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GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri
Kongre 28-30 Haziran 2016 tarihleri arasında İstanbul’da, Beyazıt’ta İstanbul 
Üniversitesi,Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Kongre Dili
Türkçe  İngilizce ve Almanca’dır 

Katılım Belgesi
Kongreye kayıt yaptıran katılımcılara kongre sırasında, kayıt masasından 
verilecektir. 

Slayt ve Teknik Olanaklar
Kongre süresince sunumlarda ekipman olarak barkovizyon, slayt makinesi, 
tepegöz ve video kullanım olanağı sağlanacaktır. Slaytlar sıra numarası 
verilerek, disketler sunum yapacak kişinin adı/soyadı yazılı olarak, en az iki 
oturum öncesinden görevlilere teslim edilmelidir.

İletişim: arinnamal@gmail.com

GENERAL INFORMATION

Congress’ Venue
Congress will be held at  Congress  and Cultural Center, Istanbul University at 
Beyazıt in İstanbul during June 28-30, 2016.

Official Languages
The official languages will be Turkish,English and German. 

Official Certificate of Attendance
Official certificate of attendance will be given to the congress’ delegates during 
congress.

Guide for Presentation
During the congress,projection, slide, overhead projector and video will be 
used. Slides should be numbered and presentations should be given to the 
officer before the session.

Contact Information: arinnamal@gmail.com



Değerli Katılımcılar,
İnsan sağlığını desteklemede ve hastalıkları tedavide, suyun iyileştirici gücü tarih boyunca 
bilinmekle birlikte, gittikçe daha iyi anlaşılmakta ve ilgi çekmektedir.
Sempozyum iki amaca sahiptir.
Birincisi Türkiye’de kaplıca tarihi hakkında henüz yetersiz olan araştırmaları teşvik etmek, ikincisi 
ise şifalı sular ve su ile tedavi hakkında kuvvetli geleneklere, önemli bir tarihe sahip Avrupa 
ülkelerinin bu konudaki araştırmalarını Türkiye’de tanıtmak.
Sempozyum Başkanları, bilim tarihi çalışmaları içinde kaplıca tarihi çalışmalarına özel bir yer 
veren Avrupalı ve Türk bilimadamlarının bu sempozyumda dostluk bağları geliştireceklerine ve 
bu sempozyumun bir seri halini alacağına inanarak, konuyla ilgilenen herkesi katılımcı olmaya 
içtenlikle davet etmektedirler.

Verehrte TeilnehmerInnen, 
Schon im Laufe der Geschichte war die Heilkraft des Wassers bei der Unterstützung der 
menschlichen Gesundheit und der Behandlung von Krankheiten bekannt, wird nun aber immer 
besser verstanden und ist von immer größerem Interesse. Dieses Kongress verfolgt einen doppelten 
Zweck. Zum einen sollen bislang unzureichende Studien zur Geschichte der Heilbäder inder 
Türkei gefördert werden, zum zweiten soll die Forschung von Wissenschatlernaus europäischen 
Ländern, die über eine lange Geschichte des Bäderwesens undeine reiche Tradition der Therapie 
mit Heilwässern verfügen; in der Türkei bekannt gemacht werden.
Als Kongressleiterinnen sind wir überzeugt davon, dass sich auf dieser Tagung freundschaftliche 
Bande zwischen türkischen und europäischen Wissenschaft lern, die im Rahmen ihrer 
wissenschaftshistorischen Arbeiten Studien zur Geschichte der Heilbäder eine besondere Stellung 
einräumen, entwickeln werden und dass eine Tagungsreihe daraus entstehen wird. Wir laden alle, 
die sich für das Thema interessieren, herzlich zur Teilnahme ein.

Dear Participants, 
Although the healing power of water in supporting human health and treating disease has 
been recognised throughout history, recent research has brought better understanding of the 
importance of the medium and is attracting more and more attention.The first is to encourage 
interest in further studies in the history of spas in Turkey itself, something which has been 
seriously neglected up until now and the second is to introduce to those people in Turkey who 
are interested in the subject the interest in the subject in European countries which also have a 
strong tradition and an important history relating to medicinal and therapeutic use of water.The 
Organisers of the Congress feel that including the study of the history of spas and medicinal waters 
into the general study of the history of science and medicine will develop and strengthen ties of 
friendship and interest. Our hope is that it will be just the first in a series on the subject and extend 
a hearty welcome to anybody who has an interest in any aspect of “Healing Waters”.

Prof. Dr. Arın Namal                                      Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir



PROGRAM-PROGRAMME

28 Haziran 2016 Salı -June 28,2016 Tuesday

9.30-.10.00       Kayıt-Registration

  SALON 1-HALL 1
10.00-10.15  Açılış Konuşmaları-Welcome and Opening Speeches
  
  Prof. Dr. Arın NAMAL
  President of the  Society of Medical Ethics, Law and History
  
  Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR
  Founder President of the  Society of Medical Ethics-, Law and   
  History
  
  Prof. Dr. Abdulnaser KAADAN
  President of the International  Society of the History of Islamic Medicine
  
  Prof. Dr. M. Zeki KARAGÜLLE
  Chairman of Turkish Society of Spa Medicine and Balneology, Thermal  
  Spa, Thalasso and Cure Centers Association and International Society of  
  Medical Hidrology and Climatology

10.15-10.30  About Historic Areas of Istanbul
  Prof. Dr. Melek YILDIRIM

  SALON 1-HALL 1
10.30-12.30      OTURUM 1-SESSION 1                                          
  Oturum Başkanı-Chairperson: Abdul Nasser KAADAN, Nil SARI

  Breast Lesions and Its Treatment in Avicenna Medicine
  Abdul Nasser KAADAN (Syria)

  Kurortkultur in der Weimarer Republik – Wandel unter   
  Sozialmedizinischem und -Politischem Einfluss?
  Caris-Petra HEIDEL (Germany)

  The  Influence of Middle Eastern and Mediterranean Medical   
  Literature on the Study and Practice of Medicine Among Muslims  
  the 19th Century Northern Nigeria
  Mukhtar UMAR BUNZA (Nigeria)



  Haluk Perk Koleksiyonundan İçme Suyu Pul ve Mühür Örnekleriyle  
  İstanbul’un Kaynak İçme Suları
  Istanbul’s Natural Spring Waters Through Samples of Drinking   
  Water Stamps and Seals from the Haluk Perk Collection
  Nil SARI (Turkey)

  Unter osmanischer Ägide auf Zypern eingerichtete Hamams
  und ihre Stellung in der damaligen Alltagskultur 
  Şevket ÖZNUR, Arın NAMAL (Turkish Republik of Northern  
  Cyprus& Turkey)

  Kuren, Kurorte und Rehabilıtation im Deutschen Kaiserreich
  Marina LIENERT (Germany)

  Parasitic Diseases Acquired via Recreational Activities
  Elżbieta LONC, Kinga PLEWA-TUTAJ (Poland)

12.30-13.30   Öğle Yemeği-Lunch

  SALON 1-HALL 1
13.30-15.15     OTURUM 2-SESSION 2
  Oturum Başkanı-Chairperson:      
  Ertuğrul GÖKSOY-Hanzade DOĞAN 
  
  Kurbadkultur in Polen (1918-2014) – Allgemeine Charakteristik
  Bożena PŁONKA-SYROKA (Poland)

  Ankara’daki Kaplıcalara Bir örnek: Ayaş İçmesi ve Kaplıcası
  One Sample  from  the Hot Waters  and  Hammas in Ankara
  Esin KAHYA (Turkey)

  Hamam  -  Kaplıca  (Terimler,  Mimarî,  Yıkanma,  Tedavi)
  Hammam – Thermal Spring(Terms, Architecture, Bathing, Healing)
  Gönül GÜREŞSEVER CANTAY (Turkey)

  Halûk Perk Müzesi Koleksiyonu’ndaki Şifalı Su Kapları
  The Healing Water Bowls Included in Haluk Perk Museum 
  Haluk PERK, Burcu ÖZDEMİR (Turkey)

I5.15-15.30   Kahve Arası-Coffee-Break



  
  SALON 1-HALL 1
15.30-17.30    OTURUM 3-SESSION 3

  Oturum Başkanı-Chairperson: 
  Esin KAHYA, Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR

  Sapo-Sebum-Sabun: Geçmişten Günümüze Sabun ve Sağlık
  Sapo-Sebum-Sabun (Soap): Soap and Health from Past to Present
  Ömür ŞAYLIGİL, Nurdan KIRIMLIOĞLU  (Turkey)

  Kullanım Sularıyla İlgili Tarihten Bir Kesit
  Eray Serdar YURDAKUL (Turkey)

  Suyun  Dinlerle İlişkisi ve Tıp Tarihindeki Yeri
  Water’s Relation with the Religion and Effect on  History of Medicine
  Pınar ATAKAN BİRLER, Tuğba GENCER  (Turkey)

  Dr. Osman Cevdet ve Su ile Tedavi
  Dr. Osman Cevdet and Water Therapy
  Nurdan KIRIMLIOĞLU (Turkey)

  “Ticaret ve Tababet Nokta-i Nazarından Suların ve Kaplıcaların   
  Menfaati” Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme
  A Study on “Ticaret ve Tababet Nokta-i Nazarından Suların ve   
  Kaplıcaların Menfaati”
  Serap YILMAZ, Sezer ERER  (Turkey)

  İbn-i Sînâ “ El-Kanun fi’t-Tıbb: Suların Açıklanması”
  Water in the Canon of Medicine by Avicenna (Ibn-i Sina)
  Nilüfer DEMİRSOY (Turkey)

  Tâcîzâde Ca‘fer Çelebi’nin Eserlerinde Su Kültürü
  Water Culture in the Books of  Tâcîzâde Ca‘fer Çelebi
  Fatma Meliha ŞEN (Turkey)

  Sivil Tıbbiye’den Mezun Bir Hekim: Dr. Mustafa Hakkı Bey ve   
  Kaplıcalar Hakkında Genel Bilgiler ve Armutlu Kaplıcası Hakkında  
  İlmi Tetkikat Adlı Eseri
  A Graduate of the Civil Medical School: Dr. Mustafa Hakki and his  
  Work General Information on Hot Springs and Scientific Research  
  on Armutlu Hot Springs
  Ömür ŞAYLIGİL,  Hilmi ÖZDEN (Turkey)



  Sağlık Turizminde Spa-Wellness: Önemi ve Geleceği
  SPA-Wellness in HealthTourism: Importance and Future
   Berrin OKKA (Turkey)

  Evliya Çelebi Seyahatnamesi İçerisinde Hamamlar: İstanbul Vilayeti
  Turkish Baths in the Seyahatname of Evliya Çelebi: Istanbul
  Hülya ÖZTÜRK (Turkey)

  Bazı Orijinal Katkılar ile Türkiye’de Modern Hidroterapinin Tarihi 
  Hydrotherapie im Osmanischen Reich nach einigen Archiv   
  Dokumenten
  Elif GÜLTEKİN (Turkey)

29 Haziran 2016  Çarşamba -June 29, 2016 Wednesday

  
  SALON 1-HALL 1
10.00-12.00         OTURUM 4-SESSION 4

  Oturum Başkanı-Chairperson: 
  Selim KADIOĞLU, Murat CİVANER

  Edirne Hamam ve Ev Hamamları
  Public and House Baths in Edirne
  Nilifer GÖKÇE,  Mevlut  YAPRAK (Turkey)

  Fatih Dönemi Hamamları ve Fatih Vakfiyeleri İçerisinde Hamam  
  Mevzu
  Fatih Dönemi Hamamları ve Fatih Vakfiyeleri İçerisinde Hamam  
  Mevzû
  Hülya ÖZTÜRK, Ömür ŞAYLIGİL  (Turkey)

