentage value

62,7
37,3

Absolute value

52
31

Source: own study based on opinion polls conducted by the survey method, May 2019.

Table 2. Interviewees’ age
Age
Under 20 years old
21-30 years old
31-40 years old
41-50 years old
51-60 years old
61-70 years old
71-80 years old
81-90 years old
Over 91 years old

Precentage value

3,6
2,4
2,4
32,5
28,9
26,5
3,6
-

Absolute value

3
2
2
27
24
22
3
-

Source: own study based on opinion polls conducted by the survey method, May 2019.

64 Uchwała nr XIX/250/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie
ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój (Resolution No. XIX / 250/2012 of the City Council
in Busko-Zdrój of 28 June 2012 on establishing the Statute of the Busko-Zdrój Health Resort)
https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2012/2012_XIX_250.pdf [access 15.05.2019].
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Table 3. Interviewees’ abode
Voivodeship
Lower Siesian
Kuyavian-Pomeranian
Lublin
Lubuskie
Łódź
Lesser Poland
Masovian
Opolskie
Podkarpackie
Podlasie
Pomeranian
Silesian
Holy Cross
Warmian-Masurian
Greater Poland
West Pomeranian

Precentage value
4,8
3,6
2,4
6
14,5
19,3
1,2
6
2,4
6
6
26,5
1,2
-

4
3
2
5
12
16
1
5
2
5
5
22
1
-

Absolute value

Source: own study based on opinion polls conducted by the survey method, May 2019.

Busko-Zdrój thanks to its unique climate and natural features and rarely
encountered sources of sulphurous water, has been appreciated by patients
visiting it for almost 200 years. Currently, every year, the health resort is
visited by approximately 50,000 amateurs of spa treatment[65].
Concluding from my own observations carried out with the help of a
questionnaire at the beginning of May this year, among the patients of
Busko-Zdrój’ sanatorias, the vast majority of them know about the beneﬁcial
eﬀects of sulfur water on ailments related to joint pain or rheumatic pains.
Respondents to the multiple-choice question in the questionnaire that
says: “Which of the spa values of Busko-Zdrój you appreciate the most?”.
Most often they chose: “Occurrence of sulphide, iodine-bromide and peat”
(81.7%). During the survey, the respondents often admitted that they came to
Busko-Zdrój because of “sulfur”. Another answer, most frequently chosen
at this question, is “A wide range of therapeutic procedures” (36.6%). In the
third place, joint were the answers indicating “A large and well-equipped
sanatorium base” and “Clean and tidy greenery” (33.8% each). Conclusion
when considering the question contained in the above question arises itself
65 https://www.swietokrzyskie.pro/uzdrowisko-busko-zdroj-s-a/?pdf=240387 [access
6.04.2019].
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- Busko-Zdrój attracts patients with their wealth of mineral waters, based
on them naturalist treatments, as well as the beauty of greenery (especially
in Busko Zdrojowy Park). Similarly, the multiple-choice question in the
questionnaire “What made you stay in the spa in Busko?” next to the
most frequently indicated answer “Doctor’s recommendation” (66.2%)
appeared the answers that sounded “Busko-Zdroj’s unique physiological
features” (48.5%) and “A wide range of treatments and spa treatments”
(39.7%), which also conﬁrms the conviction of the spa visitors. At the same
time, it proves their recognition for the range of spa treatment available in
Busko-Zdrój.
The respondents were also asked about the most willingly and the
least willingly undertaken treatments. Interestingly, the question about
treatments that you may not like was often avoided. Therefore, it can be
concluded that patients enjoy using most treatments. It is also worth noting
that bathing, massages and peloidotherapy are the dominant response, ie
peloid wrap. The answers to these two questions are as follows (Table 1):
Table 4. List of the most willingly and least willingly undertaken treatments
in the assessment of patients of Busko-Zdrój.
The most willingly undertaken
treatments
Baths (87%)
Massage (60,9%)
Peloid wrapping (40,6%)

The most unwillingly undertaken
treatments
Currents (31,6%)
Exercises and gymnastics (22,8%)
Irradiation (19,3%)

Source: own study based on opinion polls conducted by the survey method, May 2019.

Another issue for which the patients were asked was the professionalism
of the treatments. The question is: “How do you assess the treatments in
which you participated?” most often received the answer “Deﬁnitely as
diligent and professional” (52.1%), the second frequently chosen option was
“Rather as diligent and professional” (35.2%). A small percentage was noted
by the option “Rather as careless and unprofessional” (1.4%). The remaining
respondents chose the option “Hard to say” (11.3%). It is easy to conclude
that Busko-Zdrój’ sanatoriums oﬀer their guests qualiﬁed and professional
staﬀ. Thanks to this, treatments carried out in sanatoriums are safe for
patients and can bring them the expected results. The patients were also
asked to evaluate the modern methods of treatment. Here’s how the answers
were distributed: “deﬁnitely modern” was chosen by 42.3% of respondents,
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“rather modern” was found by 38% of patients, while the answer “neither
modern nor outdated, hard to say” was indicated by almost every ﬁfth
respondent (19.7%).
The questionnaire also included the following question: “Do you think that
health resort treatment has a positive eﬀect on your health?”. The answers
are presented in the graph below (Diagram 1).
Diagram 1. Percentage of responses of the patients to the question regarding
subjective assessment of health improvement
As you can see, the vast majority of respondents admit that thanks to the
treatment applied in the spa feels better or deﬁnitely better. This may be
due to the complexity of the treatments used in Busko-Zdrój, which are
based both on the physiological properties of sulphide and iodine-bromide
waters as well as on peat, as well as on professional physiotherapy
treatments. An important factor aﬀecting this feeling of the respondents is
the fact that most of them as patients came to Busko for 2 weeks (15.3% of
respondents), for 3 weeks (43.1%) or for more than 22 days (29.2%), thanks
to which regular treatments gave a measurable eﬀect on health.
Interesting answers were raised to the question about supplementing the
sanatorium diet with mineral water Buskowianka-Zdrój, produced by the
Busko-Zdrój Spa S.A. Their variety is reﬂected in Diagram 2.

Source: own study based on opinion polls conducted by the survey method, May 2019.
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Diagram 2. Frequency of consumption of mineral water “BuskowiankaZdrój” by the patients.
Only 15.3% of respondents are people who drank more than a “BuskowiankaZdrój” daily. The most patients admitted that they regularly consume
“Buskowianka-Zdrój” in an amount no greater than a liter per day (36.2%).
In turn, nearly every ﬁfth respondent (19.5%) admitted to drinking water
irregularly and in various amounts. For the taste values, 12.5% of the
patients drank “Buskowianka-Zdrój”. However, 16.7% admit that they did
not try the “Buskowianka-Zdrój” water. Such varied responses of patients
may indicate the level of their awareness of the impact of mineral water
consumption on the human body.
The opinion survey was also conducted among the personnel of the
sanatorium. One of the multiple-choice questions concerned their assessment
of the prosperity of the sanatorium in which they are employed. Among
the most frequently chosen responses were those talking about the dynamic
development of the spa by enriching their oﬀers of spa treatment (58.6%),
adjusting the spa to other needs of patients such as entertainment or tourism
(65.5%) and indicating that opinions of patients and sanatorium employees
are taken into account by the management staﬀ of the spa treatment unit
(48.3%). Often the answer was also about promotional activities of the spa
(37.9%). From the above results, it can be concluded that the spa resorts of
Busko-Zdrój, through the eyes of employees, are institutions where not only
the standards of treatments are taken care of, but also the cultural needs of
the patients.
The staﬀ of the spa in Busko-Zdrój and its guests were asked about the greatest
value of this spa. Of the seven options, the following three dominated: a large
and well-equipped spa base (31%), a wide range of therapeutic treatments
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(27.6%) and the presence of sulphide, iodine - bromide and peloid (24.1%).
The remaining answers concerned the climate values of Busko-Zdrój.
The staﬀ was also asked to assess the standards and comfort of staying at the
spa resort. The vast majority think that they are high (58.6%) or very high
(31%). Only 10.4% rated the standards as average. The situation was similar
in assessing the modernity of therapeutic methods and treatments: 55.2%
of employees considered the treatments to be deﬁnitely modern, 31% think
that they are rather modern, while 13.8% admit that it is diﬃcult to assess
them. This is the following conclusion - the spa treatment units, through the
eyes of the staﬀ, oﬀer their patients a stay of high standard and comfort. In
turn, the proposed treatments are based on modern methods.
The spa staﬀ were also asked to evaluate the ﬁve factors related to the
functioning of the sanatorium. The rating was based on a scale of 1 to 5,
where 1 is very bad, and 5 is very good, and the answers are as follows:

•
•
•
•
•
•

professionalism and commitment of staﬀ - 75.9% evaluate very well,
24.1% good;
sanatorium and recreation base - 72.4% rates very well, 27.6% good;

the modernity of the center - 48.3% assesses very well, 37.9% good,
13.8% had diﬃculty assessing this factor;
eﬃciency and kindness of the patient’s service - 58.6% evaluate very
well, 41.4% good;

cleanliness and order in sanatorium facilities - 48.3% rate very well,
51.7% good.

The lack of negative answers and a signiﬁcant advantage of deﬁnitely
positive assessments allow to conclude that the employees perceive
the spa as a well-groomed, professional, modern and friendly place
for the patients.

Employees were also asked a question about what they believe has the
greatest impact on improving the health of patients staying at the spa in
Busko-Zdrój. The most frequent answer was “treatments based on sulphide
and iodine-bromide water and peloid’’ (86.2%), many staﬀ members also
indicated exercise and gymnastics (51.7%). Therefore, the conclusion is
conﬁrmed that the combination of healing properties of natural waters
with physiotherapeutic treatments has a signiﬁcant impact on the health
condition of the spa’s patients.
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Conclusion
The most important therapeutic value of Busko-Zdrój are natural sulphide,
iodine-bromide waters, as well as medicinal turf (peat). The treatments
based on them, supported by a wide range of physiotherapeutic procedures,
constitute a comprehensive way of spa treatment, which has positive and
noticeable eﬀects on the health condition of numerous sanatoria patients
arriving to Busko-Zdrój.

1. The proﬁle of the spa is primarily the treatment of ailments and
rheumatic and orthopedic-traumatic diseases.
2. The spa and recreation facilities are of a high standard, the patients are
in the hands of qualiﬁed professionals who care about providing their
guests with high standards of stay and a comfortable rest.
3. The climate features of Busko-Zdrój have a signiﬁcant impact. First
of all, it is clean air and a lot of sunny days, supported by the lack of
industrial centers near the resort and well-kept greenery.
4. The multitude of sanatoria can accommodate up to about 50,000
patients annually. These are mainly patients with rheumatic diseases,
joint diseases, injuries or requiring orthopedic rehabilitation.
The survey carried out with the use of the questionnaire method allowed
to get to know the assessment of patients and employees of the units of
health resort institutions on sanatorium facilities operating in BuskoZdrój. Both the answers in the questionnaire and interviews with the
surveyed participants indicate that the spa guests value the Busko-Zdrój
resort mainly due to the sulphide water, which is particularly beneﬁcial
for ailments and arthralgias. Many of them return to Busko, because in
addition to the spa and climate values appreciate the atmosphere and
pleasant service of sanatorium centers. It is worth mentioning that the vast
majority of sanatoria is adapted for disabled patients. Supplementing their
opinions are the answers given by employees of sanatoriums, which very
often coincided with the perspective of the patients. All this is probably
due to the openness of the staﬀ to the suggestions and needs of their guests.
This is of great importance for the good reputation of Busko-Zdrój, which
has been operating and developing for almost 200 years as a health resort
with natural qualities unique in Europe.
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SELECTED EXAMPLES OF DEVELOPMENT
STRATEGIES OPERATED BY POLISH HEALTH RESORTS
Marek Stych*
Strategia Rozwoju Uzdrowisk w Polsce na Wybranych Przykładach
Streszczenie
Współcześnie najważniejszym zasobem i potencjałem uzdrowisk są uzdrowiskowe
na które składa się wiele czynników. Do nich można zaliczyć, między innymi:
lecznicze wody mineralne, mikroklimat, obszary chronione, infrastrukturę
uzdrowiskową, krajobraz. Dlatego też podstawowe znaczenie w strategii rozwoju
uzdrowisk zajmuje turystyka uzdrowiskowa i lecznicza. Jednakże warunkiem dla
oparcia rozwoju uzdrowisk na wspomnianych elementach jest rozbudowa, jak
również planowanie rozwoju bazy uzdrowiskowej, rekreacyjnej i turystycznej. To
z kolei powinno wpłynąć na dostosowanie standardów wypoczynku i leczenia
do rosnących wymagań potencjalnych klientów uzdrowiska. Istotne jest również
znaczenie oferowanych atrakcyjnych, zintegrowanych produktów uzdrowiskowych
i turystycznych związanych, np.: z dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym i
historycznym związanym z danym uzdrowiskiem. Rolą samorządu uzdrowiskowego
jest takie tworzenie przestrzeni, która pozwala na wykorzystanie własnych
walorów tak aby popyt na turystykę generował nowe inwestycje. Przedstawione
produkty wpływają na postrzeganie uzdrowiska na zewnątrz i wzbogacają jego
ofertę wypoczynkową i leczniczą. W artykule zastosowano metodę prawnodogmatyczną.

The legal basis for planning in the commune
Spatial policy, no matter what form it takes, is part of local policies
operated by health resort communes. Like any policy operated at any
level, it involves prioritizing and making choices. In a market economy,
the development strategy is not a stable document (political changes,
* Dr., Institute of Law, Administration and Economics, Pedagogical University of Cracow-POLAND
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economic and ﬁnancial crises). It is therefore pointless to work out the socalled “ideal model of the commune development strategy”. The spatial
policy included in the development strategy is to deﬁne local public
interests and ways of inﬂuencing the behavior of spatial development
participants (residents, social organizations, business entities).
The legal basis for adopting commune development strategies is:

- Article 18 Paragraph 2 Subparagraph 6 of the Act of 8 March 1990 on
commune self-government[1], according to which adopting economic
programs is an exclusive competence of the commune council,
- Article 18 Paragraph 1 of the Act, according to which the commune
council is entrusted with all matters related to the commune’s activities[2]
unless statutory acts provide otherwise, and Article 18 Paragraph 2
Subparagraph 2, according to which the commune council has the
competence to guide actions of the commune head (wójt).
The question that should be asked now is why planning documents are
created by communes?