  Dr. Charles Ambroise Bernard ile Dr.Saip Giray’ın “Bursa   
  Kaplıcaları” Eserlerinin Değerlendirilmesi
  A Study on Dr. Charles Ambroise Bernard and Dr. Saip Giray’s   
  Works onHot Springs in Bursa
  Hülya ÖZTÜRK (Turkey)

  Geçmişten Günümüze Kestanbol Kaplıcası
  Kestanbol Thermal Spring from Past to Present 
  Alper Tunga KÖKCÜ (Turkey)



  Arsuz Meryem Ana Havuzu
  The Virgin Mary Pool in Arsuz-Hatay
  Sadık NAZİK, Lema Çapar ABACI, Selim KADIOĞLU,   
  Funda Gülay KADIOĞLU (Turkey)
  
  Çamur İle Gelen Sağlık: Sandıklı Hüdai (Hüzai) Kaplıcaları
  The Healing Power of Mud: Sandikli Hüdai (Hüzai) Hot Springs 
  Nilüfer DEMİRSOY (Turkey)
   
  Kaz Dağları’nın Kuzey ve Batısında Bulunan Birkaç Antik  Dönem  
  Kaplıcası/Some Ancient Period Thermal Springs in North and West  
  of Mount Ida
  Betül BAKIR (Turkey)

  SALON 1-HALL 1
12.00-13.30          OTURUM 5-SESSION 5                                                           

  Oturum Başkanı-Chairperson: 
  Seyfettin ULUDAĞ, Kadircan KESKİNBORA

  Manuel Tedavilerin Spalara Uyarlanması
  Manual Therapies Adaptation into Spas
  Zehra EDİSAN  (Turkey)

  Haruniye Kaplıcası
  Haruniye Thermal Spring
  Sibel Öner YALÇIN, Selim KADIOĞLU,     
  Funda Gülay KADIOĞLU  (Turkey)

  Küçük Fındık İçmecesi
  The Healing Fountain Named “Little Hazelnut” in Mersin, Southern
  Oya ÖGENLER, Selda OKUYAZ , Selim KADIOĞLU (Turkey)

  Damladan Denize Yolculukta Hıdırellez Yağmurları; Şifa   
  Dokunuşları/Hidirellez Rain from Droplet to the Sea; Touch of  
  Healing
  Nuriye DEĞİRMEN (Turkey)

  Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongrelerinin “Şifalı Su” Çerçevesinde   
  Değerlendirilmesi/An Evaluation of National Congresses on Turkish  
  History of Medicine within the Frame of “Healing Water”
  Sezer ERER,Selim GENÇ (Turkey)

13.30-14.30         Öğle Yemeği-Lunch



  
  SALON 1-HALL I
14.30-16.00         OTURUM 6-SESSION 6                                                           

  Oturum Başkanı-Chairperson: 
  Ömür ŞAYLIGİL, Öztan USMANBAŞ

  Türk Hamamı Kültürünün Günümüzdeki Yansımaları
  Current Reflections of the Turkısh Bath Culture
  Emin ALKAN (Turkey)

  Yaşlılık ve Balneoterapi/Elderly and Balneotherapy
  Aysel ÖZDEMİR (Turkey)

  Balneoterapi ve Kan Basıncı/Balneotherapy and Blood Pressure
  Bülent ÖZDEMİR (Turkey)

  Türkiye’de Suda Doğum ve Anne –Bebek Sağlığındaki Etkileri 
  Water Birth and ıts Impacts on Maternal-Infant Health in Turkey
  Nevin UTKUALP (Turkey)

  Artrit Tedavisinde Hidroterapi ve Etik
  Hydrotheraphy and Ethics in the ArthritisTreatment
  Hicran YILDIZ (Turkey)

  Spa Tedavilerinin Tamamlayıcısı Masaj ve Masajın Etik Yönü
  Massage Therapy Which is Complementary to the Spa and Ethical  
  Aspects of Massage
  Hicran YILDIZ (Turkey)

  Kaplıcaların Tamamlayıcı ve Alternatif Terapiler Arasındaki Yeri
  Hot Springs in Complementary and Alternative Therapies
  Aylin PALLOŞ (Turkey)

  Psikiyatri Hastalarına Hidroterapi Uygulaması ve Mahiyeti Üzerine
  On the Implementation of Hydrotherapy to the Psychiatric Patients  
  and Its Quiddity
  Gamze NESİPOĞLU, Mustafa Levent ÖZGÖNÜL (Turkey)

  “Pertek Termal”:  Bir Uygulama Örneği ve Etik Değerlendirme
   “Pertek Thermal”: An  Example of  Application and Ethical   
  Evaluation
  Irem SEREFOĞLU, E. Elif VATANOĞLU-LUTZ



  Ağrı ve Spa Tedavisi/Pain and Spa Therapy
  Neriman AKANSEL (Turkey)

16.00-16-15          Kahve Arası-Coffee-Break

  SALON 1-HALL I
16.15-17.45         OTURUM 7-SESSION 7                                                           

  Oturum Başkanı-Chairperson: 
  Funda KADIOĞLU, Bülent ÖZDEMİR

  Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Tıbbi Tahliye Kurullarının Tarihçesi  
  History of the Commission of Therapeutic Abortion in Cerrahpaşa  
  Medical  School
  H. Hanzade DOĞAN (Turkey)

  Aile Meselelerinin Tarihi-Hukuki, Etik ve Klinik Açıdan
  History of Families Matters-Ethically, Legally and Clinically
  H. Hanzade DOĞAN (Turkey)

  Knidos’un Zaferi: Artık “Hasta Yok, Hastalık var!”
  The Victory of Knidos: “Patients no more, but Diseases”
   Filiz BULUT, M. Murat CİVANER (Turkey)

  Ortaçağ’ın İki Yüzü: Tıp ve Felsefe
  Two Faces of the Middle Ages: Medicine and Philosophy
  Güler KAYABAŞLI, Elif ATICI  (Turkey)

  Hekimin ve Hekimliğin Renklerle Değişimi
  The Change of Medicus and Medicine with Colors 
  Serap YILMAZ, Elif ATICI  (Turkey)

  Mekteb-i Tıbbîye-i Adlîye-i Şâhâne’nin
   Humbarahâne Kışlası’ndaki İlk İmtihân Töreni
  Sinem ARSLAN (Turkey)

  Hekimbaşının Topkapı Sarayı’ndaki Mekânı Hakkında Yeni Bulgular
  The New Findings on The Chief-physician’s Place in Topkapı Palace
  Sinem SERİN (Turkey)

17.45.18.00   Kapanış Oturumu-Closing Session



28 Haziran 2016 Salı-June 28, 2016 Tuesday

  Salon 2-Hall 2
9.30-11.00    OTURUM 1-SESSION 1                                                      

  Oturum Başkanı: Jarosław KİTA, Arın NAMAL
  Polish Health Doctors on the XIXth Century Portrait of a Collective
  Jarosław KİTA (Poland)

  Der Zauber der Heilquellen“Richard Koch (1882-1949) und Ludwıg  
  Edinger (1855-1918)
  Gerald KREFT (Germany)

  Die Kurorte in den Ländern der Österreichischen Monarchie in den  
  Jahren 1880-1913 nach Damaligen Statistischen Quellen
  Robert LIPELT (Poland)

  Through the Land of the 44 Islands -  A Brief history of Kaiserbad  
  Heringsdorf
  Jarosław PILAREK (Poland)

  The Use of Mineral Water in Medıcal Practıce in the 16th Century
  Anna ODRZYWOLSKA-KIDAWA (Poland)

  The Use of Apitherapy in Spa Treatment in Poland
  Beata MADRAS-MAJEWSKA (Poland)

  Protection Zones of Health Resorts. Individual Research
  Marek STYCH (Poland)

  Salon 2-Hall 2
11.00-12.30      OTURUM 2-SESSION 2                                                     

  Oturum Başkanı: 
  Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR, İbrahim BAŞAĞAOĞLU
  
  Health Resort Infrastructure in Poland in the Years 1989-2015 -  
  Problems and the New Opportunities 
  Agnieszka KAŹMIERCZAK (Poland)



  Ultra-Low Concentrations in Homoeopathy,
  and the Structure of Water in Context of Modern Immunology
  Goloviznin Mark VASILIEVICH,      
  Buldakova Yulia RAFAELEVNA (Poland)

  Medicine – Religion –Magic. Curative practices in the 18th Century  
  European Health Resorts
  Agata WDOWIK (Poland)

  Healing Properties of Climate and Landscape of Late Nineteenth  
  Century Health Resorts  in the Polish School of Philosophy of   
  Medicine
  Jarosław BARAŃSKI (Poland)

  Kleinman’s Disease Concept and Its Practical Implications for   
  Patients of Health Resorts. Theoretical Essay
  Grzegorz WIKTOROWSKI (Poland) 





1

ÖZETLER
ABSTRACTS

ZUSAMMENFASSUNGEN
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Entsprach die Ausrichtung des Kurort- und 
Bäderwesensim Deutschland des ausgehenden 
19. Jahrhunderts noch eher der gehobenen 
Geselligkeitskultur des späten Kaiserreichs, 
so vollzog sich mit der Sozialgesetzgebung, 
der Rückbesinnung auf die –nun 
wissenschaftlich untersetzte – medizinische 
Bedeutung von Kuren (sowohl in physio- 
als auch psychotherapeutischerHinsicht) 
und nicht zuletzt auch in Auswirkung 
des I. Weltkrieges ein zunehmender 
Wandel. Die gezielte Indienstnahme des 
heilkundlichenAspektes von Kuren stand 
zugleich im Kontext gesamtgesellschaftlichen 
Interesses, womit neben den rein privat 
zu finanzierenden (Heil-)Kuren auch 
erste Heil- und Rehabilitationsstätten 
begründet wurden. Bereits Anfang des 20. 
Jahrhunderts erhielten Kurorte als Standorte 
von Heilstätten insbesondere für spezifische 
„Volkskrankheiten“ wie Tuberkulose oder 
als Volksheilstätten für wenig bemittelte 
Bevölkerungsschichten eine neue Bedeutung, 
während des Krieges auch als Lazarettstandorte, 
die vor allem der Rehabilitation und 
Wiederherstellung der Kampfmöglichkeiten 
der Soldaten gewidmet waren. Diese 
Heil- und Rehabilitationsstättenstanden 
vorerst und vorwiegend in Trägerschaft 
karitativer Verbände, von Vereinen zur 
Errichtung von Volksheilstätten und 
Rentenversicherungsvereinen. Mit Ausbau des 
insbesondere nach dem I. Weltkrieg staatlich 
regulierten Krankenversicherungswesens, 
wobei hier die Allgemeinen Ortskrankenkassen 

(AOK) die größte Bedeutung erlangten, 
wurden Sanatorien und Heilstätten auch als 
Eigenbetriebe der Krankenkassen errichtet 
und unterhalten. 

Zu untersuchen ist, ob und inwieweit die 
Entwicklung und der evtl. Ausbau des Kur- 
und Bäderwesens von der sozialpolitischen 
und -medizinischen Zielstellung in der 
Weimarer Republik bestimmt und insofern 
eine für Deutschland (oder nur die DDR) 
„typische“ Kurortkultur eingeleitet oder gar 
manifestiertwurde. 