Planning documents are prepared in order to coordinate activities
and standardize the ways of solving communes’ key development
problems. They shape the policy of sustainable development[3]. The main
instruments for implementing local economic policies are[4]:
- local development programs[5],
1 Consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 506.
2 Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Gdańsk of 7 November 2013, III SA/
Gd 583/13 - Reasoning: 1. Pursuant to Article 18 Paragraph 1 of the Act of 8 March 1990 on
commune self-government (Journal of Laws of 2001 No. 142, item 1591, as amended) is a general
competence standard for the legislative body of the commune as regards legislating in matters
reserved by statutes for the competence of the commune council. It only complements the
authorization which must derive from a statutory regulation and must be explicit. It must not
be implicitly inferred from the act. In addition, it should point to the public administration body
competent to issue a given normative act. The statutory authorization to make local law by a local
government unit can by no means be implicit. 2. Resolutions regarding the commune’s joining a
speciﬁc project can not be considered an adoption of an economic program. Economic program
should be understood as certain assumptions, guidelines, and a set of intended activities relating
to the economic sphere of a given local government unit, Legalis.
3 Wołpiuk W. J., „Zasada zrównoważonego rozwoju. Zasada konstytucyjne czy zasada polityki
społeczno-ekonomicznej w zakresie ochrony środowiska?”, Zeszyty Naukowe WSIZiA, 2003, No.
1, pp. 7-18.
4 Swianiewicz P., Łukomska J., „Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego.
Które polityki są skuteczne?”, Samorząd Terytorialny, 2004, No. 6, pp. 14-32.
5 Goleniowska-Gałgan J., „Wdrażanie strategii poprzez realizację planu rozwoju lokalnego
gminy”, Casus, 2008, No. 49, pp. 56-63.
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- local spatial development plans,
- budgets.
Commune development strategy is an optional document deﬁning
the commune’s economic development objectives[6]. It is a scenario
or a vision of the commune’s long-term development. Preparation of
such a strategy is a multi-stage process. It begins with determining the
commune’s current state. Then the following actions are undertaken:
- SWOT analysis,
- selection of key objectives,
- formulation of a development vision,
- development of a strategic action program.

The aim of spatial policy is to properly shape the spatial organization,
structure and functioning of the local territorial socio-economic system.
Pursuant to Article 3 Paragraph 1 of the Act of 27 March 2003 on spatial
planning and development[7], shaping and operating spatial policy in the
commune, with some exceptions, is one of the commune’s own tasks.
However, the Act of 6 December 2006 on the principles of operating
development policy[8] is of great importance as well. Unlike the provisions
of local self-government acts providing the basis for adopting development
strategies, the provisions of the said Act lay down a strict legal framework
for what development programs should contain, their links with other
documents related to the development policy, procedures for how to
prepare them, and their validity period.
Pursuant to Article 15 of the above-mentioned Act, the development
program must cover a period not exceeding the period of validity of
the medium-term national development strategy or the development
strategy referred to in Article 9 Paragraph 3[9]. The legislator has laid
down obligatory elements (Article 17 Paragraph 1):
- diagnosis of the socio-economic situation in relation to the scope of
matters covered by strategic programming and the results of an evaluation
report (Article 15 Paragraph 62);
6 Gorzelak G., „Strategia rozwoju gminy”. Parts 1 – 23, Wspólnota, 1997, No. 1-4, 6-10, 12-27, 30.
7 Consolidated text, Journal of Laws of 2018, item 1945.
8 Consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 1295.
9 “Other development strategies - documents deﬁning the basic conditions, goals and
development directions referring to sectors, areas, regions or spatial development, including
metropolitan and functional areas”.
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- main goal and speciﬁc objectives in relation to the medium-term national
development strategy, the national cohesion strategy or the development
strategy (Article 9 Paragraph 3), along with speciﬁc indicators;
- priorities and directions of socio-economic intervention of territorial
scope, including the voivodeship;
- method of monitoring and assessment of the progress in achieving the
main goal and speciﬁc objectives;
- ﬁnancial plan, for example the source and amount of funds for the
program implementation and their distribution between particular
priorities, information on the amount of co-ﬁnancing at the level of
program and priorities;
- basic principles of the implementation system.
An analysis of the statutory provisions allows to conclude that the
commune development policy included in the development strategy
should take into account, among others, geographical location, structure
of local economy and its character, demographic situation and local
labor market, technical and social infrastructure, natural environment,
available resources, leading development areas, characteristics of the local
community, cultural heritage, and traditions.
An analysis of how health resort communes create their development
strategies allows to conclude that a number of these documents do not
contain detailed ﬁnancial plans and references to objectives set in regional
and national strategies. Council resolutions on adoption of strategies are
also not published in Voivodeship Oﬃcial Journals because they are not
local law acts, nor other legal acts that have to be published.
Development strategies are also mentioned in other provisions, such as:
- Article 5 Paragraph 1 Subparagraph 21 of the Act of 7 March 2007 on
supporting rural development with the participation of the European
Agricultural Fund for Rural Development under the Rural Development
Program for 2007-2013[10] - the Program covers, inter alia, “implementation
of local development strategies”,
- Article 2 Paragraph 6 of the Act of 21 February 2014 on the village
fund[11] - funds are allocated for implementation of projects which have
been proposed in the application referred to in Article 5, constitute the
commune’s own tasks, serve to improve the living conditions of its
residents, and are consistent with the commune’s development strategy,
10 Consolidated text, Journal of Laws of 2018, item 1936.
11 Journal of of Laws of 2014, item 301.
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- Article 9 Paragraph 2 of the Act of 27 March 2003 on spatial planning
and development - the commune head or the mayor draws up a study
containing a text and a graphic part, taking into account the principles
laid down in the national spatial development concept, the voivodeship
development strategy and spatial development plan, and the commune
development strategy (if there is one).
Another statute that is crucially important for development strategies
of health resort communes is the Act of 27 April 2001 on environmental
protection[12](Environmental Protection Law). This Act introduces
the notion of “sustainable development”, which is deﬁned in Article
3 Paragraph 50 as “socio-economic development which involves
integrating political, economic and social activities, alongside with
preserving the balance and sustainability of basic natural processes in
order to satisfy the basic needs of individual communities or citizens of
both the contemporary and future generations”. Article 71 Paragraph 3[13]
of the said Act contains general guidelines on preserving the landscape
values of the health resort area. Pursuant to Article 5 Paragraph 23 of the
Act on nature conservation[14], “landscape values” mean “natural, cultural,
historical, aesthetic and scenic values of the area together with its relief,
formations and elements of nature, as well as elements of civilization
shaped by nature forces or human activity”.
In practice, a well-prepared strategy facilitates the assessment of real
development opportunities and the identiﬁcation of local problems and
ways to solve them.
Stages and principles in preparation of a strategy

Health resort communes slightly diﬀer in terms of natural conditions,
development opportunities and spa resources. Therefore, one should bear
12 Journal of Laws of Laws of 2018, item 799.
13 The principles of sustainable development and environmental protection form a basis for
drawing up and updating the national spatial development concept, voivodeship development
strategies, voivodeship spatial development plans, commune studies of land use conditions and
directions, and local spatial development plans.
The concepts, strategies, plans and studies referred to in paragraph 1, in particular: 1) determine
solutions necessary to prevent pollution, ensure protection against pollution and restore the
environment to its proper condition; 2) set the conditions for implementation of projects, which
enable to obtain optimal environmental eﬀects.
The purpose and manner of land development should as far as possible ensure the preservation
of its landscape values.
14 Journal of Laws of Laws of 2018, item 1614.
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in mind that it is diﬃcult to develop the so-called “model for strategic
planning process”. Communes diﬀer due to their diﬀerent locations, and
so do their residents and economies. This diversity means that one should
rather never encounter two identical strategies. However, the structure of
each commune development strategy in Poland is characterized by four
basic stages. As regards the analyzed document, the following stages can
be distinguished:
Stage I:
- information meetings with the commune residents conducted by - the
Strategic Team,
- social research,
- collection of data and information, preparation of a report on the state of
the commune,
Stage II:
- preparation of a draft strategy,

Stage III:
- public consultations on the draft,

Stage IV:
- adoption of the strategy by the Commune Council.
The stage of public consultations is especially important in preparation
of the strategy. According to the law and in line with the legal thought,
the commune is a local self-governing community. However, each local
community is diﬀerent (traditions, customs, history, area) and thus
diﬀerent methods of encouraging residents to act together must be
applied. There are various social organizations functioning in individual
communes. Therefore, it is important to select a group of people who are
particularly active in their local community (the leaders). Such people
undoubtedly have what it takes to work for the society, which translates
into new initiatives supporting local development.
The strategy update procedure is also important. However, since it is not
as comprehensive as preparation of the strategy document itself, it did
not require extensive research. The update was performed on the basis of
materials collected during the working meetings of the strategy Update
Team and the information obtained during public consultations. After the
update, the strategy’s structure remained basically the same. What has
been transformed were the document’s initial chapters, its diagnostic part,
the SWOT analysis, and the commune’s development priorities along
with their individual objectives and tasks. Nonetheless, the changes did
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not exert a signiﬁcant impact on the layout of the whole strategy.
Putting an emphasis on the social factor in preparation of the strategy
brings the following beneﬁts:
- opinion is obtained from residents through surveys on further actions
and goals to be included in the strategy;
- signiﬁcant exchange of information between the participants of the
strategic planning process takes place (residents receive information
about how the strategy is prepared and commune authorities learn about
the community’s expectations);
- mutual expectations and needs are understood, and the community’s
proposals are placed within the broad structure of the health resort
commune’s socio-economic development;
- the local community’s need to make decisions and participate in planning
is recognized, which is a vital condition for the success of development
process;
- strategic activities are promoted among the members of the community
and social organizations;
- broad support of the local community is gained, which facilitates
implementation of the strategy’s provisions;
- increase in social activity is observed, which is manifested through the
resident’s participation in public debates and strategic workshops.
During the process of drafting a development strategy the following
principles should be respected:
- sustainable development of the health resort commune area;
- public veriﬁcation of the strategy provisions through active participation
of the local community representatives;
- coherence with voivodeship and national strategies (also bearing in
mind EU regulations);
- advisability of the provisions contained in the strategy, which is a
pragmatic document;
- concreteness, measurability, feasibility and duration/implementation
time.
In practice, all tasks carried out by the health resort commune should
comply and be consistent with its development strategy.
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Strategies of health resort communes in practice

The development strategies of the following health resort communes have
been examined:
- Muszyna,
- Horyniec-Zdrój,
- Krynica Zdrój.
Strategy for Development of the Town and Commune of Muszyna for the
years 2013-2020[15].
The commune’s development strategy describes a long-term process of
setting and achieving the goals of its local community. The main goals in
the area of tourism and recreation include:
- construction and modernization of infrastructure necessary for the
development of tourist and recreational functions;
- promotion of the tourist, recreation and spa oﬀer by the local selfgovernment, economic self-government and interested entities;
- implementation of a wide educational program for adults, with
particular emphasis put on the preparation of personnel necessary for the
development of tourist and spa functions;
- revitalization and better exposure of the tourist attractions;
- enhancement of the cultural facilities.
Objectives in the area of spa treatment:
-ensuring conditions for proper spa treatment process;
- development of spa treatment infrastructure.
Due to the wide scope of the issue, the SWOT analysis will be focused only
on the spa values and the location.
SWOT analysis[16]
Strengths, e.g.:
- Mineral water deposits;
- Conditions conducive to the development of tourism and recreation;
Hotel infrastructure;
- Well-qualiﬁed staﬀ of the commune oﬃce;
- Conditions conducive to organic farming (agritourism and organic food
production);
15 ﬁle:///C:/Users/admin/Downloads/Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXX_415_2013.pdf
[15.04.2019]
16

Ibid.
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- No intrusive industry;
- Wealth of fauna and ﬂora (occurrence of protected species);
2. Weaknesses, e.g.:;
- Poor accessibility - long travel time from Kraków and Nowy Sącz,
- Poor accessibility with Slovakia;
- Lack of waste segregation in multi-family buildings;
- Underdeveloped tourist and recreation infrastructure (ski lifts, downhill
and cross-country routes, bicycle paths, hiking and horse-riding routes).
- Assumptions of the strategy for 2013-2020:
- Sustainable development of spa and tourist infrastructure,
- Protection of the cultural landscape and heritage,
- Development of a cohesive spa and tourist oﬀer,
- Enhancement of the commune’s accessibility,
- Eﬃcient local public transport system,
- Development of the information society infrastructure.
Strategy for Promotion and Development of the Commune of HoryniecZdrój for the years 2015-2020[17].
SWOT analysis
Strengths, e.g.[18]:
- assets conducive to the development of active tourism and spa tourism,
- unique climate,
- rich heritage and traditions of spa treatment,
- features of landscape and nature, with numerous natural peculiarities.
Wealth of natural resources, in particular deposits of mud and medicinal
water,
- extensive network of tourist trails and routes.
Weaknesses, e.g.:
- high unemployment in the commune and in the region,
- peripheral location (in relation to the central part of the country and large
urban centers),
- relatively low income,
- progressing migration of the commune residents (negative balance),
- outﬂow of the most educated inhabitants from the commune.
17 https://bip.horyniec-zdroj.pl/wiadomosci/318/wiadomosc/294628/strategia_promocji _i_
rozwoju_gminy_horynieczdroj_na_lata_2015__2 [15/04/2019]
18

Ibid.

561

TARİH VE KÜLTÜR PENCERESİNDEN
SU VE SAĞLIK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

The analysis of the strategy for Development of Horyniec-Zdrój allows
to conclude that the adopted development policy is consistent with
external strategic documents. It stems from the fact that the process of
establishing local planning documents takes into account amendments
in legal acts providing for development policy principles at higher levels
(EU, voivodeship, poviat). This vertical coherence allows for strengthening
the development eﬀect by unambiguously deﬁning the key directions of
strategic activities. As a consequence, these actions lead to the concentration
of public funds on clearly deﬁned development goals.
Strategy for Development of the Commune of Krynica-Zdrój[19].
The strategic position of the Krynica-Zdrój commune has been determined
based on the assessment of individual internal and external factors.
Strengths, e.g.:

SWOT analysis[20]

- clean environment,

- water and sewage network and sewage treatment plants,
- waste management,

- existing tourist infrastructure.
Weaknesses, e.g.:
- accessibility,

- telecommunications network,

- quality of public transport infrastructure inside the commune,
- soil quality,

- lack of qualiﬁed human resources.
The strategic goals as regards the so-called commune space include, among
others:
- aesthetic and eﬀective space management in the city and the commune
- unquestionable environmental and landscape values co-exist with
particular interests (chaotic and mostly unsightly buildings). Therefore, it is
vital to develop a vision of ordered space in the entire commune;
- facilitation of the development of the so-called infrastructure arteries
(roads, water, sewage, gas and other);
- revitalization of the city and optimization of the commune’s land use
19 http://www.krynica-zdroj.pl/ﬁles/fck/File/Strategie/Uch_252_Strategia.pdf [10/04/2019]
20 Ibid.
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(parking lots, business zones, leisure areas, sports activities, etc.);;
- enhancement of the economic potential of Krynica-Zdrój through tourism,
with emphasis on the further development of spa tourism and spa products,
such as mineral waters.
There are at least two areas which may serve as a basis for the development
of integrated local products in health resort communes: sport and culture.
Obviously, ﬁnancial resources and cooperation with business entities are
necessary conditions for the above to happen. It would also be advisable
to develop the local economy through promoting modern services and
industry with low environmental impact.
Conclusions
In practice, the document called development strategy does not constitute
a signiﬁcant development impulse that would exert a noticeable eﬀect on
the social and economic development of a given local government unit.
The development strategy provisions are not fully reﬂected by the
commune’s management system. They are only general suggestions
which might not be followed by successive authorities representing
other political options. The strategy implementation is not considered
politically and socially signiﬁcant. The document occupies a low position
in the commune’s management structure.
It is an optional document with a relatively large diversity of regulations,
and which is not subject to publication.
De lege ferenda suggestions:
- preparation of a development strategy should be obligatory,
- the strategy document should be obligatorily published,
- the position of the strategy in the system of local law should be determined.
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MILK AS A CURE IN HEALTH RESORT DIETETICS AT
THE TURN OF THE NINETEENTH AND TWENTIETH
CENTURIES (THE POLISH CONTEXT)
Anita Napierała*
Mleko Jako Środek Leczniczy w Dietetyce Uzdrowiskowej na
Przełomie XIX I XX wieku
Streszczenie
W lecznictwie uzdrowiskowym, oprócz stosowania różnego typu kuracji (najczęściej
wodoleczniczych) oraz wykorzystywania prozdrowotnych właściwości klimatu,
istotne znaczenie miała odpowiednia dieta. Przepisy dietetyczne spełniały nie tylko
funkcję wspomagającą leczenie, ale traktowane były na równi z innymi metodami jako
niezbędny czynnik procesu leczenia. Pod koniec XIX wieku w wielu uzdrowiskach
europejskich wprowadzono kuracje oparte na produktach mlecznych; z mleka
krowiego (słodkiego lub sfermentowanego), mleka owczego (żętyca), koziego i
kumysu. Tego rodzaju leczenie, które polegało na wyłączonym lub przeważającym
spożywaniu wybranych produktów mlecznych stosowano m.in. w położonych
na dzisiejszych ziemiach polskich uzdrowiskach w Jaworze, Szczawnicy, Krynicy,
a także w znajdującej się dziś na terenie Ukrainy – Sławucie. O szczególnych
właściwościach diet mlecznych pisano w polskich przewodnikach zdrojowych,
czasopismach medycznych i higienicznych, podkreślając ich skuteczność w leczeniu
zaburzeń układu trawienia, w dolegliwościach związanych z niedożywieniem,
ale także w chorobach płuc ( w tym gruźlicy), serca oraz układu krążenia.Celem
wystąpienia jest zaprezentowanie założeń kuracji mlecznych oraz metod terapii w
kontekście ogólnych zaleceń dietetyki uzdrowiskowej oraz w świetle ówczesnych
badań naukowych (m.in. Instytut Pasteura), które wskazywały na korzystne
działanie bakterii mlecznych na układ odpornościowy człowieka. Badania te
prowadzone m.in. przez Ilija Miecznikowa przyczyniły się do popularyzacji kuracji
mlecznych w sanatoriach na przełomie XIX i XX wieku.

* Assoc. Prof., Adam Mickiewicz University in Poznań-POLAND
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Health resorts, in addition to providing patients with diﬀerent types
of treatment, usually hydrotherapy, and a healthy climate, applied an
appropriate diet. Dietary guidelines not only supported treatment, but
were also considered equally as valid and important as the other methods
in the process of recovery. In the second half of the nineteenth century,
many European health resorts introduced therapies based on dairy
products made from cow milk (sweet or fermented), sheep milk (sheep’s
milk whey, a beverage made from sheep milk whey), goat milk, and kumis
(an alcoholic beverage made from mare milk). This type of therapy based
exclusively or predominantly on selected dairy products was also used in
Polish health resorts and health resorts located within the contemporary
Polish borders. The exceptional properties of dairy-based diets were
described in resort guidebooks and medical and hygienic journals,
which underlined their eﬀectiveness in treating disorders related to the
digestive system, malnourishment, the heart, the circulatory system and
the respiratory system (including tuberculosis).[1]
Through tradition and common knowledge, milk was considered an
extremely nutritious product that fostered the development of the body
and strengthened it, thus promoting health.[2] Treatment involving milk,
called galactotherapy, drew from these convictions, and chemical research
on the composition of milk conﬁrmed its high nutritional value.[3] Stanisław
Niemczycki (1872–1943), the author of a publication on the hygiene of
milk, wrote in the beginning of the twentieth century that milk occupied
a unique place among all food, calling it “the ideal food” (unpublished
translation).[4] Milk functioned both as a drink and a meal.[5] In turn,
Bolesław Skórczewski (1848–1911), the founder of a dietary centre in the
1 Cf. Teodor Jarnatowski, Hygiena, czyli nauka o zdrowiu [Hygiene, or health science],
2nd ed., Poznań 1878, p. 52; Jakub Puterman, “Kilka słów o mleku krowiem” [A few words
about cow milk], Lekarz, 1904, vol. 16, pp. 369–373.
2 Cf. Maciej Kokoszko, Jolanta Dybała, “Medyczna nauka o mleku (γαλακτολογίαἰατρική)
zawarta w De medicina Celsusa” [Medical science of milk (γαλακτολογίαἰατρική)
in Celsus’ De medicina], Przegląd Nauk Historycznych, 2016, vol. 2, pp. 1–43, https://
przeglad.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/2016nr2.01.pdf [accessed July 2019].

3 For the popularity of galactotherapy in the second half of the nineteenth century, see
Monika Urbanik, “Galaktoterapia w polskich uzdrowiskach w XIX wieku” [Galactotherapy
in Polish health resorts in the nineteenth century], in Kultura uzdrowiskowa na Dolnym
Śląsku w kontekście europejskim [Health resort culture in Lower Silesia in the European
context], vol. 1, Bożena Płonka-Syroka, Agnieszka Kaźmierczak (Eds.), Wrocław: Quaestio,
2013, pp. 469–488.
4 Stanisław Niemczycki, Hygjena mleka [Hygiene of milk], Warszawa-Lviv 1924, p.7.
5 Ibidem.
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health resort in Krynica, stated that milk was not only a meal, but could
also be administered as a medicine thanks to its protective eﬀect against
the harmful substances contained in food.[6]
The turn of the nineteenth and twentieth centuries saw numerous signiﬁcant
changes in food science. There was no doubt that the application of an
appropriate diet was indispensable for successful treatment. The previous,
dominating beliefs about the role of animal protein as the primary means
of building bodily strength based on Justus von Liebieg’s (1803–1873)
works were increasingly rejected.[7] Conversely, more attention was
paid to the role of mineral salts and plant fat, and fruit and vegetables
began to gain importance in recommendations for healthy diets.[8] This,
of course, aﬀected the general rules of resort dietetics. According to the
aforementioned Bolesław Skórczewski, the gravest error in dietetics was to
give the patients meat in large quantities in order to strengthen the body.[9]
In his opinion, which was consistent with the new scientiﬁc ﬁndings at
the time, the body needed not only protein, but also mineral salts, fat, and
starch to function properly.[10] Thus, towards the end of the nineteenth
century, some resorts provided a grape diet, some recommended wild
strawberries and fruits collected from the nearby orchards and vegetable
gardens, and others promoted fasting in order to purify the body.[11]
Dietary guidelines introduced in resorts were developed by in-house
physicians, who took into account the digestibility and nutritive value of
food, and their recommendations were adjusted to the individual needs of
each patient. The most important rule of a healthy diet was to provide the
patients with products that were both easy to digest and highly nutritious.
6 Bolesław Skórczewski, Dyetetyka kąpielowa, czyli nauka jak zachować się należy podczas
leczenia w zdrojowiskach [Bath dietetics, or how to behave during therapy at a health resort],
Warszawa 1880, p. 262.
7 Cf. Anita Napierała, Higiena prywatna w polskich publikacjach popularnych i
popularnonaukowych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Koncepcje i porady
[Private hygiene in Polish popular and popular science publications in the second half of the
nineteenth century and the beginning of the twentieth century. Concepts and advice], Poznań:
Wydawnictwo Instytutu Historii UAM 2018, pp. 223, 226.
8 Ibidem, pp. 253–254.
9 Skórczewski, op. cit., p. 181.
10 Ibidem.
11 Cf. “Naukowe uzasadnienie postów, czyli kuracja głodowa a owocowa podług dra med. J.
Kelloga” [Scientiﬁc justiﬁcation of fasting, or a hunger-and-fruit therapy according to J. Kellog,
Doctor of Medicine], in Umiarkowanie, wstrzemięźliwość, powściągliwość jako najprostsza
droga zdrowia, szczęścia i długiego życia [Moderation, abstinence and restraint as the simplest
way to good health, happiness and long life], 2nd ed., Berlin-Toruń 1910, pp. 27–29.
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Milk met both of these requirements perfectly. It contained “protein bodies”
(proteins, including casein, lactoglobulin, and lactalbumin), fat, milk sugar,
mineral salts and water.[12] Skórczewski divided food into products that
contained nitrogen and those that did not, and argued that ﬁve glasses of
milk provided the same amount of food with nitrogen content as a pound
(about 0.5 kg) of meat.[13] The only diﬀerence was that meat took longer to
digest and required greater eﬀort on the part of the body, as conﬁrmed by
scientiﬁc studies at the time. Many physicians believed that milk provided
the body with a necessary amount of protein and other nutrients without
overloading the digestive systems, which was beneﬁcial to all treatments.
These beliefs were the foundation of milk therapy (cura lactea) based on
cow milk, which was recommended primarily as a means of strengthening
the body in chronic diseases, wasting and acute poisoning with nicotine,
mercury and alcohol.[14] The therapy was given to patients with pulmonary
and respiratory disorders, including tuberculosis, and kidney disorders.[15]
Sources indicate that it was especially eﬀective in chronic digestive,
stomach and intestinal disorders. Regardless, the milk diet was used to
treat nearly everything, from “nerve sensitivity” and anemia following a
genital disease. Milk had a sedative eﬀect on the digestive system, and
consequently, on the whole body, which is why it was recommended to
patients with sleep disorders, hysteria, hypochondria or even obesity, which
became viewed as a disease at the turn of the centuries.[16] Considered to be
easily digestible and free of any harmful substances, milk beneﬁtted nearly
all patients. Usually, milk therapy involved an exclusive intake of milk
for a particular time, with no other food provided. One recommendation
stated that milk was to be drank four times daily at prescribed times, with
the dose increasing each time. Treatment began with half a glass of milk
to be drunk with a spoon, because small portions prevented the formation
of cheese pellets in the stomach.[17] To speed up digestion, patients could
also add a biscuit, bread skin or a spoonful of rum or cognac.[18] Usually,
fresh milk, “straight from the cow”, was recommended. On the other hand,
some recommendations involved alternating between drinking boiled and
12 Walerian Klecki, Mleko [Milk], Warszawa 1890, p. 3.
13 Skórczewski, op. cit., p. 204.
14 Michał Zieleniewski, Mleko, serwatka i żętyca pod względem leczniczo-zdrojowym [Milk,
whey and sheep’s milk whey and health], Kraków 1861, pp. 10–11.
15 Urbanik, op. cit., pp. 469–470.
16 Skórczewski, op. cit., pp. 263–264.
17 Ibidem, pp. 265–266.
18 Ibidem.
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cold milk. However, the regime was to be fully supervised by a physician,
who adjusted the amount and dosing method to each patient’s needs.
The establishment of microbiology and bacteriology greatly expanded
knowledge on the composition and properties of milk and the role of
microorganisms in milk fermentation. In 1857, Louis Pasteur (1822–
1895) linked the fermentation of milk with the eﬀects of a bacterium he
discovered, called ferment lactique. It was an aerobiotic bacterium, i.e. it
used air to grow.[19] In 1884, Ferdinand Hueppe (1852–1938) made another
important discovery: he grew bacillus acidi lactici, a bacterium that was
considered extremely important in fermentation.[20] Concurrently, many
scientists from Russia and Western Europe conducted laboratory research
on the microbiology of milk,[21] including Polish scientists, such as Leon
Nencki (1848–1904), Adam Prażmowski (1853–1920), or Odo Bujwid
(1857–1942).[22] Such research shed light not only on the dangers related
to the presence of pathogenic microorganisms in the milk, but also on the
beneﬁcial eﬀects of some bacteria present in the milk. The development
of microbiology helped scientists to notice the extraordinary, beneﬁcial
properties of fermented milk, especially the lactic acid of diﬀerent origins.
The breakthrough research in this respect was conducted at the turn of
the nineteenth and twentieth centuries at the Pasteur Institute in Paris by
Émile Duclaux (1840–1904), who analyzed the role of yeast in initiating
fermentation and by a Russian scientist, Ilya Mechnikov (Élie Metchnikoﬀ;
1845–1916), who investigated the microorganisms of the lactic acid and
their eﬀect on the digestive system.[23] Mechnikov proposed the theory that
the bacteria in the large intestine were the source of poisoning and the
cause of a majority of diseases. The compounds produced by putrefaction
in the intestines (ptomaines and cytokines) due to harmful bacteria also
caused premature aging.[24] The key point of Mechnikov’s theory was
19 Ibidem, p. 41.
20 Klecki, op. cit., p. 42; see also Walery Jaworski, O rozkładzie mleka pod wpływem prątka
Bacillus butyricus Hueppe [On the decomposition of milk caused by the mycobacterium Bacillus
butyricus Hueppe], Kraków 1898, pp. 1–4.
21 Stanislaw Serkowski, Mleko i mleczarstwo w oświetleniu hygieny i bakteriologii [Milk and
dairy industry in light of hygiene and bacteriology], 2nd ed., Warszawa 1917, p. 97.
22 Cf. Odo Bujwid, Memoriał w sprawie zapobiegania rozszerzaniu się gruźlicy, a w szczególności
za pośrednictwem mleka i mięsa zwierząt gruźliczych [A letter on preventing of the spread of
pneumonia through the milk and meat of pneumonic animals], Kraków 1898.
23 Serkowski, pp. 117–118; Klecki, op. cit., pp. 9–12.
24 Cybulski, op. cit., p. 4; see also [ﬁrst name unspeciﬁed] Boucard, Fermenty mleczne [Milk
ferments], Warszawa 1913, p. 2.
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that aging could be prevented by enhancing immunity by creating an
appropriate bacterial ﬂora that was beneﬁcial to the human body.[25] The
beneﬁcial bacterium in question was Lactobacillus bulgaricus, discovered
in traditional Bulgarian yoghurt by bacteriologist Stamen Grigorov (1878–
1945) in 1905.[26] Mechnikov proved the bacterium to have an important
role in delaying aging and building immunity.[27] According to his research,
lactic acid had an anti-putrefactive eﬀect, and in persons who ingested
Bulgarian yoghurt for at least 10 days, all harmful bacteria occurring in the
faces disappeared.[28] This gave rise to the belief that lactic acid puriﬁed the
body and delayed aging, and Lactobacillus bulgaricus was sometimes called
“the longevity bacterium” (unpublished translation). Mechnikov’s theory
gained many followers, and studies conducted by other microbiologists
conﬁrmed the eﬀectiveness of various bacteria of lactic acid.[29] In his
article on the subject, Napoleon Cybulski (1854–1919) argued that milkbased bacteriotherapy proposed by Mechnikov, i.e. therapy in the form
of pure, laboratory-cultured lactic acid Lactobacillina bacterium, was able
to cure many diseases.[30] The French Le Ferment association was the ﬁrst
to produce this remarkable bacterium.[31] Soon after, pills and liquids
containing the Lactobacillina were manufactured and sold in Kraków and
other Polish cities. Doctor Emil Terlecki (1862–1933), who also promoted
the theory in the beginning of the twentieth century, substantiated it by
stating that Mechnikov drank a glass of yoghurt daily, which let him
outlive his peers by over 20 years.[32] The belief that fermented milk had
particularly beneﬁcial properties had been known to physicians even before
Mechnikov’s discoveries. Bolesław Skórczewski wrote that sour milk and
curd were easier to digest than sweet milk, and that lactic acid fostered
the digestion of protein, and recommended them to all patients–not only