KURORTKULTUR IN DER WEIMARER REPUBLIK – WANDEL 
UNTER SOZIALMEDIZINISCHEM UND -POLITISCHEM 

EINFLUSS?
Caris-Petra HEIDEL*

*Prof. Dr.med., Direktor, Institut für Geschichte der Medizin 
der Technischen Universität  Dresden-DEUTSCHLAND

caris-petra.heidel@tu-dresden.de
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Im 18. Jahrhundert erfuhren die Bäder und 
Kurorte im deutschen Sprachraum eine 
Renaissance. Die teuren und zeitaufwändigen 
Bäderreisen blieben jedoch vorerst den 
wohlhabendsten Bevölkerungsschichten, 
vorrangig dem Adel, vorbehalten. Die Kurbäder 
entwickelten sich zu Vergnügungszentren, in 
denen Luxus und Glücksspiel dominierten, 
während die medizinischen Zwecke 
zunehmend in den Hintergrund traten. Um 
die immer stärker in die Kurorte drängenden 
großbürgerlichen Besucher fernzuhalten, 
wurde Mitte des 19. Jahrhunderts die Kurtaxe 
eingeführt, welche den Badaufenthalt künstlich 
verteuerte. Dennoch, und insbesondere mit 
dem Ausbau des Eisenbahnnetzes und der 
flächendeckenden Verkehrserschließung, 
konnten sich zunehmend bürgerliche 
Schichten die Kuraufenthalte leisten. Mit 
Verbot des Glücksspiels 1872 verloren die 
Bäder jedoch einen Teil ihrer bisherigen 
Klientel, weshalb sie sich de facto „neu 
erfinden“ mussten. Die Rückbesinnung auf 
ihre medizinische Bedeutung wurde verknüpft 
mit der naturwissenschaftlichen Fundierung 
der Bädermedizin, die nun als Balneologie 
zu einem  eigenständigen medizinischen 
Fachgebiet avancierte. Zunächst führten 
regionale Bäderverbände mit ihren jeweiligen 
Territorialgewalten Verhandlungen über die 
Einführung von Richtlinien und Standards für 
die Anerkennung eines Kurortes. Überregional 
engagierten sich der 1883 gegründete „Verein 
der Kurorte- und Mineralquelleninteressenten 
Deutschlands, Österreich-Ungarns und 

der Schweiz“ sowie der 1892 gegründete 
„Allgemeine Deutsche Bäderverband“, 
der Anfang des 20. Jahrhunderts eine 
Zusammenfassung der wissenschaftlichen 
Grundlagen für die Heilquellen erstellte. 
Zur Behandlung kamen insbesondere 
chronische Erkrankungen, psychische und 
psychosomatische Erkrankungen (insbes. In 
den Naturheilsanatorien) sowie in speziellen 
Sanatorien spezifische Krankheiten, wie 
Lungentuberkulose.  

Parallel zur rein privat zu finanzierenden 
Kur entwickelte sich auf Grundlage der 
Sozialgesetzgebung sowie auf karitativer Basis 
ein Heilstätten- und Rehabilitationswesen für 
wenig bemittelte Schichten der Bevölkerung. 
Diese oft der Behandlung spezieller 
Erkrankungen, etwa der Lungentuberkulose, 
vorbehaltenen Einrichtungen wurden 
von karitativen Verbänden, wie dem 
Johanniterorden,von Vereinen zur 
Errichtung von Volksheilstätten und von 
Rentenversicherungsträgern erbaut und 
unterhalten. Die Rentenversicherungsträger 
wollten damit der drohenden Rentenlast bei 
weiter steigender Erwerbsunfähigkeit der 
versicherten Arbeiterschaft vorbeugen.

KUREN, KURORTE UND REHABILITATION IM DEUTSCHEN 
KAISERREICH
Marina LIENERT*

* Dr.,Institut für Geschichte der Medizin 
der Technischen Universität  Dresden-DEUTSCHLAND

marina.lienert@tu-dresden.de
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Die Perle im Mittelmeer, die Insel Zypern war wegen 
ihrer kommerziellen und strategischen Eigenschaften 
im östlichen Mittelmeer wie auch der Schönheit und 
Ressourcen ihrer Natur über Jahrhunderte begehrt. 
Neben diversen anderen Kulturen wurde sie 307 
Jahre lang vom Osmanischen Reich geprägt, das 
in den Jahren 1571-1878 über die Insel herrschte. 
Während dieser langen Periode siedelten die 
Osmanen eigene Untertanen auf der Insel an und 
sorgten zudem für die für soziales und kulturelles 
Leben notwendigen architektonischen Bauten: 
Schöpf-, Zieh- und Laufbrunnen und Aquädukte 
für die Trinkwasserversorgung, Hamams für die 
Körperhygiene, Moscheen für das Gebet, Schulen 
und Bibliotheken für die Bildung, Gewerbehöfe 
und Märkte für den Handel. Da fließendes Wasser 
unverzichtbarer Bestandteil der islamischen 
Körperhygiene ist, hatte das Anlegen von Schöpf-, 
Zieh- und Laufbrunnen und Hamam-Bädern für die 
Versorgung der Städte mit Wasser Priorität bei den 
zivilisatorischen Bauten unter osmanischer Ägide. 
Wann das erste Hamam auf Zypern errichtet wurde, 
lässt sich nicht genau datieren, vermutlich handelt 
es sich bei Büyük Hamam und Ömerge Hamam 
in Nikosia aber um die ersten. Die osmanische 
Führung bediente sich beim Städtebau auf Zypern 
zumeist vorhandener Bausubstanz, wo das 
Vorgefundene nicht ausreichte, wurden Neubauten 
im Stile osmanischer Tradition errichtet. Bei diesen 
ersten Hamam-Bauten machte man Gebrauch 
von den Überresten mittelalterlicher Kirchen und 
folgte einem kreuzförmigen Grundriss. Neben 
den großen Hamams auf ganz Zypern existieren 
kleinere Familienhamams, die von Einzelpersonen 
gestiftet wurden. Zudem befanden sich in einigen 
der türkisch-osmanischen Privathäuser von unten 
beheizte Haushamams. Dieses Referat stellt die 
unter osmanischer Ägide auf Zypern eingerichteten 
Hamams und ihre Stellung in der zypriotischen 
Alltagskultur dar.

Akdenizin incisi Kıbrıs Adası, Doğu Akdeniz’deki 
ticari ve stratejik özellikleri, doğal kaynakları, doğa 
güzellikleri nedeniyle çağlar boyunca sahiplenilmek 
istenmiştir. Adada hüküm süren uygarlıklar içinde, 
Osmanlı İmparatorluğu 307 yıllık bir sürece 
damgasını vurmuş, 1571-1878 yılları arasında 
adada egemen olmuştur. Bu uzun zaman diliminde 
Osmanlı Devleti, bir yandan adaya tebası olan 
nüfusu yerleştirirken, diğer yandan sosyal ve 
kültürel yaşamın gereği mimari eserler oluşturdu. 
İçilecek suyun temini için kuyu, aqueduct ve 
çeşmeler, temizlenmek için hamamlar, ibadet için 
camiler, eğitim için okul ve kütüphaneler, ticaret 
için çarşı ve hanlar kurmuştur. İslamiyetin temizlik 
anlayışında akar su şart kabul edildiğinden,  şehirlere 
su temini, kuyular, çeşmeler ve hamamların inşa 
edilmesi, Osmanlı egemenliği döneminin imar 
faaliyetleri içinde öncelikle yer almıştır.  Kıbrıs’da 
ilk hamamın ne zaman yapıldığı kesin olarak 
bilinmemekle birlikte Lefkoşa’daki Büyük Hamamın 
ve Ömerge Hamamı’nın ilk hamamlar olduğu 
düşünülmektedir.  Kıbrıs’da Osmanlı  idaresi imar 
faaliyetlerinde genellikle mevcut yapılardan 
yararlanılmış, varolanların gereksinimlere yetmediği 
durumlarda Osmanlı geleneğini yansıtan binalar inşa 
edilmiştir.  Bu ilk hamam örneklerinde de Ortaçağ 
kilise kalıntılarından yararlanıldığı, haçvari bir plan 
kullanılmış olduğu görülmektedir. Kıbrıs genelindeki 
büyük hamamların yanı sıra, bazı kişilerin yaptırıp 
hizmete sundukları küçük ebatlı aile hamamları da 
bulunmaktaydı. Ayrıca Türk evlerinin bazılarında 
alttan ısıtılan ev hamamları vardı.  Bu bildiride 
Kıbrıs’da Osmanlı idaresinde varedilmiş hamamlar 
ve bu hamamların Kıbrıs yaşam kültüründeki yeri 
tanıtılacaktır.

UNTER OSMANISCHER ÄGIDE AUF ZYPERN EINGERICHTETE HAMAMS 
UND IHRE STELLUNG IN DER DAMALIGEN ALLTAGSKULTUR

Kıbrıs Adası’nda Osmanlı İdaresinde Varedilmiş Hamamlar ve 
Zamanın Yaşam Kültüründeki Yerleri

Şevket ÖZNUR*, Arın NAMAL**
* Assoc. Prof. Dr., Turkisch Republic of Northern Cyprus Near East Faculty Department of the Turkish 

Language and Literature,President of the Writers Association of Cyprus-TURKISH REPUBLIC OF 
NORTHERN CYPRUS

sevket.oznur@neu.edu.tr
**Prof. Dr.,İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı-TÜRKİYE
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The universality and connectivity among the 
Muslims in the world since the beginning of 
Islamic mission has been one of the gluing 
and cementing factors in the Muslim world 
intellectually and culturally. It is thus, not a 
surprise to find that not only on the spiritual 
and educational facets, but also in scientific 
and medical spheres the classical writers of the 
Middle Eastern and Mediterranean regions 
impacted significantly on the Muslim scholars 
of the nineteenth century northern Nigeria.

The paper therefore, aims at tracing 
and analyzing the extent of influence of 
those(Middle Eastern and Mediterranean 
regions) medicinal literatures on the 
perception, motivation, as well as research, 
documentation, and experimentation in fields 
of medicine. Special consideration will be given 
to the works by Sultan Muhammad Bello, d. 
1837, who wrote quite a number of treatises on 
different aspects of medical sciences, followed 
by Sheikh Abdullahi Fodiyo d. 1829, and 
others. The research will also explore howin 
turn,their works (of the 19th century scholars) 
also impacted on the Muslim societies of 
Northern Nigeria in the nineteenth century 
and beyond.

THE INFLUENCE OF MIDDLE EASTERN AND MEDITERRANEAN MEDICAL 
LITERATURE ON THE STUDY AND PRACTICE OF MEDICINE AMONG 

MUSLIMS IN THE 19TH CENTURY NORTHERN NIGERIA

Mukhtar UMAR BUNZA*

*Professor of Social History
Department of History

Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, NIGERIA
mbunza@hotmail.com
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Breast Lesions is considered among famous 
diseases attack especially females. For instance 
breast cancer attacks one among seven women. 
The aim of this paper is to shed lights on the 
achievements of Avicenna in the field of breast 
diseases which were known at that time, and 
to compare them with those known now, to 
recognize the existence some factors (dietary, 
environmental, hormonal…) take part now 
in inducing some kind of breast diseases. 
Avicenna talked about Galactorrehoea, which 
is milky secretion from the breasts. The term 
now usually refers to milk secretion not due to. 
It is bilateral and from multiple ducts. 

Also, he described what is called now fibrocystic 
breasts which characterized by lumpiness and 
usually discomfort in one or both breasts. The 
condition is very common now, and benign, 
meaning that fibrocystic breasts are not 
malignant (cancerous). Avicenna mentioned 
to what is called now the Inflammatory 
Breast Cancer, which is considered now as an 
especially aggressivetype of breast cancer that 
can occur in women of any age (and, although 
extremely rarely, in men). It gets its name from 
the red, swollen, inflamed appearance of the 
breast, as was described by Avicenna.