25 Cf. Philip Mackowiak, “Recycling Metchnikoﬀ. Probiotics, the Intestinal Microbiome and the
Quest for Long Life”, Front Public Health 2013, pp. 1–52, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3859987/ [accessed May 2019]; see also Serkowski, op. cit., p. 120
26 Ibidem, p. 121.
27 Napoleon Cybulski, Bakterye mleczne jako środek walki ze starością i niektóremi chrobami
[Milk bacteria as a means to combat old age and some diseases], Warszawa 1907.
28 Emil Terlecki, Kumys z mleka krowiego i jego działanie lecznicze [Cow milk kumis and its
medicinal eﬀect], Brześć 1923, p. 1
29 Serkowski, op. cit., p. 118.
30 [ﬁrst name unspeciﬁed] Boucard, op. cit., p. 7.
31 Cybulski, op. cit., p. 23.
32 Terlecki, op. cit., p. 4.
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as a perfect food, but also as a medicine.[33] Thus, we may conclude that
the development of bacteriology in the beginning of the twentieth century
drew the attention of physicians who were involved in galactotherapy
towards fermentation-based dairy products, and many beverages that
were traditionally used in therapy, such as kumis, keﬁr, yoghurt or whey
obtained new scientiﬁc legitimation. Even though Mechnikov favoured
the intake of laboratory-cultured pure bacteria in the form of liquids or
pills, his research initiated a new outlook on the medical application of
lactic acid.[34] These fermentation-based products included kumis, referred
to as vinum lactis, i.e. a traditional beverage of nomadic tribes from the
area of contemporary Russia that began to gain great popularity in resort
treatment from the second half of the nineteenth century.[35] Kumis was
the fermented and appropriately processed mare milk, white and sour,
that “was ﬁzzy like wine from Champagne” (unpublished translation).[36]
Kumis was presented as a medicine with nearly ‘magical’ properties of
preventing putrefaction in the body and stimulating the metabolism of
carbohydrates.[37] In the beginning of the nineteenth century, Emil Terlecki
argued that kumis provided better therapeutic eﬀects than mineral water
and postulated that bottled kumis be sold in every pharmacy.[38] Kumis
was obtained through an speciﬁc mixing of microorganisms to initiate
fermentation. The fresher the kumis, the more potent its eﬀect was. Dayold kumis facilitated excretion, older kumis hampered it, and severalday-old kumis caused diarrhoea.[39] Kumis improved digestion, which
was very important for the functioning of the whole body; it also grew in
popularity as a pneumonia medicine. By accelerating metabolism, kumis
increased the oxygenation of blood, which in turn increased red cell count
and, consequently, improved the patients’ health.[40] Research proved that
33 Skórczewski, op. cit., p. 192.
34 Cybulski, op. cit., p. 26.
35 Bolesław Lutostański, “O działaniu i użyciu leczniczym kumysu oraz o kumysarniach” [On
kumis centres and the medical applications of kumis], Przegląd Lekarski, 1872, vol. 16, pp. 146–
147.
36 Klecki, p. 86.
37 Terlecki, op. cit., p. 3.
38 Ibidem.
39 Skórczewski, op. cit. p. 215.
40 Juliusz Zejdowski, Kilka słów o leczeniu suchot płucnych kumysem z mleka kobylego
[A few words on the treatment of tuberculosis with mare milk kumis],in Michał Łojowski, O
kumysie naturalnym jako środku leczniczym na suchoty płucne wyrobu Michała Łojowskiego
w Jarosławiu: z ogólnymi przepisami użycia dla leczących się [On natural kumis as a medicine
for tuberculosis, manufactured by Michał Łojowski in Jarosław, with general recommendations
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kumis not only strengthened the blood, but also reduced the production
of mucus in the body.[41] As a result, it was recommended as a means of
strengthening the body and treating stomach and intestinal diseases and
was also applied in menstrual cycle disorders.[42] Kumis-based therapy
usually lasted between six and twelve weeks.[43] For instance, in a kumis
treatment resort in Jaroslaw, therapy was applied within a speciﬁc period
of the year, i.e. from 15 May to 15 September, during which the patients
were instructed to drink 150 bottles of the “wine milk”.[44]
Anna Trojanowska writes that the ﬁrst kumis treatment centers were
founded in Russia, in Orenburg and Samara, and later in Moscow and
Odessa.[45] In the second half of the nineteenth century, kumis treatment
centers also appeared in Polish cities. The ﬁrst such center was founded
in Warsaw, adjoining the Saxon Garden, in 1896. Its founders were two
physicians, Aleksander Przystański (1817–1895) and Janusz Nowakowski
(1832–1883).[46] The subsequent centers were founded in Kraków and
Poznań. For practical and economic reasons, the Polish centers usually
oﬀered kumis made from cow milk, rather than mare milk. In 1874 in
Paris, Polish physician Edward Landowski (1839–1882), author of medical
publications on the role of kumisin treating tuberculosis, opened a resort
that oﬀered therapy based on kumis.[47] At the time, kumis enjoyed
enormous popularity on the Polish territory, as indicated by the many
articles published in medical and hygienic journals and the studies
conducted on its composition.[48] Before World War I, kumis was the ﬁrst
and most important part of the diet and treatment provided at many Polish
resorts specializing in pulmonary disorders. Various authors promoted the
eﬀectiveness of kumis. In his report from the operation of the resort in
for patients], Lviv 1883, pp. 1–6.
41 Anna Trojanowska, “Kumys i Keﬁr jako środki odżywcze i lecznicze. Rozważania na łamach
polskich czasopism medycznych drugiej poł. XIX w.” [Kumis and keﬁras food and medicine.
Analyses in Polish medical journals of the second half of the twentieth century], Analecta, 2006,
vol. 15/1–2, p. 297.
42 Terlecki, op. cit., p. 2.
43 Trojanowska, op. cit., p. 297.
44 Zejdowski, op. cit., p. 16.
45 Trojanowska, op. cit., p. 294.
46 R. Danków, J. Pikul, J. Teichert, N. Osten-Sacken, Charakterystyka i właściwości kumysu
[Characteristics and properties of kumis], “Nauka, Przyroda, Technologie” 2013, Vol. 7, Issue 3,
p. 2.https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_35.pdf [accessed May 2019].
47 Ibidem.
48 Trojanowska, op. cit., pp. 293–308.
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Sławuta (Slavuta) from 1891, Henryk Dobrzycki (1841–1914) indicated the
positive results of kumis-based therapy in patients with malnutrition and
tuberculosis. The patients’ health improved eﬀectively enough to let them
discontinue pharmacological treatment.[49]
Another beverage produced through milk fermentation was keﬁr. Keﬁr
had been manufactured “since time immemorial” in the Caucasus, and
beginning with mid-nineteenth century, was recognized as a medicine.[50]
Traditional keﬁr (keif, kapir or kepu) was made from what was referred
to as keﬁr grains, Grains of the Prophet or keﬁr fungus, which contained
various microorganisms.[51] Keﬁr could be drunk as a preventive measure
“with no particular regime”. For medical purposes, however, patients were
instructed to be systematic and follow clearly-deﬁned rules.[52] Dosage
should begin with half a glass of keﬁr drunk several times a day. The
amount was increased gradually up to two bottles or more daily. Physicians
recommended drinking keﬁr while walking, as with mineral water.[53] And
as with kumis, the eﬀect of keﬁr depended on its freshness. Keﬁr was
recommended to patients with blood disorders, especially anemia and
strangles, and convalescent patients who had recovered from contagious
diseases, such as typhoid. However, keﬁr was recommended against in
cases of hepatitis, lienitis and apoplexy.[54]
Conversely, two other products of milk fermentation were considered
strictly medicinal: cow or goat’s milk whey and sheep’s milk whey. These
were used not for nutrition, but rather, for specialized therapy.[55] Polish
resorts used sheep’s milk whey to treat digestive disorders.[56] Doctor
Skórczewski, who was an avid proponent of such treatment, suggested that
49 Henryk Dobrzycki, Sławuta. Zakład kumysowy oraz klimatyczna stacya leśna: sprawozdanie
z działalności lekarskiej za rok 1891 [Sławuta. Kumis centre and woodland resort. A report on
operation for 1891], Warszawa 1892, p. 5.
50 Klecki, op. cit., p. 87.
51 Edward Gessner, Keﬁr i jego skład chemiczny, sposób przyrządzania i znaczenie lecznicze
[Keﬁr and its chemical composition, methods of preparation and medicinal importance], 2nd
ed., Warszawa 1892, pp. 3–4.
52 Ibidem, p. 21.
53 Gessner, op. cit., p. 21.
54 Ibidem, p. 23.
55 Sometimes, sheep’s milk whey was manufactures using rennet, i.e. dried calf stomach soaked in
water. Cf. M. Zieleniewski, op. cit., p. 18; Skórczewski, op. cit., p. 210.
56 One of the best-known health resorts that oﬀered sheep’s milk whey-based therapy was the
resort in Salzbrunn (Szczawno), which beginning with 1858 imported sheep from Galicia. Cf.
Zieleniewski op. cit., p. 17; Urbanik, op. cit., pp. 472–473.
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every health resort own sheep and produce the whey on its own. He also
argued, based on the chemical composition of sheep’s milk whey, that in
terms of mineral salt content, it “is as good as the waters of Gleichenberg”
(unpublished translation).[57] Researchers wrote this about the properties of
sheep’s milk whey: “Ingested systematically for a particular time, sheep’s
milk whey activates the metabolism, stimulates kidney and intestinal
functions, and in the cases of pathology, assists in the suction of serum
sweat and in the dissolution of abnormal mucus in inﬂammations of the
respiratory tract” (unpublished translation).[58] For this reason, sheep’s
milk whey beneﬁtted patients with chronic throat and larynx disorders
and tuberculosis.[59] The therapy based on this kind of whey diﬀered from
that based on other dairy products. Patients could not ingest it exclusively;
rather, they drank it in speciﬁc quantities – optimally, instead of water.
Similar recommendations applied to cow’s or goat’s milk whey, which
was also believed to have signiﬁcant medicinal properties. In the midnineteenth century, Michał Zieleniewski (1862–1870), state physician of the
health resort in Krynica and author of several dozen publications on resort
treatment and dietetics, promoted the properties of whey, stating that in
combination with mineral water it was the perfect food and means of
strengthening the body.[60] He wrote that if consumed along with the waters
from Iwonicz or Szczawnica, whey “would cure an entire host of people”
(unpublished translation).[61] Zieleniewski also recommended other types
of whey in addition to sweet whey: sour whey with added tartaric acid
or whey served with mussels, tamarind, vinegar, mustard seeds or lemon
juice.[62] Skórczewski disagreed; even though he shared Zieleniewski’s
opinion about the eﬀectiveness of whey treatment, he believed that mixing
whey and sheep’s milk whey with mineral (medicinal) water reduced the
patients’ appetite and failed to bring the expected results.[63] According
to a recommendation, sheep’s milk whey, as with mineral water, should
be drunk on an empty stomach in small quantities in the morning, with
57 Skórczewski, op. cit., p. 211.
58 Stanisław Smoleński, Zakład wodoleczniczy i żętyczny Jaworze (Ernsdorf) koło Bielska na
szląsku austyjackim. Podręcznik informacyjny dla Gości kąpielowych [Water and sheep’s milk
whey health resort Jawor (Ernsdorf) near Bielsko in Austrian Silesia. A guidebook for visitors],
Cieszyn 1883, p. 14.
59 Ibidem, p. 5.
60 Zieleniewski, op. cit., pp. 13, 16.
61 Ibidem, p. 29.
62 Ibidem, p 15.
63 Bolesław Skórczewski, op. cit., pp. 212–213.
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the dose gradually increasing up to six cups daily.[64] Importantly, the
treatment should take place in the spring, when the grass in the meadows
was fresh, which aﬀected the quality of milk. Cow milk whey was used to
treat disorders of the urinary system and recommended to all patients with
digestive issues. According to physicians at the time, whey was extremely
important in the treatment of tuberculosis and blood disorders, including
anemia, with patients who underwent such treatment recovering “their
youthful ruddiness” (unpublished translation).[65] Whey became a crucial
part of treatment in many Polish resorts, as it did in Karlsbad and Vichy.
In the second half of the nineteenth century, many health resorts throughout
Europe introduced milk as a basic component of their patients’ diet and
provided galactotherapy. The most well-known among such resorts in
Poland was the resort in Jawor (Ernsdorf), which boasted “balsamic” air and
“delectable sheep’s milk whey” (unpublished translation).[66] In addition
to typical resort infrastructure, Jawor had its own milk and sheep’s milk
whey processing facilities, in which the patients were free to walk around
and drink nutritious cow milk or curative sheep’s milk whey. An important
quality highlighted in the resort’s brochures was the fact that the sheep’s
milk whey was manufactured on site, from the milk of sheep that grazed
on the nearby meadows, i.e., in fresh air.[67] Advertisements published in
the beginning of the twentieth century in “Przegląd zdrojowo-kąpielowy”
(‘Health resort review’), which promoted Polish resorts, also listed other
centers that specialized in milk-based therapy:[68] the kumis and keﬁr center
Birštonas in the Vilna Governate in Lithuania near Kaunas and Żegiestów
by the Poprad River, famous for its excellent mountain air, hydrotherapy,
massages and milk and keﬁr therapy.[69] In Krasnobród, a health resort
specializing in pulmonary disorders, the Institute of Kumisology was
founded as a tuberculosis center. Ludwik Przesmycki (1839–1899), personal
physician of Prince Roman Sanguszko (1832–1917), initiated works on
64 Onufry Trembecki, Dyetetyka czyli ogólne prawidła zachowania się przy piciu wód lekarskich
i żętycy, tudzież przy winogronowem leczeniu, niemniej przy używaniu kąpieli ciepłych i
zimnych oraz kąpieli morskich [Dietetics, or general rules of behavior related to drinking
medicinal waters and sheep’s milk whey, grape therapy and taking hot, cold, and sea baths],
Kraków 1862, p. 37.
65 Zieleniewski, op. cit., p. 35.
66 Jarosław Kita, Zapomniane polskie uzdrowiska [Forgotten Polish health resorts], Łódź: Dom
Wydawniczy Księży Młyn, 2016, pp. 122–123.
67 Smoleński, op. cit., pp. 13–14.
68 Cf. Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny, 1922, vol. 6.
69 Tymoteusz Piotrowski, “Żegiestów”, Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy, 1909, vol. 8, pp. 2–5.