BREAST LESIONS AND ITS TREATMENT IN AVICENNA 
MEDICINE

Abdul Nasser KAADAN*
*Prof.Dr. History of Medicine, Abant Izzet Baysal University

Bolu-TURKEY
ISHIM President
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Bis 1918 sind in polnischen Gebieten ca. 
500 Kurorte entstanden, die meisten von 
ihnen waren jedoch nicht von längerer 
Beständigkeit und haben nicht länger als ein 
halbes Jahrhundert bestanden. Am besten 
entwickelten sich die polnischen Kurorte im 
österreichischen Teilungsgebiet – Krynica, 
Szczawnica, Zakopane und Zaleszczyki. Im 
russischen Teilungsgebiet etnwickelten sich 
besonders Busko, Nałęczów und Druskienniki, 
in preussischen - Inowrocław.  In  1918  -  nach 
deutschem Vorbild - ein Ministerium für 
Öffentliche Gesundheit, Sozialfürsorge und 
Arbeitsschutz ins Leben gerufen, was dem in 
den polnischen Gebieten eingeführten Modell 
des Gesundheitswesens einen etatistischen 
Charakter verlieh.  Am 1922 wurde das Gesetz 
über die Kurorte erlassen.  Die Kurorte waren 
dem Minister für Öffentliche Gesundheit 
unterstellt, und die direkte Verwaltung sollte 
der Staatliche Rat für Kurfragen ausüben. Im 
Gesetz wurde eine Definition von Kurorten 
angegeben, wobei zu ihnen Kurorte (d.h. 
Ortschaften mit Heilquellen), Luftkurorte und 
Badeorte gezählt wurden. Staatliche Kurorte 
(z.B. Busko), die Kurstätte in Zakopane und 
die Kurbetriebe in Inowrocław erhielten 
den Status einer gemeinnützigen Institution, 
und die übrigen konnten nach festgelegten 
Bedingungen einen solchen Status beantragen. 
Die Eigentümer der Kurbetriebe wurden 
verpflichtet, Kurkommissionen zu berufen, 
die eine Kontrollfunktion ausübten. Im Jahr 
1922 konnten die gesetzlichen Anforderungen 
zum Betrieb von Kurorten etwa 50 Kurstätten 
erfüllen, die in polnischen Gebieten tätig 
waren, d.h., ca. 10% derjenigen, die in den 
Jahren 1850-1918 betrieben wurden. Bis 1933  

es gab nämlich in Polen kein einheitliches 
Gesetz, das gesundheitliche Fragen regelte. Die 
entsprechenden integrierenden Gesetze wurden 
erst 1933 und 1939 verabschiedet: 28. März 
1933 das Gesetz über Sozialversicherungen  
und 15. Juni 1939 das Gesetz über das 
öffentliche Gesundheitswesen verabschiedet. 
Sie enthielten Bestimmungen, die die 
Grundlage dafür bildeten, Kurbehandlungen 
breiter zugänglich zu machen. Während des 
Zweiten Weltkriegs wurden viele polnische 
Kurorte, vor allem die kleineren, zerstört. 
Durch die Grenzverschiebungen nach 
dem Krieg und den Gebietsverlust Polens 
im Osten fanden sich die dort gelegenen 
Kurorten innerhalb der Grenzen der UdSSR. 
Im Jahr 1945 fanden sich innerhalb der 
Grenzen Polens neue Kurorte, z. B.  Cieplice, 
Szczawno, Duszniki, Polanica, Kudowa, Lądek, 
Długopole, Przerzeczyn und Jedlina. Zwischen 
1945 und 1989 in allen 44 polnischen Kurorten 
ein modernes Rehabilitationsprogramm war  
möglich. Die Kurbehandlung  war kostenlos. 
Am 17. Juni 1966 wurde ein neues Gesetz 
eingeführt, das detailliert die Bedingungen 
für die Ausübung von Kurtätigkeiten festlegte. 
Nach der gesellschaftlichen Transformation 
Polens 6 Februar 1997 war ein neues System 
der öffentlichen Gesundheitsversorgung 
einfürte. Es war in Gesetzen von 27. August 
2004 und von  28. Juli 2005 korriegiert. 
Nach 1989 erfolgte die Privatisierung eines 
großen Teils der polnischen Sanatorien, deren 
neue Eigentümer  neben der Behandlung 
und Rehabilitation auch Wellness und Spa 
organisieren.

KURBADKULTUR IN POLEN (1918-2014) -  ALLGEMEINE 
CHARAKTERISTIK

Bożena PŁONKA-SYROKA*
*Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego 

Uniwersytetu Medycznego we  Wrocławiu-POLAND
bozena@plonka-syroka.pl    
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People visiting to resorts  are involved in  
various recreational activities. Some of them 
like bathing and walking  that are  supposed to 
be fun and safe, may however become a health 
risk. Recreational bathing including swimming 
in pools, spas and hot tubs or wading/swimming 
can be dangerous due to consumption of 
contaminated water, sometimes even when 
this water has been adequately chlorinated 
or sanitized. There are several communicable 
diseases of concern that are commonly 
associated with recreational swimming, 
wading and use of bathing locations. Results of 
the epidemiological investigation and analysis 
of some parasitic diseases associated with these 
recreational bathing activities will be given, 
with special regards to a protozoan infection 
(giardiosis, cryptosporidiosis, naegleriosis and 
acanthamoebiosis). 

Apart from the mentioned water-borne-
diseases the recreational forest walking can 
result for example with tick-borne-diseases. 
Ticks are known not only as the external 
parasites but also as the vectors of various 
ethiological factors of many infectious diseases 
both humans and animals. From the larval to 
the adult stages, ticks attach to a living hosts 
and feed on them transmitting germs that 
cause encephalitis or Lyme disease. Both of 
which can have serious consequences for 
humans. The presentation is going to show not 
only the threats but first of all to  demonstrate 
the  ways  that  can protect  people from ticks 
and control them.

PARASITIC DISEASES ACQUIRED VIA RECREATIONAL 
ACTIVITIES

Elżbieta LONC*, Kinga PLEWA-TUTAJ*
*Institute of Health, University of Applied Sciences named Angelus Silesius in 

Walbrzych, POLAND 
elzbieta.lonc@uwr.edu.pl



9

Spa Culture in Poland began to expand rapidly 
in the XIXth century. Residents of the Polish 
lands were leaving will in gly to the famous 
resorts of foreign, but more often they have 
used the medicinal properties of national spas. 
In health resorts they were treated by doctors, 
who were specialized in this type of activities.  

Doctors were in health resorts through out the 
year,or came only for the season. Some of them 
also were leaving to foreign resorts and they 
were taking care of arriving there Poles. The 
aim of this paper is an attempt to characterize 
this population and their activities at the level 
of spa treatment and hydrotherapy.

POLISH HEALTH DOCTORS ON THE XIXTH CENTURY 
PORTRAIT OF A COLLECTIVE

Jarosław KITA*
*Prof. Dr. hab. 

University of Lodz  Institute of History 
POLAND 

jaroslawkita@poczta.onet.pl 
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In the Polish school of philosophy of medicine 
healing properties of climate and landscape 
were discussed in three facets. The medical 
point of view – represented by Zygmunt 
Kramsztykand Gerszon Lewin, mostly across 
the journal “Krytykalekarska” - on the one 
handsoughtto explain the curative properties 
of baths and sanatoria by proper dietandrest, 
on the otherhand it criticized popular 
stereotypes regarding therapeutic effects of 
German and French curative resorts or country 
side sanatoria. Second, the social aspect 
postulated the necessity for development 
and popularization of this way of medical 
treatment. Third was Henryk Nusbaum’s 
philosophical-esthetic reflection on landscape, 
which, as esthetic experience, positively 
influences physiological processes in an 
organism. Closeness to beauty triggers feelings 
that reduce suffering and pain, bring relief and 
help to find solace from everyday miseries as 
well as strengthen the organism and make it 
less prone to diseases. It is note worthy that, 
towards the end of the nineteenth century, the 
followers of this trend took steps to propagate 
mountain settlements and the culture of 
their local population, thus paving the way 
fort heir late rexpansion as healthresorts. 
Tytus Chałubiński, the founder of the Polish 
school of philosophy of medicine, discovered 
Zakopane and Julian Ochorowicz, thinker and 
inventor, Wisłę – today both are the centers of 
Polish mountaineering.

Przedstawiciele polskiej szkoły filozofii 
medycyny podejmowali refleksję nad leczniczą 
rolą krajobrazu i klimatu uzdrowisk w trzech 
aspektach. Pierwszy, medyczny, zwłaszcza 
na łamach czasopisma „Krytyka lekarska” 
(Zygmunt Kramsztyk, Gerszon Lewin), 
dotyczył, z jednej strony, uzasadnienia 
leczniczego wpływu uzdrowisk dzięki właściwej 
diecie i długiemu odpoczynkowi, z drugiej zaś 
– związany był z krytyką stereotypów myślenia 
o leczniczych walorach uzdrowisk niemieckich 
i francuskich czy wiejskich sanatoriów.
Drugi aspekt miał charakter społeczny i 
wyrażał się w postulacie rozwoju leczenia 
uzdrowiskowego i upowszechnienia tego 
typu lecznictwa. Trzeci aspekt to filozoficzno-
estetyczna refleksja (Henryk Nusbaum) nad 
krajobrazem uzdrowiskowym, który jako 
przedmiot doznania estetycznego wpływa 
pomyślnie na procesy fizjologiczne organizmu. 
Wzruszenia wynikające z poczucia piękna 
umniejszają cierpienia i dolegliwości bólowe, 
przynoszą ukojenie i ulgę w codziennych 
troskach, wzmacniają organizm i czynią go 
odporniejszym na przyczyny chorobowe.
Warto nadmienić, że przedstawiciele polskiej 
filozofii medycyny pod koniec XIX wieku 
podejmują działania na rzecz propagowania 
miejscowości górskich i kultury lokalnej 
zamieszkałej tam ludności, przyczyniając się 
do późniejszego rozwoju tych miejscowości 
także jako uzdrowisk leczniczych: Tytus 
Chałubiński, twórca polskiej szkoły filozofii 
medycyny, odkrywa Zakopane; Julian 
Ochorowicz, myśliciel i wynalazca – Wisłę, 
miejscowości, które dziś są centrami polskiej 
turystyki górskiej.

HEALING PROPERTIES OF CLIMATE AND LANDSCAPE OF 
LATENINETEEN TH CENTURY HEALTHRESORTS  IN THE 

POLISH SCHOOL OF PHILOSOPHY OF MEDICINE
Jarosław BARAŃSKI*

*Dr. hab. nauk hum., Zakładu Humanistycznego Nauk Lekarskich Uniwersytetu 
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Der vorliegende Artikel macht auf 
die Entwicklung der Kurorte und des 
Bädertourismus in den Ländern der 
österreichischen Monarchie am Ende des 
19.Jh und am Anfang des 20.Jh. aufmerksam. 
Bei der Arbeit benutzte man die quantitative 
Methode. Die Zahl der Kurorte, die Art 
der Heilwässer,  die Struktur der Besucher 
nach dem Herkunftsland und Geschlecht, 
die Aufenthaltsdauer, die  Anzahl    des 
medizinischen  Personals, die Gattung und 
die Zahl der versendeten  Mineralwässer und 
anderen Quellenprodukte (Salz, Heilschlamm) 
wurden in dem weiteren Teil des Referats 
besprochen. Im Rahmen dieser Arbeit 
wurden auch solche Fragen behandelt wie: 
Regionalisierung des Bädertourismus in der 
österreichischen Monarchie (z.B. Berge, Meer) 
und rechtliche Aspekte des Funktionierens 
der Kurorte. Die Arbeitsergebnisse, die sich 
auf die ganze Monarchie und ihre Länder1 
beziehen, wurden mit den analytischen 
Tabellen und Diagrammen bereichert. 
Die dargestellten Informationen basieren 
auf langen Zeitspannen. Der Zeitbereich 
bestimmen die statistischen Daten für die 
Jahre 1880-1913.Die Quellengrundlage dieser 
Arbeit bilden die offiziellen Statistiken der 
österreichischen Monarchie, die jedes Jahr 
im Form eines Berichts vorbereitet wurden. 
Das primäre fast vollständige Material, der in 
dem Artikel besprochenen Fragen, enthielt 
„Österreichische Statistik“, die seit 1880 durch 
Zentral Statistische Kommission in Wien 
veröffentlicht wurde.