575

TARİH VE KÜLTÜR PENCERESİNDEN
SU VE SAĞLIK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

founding a kumis center in Slavuta in Volhynia in 1879 and a hydrotherapy
center in 1896. Reports drafted by the in-house physician Henryk Dobrzycki
indicate that kumis, alongside massages, hydrotherapy, and electrotherapy,
constituted the basic means of treatment in respiratory disorders.[70]
Initially, the resort imported kumis from Odessa. After the kumis facility
was opened, the manufacturing was handled by “professionally talented
Tatars” (unpublished translation).[71] The resort had its own mares, and
the patients were able to observe the entire manufacturing process, from
milking, through leavening and churning, to bottling, which undoubtedly
was an additional attraction for the patients.[72] A kumis course, i.e. a full
therapy, included 150 bottles and cost 40 rubles.[73]
Krynica, which boasted “subalpine air”, oﬀered therapy based on sweet cow
milk as well as keﬁr and sheep’s milk whey. Shops located in the vicinity
of the resort sold sterilized milk and keﬁr in the morning and afternoon.[74]
The latter was produced by the owner of the local keﬁr facility from keﬁr
grains, imported from Moscow especially for this purpose.[75] The villa Pod
Kosynierem oﬀered there ferments and “good health milk” produced using
Mechnikov’s method.[76] Milk-based therapies were the basis of treatment for
patients with kidney disorders, psychological disorders and neurasthenia.[77]
The resort in Szczawnica provided milk-based diet since its very founding.[78]
Advertisements and brochures assured visitors that the resort oﬀered milk
“straight from healthy cows” (unpublished translation).[79] In 1872, a house
70 Dobrzycki, op. cit., p. 6.
71 Sławuta. Klimatyczna stacya leśna oraz zakład kumysowy i wodoleczniczy lekarzy H.
Dobrzyckiego [Sławuta. Health resort and kumis and hydrotherapy centre of H. Dobrzycki’s
physicians], [circa] 1895, pp. 5, 12.
72 Urbanik, op. cit., pp. 481–484.
73 Sławuta, p. 26.
74 Zygmunt Wąsowicz, “Wskazania do leczenia zdrojowo-kąpielowego w Krynicy”
[Recommendations for resort treatment in Krynica], Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy, 1909, vol.
7, pp. 9–18.
75 Elżbieta Mazur, Codzienność kuracjusza w uzdrowiskach na ziemiach polskich w drugiej
połowie XIX i początku XX wieku [Daily activities of a patient of Polish health resorts in the
second half of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century], Warszawa:
Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016, p. 90.
76 Adam Grabowski, “Krynica”, Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy, 1909, vol. 7, p. 4.
77 Zakład Djetetyczny dr. Skórczewskiego w Krynicy założony w r.1888 odnowiony w r 1907.
Willa “Witoldówka” [Doctor Skórczewski’s dietary center in Krynica, founded in 1888 and
renovated in 1907. The Witldówka villa], Kraków 1907, p. 26.
78 Urbanik, op. cit., pp. 475–477.
79 Szczawnica. Zakład zdrojowo-kąpielowy, klimatyczno-żentyczny i keﬁrowy (sprawozdanie
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of kumis was built in the park, and kumis began to be recommended in
respiratory disorders.[80] As with the other resorts, Szczawnica also
manufactured all dairy products on site. In the famous resort in Nałęczów,
which provided galactotherapy, kumis was manufactured using the
traditional method, from May to October, by a hired Tatar, which was to
guarantee its quality.[81] The Tatar apparently bought mares every year,
grazed them on the meadow belonging to the resort, nurtured the foals
artiﬁcially and sold them for a proﬁt post-season.[82] Nałęczów sold between
two to three thousand bottles of kumis every year. The quality of the kumis
from Nałęczów is testiﬁed by the bronze medal it won at the First Hygienic
Fair in Warsaw in 1887.[83] Nałęczów also sold exquisite keﬁr manufactured
by a local pharmacist, and the resort had a milk processing facility of its
own. In turn, pharmacies followed the latest trend of the period and sold
Lactobacillina.
Therapies based on keﬁr, kumis, cow’s milk and whey and sheep’s milk
whey were also provided in many less known and ‘forgotten’ Polish health
resorts.[84] A small resort in Kulaszne treated patients with sheep’s milk
whey, while Sławinek promoted the local milk collected straight from the
cows, which was used to manufacture the keﬁr that was provided as part of
milk therapy.[85] The resort in Ojców owned a milk processing facility, which
operated until the end of the nineteenth century. The production of cow and
goat milk at the facility was supervised by a physician. A local pharmacy in
Ojców sold bottled keﬁr. In the health resort in Wysowa, sheep’s milk whey
was manufactured by the local farmers, which, as advertisements claimed,
guaranteed its excellent quality.[86] A small resort in Nowe Miasto by the
Pilica River established by Doctor Jan Bieliński (1834–1919) provided kumis
therapy until 1880.[87] Likewise, a health resort in Otwock specializing in
za r. 1895) druk ulotny wydany przez Zakład [Szczawnica. Health, sheep’s milk whey and keﬁr
center (report for 1895). Document published by the Resort], Kraków 1895, p. 8.
80 Korespondencyje z zakładów zdrojowych [Correspondence from health resorts].
“Zdrojowiska. Tygodnik Kąpielowy”, Issue 1872, p. 2.
81 Urbanik, op. cit., p. 485.
82 Nałęczów i jego okolice. Przewodnik informacyjny dla leczących się i lekarzy [Nałęczów and
its neighbourhood. A guidebook for patients and physicians], Warszawa 1897, p. 38.
83 Ibidem.
84 Urbanik, op. cit., p. 488.
85 Kita, op. cit., pp. 149–151, 252–253.
86 Władysław Jarosz, Wysowa, zakład zdrojowo-kąpielowy. Sprawozdanie za rok 1896 [Health
resort in Wysowa. A report for 1896], Podgórze 1897, p. 12.
87 Kita, op. cit., p. 187.
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treating tuberculosis provided galactotherapy based on cow milk and goat
keﬁr, kumis, and whey.[88]
Between the second half of the nineteenth century to World War I,
galactotherapy based on the aforementioned products was provided in
many Polish health resorts, even if opinions about it diﬀered. Even as late
as in 1869, Michał Zieleniewski wrote that if Polish resorts included but a
single well-managed sheep’s milk whey facility, then the patients would
“not have to go to Prussia, Switzerland or Tyrol to care for their health”
(unpublished translation).[89] Fortunately, the situation soon improved.
Keﬁr and kumis facilities were established in cities, and nearly every resort
oﬀered therapy based on milk and milk fermentation products.[90] The
development of bacteriology and chemical and microbiological research
on milk seemed to conﬁrm the beneﬁcial aspects of galactotherapy based
on fermentation. However, numerous doubts arose at the turn of the
centuries due to the establishment and dissemination of scientiﬁc rule of
hygiene. The doubt concerned the frequent– as can be inferred from articles
published in hygienic press –”adulteration of milk” and dairy products,
a transgression that also occurred in health resorts whereby the patients
were given tasteless milk, dissolved in water.[91] However, the most serious
problem, from the viewpoint of hygiene, was the transmission of contagious
diseases, including the recurring risk of patients contracting tuberculosis by
drinking milk from sick animals.[92] Laboratory assays on the purity of milk
conﬁrmed these suspicions, and the population was becoming increasingly
aware of the danger.[93] Consequently, the advertisements of some resorts
emphasized that their milk came from cows that had been vaccinated with
tuberculin or that it was sterilized or pasteurized. Furthermore, bottled
products or pharmacy lactobacillina were sold more often.

88 Mazur, op. cit., p. 63; Kita, op. cit., p. 222.
89 Zieleniewski op. cit., p. 22.
90 Napierała, op. cit., p. 251.
91 “Fałszowanie środków spożywczych w europejskich miejscowościach kąpielowych”
[Adulterated food in European health resorts], Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy, 1910, vol. 2, p. 4.
92 Anna Walentowicz, „Mleko a gruźlica” [Milk and tuberculosis], Przewodnik Higjeniczny,
1895, vol. 6, pp. 161–166.
93 Stanisław Serkowski, Mleko i bakterye [Milk and bacteria], Warszawa 1900, pp. 3–16; cf.
Odo Bujwid, Badanie mleka na rynku w Krakowie pod względem obecności bakteryj w ogóle,
a bakteryj gruźliczych w szczególności [Assessment of milk on the market square in Kraków in
terms of the presence of bacteria, especially tuberculosis bacteria], Kraków 1894.
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Microbiological research on milk conducted at the turn of the centuries
undoubtedly contributed to a diﬀerent approach to milk fermentation,
which in turn aﬀect the application of milk for medicinal purposes. While
traditional milk was used primarily as nutrition, science at the time
noticed its other beneﬁts, such as improved metabolism or the prevention
of putrefaction. Following the discovery of vitamins, researchers started
noticing their presence in milk and kumis, which was considered another
beneﬁt to health.[94] The subject matter discussed in this article shows
how new scientiﬁc ﬁndings aﬀected the traditional medical methods.
On the one hand, dairy-based therapies obtained scientiﬁc legitimacy,
and on the other, created many reservations about their sanitary aspect
due to the population paying greater attention to the hygiene of milk,
i.e. whether it was produced and processed in sanitary conditions.[95]
It can be speculated that it were the sanitary considerations and rising
hygienic standards, alongside economic reasons, that caused the resorts
to gradually discontinue raising their own animals and manufacturing
their own milk, keﬁr and kumis. However, it remains an open question
why, in the second half of the twentieth century, therapies based on milk,
keﬁr or kumis disappeared nearly entirely from resort oﬀers. To what
degree was this process dictated by scientiﬁc and economic reasons, and to
what degree was it dictated by sanitary considerations and the systematic
professionalization and medicalization of resorts?
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KNOWLEDGE OF THE POLISH PHYSICIAN WOJCIECH
OCZKO (1537-1599) ABOUT THE FORMATION,
OCCURRENCE AND THERAPEUTIC PROPERTIES OF
THE CURATIVE MINERAL WATERS
Anna Odrzywolska*
Wiedza Polskiego Lekarza Wojciecha Oczki (1537-1599) na
Temat Powstawania, Występowania i Właściwości
Leczniczych Wód Mineralnych
Streszczenie
Źródłem do analizy zagadnień zawartych w tytule artykułu będzie dzieło polskiego
lekarza Wojciecha Oczko pt. Cieplice (polish for ‘springs’). Autor dzieła jest uznawany
za pierwszego polskiego balneologa. W artykule omówię źródła wiedzy i uczonych, z
których korzystał Oczko. Interesować mnie będą koncepcje autora na temat sposobów
tworzenia się wód mineralnych we wnętrzu Ziemi. Istotny dla tego tematu będzie też
horyzont geograﬁczny autora oraz jego znajomość rozmieszczenia i występowania
źródeł, rzek oraz jezior w Europie i na świecie. Opisał wygląd miejsc w Europie i
w Polsce, w których występowały źródła lecznicze. Zwracał przy tym uwagę na
niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę. Oczko miał świadomość posiadania przez
wody mineralne właściwości (leczniczych, ale także trujących) i ich różnorodnego
oddziaływania na ludzki organizm. Sklasyﬁkował wody mineralne i lecznicze w
Polsce. Wyliczył konkretne dolegliwości, które można leczyć przy pomocy wód (np.
wód siarkowych). Przyjrzę się metodom leczniczym zalecanym w dziele Cieplice
z użyciem wód mineralnych. Oczko zawarł tam również szczegółowe zalecenia na
temat czasu przeprowadzania kuracji wodnych, temperatury wody, warunków, w
jakich miała odbywać się kuracja wodą. Nie zapomniał zamieścić też informacji o
diecie. Zakres wiedzy Oczki na temat rodzajów wód mineralnych świadczy o tym, że
obok teoretycznych kompetencji medycznych posiadał wiedzę empiryczną. W swojej
praktyce łączył ustalenia teoretyczne z praktyką leczniczą. Dlatego dzieło to stanowi
istotny wkład do badań nad polską kulturą medyczną XVI wieku.
* Dr. hab., Jan Dlugosz University in Częstochowa, Institute of History-POLAND
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Introduction
In the sixteenth century in Poland people turned attention to mineral waters
as a result of the trends that occurred in Europe where the therapeutic
properties of springs were used. In the European health resorts many
diseases were treated with mineral water. Due to close contacts between
Poland and Italy, this method of treatment was gaining popularity. Trips
to foreign health resorts for therapeutic purposes was observed on an
increasing scale[1]. However, the Polish State still did not have a welldeveloped infrastructure. There was also no common knowledge about
the locations of thermal springs or about the possibility of using speciﬁc
baths in treatment and health prophylaxis. It was not until the activity
of the Polish physician Wojciech Oczko and his work on thermal springs
occurring in the Polish State territory that changed the situation and
signiﬁcantly improved the knowledge in this ﬁeld.