1 Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, 
Steiermark, Kärnten, Krain, Görz und Gradisca, 
Istrien, Tirol, Vorarlberg, Böhmen, Mähren, 
Schlesien, Galizien, Bukowina, Dalmatien. 

DIE KURORTE IN DEN LÄNDERN DER ÖSTERREICHISCHEN 
MONARCHIE IN DEN JAHREN 1880-1913 NACH DAMALIGEN 

STATISTISCHEN QUELLEN
Robert LIPELT*
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Heringsdorf was since the beginning one 
of the most beloved sanatories, located in 
Mecklenburg - Vorpommern. It is also one 
of the three famousKaiserbäder located at 
the Baltic seaside, which was often visited 
by the German elite in its early years. This 
work will show a brief history of the city and 
the development since the foundation of 
the health resort, as well as the changes that 
occured within the time. It will describe the 
city architecture and the most well - known 
medical facilities and hotels that treated and 
housed the patients and their visitors. 

Furthermore it will concentrate on the medical 
and physiotherapeutical services that were 
provided and will give a short information 
about the most common diseases and problems 
that brought the convalescents to this resort. 
And finally it will introduce the doctors and 
therapists that treated the patients, their point 
of view on the healing methods as well as 
attempts of alternative therapy. 

THROUGH THE LAND OF THE 44 ISLANDS - A BRIEF 
HISTORY OF KAISERBAD HERINGSDORF

Jarosław PILAREK*
* Physician (currently 4th year of specialisation in General Surgery)

AMEOS Klinikum Anklam Abteilung für Chirurgie
jpilarek@wp.pl
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Yer altı suları yeryüzüne düşen yağışların yer 
altındaki boşluk veya gözeneklerde tutulmasıyla 
oluşur. Yeraltı sularının kendiliğinden 
süzülerek yeryüzüne çıktığı yerlerde doğal su 
kaynakları meydana gelir. Su kaynaklarının 
oluşması ancak belirli şartların gerçekleşmesi 
ile mümkün olabilmektedir. Yağmur suyunun 
yer altında toplanmasında en önemli olay yüzey 
sularının yeraltına sızmasıdır. İstanbul’da boş 
arazi bırakılmadan yan yana yapılan inşaatlar 
yağmur suyunun yer altına sızmasını ve yer 
altı sularının toplanmasını önlediğinden tarihi 
içme sularından bir kısmının gözleri kapanıp 
kaybolmuş, bir kısmı da kirlenmiştir. Vergiye 
veya hazineye ilişkin fiskal içme suyu pulları 
ve kurşun mühürleri İstanbul’un kaynak 
sularının tarihi kanıtlarındandır. “Rüsumat”, 
yani kimi mallardan devletçe alınan vergilerin 
toplanması için fiskal pullar, yani yapışkanlı 
damacana etiketleri kullanılırdı. Fiskal pullar 
çeşitli damgalar ile veya imzalanarak ya 
da delinerek tekrar kullanılmamaları için 
iptal edilirdi. Gerekli ücretin ödendiğini 
göstermesi bakımından su pulları idarelere 
kolaylık sağlamaktaydı. Her bir kaynak 
suyunun isminin bulunduğu kurşundan fiskal 
mühürler ise doldurulan suların alameti olarak 
damacanaların mühürlenmesinde kullanılırdı. 
İstanbul’un meşhur içme sularından Ayazma, 
Çamlıca, Çırçır, Göztepe, Hünkâr, İmrahor, 
Kara Kulak, Kanlı Kavak, Kayış Dağı, Keçe 
ve Silahtar sularının pulları ve mühürleri 
günümüze yadigâr kalmıştır. Türkiye’de basılan 
fiskal su pullarının bir kısmı kataloglarda yer 
almış, su mühürleri ise yayınlanmamıştır. 
Haluk Perk Koleksiyonundan örneklerin 
sunulacağı 19. yy sonu ve 20.yy başlarına ait 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi su pul ve 
mühürlerinden hareketle İstanbul’un tarihi 
içme suları ele alınacaktır.

Ground waters are formed from rain falling 
on the earth held at underground spaces or 
pores. Natural water resources form in areas 
where underground waters pass by itself 
and reach the earth surface.The formation 
of water resources are possible only with the 
realization of certain conditions.Underground 
seepage of surface water is the most important 
event for underground rainwater collection.
Construction of buildings made side by side 
in Istanbulwithout no empty land left, the 
infiltration of rainwater into the underground 
and the collection of groundwater is prevented.
Eventuallysome of the natural spring waters 
in Istanbul has disappeared and some of the 
drinking watersare contaminated. Fiscal stamps 
and lead seals of drinking water related to tax 
or treasury are historic evidences of Istanbul's 
springs. Fiscal stamps, that is adhesive labels 
for demijohns were used for the collection of 
tax by the state. Fiscal stamps were canceled 
with various stamps or signed or punctured so 
as not to be reused. Fiscal stamps maked it easy 
for water management because it indicated that 
the required fee had been paid. Also, leaden 
fiscal seals where the name of each spring water 
was inscribed were used to seal the demijohns 
as an indicator of the filled waters. The fiscal 
stamps and leaden seals of Istanbul's famous 
drinking waters- the Ayazma, Çamlıca, Çırçır, 
Göztepe, Hünkâr, İmrahor, Kara Kulak, Kanlı 
Kavak, Kayış Dağı, Keçe ve Silahtar springs- 
remained as remembrances. Some of the 
spring water fiscal stamps printed in Turkeyhas 
taken place in catalogs, however the water seals 
are unpublished. Istanbul's historic drinking 
waters will be presented through the samples 
of water stamps and leaden seals of the late 
Ottoman and early Republican era of late 19th 
and early 20th century from the Haluk Perk 
Collection.

HALUK PERK KOLEKSİYONUNDAN İÇME SUYU PUL VE MÜHÜR 
ÖRNEKLERİYLE İSTANBUL’UN KAYNAK İÇME SULARI

Istanbul's Natural Spring WatersThrough Samples of Drinking Water Stamps and Seals
from the Haluk Perk Collection

Nil SARI*
*Prof.Dr.,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

hnilsari@gmail.com
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The basic source for studying this notion 
consists in the narrative entitled “Cieplice” 
(Polish for ‘springs’) from 1578, written by 
WojciechOczko, doctor of medicine and 
philosophy, a medical practitioner serving 
Polish kings. This work was dedicated to 
the sources of mineral waters with medical 
properties. He recommended Polish springs 
as very valuable ones. He demanded that the 
information about the medical properties of 
waters is promoted among people suffering 
from diseases. He enumerated a number of 
springs, i.e. thermal, cold, sulfur and saltwater 
springs. The author possessed broad medical 
knowledge in anatomy and dietetics. He 
did not limit his work merely to focusing on 
Polish springs. He knew about the existence of 
health resorts and medicinal waters in Western 
Europe, Asia, Africa and even South America. 
He referred to the tradition applied by ancient 
medical practitioners.The subject of the 
study considerations will consist in treatment 
methods using mineral waters and mineral 
mud in the 16th century in Poland. These will 
include baths, showers, compresses and internal 
use. The range of diseases which, in the opinion 
of the author of the work, could be treated with 
springs will be described. Among such diseases 
the following can be listed: skin problems, 
joint pains, diseases of the respiratory tract 
and the urogenital system. The views relating 
to the conviction on treatment efficiency 
using medical waters for mitigating syphilis 
symptoms will be presented. He indicated the 
benefits of such treatments but he also warned 
about the possibilities of adverse consequences. 
The work constitutes a reflection of the medical 
knowledge at that time in relation to the 
justification for introducing treatment with 
water into the medical practice.

Podstawą źródłową do opracowania tego 
zagadnienia będzie źródło narracyjne Cieplice 
z 1578 roku, którego autorem był Wojciech 
Oczko, doktor medycyny i filozofii, lekarz 
polskich królów. Dzieło to poświęcone zostało 
miejscom, w których wybijały wody mineralne 
o właściwościach leczniczych. Polecał polskie 
zdroje jako bardzo wartościowe, dopominał się 
o rozpropagowanie wśród chorych wiadomości 
na temat ich właściwości leczniczych. Rozróżnił 
kilka rodzajów cieplic: gorące, zimne, siarczane 
oraz słone.Autor posiadał rozległą wiedzę 
medyczną z zakresu anatomii oraz dietetyki. 
Nie ograniczył się do omówienia polskich 
cieplic, ale wiedział o istnieniu uzdrowisk 
oraz wód leczniczych w Europie Zachodniej, 
Azji, Afryce, a nawet Ameryce Południowej. 
Odwoływał się też do tradycji stosowanej 
przez medyków starożytnych. Przedmiotem 
zainteresowań badawczych staną się metody 
leczeniaz użyciem wód mineralnych i błota 
mineralnego w Polsce XVI wieku. Między 
innymi będą to kąpiele, natryski, okłady i 
stosowanie wewnętrzne. Omówiony zostanie 
zakres chorób, które zdaniem autora dzieła 
mogły być leczone przy pomocy cieplic. 
Wśród nich znajdą się dolegliwości skórne, 
bóle stawowe, górne drogi oddechowe, układ 
moczowy i płciowy. Zaprezentowane zostaną 
poglądy na temat przekonania o skuteczności 
kuracji z zastosowaniem wód leczniczych 
do łagodzenia objawów syfilisu. Wskazywał 
na korzyści płynące z takich zabiegów, ale 
uprzedzał też o możliwościach wystąpienia 
niekorzystnych konsekwencji. Dzieło 
stanowi odzwierciedlenie ówczesnej wiedzy 
medycznej na temat zasadności wprowadzania 
wodolecznictwa do praktyki leczniczej.

THE USE OF MINERAL WATER IN MEDICAL PRACTICE IN 
THE 16th CENTURY

Wykorzystanie Wód Mineralnych w Praktyce Leczniczej XVI. w.
Anna ODRZYWOLSKA-KIDAWA*

* Dr.,Jan Dlugosz University in Czestochowa Institute of History-POLAND
a.odrzywolska@wp.pl



15

The article covers the issue of forming so 
called protection zones in health resorts. The 
zones are formed pursuant to the provisions 
of the act on health resorts, spa treatment, 
and health resort protection areas. The 
protection zones are designed to guarantee 
the protection of healing factors and natural 
healing resources, environmental values, and 
health resort facilities. The provisions of the 
act do not regulate the parameters of particular 
zones, which is to be regulated in health resort 
statutes.  The research  involves selected health 
resorts. Its aim is to answer the question 
whether the formation of protections zones 
is justifiable and whether they comply with 
statutory provisions. The paper closes with an 
evaluation of the existing zones. 

Artykuł porusza problematykę tworzenia 
w gminach uzdrowiskowych tzw. stref 
ochronnych. Podstawą utworzenia stref 
jest ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej. Istotą stref ochronnych 
jest zagwarantowanie ochrony czynników 
leczniczych i naturalnych surowców 
leczniczych, walorów środowiska oraz 
urządzeń uzdrowiskowych. Przepisy ustawy 
nie normują parametrów poszczególnych 
stref, pozostawiając to do regulacji w statucie 
uzdrowiska. Badania będą obejmować wybrane 
uzdrowiska i będą miały na celu wykazanie 
zasadności utworzenia stref ochronnych i ich 
zgodności z regulacjami ustawowymi. Całość 
zamyka ocena funkcjonujących stref.