Doctor Wojciech Oczko, the author of the work entitled “Cieplice”
Wojciech Oczko (1537-1599) was a doctor of medicine and philosophy. He
had a thorough medical education. He studied at universities in Cracow,
Padua and Bologna. He also travelled around France and Spain. He
achieved such a high level of education thanks to the ﬁnancial support
from the Warsaw Chapter of which his brother was a member. After
graduation, he moved to Warsaw where he served medical assistance to
the members of the Warsaw Chapter. He also treated patients free of charge
in the St. Martin’s Hospital in Warsaw. He quickly gained recognition as a
physician. Soon he began to treat King Sigismund Augustus and became a
doctor to the Cracow bishop Franciszek Krasiński. He was appointed court
physician at the court of King Stefan Batory, and then King Sigismund
III Vasa. Although he devoted his time to treating the sick, he also wrote
medical dissertations[2].
His knowledge of Greek and Latin allowed him to deepen his knowledge.
He knew the works of ancient scientists and referred to their methods of
treatment. In his medical practice and in his works he used the achievements
of Galen, Pliny, Avicenna, Strabo, Aetius of Amida, Alexander of Tralles.
1 H. Kowalenko, Wyjazdy do uzdrowisk w XVI i XVII wieku, „Balneologia Polska” 1970, vol. 15, no 1-2,
p. 132.
2 A. Sołtan, Oczko Wojciech, [in:] Polski Słownik Biograﬁczny, ed. W. Konopczyński et al., vol. 23,
Kraków: Polska Akademia Nauk 1978, pp. 526-528; R.S. Bugaj, Prace balneologiczne lekarzy polskich
wieku odrodzenia, „Studia z Dziejów Nauki Polskiej” 1955, vol. 4, p. 82.
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Geographical horizon of the author
During his journey through Western Europe, Wojciech Oczko encountered
hydrotherapy. However, the creation and publication of “Cieplice” in 1578
is directly connected with the mission for which he was appointed by King
Stefan Batory. The ruler ordered his physician to examine thermal waters
in Szkło and Jaworowo near Lviv (present Ukraine). There were springs
in these places, but there was no appropriate land use, and the knowledge
about healing properties of these baths was scarce. Oczko examined these
places himself and he pointed out the need to secure these water intakes
and use them for medicinal purposes[3].
He used his good knowledge of geography. He did not limit himself
to listing Polish rivers and discussing Polish thermal baths, but knew
about the existence of health resorts and medicinal waters in Western
Europe, Asia, Africa and even South America. He was aware of European
rivers like the Danube and the Rhine; and Asian rivers, among them the
Euphrates; the Nile, ﬂowing in Africa; and in South America, the Maranon
in Peru and the Rio de la Plata in Argentina and Uruguay[4]. Particularly
noteworthy is the information on the last two rivers. It testiﬁes to the
wide geographical horizon of Wojciech Oczko, who did not visit the
discovered lands, but had knowledge of geographical conditions. This
proves that the Polish State was not isolated from the problems faced by
the European powers in the 16th century. We do not know where Oczko
got his knowledge about these rivers from. Whether he had contacts with
Polish or foreign diplomats who provided him with information about
the lands discovered and conquered in South America. Perhaps he found
some work about these lands.
Not all of the geographical information he included was correct. For
instance, he misrepresented the fact that 25 thousand rivers and streams
ﬂow through Portugal[5]. It is diﬃcult to ﬁnd out where he got such data
from, and what is more, diﬃcult to verify. He had a better understanding
of the rivers located – as he put it – in the “Tatar ﬁelds”, i.e. the Don, the
Volga, the Oka[6]. He knew warm springs in Rome, Viterbo, Siena, Bologna,
Naples, Padua, Lucca in Italy. He was aware of the existence of baths in
3 W. Oczko, Cieplice, 1578, reprinted by E. Klinek, Warszawa 1881 (together with Przymiot), pp. 479484; A. Sołtan, op. cit., p. 527.
4 W. Oczko, op. cit., p. 491.
5 Ibidem, p. 491
6 Ibidem.
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Baden-Baden, France, Germany, Switzerland and the Czech Republic, in
Silesia, and of hot springs in Hungary which are compared to purgatory[7].

Concepts of the author on the ways of creating mineral waters
In his work he also included ideas on the formation of waters with therapeutic
properties. He assumed that such waters ﬂowed out of the ground through
water veins[8]. He even claimed that in winter hot springs have a higher
temperature than in summer, which was supposed to be related to the
nature of the earth[9]. Oczko also presented a theory about the birth of waters
of various properties in the ground. The ﬁre inside the earth was supposed
to heat water and burn various metals that changed the characteristics of
the water ﬂowing to the surface. Alum (potassium-aluminium sulphate),
sulphur, copperas (copper sulphate, commonly known as “copper water”),
lime, ash, kerosene, other minerals – were to be combined with water inside
the earth, creating hot springs with speciﬁc therapeutic properties[10]. He
distinguished between several types of baths: hot, cold, sulphate, salty, with
gold, silver, iron, copper, calcium, lead[11].
He denied the formation of medicinal waters from rainfall[12]. He did
not value rain water and assumed that it was not useable in the healing
process. He described situations when a piece of wood left in water coated
with a stone deposit, forming a hard layer over time. The waters ﬂowing
in Lipowiec, Strzemeszno, Lviv and in England were supposed to have
such properties[13]. The water must have contained a lot of calcium in its
composition, which was then deposited on the wooden elements. Oczko
went further in his presumptions, being convinced of the existence of rivers
from which the water, ﬂowing out, hardens to such an extent that it turns
into stone[14].
He wrote extensively about the nature of salt water, which was found
near salt mines in Bochnia and Wieliczka. The same thing happened in
7 Ibidem, p. 485, 495, 497.
8 Ibidem, p. 492.
9 Ibidem, p. 493.
10 Ibidem, p. 487, 489-490; H. Kowalenko, Geneza dzieła J. B. Denis, „Balneologia Polska” 1974, vol.
19, no 2, p. 19.
11 W. Oczko, op. cit., p. 486, 490.
12 Ibidem, p. 491.
13 Ibidem, pp. 492-493.
14 Ibidem, p. 492.
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Podolia region near the Dnieper River where water was ﬂowing out of
the ground, which turned into salt as it congealed[15]. He described waters
in Lubowla, which are “salty, acidic, stinky”[16].
According to Wojciech Oczko, there was to be a pond near Geneva in
which water rose after a stone was thrown into it. He also wrote about
waters that appeared periodically (e.g. only in winter or every few years),
and then disappeared, dried up. The lake in Bełz Starosty, in Chełmno
County in Poland, was supposed to have such properties. In Cantabria,
in northern Spain, three springs were to ﬂow nearby, which periodically
disappeared and then appeared again[17]. All these examples prove rather
thorough knowledge of Wojciech Oczko, his knowledge of geography,
humanistic interests, reading, as well as acquiring current information
about the discoveries of new lands.

Characteristics of mineral waters
Wojciech Oczko was aware of the fact that water has various properties.
He knew that not all of them had medicinal properties and therefore he
warned against the unwise use of baths. He gave examples of springs
that were not far from each other, but having completely diﬀerent
characteristics and properties. He knew about the existence of springs
near Sena in the vicinity of Avignon where both, hot and cold springs
with a predominance of diﬀerent minerals spurted from the earth[18].
Referring to Vitruvius, he mentioned the lake in Thrace, after drinking
its water people lost their lives. He wrote about a well with poisoned
water. Relying on Seneca’s opinion, he mentioned Cychros – the spring
in Arcadia, lake in Lidea called Nimph, which water was poisonous
to people and harmless to the ﬁsh living in it. In Germany, there was
to be water in Heilpogan that was harmful to animals and harmless to
humans. Then he wrote about the river Ochra, which ﬂows from the
mountain Rameberg, the water from this river poisoned ﬁsh. The river in
the Sale was supposed to have similar properties, as it fell into the lake
and poisoned the local ﬁsh[19].

15 Ibidem, p. 493.
16 Ibidem, p. 492.
17 Ibidem, pp. 494-495.
18 Ibidem, p. 486.
19 Ibid.
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Ailments that, according to Oczko, could be treated with water
Oczko had a thorough knowledge of the possibilities and methods of
using spring waters to treat various types of ailments. He claimed that
it was diﬃcult to list all the diseases that could be cured by means of hot
springs[20]. These will include various skin ailments, joint and muscle pains,
upper respiratory tract, ear disorder, eyes, gums, teeth, digestive system
ailments, urinary system (problems with urination), kidneys (stones),
haemorrhoids, reproductive system (discharges, tumors, improvement of
fertility, protection against miscarriage), headaches, nerve paralysis.
He knew what types of water are useful with speciﬁc ailments. It seems
that he most appreciated the universality and suitability of sulphur waters
which could be found in many places in Poland. According Wojciech
Oczko, sulphur water has warming and laxative eﬀects, softening tumors
and removing stones from the body[21]. He recommended some caution
when it comes to internal bleeding. However, he already recommended
treatment of tumors with sulphur water, even when other therapeutic
methods failed[22]. He saw less use for limestone waters and even advised
against treatment with them.
He claimed that the water treatment cleanses the veins, strengthens
the liver, intestines, excretory system, kidneys and lungs, cleans the
whole body from toxins and stones[23]. Baths in hot springs supported
the treatment of joints, lungs, digestive system, kidneys and the genital
system[24]. He presented views on the eﬀectiveness of treatment with the
use of curative waters to alleviate syphilis symptoms. He pointed out
the beneﬁts of such procedures, but also warned about the possibility of
adverse consequences[25].
It should be borne in mind that Oczko wrote his work at a time when in
Western Europe there was a strong belief in the harmfulness of bathing in
public baths. These procedures were linked with a higher susceptibility to
20 Ibidem, p. 515; P. Kowolik, Wojciech Oczko - lekarz polskiego odrodzenia i jego koncepcje,
„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, R. 2014, vol. 61, no 3, p. 12.
21 W. Oczko, op. cit., p. 514, 517-518, 528.
22 Ibidem, p. 514.
23 Ibidem, p. 513.
24 Ibidem, p. 518.
25 Ibidem, p. 514; Słownik polszczyzny XVI wieku, ed. M. R. Mayenowa, ed. com. of J. Bartmiński
et al., ed. of vol. K. Wilczewska, vol. 23, Warszawa: Wydawnictwo Instytut Badań Literackich Polskiej
Akademii Nauk 1995, p. 381-382.
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bubonic plagues. It was believed that after contact with warm water the
skin becomes porous and causes the penetration of harmful substances into
the body. According to this theory, the bath was supposed to contribute to
depriving the body of the protective layer. It caused disorders in the proper
functioning of the organism – its weakening, exposure to penetration of
infectious diseases and deprivation of ﬂuids beneﬁcial to health. Apart
from these obvious dangers, there were also reports of pregnancies, which
were supposed to result from taking a bath in water with the remains of
male semen[26].
In a certain manner, to counter these views there also were opinions that
the bathing is an opportunity to improve the patient’s health condition.
These concepts took advantage of the conviction that the warmed up skin
can be used to transfer various types of beneﬁcial substances inside the
body. In this way, warm bath was to contribute to the penetration of water,
which was believed to dissolve stones and sand[27].

The course and organization of therapeutic treatments

Oczko propagated various methods of treatment with the use of mineral
water and mineral mud. Patients were to be treated by baths, showers,
compresses and internal use. He described the appearance of health resorts
in Western Europe at that time, where healing procedures were taken.
He drew attention to the fact that more and more magniﬁcent palaces
were built abroad, and everything was aimed at improving not only
the patient’s state of health, but also his general well-being and mental
condition. This was to be achieved by means of sophisticated interior
design and accessories – reﬁned in that time – such as fragrant perfumes,
medicinal vodkas, ointments, comfortable beds and special bath rooms[28].
Oczko strived to interest Poles in the properties of Polish thermal baths,
which he considered to be more valuable than European waters. He
demanded to disseminate information about their therapeutic properties
among patients. Thus he wished to point out that patients do not have to
travel to Western Europe for medicinal purposes, as they can be treated in
26 G. Vigarello, Historia czystości i brudu. Higiena ciała od czasów średniowiecza, [Original title: Le
propre et le sale: L’hygiène du corps depuis le Moyen Age], translation by B. Szwarcman-Czarnota,
Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2012, pp. 14-18.
27 Ibidem.
28 W. Oczko, op. cit., p. 508; M. Mazur, O leczeniu farmakologicznym w uzdrowiskach zalecanym przez
Wojciecha Oczkę w XVI w., „Wiadomości Uzdrowiskowe” 1958, vol. 3, no 4, p. 47-53.
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their own country. However, in order to be able to practice the treatment
with mineral water, it was necessary to provide a suitable accommodation
and medical facilities ﬁrst[29].
The author had extensive medical knowledge of anatomy and dietetics. The
advice in Dr. Oczko’s work was very detailed. He was aware of the concept of
acclimatisation to a new climate and living conditions in practice. Among his
numerous recommendations was that the patient should rest for a day or two
after arrival, preferably in the open air, before starting a water treatment[30]. In
the discussed work there is also a thread referring to the inﬂuence of climate
on human health and the eﬀect of treatment. Oczko was in line with the trend
identifying connection between the climate in which people live and their
state of health. This theory is attributed to Hippocrates, who had observed
this relationship. Among Polish scholars of the 16th century, this element was
also noticed by Maciej from Miechów and Jan Innocenty Petrycy[31].
He meticulously measured the time that should be spent in sulphur baths
– the length of one bathing procedure, the number of daily treatments, the
duration of the entire treatment[32]. For example, the treatment consisting
in pouring water over the head was ordered to apply over a dozen days or
more, increasing the duration of the treatment every day, and then reducing
it starting from the second half of the therapy[33]. Pouring water on head was
to last an hour on average, like rinsing in water and sitting in water as well[34].
He also did not forget about the recommendations on how to proceed during
the procedure. He warned against falling asleep when taking a healing bath. He
ordered to follow a strict diet and pay attention to regular bowel movements.
He warned against overloaded abdomen so that patient would not prone to
sleep. It could be also learned how such a treatment was organised. Usually
29 H. Kowalenko, op. cit., p. 135; Eadem, Lecznictwo uzdrowiskowe w świetle poglądów Wojciecha
Oczki, „Wiadomości Uzdrowiskowe” 1956, vol. 1, no 1, s. 52-57.
30 W. Oczko, op. cit., p. 519.
31 H. Kowalenko, Myśl biometeorologiczna w XVI w. , „Balneologia Polska” 1973, vol. 18, no 4, pp.
545-548; H. Suchowierski, Rozpoznanie i leczenie chorób wenerycznych według «Przymiotu» Wojciecha
Oczki (1581), „Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Medycyny i Nauk MatematycznoPrzyrodniczych”, vol. 4, no 1, Kraków 1952, pp. 45-46.
32 W. Oczko, op. cit., s. CV.
33 Ibidem, p. 505.
34 Ibidem, p. 507.
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people undergoing medical procedures came for treatment in the company
of servants. In addition to serving the master, they also had to entertain him
with a conversation to prevent him from falling asleep. It was important to
choose an appropriate conversation topic so as not to upset the patient[35].
He determined precisely the months in which it is best to start a water
treatment, hoping for its optimal eﬀectiveness. It was May and June, when
the body was so warmed up that it absorbed sulphur water well, which
eﬀectively stimulated the excretion of harmful deposits. He did not deny
the reasonableness of undertaking treatment in other months, e.g. in July
or August, or for a change in winter. He opposed thus claims of Fallopio, a
student of Versalius, who in the sixteenth century took the view that it was
necessary to give up this therapy in winter. However, he thought that the best
time to take the treatment was spring and autumn. Unlike other scientists,
Oczko did not advise against treatment with baths in the leap year. He claimed
that this speciﬁc year, in which – according to popular opinion – everything
in nature functions worse and even the hot springs are less helpful, does not
aﬀect the eﬀectiveness of water inﬂuence on the human organism. However,
he saw a correlation between the type of water that gushes from springs and
earthquakes[36].
Oczko was outraged at the fact that patients consumed exquisite dishes and
lavish alcohol during therapeutic trips which was not conducive to health,
but only aggravated the disease. This is how he explained the ineﬀectiveness
of some of the therapies. He warned against an unhygienic lifestyle that
could lead to sudden death[37]. Interestingly, he warned against drinking large
amounts of beer or wine during a water treatment, as the Germans used to
do. At the same time, he recommended drinking water with sugar, claiming
that it cleanses the stomach, has a diuretic and laxative eﬀect and can replace
herbal syrup[38]. A handful of sugar was to be added to a portion of water
in order to increase its purgative, i.e. laxative properties. Instead of sugar,
a spoon or two of honey could be added. Those who couldn’t aﬀord such
ingredients of the treatment could add salt as a last resort[39].

35 Ibidem p. 507; H. Kowalenko, Wyjazdy do uzdrowisk, p. 131.
36 W. Oczko, op. cit., pp. 512, 523-525; H. Suchowierski, op. cit., p. 46.
37 W. Oczko, op. cit., p. 508; L. Nowak, Wychowanie ﬁzyczne w koncepcjach humanistów polskiego
odrodzenia, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WSPiA 2009, p. 51-55; H. Suchowierski, op. cit., p. 46.
38 W. Oczko, op. cit. , p. 508, 522.
39 Ibidem, p. 510.
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Although his knowledge of antiseptics was not impressive at the time, he
stressed the importance of maintaining cleanliness during the procedures.
First of all, hygiene should include water used for treatments. Even the one
with the admixture of rainwater was considered to be not very clean[40].
Strictly deﬁned procedures were to be followed for bathing in a bathtub.
The water was to be heated to a suitable temperature so that steam
would rise from it, treated as a medicinal material equally with water.
However, the patient should not immediately immerse himself in it all
at once, but do it gradually – ﬁrst stand up, then sit down, then cover
his sides, and only after half an hour he should wet himself all to the
neck[41]. The author of “Cieplice” also paid attention to the conditions in
which the bath was to take place. The basic principle was to maintain
silence in order to suppress emotions and create a good ambience for
resting[42]. Another was to determine the right time of day for bathing.
The water was supposed to be fresh, taken straight from the spring at
sunrise. Therefore, the patient was required to appear for the procedure
early in the morning, immediately after waking up and getting up from
bed, preferably even with sunrise, or even a little earlier. As part of the
preparatory activities for the procedure, the patient was to warm up the
body by himself through rubbing the body and walking and lubricating
with warming agents. Just like in the case of pouring water on his head,
he ordered to use the toilet before taking a bath[43].
The staﬀ had to make sure that the water to be used for bathing had
the right temperature, heat the next portions of water and add it when
the water in the bath becomes cool. In order not to overﬁll the bathtub
the cooled water was poured out from the bottom at the same time and
ﬂowed into a special gutter or trough[44].
It should be stressed that Oczko did not uncritically copy the ﬁndings of
his predecessors, but proclaimed his own opinions on water treatments.
40 Ibidem, p. 519.
41 Ibidem, pp. 519-520.
42 Ibidem, p. 519.
43 In a situation when the body itself was not able to pass the stool, the patient had to be helped by a
suppository or an enema. Oczko gave several tips how to prepare suppositories with laxative properties,
e.g. from beetroot coated with honey and lard. The enemas were to be prepared with the admixture of, for
example, plum or capon soup, honey, a tablespoon of olive oil and a pinch of salt. An aloe or rhubarb pills
could also be taken the day before during dinner. - Ibidem, pp. 519-520. Similar recommendations were
given to patients with syphilis. - H. Suchowierski, op. cit., pp. 47-48.
44 W. Oczko, op. cit., p. 520.
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For example, while Fallopio claimed that the treatment with thermal water
is suitable for treating sick children, Wojciech Oczko took the position
that in our country underage children are treated in a diﬀerent way and
that the treatment with sulphur water, which has a strong impact on the
entire body, should not be conducted. Carefulness was also required
in the treatment of elderly people, in whom phlegm was predominant.
Similarly, he recommended caution in the treatment of women. Although
he coarsely said that some of them overtake men in drinking, he generally
considered female treatment to be one of the more diﬃcult challenges[45].

Conclusion
The author of “Cieplice” clearly deﬁned the function of mineral waters.
First of all, they were used to keep the body clean, and secondly, they
were used to carry out therapeutic treatments[46]. According to Oczko,
not only the water itself, but also people with unique properties were
able to cure[47]. The Doctor presented an interesting attitude about the
role that everyone’s contribution to maintaining their own health.
He assumed that the most important thing in the treatment process
was self-observation. Awareness of what things harm and what make
a particular person feels good was the basis for taking appropriate
action consisting in eliminating harmful products from the diet and
introducing the ones that have a beneﬁcial eﬀect on the body. He made
it clear that the doctor had a limited ability to diagnose the patient’s
state of health until he or she ﬁrst reported his or her health problems[48].
In addition, the physician can only determine the patient’s state of
health after an eye examination. Despite the fact that Oczko provided
detailed information on the duration of individual treatments, he also
stated that he was unable to determine how long the treatments and
the entire treatment should last without the knowledge of a speciﬁc
clinical case[49].
45 Ibidem, s. 513. It is worth mentioning that the ﬁrst empirical experiments were conducted on animals,
which in practice meant that the reaction and state of health of the animals was observed and on this basis it was
determined whether the water has a therapeutic characteristic. - ibidem, p. 497.
46 Ibidem, p. 507.
47 He told an interesting story about King Louis who had the power to heal the sick. The treatment
ceremony took place once a year on St. Michael’s Day. Oczko was convinced that the story was true,
arguing that even Muslims do not deny the miraculous qualities of the King of France. - ibidem, p. 515.
48 Ibidem, p. 517.
49 Ibidem, p. 520.
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The subject matter of the work proves that the author, apart from
theoretical medical competence, possessed empirical knowledge.
The ﬁrst one he acquired during his medical studies and scientiﬁc
peregrinations, as well as while reading works by ancient authors.
He was able to combine theoretical ﬁndings with practical ones. That
way, his work could be used as a textbook. The work reﬂects the
medical knowledge of the time on the reasonableness of introducing
hydrotherapy into therapeutic practice. It is an important contribution
to the research on Polish medical culture of the sixteenth century.
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HEALTH RESORT MUNICIPALITIES IN POLAND AS
AN EXAMPLE OF COMMUNES WITH SPECIAL LEGAL
STATUS
Elżbieta A. Maj*
Gminy Uzdrowiskowe w Polsce Jako Przykład Gmin o Specjalnym
Statusie Prawnym
Streszczenie
Geneza uzdrowisk w Polsce posiada długą tradycję historyczną. W ujęciu
publicznoprawnym sięga czasów odrodzenia państwowości po I wojnie światowej.
Pomimo zmian ustrojowych zachodzących w Polsce w XX wieku, rola uzdrowisk
nigdy nie traciła na społecznym znaczeniu. Obecnie uzdrowiska to gminy o tzw.
specjalnym statusie prawnym. Ich szczególny charakter – poza swoistą nazwą wiąże się z koniecznością spełnienia normatywnie określonych wymogów. Ustawa
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w poczet warunków
koniecznych do nadania gminie statusu uzdrowiska, przyjęła kryteria przyrodnicze
(naturalne surowce lecznicze), klimatyczne, środowiskowe oraz infrastrukturalne.
Gminy uzdrowiskowe w Polsce realizują także dodatkowy, obligatoryjny zakres
zadań publicznych, wyodrębniają dodatkowe organy oraz podlegają pod dualny
nadzór administracyjny - gminny i uzdrowiskowy. Ceną za dodatkowe obciążenia
ustrojowe oraz ograniczenia urbanistyczne są preferencyjne warunki wsparcia ze
strony państwa.

Introduction

Even though the tradition of health resorts in Poland reaches the Middle
Ages in principle, their legal dimension was barely existent then. The
ﬁrst public law regulations date back to the 19th c. However, due to the
* Dr., Institute of Law, Administration and Economics, Faculty of Political Science, Pedagogical
University of Cracow-POLAND
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geopolitical situation of Poland at that time, these were the legal regulations
of the partitioning states, which – except for the Galician system – typically
marginalized the signiﬁcance of Polish health resorts.[1]
Consequently, the Polish legal system pertaining to health resorts can be
discussed not earlier than from the times of the statehood rebirth after
the First World War.[2] Thus, what was the legal system of health resorts
speciﬁed by the regulations at that time? How did the consecutive system
transformation stages in the 20th c. Poland contribute to the evolution of
Polish health resorts? Finally, what is the meaning of the notion of a health
resort as a commune with the special legal status? The aforementioned
questions can be answered on the basis of a normative analysis, the
framework of which is delineated by the Polish legal achievements since
the statehood rebirth in 1918 until the present time.

The period after the restoration of Poland’s sovereignty – the
Second Polish Republic
The ﬁrst public law regulating the health resort issues was the Act of 23
March 1922 on health resorts[3] amended by the Act of 28 July 1922 on
supplementing the Act of 23 March 1922 on health resorts.[4] In accordance
with the laws binding at that time, health resorts were the localities which
had the so-called thermal or curative springs, named watering places.
Climatic and seaside resorts could have the status of health resorts, as
well. Zakopane health resort and Inowrocław spa had a special public
utility character (status) granted by a legal act. As a general rule, the
public utility character determining the health resort status was granted
by an order of the Council of Ministers issued at a motion of the Minister
of Public Health and submitted for approval to the State Council for
Health Resorts. A resort could be granted the public utility character –
nowadays called status – on condition that it had springs of conﬁrmed
curative properties and suﬃcient inﬂow of curative water, special climatic
or bathing conditions, and no obstacles to provision of indispensable
1 A. Gromelska, Uzdrowiska polskie i czeskie okresu transformacji w latach 1989-2013, Kraków
2015, p. 34.
2 Cf. E. Rydz, Świnoujście jako centrum lecznictwa uzdrowiskowego w regionie
zachodniopomorskim, [in:] Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich
uzdrowisk, E. Rydz (ed.), Słupsk 2012, pp. 84-85.
3 Journal of Laws of 1922, No. 31, item 54.
4 Journal of Laws of 1922, No. 67, item 605.
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sanitary facilities. Another requirement was proper infrastructure which
comprised: facilities providing access to drinking water (at an appropriate
level), sewage system for removal of waste and garbage, isolation wards
for patients suﬀering from contagious diseases and nursing services for
them, disinfection equipment and a funeral home.
Health resorts of the public utility character enjoyed special support of
the state. They received grants from the State Treasury for establishment
and maintenance of health care facilities,[5] and during the spa season were
exempted from quartering and requisition duties.
In the systemic context, a qualiﬁed health resort was obliged to have
its own statute and a regulatory building development plan (later: land
development plan). The statute was granted by the Minister of Public
Health, after consultation with the State Council for Health Resorts. The
statute speciﬁed the borders of a health resort which overlapped with the
borders of an administrative entity – a commune or a district, the borders of
protected zones (sanitary or mining), as well as organization of the so-called
health resort committee. Such a committee,[6] including a spa committee
in watering places, a bathing committee in seaside resorts and a climatic
committee in other resorts, managed the resort’s aﬀairs.[7] The committee
administered the so-called curative fund,[8] as well as the assets arising from
this fund and a pool of grants received from other communes and from the
government. Furthermore, the committee decided on health resort fees and
taxes (in government health resorts they were determined by the Minister
of Public Health) contributing to the abovementioned curative fund. Other
responsibilities of the committee included: administration of hospitals and
so-called humanitarian institutions, isolation wards, sewage and sanitation
systems and waterworks. The committee’s regulatory activities comprised:
issuing opinions, regulations, orders and decisions pertaining to sanitary
5 Individual rules of providing assistance were established by the Minister of Public Health, the Minister
of Treasury and the Minister of Public Works, pursuant to Article 8 of the Act.
6 The Act of 28 July 1922 on supplementing the Act of 23 March 1922 on health resorts authorized the
Minister of Public Health to set up temporary committees, as well.
7 In towns and seaside resorts the committee’s responsibilities could be entrusted to municipal authorities
(heads of communes, town mayors) on condition that separate departments were formed.
8 Pursuant to Article 40 of the Act, a curative fund, having a legal personality, was ﬁnanced from health
resort taxes, charges imposed on trade and industrial enterprises located within the resort area, charges
on shows, parties and concerts, fees for renting accommodation to patients, fees for using equipment
ﬁnanced from this fund, ﬁnes imposed pursuant to the Act, voluntary contributions and bequests, beneﬁts
(donations) of the State Treasury or of the local government, income from the fund’s property and capital,
and other fees established by the health resort committee.
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issues. Furthermore, the committee issued construction regulations and
prepared a building development plan which contained a programme of
the health resort’s regulation, extension and development (improvement
of its appearance).[9] Moreover, within the framework of its approved
statute, the committee could be entrusted with the tasks of local or state
authorities. In general, the committee’s members were the people speciﬁed
in the health resort’s statute. However, the Act enumerated a number of
individuals who were supposed to be the committee’s members, including:
the head of a government health resort, the administrative plenipotentiary
or the resort’s owner in private resorts, the head of the commune (the
mayor of the town), one delegate of the municipal or communal council (2
delegates in communes with more than 3000 inhabitants, and 3 delegates in
communes of over 8000 inhabitants), a doctor working in the health resort,
a delegate of villa owners and of enterprises providing accommodation to
patients, a delegate of a registered association of doctors practising in the
health resort, a delegate of a registered association supporting the resort’s
development or a delegate of a tourist/sightseeing society. Furthermore, a
representative of district authorities, a district physician, experts appointed
by the committee, and the so-called government technical forces could
participate in an advisory capacity in the committee’s meeting sessions.
The committee’s executive branch carried out the committee’s orders and
supervised their execution, collected the above-mentioned health resort
fees and taxes and exempted from them in individual cases, imposed
ﬁnancial penalties (up to 10,000 marks), administered hospitals, as well
as sanitary, research and humanitarian institutions, kept health resort
statistics, and prepared a draft yearly budget of the committee.
The Regulation (with the force of a law) of the President of the Polish
Republic of 22 March 1928 amending the Act on health resorts introduced
considerable changes, mostly of the systemic character.[10] First of all, as a
result of the dissolution of the Ministry of Public Health, it was necessary
to specify the legal provisions in view of the new division of powers,
because health resorts issues become the competence of the Minister of
the Interior. Article 1 item 22 of the Regulation provides that all phrases
in the Act: “Minister (Ministry) of Public Health […] are replaced with the
Minister of the Interior.” Hence, a health resort was granted the public
9 The building development plan was conﬁrmed by the Minister of Public Works and the Minister of
Public Health.
10 Journal of Laws of 1928, No. 36, item 331.
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utility character at a motion of the Minister of the Interior, but still in the
form of an order issued by the Council of Ministers. Furthermore, the
President’s Regulation introduced an institution of a temporary statute
granted by the head of a province (the statue of a health resort was still
granted by the minister). The amendments pertaining to the health resort
committee sanctioned the number of members (ﬁve) and the supposed
composition of the committee. Even though the appointment of particular
members was still autonomically speciﬁed by the statute, the Regulation
stipulated that the head of the institution in the State Treasury’s health
resort or the owner (leaseholder) of a private health resort should be the
committee’s members. Moreover, in the former type of a health resort, the
committee should include: one member appointed by the President of the
Tax Chamber, at least one representative of a commune/communes where
the health resort was located, and – obligatorily – a local doctor. Approval
of health resort taxes and fees was included in the committee’s tasks, but
health resort taxes could be collected only in resorts with the public utility
status. However, holiday resorts, especially at the seaside, could obtain
such a permit from the Minister of the Interior, issued at a motion of the
head of the province and upon a resolution of the provincial department.
Due to the lack of a curative fund in such communes, income was allocated
for improvement of sanitary conditions.[11]