PROTECTION ZONES OF HEALTH RESORTS. INDIVIDUAL 
RESEARCH
Marek STYCH*

* Dr., Instytut Administracji
Wydział Nauk Społecznych

Akademia im. J. Długosza w Częstochowie-POLAND
stycma@interia.pl



16

The structural-informative property of water 
is expressed in ability to perceive the acting 
information, to remember it, to transfer 
necessary or to neutralize harmful information 
for vital activity of an organism. Water is a basis 
for preparation of homeopathic medicine. The 
homeopathic preparation is « an informative-
power complex capable to transition from 
one carrier on another, having biological 
action in absence of the medicine ». These 
very disputable theses are one of possible 
explanation of healing action of ultra-low 
concentrations of homeopathic means where 
no one molecule of acting substance remains 
in solution. 

The confirmation of water molecules capability 
to keep the “memory” to transfer any energy 
or essential “medical” information needs to 
be proved via investigation f.ex. of electric 
dipole of water molecules and their electric 
association. But on the other side the “wave” 
theory of antigenic or immunogenic potential 
of protein or gapten molecules connected 
with their “dipole” is recognized by some of 
immunologists. If the last issue will be proved 
experimentally the immunotropic acting of 
homeopathic drugs ultralow concentrations 
could be explained through “wave theory” 

ULTRA-LOW CONCENTRATIONS IN HOMOEOPATHY, 
AND THE STRUCTURE OF WATER IN CONTEXT OF MODERN 

IMMUNOLOGY
Goloviznin Mark VASILIEVICH*, Buldakova Yulia RAFAELEVNA**

*MD, PhD, Moscow State University of Medicine and Dentistry named after 
A.I.Evdokimov RUSSIA, Russian Association of Medical Anthropologists

**Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I.Evdokimov 
Russian association of Medical Anthropologists RUSSIA
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In my paper I will present the results of my 
research on the transfer of cultural and medical 
ideas in the 18th century health resorts – Spa, 
Bath and Cieplice. 

The curative practices used to be seen as a 
part of medical field but today we can divide 
them into three different disciplines: medical, 
religious and magical practices. From a 
nowadays point of view all of them presume an 
influence on a subject. The target of using them 
was to affect something/somebody in a defined 
direction – f.e. to feel healthier. These issues are 
important for European health resorts studies 
especially for three reasons.

First of all, the 18th century is time when a 
gradual civilization improvement leads to 
scientific and cultural distinctions between 
three mentioned discourses. The separation 
process had passed under complicated 
circumstances and I would like to show some 
examples of co-existence of these three types of 
health resorts curative practices.

Secondly – Spa, Bath and Cieplice were visited 
in the 18th century mainly by members of 
roman catholic and protestants communities. I 
will try to give an initial answer to a question 
if there had been any differences in curative 
practices between these religious groups.

Thirdly, I will concentrate on how different 
or similar the medical practices used to be in 
18Wth century health resorts and if the medical 
knowledge used to be transferred between 
them (f.e. through travelers, physicians, 
newspapers).

To sum up, my paper will cover the borderland 
between medical, religious and magical 
curative practices in the Age of Reason. 
However the main tread of it will be about a 
specific “tourism” of the curative practices in 
18th century health resorts.

MEDICINE – RELIGION –MAGIC. CURATIVE PRACTICES IN 
THE 18TH CENTURY EUROPEAN HEALTH RESORTS

Agata WDOWIK*
* Dr., University of Warsaw

Institute of Applied Polish Studies-POLAND
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Cultural anthropologist and psychiatrist 
Arthur Kleinman understood disease in 
a much broader way than represented by 
modern biomedicine. He saw it as a symbolic 
system built of the meanings, values   and 
patterns of behavior. The latter have strongly 
individualistic character, subjectivised to the 
irown experience of the patient, who lived and 
experienced the disease in specific cultural 
contexts. In this approach to the diseases 
tateadded its own spectrum of beliefs that do 
not necessarily represent the real state of health. 
Equally important is the factor of feeling of 
well-being that is relativized to culture, time, 
and social status. The class of more affluent, the 
educated, the greater the demands in relation 
to their own health condition. Thus, there was 
and there is a whole group of patients between 
patients of sanatoriums, often wealthy, who 
sepresence was not connected with medical 
diagnosis, but the diagnosis of their own 
based on their own criteria for the selection of 
therapy (the principle of pay - required). This 
also allows a network of spas. 

Antropolog kulturowy i psychiatra Arthur 
Kleinman chorobę rozumiał w znacznie 
szerszy sposób aniżeli reprezentowany przez 
współczesną biomedycynę. Widział ją jako 
system symboliczny zbudowany ze znaczeń, 
wartości i wzorów zachowań. Te ostatnie 
posiadały charakter silnie indywidualistyczny, 
zsubiektywizowany do własnego doświadczenia 
pacjenta, który przeżywał i doświadczał 
choroby w określonych kontekstach 
kulturowych. W takim ujęciu do stanu 
chorobowego dodano spektrum przekonań 
własnych, które nie koniecznie oznaczały 
rzeczywiste zaburzenie stanu zdrowotnego. 
Istotny jest również współczynnik odczuwania 
dobrostanu, który jest zrelatywizowany do 
kultury, czasu oraz statusu społecznego. Im 
warstwa bardziej zamożna, wykształcona, 
tym większe wymagania w stosunku do 
własnej kondycji zdrowotnej. Tym samym 
wśród pacjentów sanatoryjnych występowała 
i występuje cała grupa pacjentów, często 
zamożnych, których obecność nie związana 
była z diagnozą lekarską, lecz diagnozą własną 
opartą o kryteria własne wyboru terapii (na 
zasadzie płacę – wymagam). Umożliwia to 
również sieć ośrodków spa. 

KLEINMAN'S DISEASE CONCEPT AND ITS PRACTICAL 
IMPLICATIONS FOR PATIENTS OF HEALTH RESORTS. 

THEORETICAL ESSAY
Grzegorz WIKTOROWSKI*

* MA, Museum of Pharmacy of MedicalUniversity in Wroclaw-POLAND
Kurzy Targ 4, 50-103 Wroclaw-POLAND
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The political transformation in Poland 
implied a change in the role of health resorts 
in the structure of public health care, which 
was connected with a significant reduction 
of central budget funds spent in the public 
healthcare sector. This situation has had a 
serious impact on the situation of Polish 
spas, leading to important changes in their 
infrastructure. The purpose of the presentation 
is to describe the changes that have surrounded 
the spa, beginning at the turn of the twenty-
first century to the present, and moreover 
to show the impact of these changes on the 
development of spa infrastructure, as well as 
the way in which they are used.

The presentation will discuss the political-
economic changes that influenced the 
modification of Polish spas after 1989.  It will 
take into account social transformations in 
Polish society and their impact on new ways to 
use the spa facilities. The ability to exploit the 
opportunities arising from the new situation 
appears to be critical for the future of Polish 
spas.

HEALTH RESORT INFRASTRUCTURE IN POLAND IN 
THE YEARS 1989-2015 - PROBLEMS AND THE NEW 

OPPORTUNITIES 
Agnieszka KAŹMIERCZAK*

* M.A., Department of Human Sciences
Faculty of Pharmacy Wroclaw Medical University-POLAND

kazmierczak.agnieszka@gmail.com
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Leczenie produktami pszczelimi jest jedną z 
metod medycyny naturalnej, zwaną apiterapią. 
Produkty pszczele (miód, propolis, mleczko 
pszczele, jad, pyłek, pierzga i wosk) były 
stosowane do celów profilaktycznych od 
zarania cywilizacji człowieka. Najstarszy 
zachowany dokument pisemny mówiący o 
leczniczych właściwościach miodu pochodzi 
z okresu około 4,5 tysiąca lat przed naszą erą. 
Istnieją zapiski biblijne na ten temat, oraz 
notatki Hipokratesa – ojca medycyny, który 
stosował miód jako środek na długowieczność i 
widać z dobrym skutkiem, gdyż zmarł w wieku 
111 lat. Apiterapia jest znana w naszym kraju od 
dawna. Jako jedna z tradycyjnych naturalnych 
metod leczenia znalazła swoje zastosowanie 
w polskim lecznictwie  uzdrowiskowym.  
Apiterapia stosowana jest np. w Świeradowie 
Zdroju. Produkty lecznicze, dietetyczne 
i kosmetyczne wykonane z surowców 
„pszczelich” można zakupić na terenie 
Sanatorium Uzdrowiskowego w specjalnym 
stoisku. Są także do nabycia w sklepach z 
produktami naturalnymi znajdujących się w 
centrum Świeradowa. Kolejnym przykładem 
jest zespół sanatoriów „SOLANKI” Uzdrowisko 
Inowrocław, gdzie w nieodległej perspektywie 
apiterapia będzie jednym z pakietów stałych 
zabiegów leczniczych. Natomiast w Bałtowie 
powstaje Centrum Apiterapii z szerokim 
zakresem zabiegów pszczołoleczniczych. 
Oddano już do użytku pierwsze dwa domki 
z pszczołami, przeznaczone do zabiegów 

apiterapii, w planie jest produkcja szeregu 
medykamentów na bazie propolisu i pyłku 
pszczelego. Ukoronowaniem przedsięwzięć 
związanych z naturolecznictwem, będzie 
uzyskanie statusu uzdrowiska „Bałtów- Zdrój”. 
Poza ww. przykładami w wielu polskich 
uzdrowiskach organizowane są prelekcje, 
pogadanki czy wykłady na temat leczniczych 
oraz profilaktycznych właściwości produktów 
pszczelich, na których kuracjusze mają dostęp 
do ekspozycji specjalistycznych preparatów, 
literatury fachowej czy indywidualnych 
konsultacji. Edukacja wpływa na zwiększenie 
popularności stosowania produktów 
naturalnych, w tym produktów pszczelich. 
Apiterapia jest więc wciąż docenianą terapią 
uzdrowiskową.

THE USE OF APITHERAPY IN SPA TREATMENT IN POLAND
Zastosowanie apiterapii w lecznictwie uzdrowiskowym w Polsce

Beata MADRAS-MAJEWSKA*
*Dr. hab., Beata Madras-Majewska, prof. SGGW-POLAND

Pracownia Pszczelnictwa, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa/ Apiculture 
Division, Faculty of Animal Sciences Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 

Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
beata_madras_majewska@sggw.pl
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Treatment with the use of bee products is one 
of the methods of natural medicine, called 
apitherapy. Bee products (honey, propolis, 
royal jelly, bee bread, pollen, bee venom and 
bee wax) were used for prophylactic purposes 
since many years. The oldest preserved written 
document talking about the healing properties 
of honey comes from the period about 4.5 
thousand years BC. There are records of the 
Bible on this subject, and notes Hippocrates - 
the father of medicine, who used honey as a 
remedy for longevity and as can be seen with 
good effect, because he died at the age of 111 
years.  Apitherapy has been known in our 
country for a long time. As one of the traditional 
natural treatments its application has been 
known in the Polish spa treatment. Apitherapy 
is used eg. in Swieradow Zdroj. Medicinal, 
dietetic and cosmetic products made with 
“bee” raw materials can be purchased in the 
Spa Sanatorium in a special booth. They are 
also available in natural products stores located 
in the center of Swieradow. Another example 
is the sanatoriums group “SOLANKI” Spa 
Inowrocław, where in the near term, apitherapy 
will be one of the packages of constant medical 
treatments. 

However, in the Balts is formed Apitherapy 
Center with a wide range of bee treatments. 
There were already in service the first two 
cottages with bees, for apitherapy treatments, 
and there is the plan to produce a series of 
drugs based on propolis and pollen. The 
crowning achievement of projects related to 
nature-treatment will be obtaining the status of 
the spa “Spa Baltow”. In addition to the above 
examples in many of Polish health resorts are 
organized lectures, talks and expositions on 
therapeutic and prophylactic properties of 
bee products, where spa guests have access 
to test specialized preparations, literature or 
individual consultations. Education affects 
the increased popularity of the use of natural 
products, including bee products. Apitherapy 
is therefore still appreciated spa therapy.
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1933 erschien im nationalsozialistischen 
Deutschland das Buch „Der Zauber der 
Heilquellen. Eine Studie über Goethe als 
Badegast“. Sein Autor, Richard Koch, verlor im 
gleichen Jahr wegen seiner jüdischen Herkunft 
den Lehrauftrag als erster Medizinhistoriker 
an der Frankfurter Universität. 1936 in die 
Emigration getrieben, lebte bis zu seinem 
Tode als Arzt kaukasischen Badeort Jessentuki. 
Auch werkgeschichtlich wirkt Kochs – letzte – 
Monographie wie ein Sinnbild seiner sowohl 
natur- als auch geistesgeschichtliche Aspekte 
integrierenden Theorie der Medizin. Das 
„Quellgeheimnis“ als Metapher: Man könne 
immer nur sagen, „dass“ es wirke, aber nicht 
„wie“.

In meinem Beitrag für die Internationale 
Konferenz Spa Culture in Europe (Istanbul, 
28th - 30th June 2016) möchte ich die 
Argumentationsstruktur der Kochschen Studie 
über die Wirkkraft der Heilquellen nicht nur 
vor dem Hintergrund seines theoretischen 
Ansatzes analysieren. Deren Problematik soll 
vielmehr durch Aufklärung einer seinerzeit 
unausgetragenen Kontroverse mit Ludwig 
Edinger, der 1914 bis 1918 in Frankfurt am 
Main den ersten Lehrstuhl für Fach Neurologie 
in Deutschland innehatte,  zugespitzt werden.

Edinger, ebenfalls deutscher Jude, ebenfalls 
Goetheaner, hatte 1917 mit einem ablehnenden 
Gutachten zum Scheitern von Kochs erstem 
Habilitationsversuch beigetragen. Während in 
der bisherigen Medizingeschichtsschreibung 
Edingers Kritik als naturwissenschaftlich-
positivistisch erscheint, soll darauf erstmals 
näher eingegangen sowie auf die uns 
interessierende Thematik der Heilquellen 
bezogen werden. Diese Konstellation enthält 
überdies eine biographische Tiefendimension 
durch Einbeziehung der Erfahrungen, die 
Edinger, selbst schwer herzleidend, 1908 bei 
einem Kuraufenthalt in Bad Nauheim machte. 

DER ZAUBER DER HEILQUELLEN“ RICHARD KOCH                   
(1882-1949) UND LUDWIG EDINGER (1855-1918)

Gerald KREFT*
* Dr. rer. med. Dipl.-Soz. 

Neurologisches Institut (Edinger-Institut) 
Neuroscience Center

Frankfurt am Main-DEUTSCHLAND
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Hidroterapi; suyun sıcak veya soğuk 
uygulamalar şeklinde, sıvı, buz veya buhar 
formlarından birinde, sağlığı korumak veya 
hastalıkları tedavi etmek amacıyla vücudun 
dış kısmından kullanımıdır. Suyun şifa verici 
özelliği antik dönemlerden beri tanınmaktadır. 
O zamandan günümüze tedavilerde suyun 
iyileştirici gücünden yararlanılmaktadır. 
Ortaçağ Avrupası’nda, yaşanan veba 
salgınlarının kirli sulardan kaynakladığı 
düşüncesi nedeniyle suyun temizlik amaçlı 
kullanımı dahi hoş karşılanmamıştır. Ancak 
18. yüzyıldan itibaren suyun şifa verici özelliği 
hakkında yeniden kitaplar yazılmaya başlandığı 
görülmektedir. Bu dönemden itibaren 
hidroterapi Avrupa’da canlanmaya başlamıştır. 
Özellikle 19. yüzyılda Avusturyalı Vincent 
Priessnitz ve Almanyalı SebastianKneipp gibi 
isimlerin başarılı uygulamaları ile hidroterapi 
tüm Avrupa’ya ün salmıştır. Hidroterapi, 
suyun çok farklı kullanım şekillerini içermekle 
beraber, bahsi geçen her iki isim de soğuk 
su uygulamalarını tercih etmişlerdir. Başta 
yüksek ateş olmak üzere pek çok hastalığı 
su ile tedavi etmeyi başarmışlar ve kısa süre 
içinde hidroterapi uygulamak üzere kendi 
tedavi merkezlerini de açmışlardır. Ülkemizde 
modern hidroterapinin ilk kez, Fransa’da fizik 
tedavi ve rehabilitasyon uzmanlığı eğitimi 
aldıktan sonra 1929 yılında Haydarpaşa’daki 
Tıbbiye’de bir fizik tedavi ünitesi kuran Osman 
Cevdet Çubukçu tarafından uygulanmaya 
başladığı kabul edilmektedir. Çubukçu’nun 
bir de “Su İle Tedavi” isimli bir eseri 
bulunmaktadır. Ancak Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’nde tespit ettiğimiz bazı belgelere göre, 
“Avrupa usülü” hidroterapinin 1850 yılından 
itibaren Osmanlı topraklarında uygulandığı 
anlaşılmaktadır. Çalışmamızın amacı bu 
belgeleri tanıtmak ve belgelerden edinilen 
verilere göre Osmanlılarda hidroterapinin 
tarihine katkı sağlamaktır. 

Hydrotherapie ist die äußerliche 
Anwendung von Wasser in verschiedenen 
Applikationsformen, wie Eis, Flüssigkeit und 
Dampf, zur Behandlung der Beschwerden oder 
zur Vorbeugung der Krankheiten. Die Heilkraft 
des Wassers ist seit Antiquität anerkannt. 
Seitdem wird die Heilkraft des Wassers in 
der Medizin benutzt. Wegen der Glaube, 
dass das schmutzige Wasser der Grund der 
Pestepidemien ist, wurde die Hydrotherapie 
im mittelalterlichen Europa in Verruf geriet. 
İm achtzehnten Jahrhundert fängt wieder 
an Bücher über Hydrotherapie publiziert zu 
werden und dadurch ist die Hydrotherapie 
in Europa wiederbelebt. Besonders hat 
die erfolgreiche Ausübung von Vincent 
Priessnitz, der von Österreich ist, und von 
Sebastian Kneipp, der von Deutschland ist,im 
neunzehnten Jahrhundert die Hydrotherapie 
im ganzen Europa populär gemacht. Nach 
den allgemeinen Annahmen wurde “ die 
moderne Hydrotherapie” zum ersten Malin 
unserem Land von Osman Cevdet Çubukçu, 
der in Frankreich seine Fachausbildung über 
physikalische Medizin und Rehabilitation 
gemacht hat und in 1929 in der medizinische 
Fakultät (Tıbbiye)eine Physiotherapie-İnstitut 
gegründet hat, durchgeführt. Er hat auch ein 
Buch, das “Behandlung mit dem Wasser” heißt, 
geschrieben. Die neugefundene Ottoman 
Archiv Dokumenten aber zeigten, dass die 
„europäische“ Hydrotherapie schon in der 
Osmanischen Zeit ab 1850 genutzt wurde. 
Das Ziel der Arbeit ist, dass diese Dokumente 
bekannt zu geben und zu der Geschichte 
der Hydrotherapie im Osmanischen Reich 
beizutragen.

BAZI ARŞIV BELGELERİNE GÖRE OSMANLILARDA 
HIDROTERAPİ

Hydrotherapie im Osmanischen Reich nach einigen Archiv Dokumenten
Elif GÜLTEKIN*

* Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD, Istanbul
elifgultekin@yahoo.com
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Küçük Fındık içmecesi Mersin’in Erdemli 
ilçesindeki Sıraç mahallesinde, kent 
merkezinden yaklaşık 40 kilometre uzakta 
bulunmaktadır. Yöre halkı onu Sıraç içmecesi 
olarak da adlandırmakta ve 1980’lerden beri 
ona bir yandan safra ve böbrek taşlarını erittiği 
diğer yandan romatizmal hastalıklara iyi 
geldiği inanışıyla ilgi göstermektedir. İnanış 
çerçevesinde suyunun özellikle yaz aylarında 
etkili olduğu, kar yağışının ve havayla temasın 
bu etkiyi zayıflattığı kabul edilmektedir. İçmece 
suyundan farklı bir yararlanma şekli onu kireç 
çözücü olarak kullanarak çaydanlık ve benzeri 
kireç tutmuş metal eşyayı temizlemedir.

Yakın çevresinde bina bulunmayan, kırsal 
bölgedeki içmecenin kaynağı üzerinde çeşme 
şeklinde bir yapı inşa edilmiş ve suyun bu 
yapının dört cephesindeki musluklardan 
akması sağlanmıştır. Yayla turizmi alışkanlığı 
bulunan yöre halkı yaz aylarında kendi 
olanaklarıyla çadırlar kurarak kısa süre 
içmecenin civarında yaşamakta, hem onun 
suyundan yararlanmakta hem de yakındaki 
türbeyi ziyaret etmektedir. Maddi ve manevi 
arınma arayışına bağlı olarak gerçekleşen bu 
hareketlilik yerel ölçekte ekonomik canlanma 
sağlamaktadır.

Küçük Fındık (Little Hazelnut) healing 
fountain is located in the Sıraç neighborhood 
of Erdemli district in Mersin province, 40 km 
away from the city center. The locals call it 
also as the “Sirac Healing Fountain” and since 
1980s, they believe that it cures gallstones and 
kidney stones and healing rheumatic diseases. 

It is believed that the fountain is particularly 
effective during summer season because 
the snowing and contact with air reduces its 
efficacy. The water of fountain can also be 
used for cleaning lime collected in teapots and 
similar metal vessels. 

Since the fountain is located in a rural area with 
no buildings around, a fountain structure has 
been built onto the spring and water has been 
enabled to flow from taps fit on all four facades 
of it. The locals have a habit of living in the high 
planes each summer and therefore they prefer 
camping close to the fountain for the purposes 
of visiting a tomb located in this area and 
drinking the water of the fountain. These visits 
and the influx of people searching for physical 
and spiritual purification, creates an economic 
revival, as well.  