The communist period – People’s Republic of Poland
The period of the Second World War was the time of stagnation in health
resorts and adaptation of their infrastructure for the medical needs of the
occupying army. On the other hand, the centralist trends in the post-war
Poland led to the major systemic changes. The Act of 1922 was still in force,
but its provisions were becoming less and less adjusted to the changing
political and administrative system. In accordance with the Regulation
of the Minister of Health of 26 June 1947 on the establishment of a state
enterprise called “Polish Health Resorts”[12] a state-owned enterprise was
created which administered all spas and health resorts which were the
state’s property. A year later, the Act of 28 October 1948 on public health
care institutions and planned economy in health care[13] nationalized all
health resorts which became the property of the general public since then.[14]
11 The Regulation of 1928 repealed the amending Act of 28 July 1922.
12 The Polish Monitor of 1947, No. 136, item 846.
13 Journal of Laws of the Republic of Poland of 1948, No. 55, item 434, as amended.
14 A. Gromelska, op. cit., p. 38.
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The system was comprehensively reformed and uniﬁed in 1967. The Act of
17 June 1966 on health resorts and spa treatment[15] veriﬁed the previous
rules of health resorts’ operation and adjusted them to the centralized
communist regime.
As far as systemic issues are concerned, the Council of Ministers still
granted or recognized the status of a health resort of a town, a commune
or its part.[16] A condition was natural, climatic and landscape properties
(climate therapy). Curative natural resources were also important, e.g.
medicinal water and gas, peloids (balneotherapy), or curative properties
of sea (thalassotherapy). Other environmental factors with the beneﬁcial
inﬂuence on prevention and treatment were also taken into consideration.
Probably in connection with the provisions of the Constitution of 1952,[17]
leisure and tourism activities were included in the catalogue of goals of
the health resort system, along with the development of medical services.
Spa treatment facilities were speciﬁed in more detail. They comprised:
pump rooms and bottling plants of medicinal waters, swimming pools and
beaches used for curative purposes, resting areas and solaria. The statute
was still the act determining the operation within a given health resort. The
statute speciﬁed e.g. the borders of the health resort, spa protection zones
and the scope of actions which could be undertaken in the area of the health
resort, in view of the need to provide relevant environmental protection.
The statute was no longer enacted by the ministerial institutions, but by
the national councils of provinces, after obtaining a conﬁrmation (consent)
of the Minister of Health and Social Welfare.[18] The statute speciﬁed also
the curative properties of the natural environment, types of preventive
or treatment services oﬀered in health care institutions of a given health
resort, and essential sanitary conditions.[19] The tasks of national councils
operating in the localities with the health resort status included: acting for
the development of the local economy with respect to health care, leisure
and tourist needs, as well as monitoring the condition of curative natural
15 Journal of Laws of 1966, No. 23, item 150, as amended.
16 The borders of a health resort which was a town, an estate or a district were the administrative borders
of this entity.
17 The Constitution of the People’s Republic of Poland of 22 July 1952, Journal of Laws of 1952, No.
33, item 232.
18 The Supreme Council for Health Resorts and Workers’ Holidays operated at the Minister of Health
and Social Welfare.
19 A draft statute was consulted not only with the Minister of Health and Social Welfare but also with
the Minister of Physical Culture and Tourism, and with other ministers responsible for management of a
health resort area.
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resources. Generally speaking, the national councils fulﬁlled the needs of
patients, holiday-makers and tourists with regard to municipal facilities,
culture and services. Permanent health resort committees, called now health
resort and holiday committees, were still functioning (they were appointed
by the national councils of health resorts). Along with the committee, the
chief physician of the health resort, as an organ of the presidium of the
health resort’s national council, became an entity designated to fulﬁl the
resort’s tasks. The chief physician was appointed by the Minister of Health
and Welfare, after consultation with the national council of the province.
The chief physician monitored the level of services provided by the health
care institutions in the resort, the correct functioning of treatment facilities,
as well as the protection of natural conditions and proper shaping of
environmental factors. Health resorts were still authorized to collect health
resort fees, the allocation of which was statutorily connected with shaping
of environmental factors. Income from health resort fees was allocated
particularly for order, hygiene, aesthetics and fulﬁlment of cultural needs.

The democratic period – the Third Polish Republic
As a result of the system changes after 1989 it was possible to abolish the
state monopoly on health care, functioning since 1948, and to develop free
market activity in the health resort sphere. However, there was again a
serious discord between the legal guidelines (from 1966) and the reformed
system. The changes were initiated on the basis of the Act of 30 August
1991 on health care institutions.[20] During the further systemic and political
evolution, health resort services received their ﬁnal shape as a result of the
entry into force of the Act of 28 July 2005 on spa treatment, health resorts and
areas of spa protection as well as health resort municipalities.[21]
According to the approach adopted nowadays, a health resort is an area
designated for the purpose of using and protecting the natural curative
resources located therein, where health resort treatment is provided.[22]
20 Journal of Laws of 1991, No. 91, item 408, as amended.
21 Journal of Laws of 2017, item 1056.
22 Nowadays, health resort treatment is coupled with the provision of health care services in the area of spa
treatment, rehabilitation and physiotherapy. It can be administered either in health resorts or outside them
– in hospitals and sanatoria located in converted underground excavation areas. Certainly, the principle is
to provide health care services on the basis of natural conditions, such as: natural curative and climatic
resources, including thalassotherapy and subterraneotherapy, and medicinal properties of microclimate.
Cf. D. Walkiewicz, A. Kulawik, Uniejów jako potencjalne uzdrowisko w regionie łódzkim, [in:]
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, E. Rydz (ed.), Słupsk 2012,
p. 121.
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The natural curative resources are medicinal gases and minerals, including
medicinal water and peloids, the curative properties of which have been
legally conﬁrmed. Moreover, the atmospheric factors which contribute to
maintaining health, as well as to treatment or alleviation of the consequences
and symptoms of diseases play a signiﬁcant role in the functioning and
development of a health resort.
In the current legal system, in accordance with the subsidiarity principle,
a commune has a special role in implementation of public tasks aimed at
fulﬁlment of a community’s needs, including those related to health care.[23]
Nowadays, health resort communes are still regarded as the ones with the
so-called special legal status, along with the capital city.[24]
Thus, similarly as in the previous legal systems, a health resort commune is
a locality or its part with the special status of a health resort granted in the
administrative procedure. The Act enumerates the following sine qua non
requirements for granting the health resort status: having natural curative
resources coupled with climatic conditions of medicinal properties,
conﬁrmed legally. Moreover, proper infrastructure in the form of health
resort treatment institutions and facilities are necessary to obtain such a
status. Furthermore, the Act imposes strict requirements with respect to
environmental protection, including: water and sewage facilities, energy
infrastructure, public transport and waste management. The health
resort status,[25] granted by an order of the Prime Minister, speciﬁes the
health resort’s borders which overlap with the administrative borders of
communes, towns or their auxiliary entities.[26]
An indispensable element of a health resort policy is the statute as a local
law enacted by the commune’s council within 30 days from the entry into
force of the order granting the health resort status.
The statute of a health resort (as well as the statute of a spa protection zone)
regulates in detail the health resort’s name, borders, area and protection of
the medical function, including: forms and places where souvenirs, folk
23 Prawo administracyjne materialne, Z. Dunajewska et al. (ed.), Warszawa 2016, p. 277 et seq.,
cf. Prawo administracyjne materialne, Z. Dunajewska et al. (ed.), Warszawa 2014, p. 227 et seq.
24 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016, p. 237 et seq.
25 Apart from the health resort status, there is also the status of a spa protection zone in law, granted by
the Prime Minister, as well.
26 Pursuant to Article 5, section 1 of the Act of 8 March 1990 on local government – Journal of Laws of
2019, item 506, auxiliary entities of a commune are: villages, quarters, estates and others. A town
located in the area of a commune can also be an auxiliary entity.
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handicraft, regional products and other goods of the similar character
are sold, as well as forms and location of advertising boards and other
advertising facilities. Furthermore, the statute describes the natural
properties of curative and climatic resources. The Act contains a list of
health resort treatment institutions and facilities, and directions of medical
treatment[27] speciﬁed by the minister competent for health issues.
The special administrative system of a health resort commune is based on
e.g. duality of organs, similarly as in the previous health resort regimes.
In accordance with the local government law (the Act of 8 March 1990 on
local government), a commune’s organs are: the collegial legislative and
supervisory body in the form of the (municipal) commune’s council, and
the head of a commune (the mayor of a town or a city) as an executive
organ.
In a health resort commune, the commune’s council obligatorily sets up the
permanent health resort committee which is a consultative and advisory
body of the commune’s council in matters concerning the health resort and
the spa protection zone. The tasks of the health resort committee include,
in particular: giving opinions on a so-called draft environmental impact
report, statute of the health resort or of the spa protection zone, local land
development plans covering the areas included in the spa protection zone,
local environmental protection programmes and draft investment projects
of a commune pertaining to the health resort area and the spa protection
zone. Apart from the above-mentioned organs in a health resort commune
there is also the chief physician of the health resort, appointed by the
head of the province and ﬁnanced from the government’s funds. The
competence of the chief physician includes: cooperation with the specialist
health resort supervision bodies in a given province, local government
bodies and entities providing health care services, with special emphasis
on patients’ issues. Further tasks of the chief physician are: supervision and
coordination with respect to: health care services provision, appropriate
exploitation of natural curative resources and proper management of
medical staﬀ by health resort entities.
27 Nowadays, the following directions of medical treatment are offered in the Polish health resorts:
orthopaedic and trauma diseases, nervous system diseases, rheumatic diseases, cardiovascular diseases
and hypertension, peripheral vascular diseases, upper respiratory tract diseases, lower respiratory tract
diseases, digestive system diseases, diabetes, obesity, endocrine diseases, osteoporosis, skin diseases,
gynaecological diseases, kidney and urinary tract diseases, blood and haematopoietic system diseases,
diseases of eyes and ocular appendages.
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The above-mentioned specialist supervision of health resort services is
exercised by the head of the province with the chief physician of the health
resort, as well as by the minister competent for health issues. With respect
to health resort treatment administered in the institutions established by
the Minister of National Defence or the minister competent for the interior,
the supervision is exercised by these ministers respectively, in cooperation
with the minister competent for health issues.
In order to accomplish its tasks, a health resort commune is authorized to
collect a so-called health resort fee. Moreover, it receives grants from the
state budget for implementation of health resort tasks. A grant equals the
sum of income from health resort fees obtained in the year preceding the
grant payment.

Conclusion
The history of Polish health resorts considerably outstrips their legal
regulation. The beginnings of the legal regime of health resort operation
are connected with the restoration of Poland’s sovereignty after the First
World War. Regardless of the system transformation in the 20th c Poland, the
health resort policy has always been of interest to legislative bodies, both
democratic and communist.
Since 1922 until the present time, the operation of health resorts has been
based on their special legal status (character) granted by means of an order.
The special character of the legal regime of health resorts is expressed not
only in their characteristic names (spa, thermal water, watering place), but
most of all in duality of tasks (of the commune and of the health resort)
implemented by the commune’s organs and by the additionally appointed
special organs (health resort committees and physicians). Furthermore,
the distinct character of health resorts is manifested in their subordination
to the dual supervision: veriﬁcation according to the general rules and
special supervision of health resorts. The obvious disadvantages of health
resort communes include: urban planning constraints on the one hand and
infrastructural requirements on the other hand. However, in exchange for
these limitations and additional obligations, they can count on ﬁnancial
support from the State Treasury and are able to collect a special charge in
the form of a health resort fee (formerly: a health resort tax).
Certainly, health resort communes, which are subject to the special legal
regime, are struggling with many problems. Some of them result from
frequently inconsistent legal regulations at the border of the systemic and
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material issues (ﬁnancing of health resort treatment). Other troubles are
infrastructural demands and the imposed standardization in this sphere.
Without doubt, economization of health resorts’ functioning and still
insuﬃcient ﬁnancial means are problems, as well.[28]
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