KÜÇÜK FINDIK İÇMECESİ
The Healing Fountain Named “Little Hazelnut” in Mersin, Southern Turkey

Oya ÖGENLER*, Selda OKUYAZ** , Selim KADIOĞLU***

* Yard. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik ABD, Mersin
** Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik ABD, Adana

*** Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik ABD, Adana
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Antik dönemlerde özellikle Roma döneminde 
hamam ve havuzlar insanlar için çok 
önemliydi. Güneşin doğuşuyla çalışmaya 
başlayan halk, öğleden sonra mutlaka hamam 
gider, burada yıkanmanın yanı sıra salonlarda 
düzenlenen eğlencelere katılır, kütüphanede 
kitap okuyabilir, toplantı, jimnastik gibi 
sosyal ve kültürel etkinliklere katılırdı. Daha 
sonraları İslam alemine giren hamam geleneği 
Türklerde de önemli bir kültür oluşturmuştur. 
Gelin hamamı, loğusa hamamı..vs. isimlerle 
hamam günleri düzenlenmişti.   Kaz Dağları 
yerkabuğundaki kırılmalar sonucunda 
oluşmuş, araştırmalara göre 200-300 milyon 
yıl önceki yer kabuğu hareketleriyle çöken 
kısımlar(graben) Edremit Körfezini, yükselen 
(horst) kısımlar ise dağları meydana getirmiş, 
killi kum taşı, kireç taşının mağmanın 
eklenmesi ve yüzeye çıkamadan soğumasıyla 
mermer, amfibik şistler gibi kayaçlar 20-30 m. 
alttaki zemin yapısını oluşturmuştur.     Kaz 
Dağları, jeolojik yapısı nedeniyle bünyesinde 
altın, bakır gibi değerli birçok madeni 
barındırmakta, jeomorfolojik açıdan kırılmalar 
termal sıcak suların bir çok noktadan 
yeryüzüne çıkmasına ve insanların tedavi 
amaçlı yararlanmalarına olanak yaratmıştır. 
Kuzey Ege bölgesinde Marmara Bölgesi ile Ege 
Bölgesi arasında geçiş niteliğinde, batıdan Ege 
Denizi’nden doğuda Edremit’e kadar uzanan 
Kaz Dağları’na su kaynaklarının bolluğu 
nedeniyle antik dönemlerde, “Bin Pınarlı İda 
Dağı” adı verilmiş, termal sular yakınlarında 
medeniyetler kurulmuştur. Osmanlı 
Döneminde de Kaz Dağı Kaplıcaları’nın 

hizmet verdikleri mimarilerinden 
anlaşılmakta, günümüze kadar gerek yöre 
halkı tarafından gerekse tedavi için bölge 
dışından gelen hastalara hizmet veren kaplıca 
yapıları günümüzde yatak kapasitesi açısından 
yetersiz kalmaktadır.Kestanbol Kaplıcası;Ezine 
ilçesi, Kestanbol Köyü yakınlarındaki 
Kestanbol Kaplıcası, Antigon zamanından beri 
bilinmektedir. Büyük İskender’in komutanı 
Demetrios’un babası Antigon zamanında 
(M.Ö.2000), Akçakeçili’nin batısındaki derede 
bulunan sıcak su kaynağı, “Antigon kaplıcaları” 
olarak anılmaktaydı. Osmanlılar döneminde 
pek rağbet görmeyen kaplıcalar günümüzde 
de hakettiği ilgiyi görememektedir. Antik 
dönemlerde İsa peygamberin havarilerinden 
Saint_Paul’ün bir ölüyü kaplıca suyuyla 
dirilttiği söylentisi çıkarılarak kaplıcanın 
şifalı suyu vurgulanmıştır. Akçakeçili ılıcası; 
Ezine ilçesine 25 kilometre uzaklıkta, Tuzla 
kaplıcasının kuzeyinde Alexandria Troias 
ören yeri yakınındadır. Akçakeçili köyüne 
yaklaşık 4 km. uzaklıkta olan kaynak suyunun 
depremle kaçtığı kaynaklarda belirtilmektedir. 
Kaynak suyu sonraları günümüzdeki yerinde 
tesbit edilerek üzerine kaplıca yapısı inşa 
edilmiştir.  Külcüler Ilıcası; Bayramiç ilçesi, 
Külcüler köyü yakınlarında orman içinde 
bulunan sıcak su kaynağında günümüzde 
iki havuzlu tesis inşa edilmiştir. M.Ö. 2000 
yılından beri yararlanıldığı bilinen, 34,5 
derece sıcaklığındaki suyun içerdiği kükürt 
açısından bir çok hastalığın tedavisinde 
yararlanılmaktadır. 

KAZ DAĞLARI’NIN KUZEY VE BATISINDA BULUNAN 
BIRKAÇ ANTIK DÖNEM KAPLICASI

Some Ancient Period Thermal Springs in North and West of Mount Ida
Betül BAKIR*
* Yar.Doç.Dr. , 

Yıldız Tek.Üniv.M.Yük.Okulu, Şişli/ Maslak 
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Baths and pools were very important for people 
in ancient periods, especially in Roman Age. 
Starting to work with the rise of the sun,the folk 
go to bathhouses in the afternoon definitely, 
apart from having bath here, they attend into 
the entertainments organized in the halls, 
can read book in the library, can attend social 
and cultural activities such as gymnasium 
and meetings. The bathhouse tradition which 
entered the Islamic Culture later, created an 
important culture in Turks, too. Bathhouse 
days such as Bride Bath, Puerperant Bath were 
organized.  Mount Ida is formed as a result of 
the breakups on the earth crust, according to 
the researches; with the movements of the earth 
crust 200-300 million years ago, the subsiding 
places (grabens) formed the Gulf of Edremit 
and the ascending parts (horsts) formed the 
mountains. Rocks like gaize, amphibic shists 
and marble which has formed as a result of the 
addition of the magma into the limestone has 
created the soil structure below 20-30 m. As 
a result of its geological structure, The Mount 
Ida contains many valuable minerals such as 
gold and copper, in terms of geomorphology; 
the breakups enabled the thermal hot waters to 
spring on the earth surface at many points and 
allowed people to use them with the purpose of 
treatment.  The Mount Ida which extends from 
Aegean Sea in the West to Edremit in the East 
and is a midpoint in the North Aegean Region 
between the Region of Marmara and Aegean, 
was called as “The Mount Ida with a Thousand 
of Springs” in the ancient periods as a result 
of its rich water sources and civilizations were 
established around the thermal waters. It is 
understood from their architecture that The 
Thermal Springs of Mount Ida had served 
also during the Ottoman Period, the thermal 
spring foundations which have served to the 
local foreign people coming for treatment are 
insufficient in terms of bed capacity in our day.  
Thermal Spring of Kestanbol: The Thermal 
Spring of Kestanbol which is near the Village 

of Kestanbol in the town of Ezine has been 
known since the time of Antigone. The thermal 
hot water spring found in a river on the west 
of Akçakeçili was called as The Thermal Spring 
of Antigone” during the times of Antigone 
(2000 B.C) who was the father of Demetrius, 
the general of Alexander the Great. The 
thermal springs which went begging during 
the Ottoman Period are still not in demand as 
they deserve. The healing water of the spring 
was stressed in the Ancient times with a rumor 
telling that Saint Paul who was a follower 
of Christ, revitalized a dead with the spring 
water.  Thermal Spring of Akçakeçili:It is near 
the Alexandria Troias ruins, on the north of 
the Thermal spring of Tuzla 25 km away from 
Ezine. It is remarked in the sourced that the 
thermal water which is approximately 4 kms 
to the Villace of Akçakeçili springed as a result 
of an earthquake. The spring water was located 
in its current place and a thermal spring 
foundation was establishedon it. The Hot 
Spring of Külcüler :A double pooled facility has 
been found in our day on the hot spring water 
which takes place in the forest near the Village 
of Külcüler in the town of Bayramiç. The water, 
which is known to be benefited since 2000 B.C 
is 34,5 degrees and as it contained sulphur, it is 
used for the treatment of many diseases. 
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Halûk Perk Müzesi koleksiyonunda yer alan 
şifalı su kaplarını; Şifa Tasları, Ampullalar, 
Geç Dönem Hristiyanlık hacı yağ ya da 
kutsal su şişeleri ve zemzem suyu kapları 
oluşturmaktadır. Bu kapların içinden şifa 
tasları 2011 yılında “Duanın Sudaki Gizemi 
Şifa Tasları” adıyla yayınlanmıştır. Bu çalışma 
ile, koleksiyondan seçilmiş ünik örnekler 
vasıtasıyla insanlığın şifayı suda aradıklarında 
başvurdukları kaplar, tarihsel bir gelişim 
içinde verilmeye çalışılacaktır.  Su, dünyanın 
varoluşundan bu yana, canlıların tümü için 
gerekli olan en temel gereksinimdir. Asırlar 
sonra, su savaşlarının çıkacağına dair ortaya 
atılan söylemler de suyun önemini ortaya koyan 
başka bir gerçektir.  Suyun kullanıldığı her 
alanda birden fazla faydasını gören insanoğlu, 
sağlığını korumak, ruhsal açıdan rahatlamak 
adına da suya başvurmuştur. Korku, endişe 
ve ruhsal sıkıntıları atlatmak ve şifa için su 
ve duaya sığınmışlardır.Bunun sonucunda 
insanda placebo etkisi görülmektedir ve 
iyileşme hızının arttığı görülmüştür. Bela, 
hastalık ve musibetlerden korunmak için 
Allah’a dua etmek, tarihten bu yana süregelen 
bir eylemdir.Hz. Muhammed’in şifa arayışında 
olan ümmetine ayetlerden dualar okuyarak, 
su içirmesi şifa kaplarının yayılmasında 
önemli rol oynamıştır.Yabancı literatürde bu 
taslara büyülü/sihirli tıbbı kase denmektedir. 
Sivas, Malatya civarında ise bu kaplara tihtap 
tas denir.Tihtap, birşeyin iyi yapıştığını, bir 
tedbirin hastalığa birebir iyi geldiğini, tihtabı 
budur, ilacı budur, bu ilaç hastalığı tihtap 
gibi kesti manasındadır.Halk arasında bu 
taslar, Müslümanlıkla birlikte ortaya çıksa 
da yapılan kazılarda ortaya çıkan M.Ö. I.bin 
Kuzey Mezopotamya ve Suriye civarında 
yaşayan Aramilere ait dualı kaplar, bu şifalı 
tastarın daha erken dönemlerde kullanıldığını 
göstermektedir.Şifa taslarının dışında kullanım 

amacı olarak aynı fakat form olarak farklı olan 
antik dönemde kullanılan ampullalar, genellikle 
kurşun ya da pişmiş topraktan yapılmaktadır.
Hristiyanların hacı olmak amacıyla kutsal 
saydığı alanları ziyaretleri sırasında hatıra 
olarak aldıkları ve içinde kutsal yağ ya da 
suyun konduğu minyatür matara formlu 
şişeciklerdir.Bu tarz şişelerin varlığı, şüphesiz 
insanalrın korku ve endişelerini azaltarak, 
ruhsal sağlığına kavuşmayı amaçlamıştır.
Ayrıca bu ampullalar ile azizlerin mezarlarını 
ziyaret etmeleri sağlıkla ilgili problemlerini 
tanrısal bir tedavi aracı olarak gördükleri yağ, 
kutsal su vb. araçlarla gidermek istemelerinden 
kaynaklanır.Bu yüzden ampullaların üzerleri 
kutsal mekan, aziz ve hristiyanlık sembolleriyle 
süslenmiştir.Ampulla geleneği, Hristiyanlığın 
sonraki dönemlerinde de devam ettiğini ve 
koleksiyonda yer alan Geç Dönem Hristiyanlık 
hacı yağ/ kutsal su şişeleri ile  görmekteyiz.Bu 
gelenek Müslümanlıkta zemzem suyu olarak 
karşımıza çıkmakta; zemzem suyu en temiz 
ve berrak su olarak kabul edilmektedir.Kelime 
anlamı olarak ise, bereketli, bol doyurucu 
ve kaynağı zengin su manasına gelmektedir.
Zemzem suyunun manevi kirlerden 
arınmak için kullanıldığı ve içen kişinin 
şifa bulması amacıyla, hac görevini yerine 
getiren müslümanların dönerken bu sudan 
şişelere doldurup getirdiği görülmektedir.
Görülmektedir ki; koruyucu ve iyileştirici 
etkisi olan suyun her dinde yeri aynıdır ve 
kullanım açısından benzerlik göstermektedir.
Günümüzde şifalı kapların kullanımı eskiye 
nazaran azalmış olsa da, şifa niyetine suyun 
içilmesi insanlık var oldukça devam edecektir.

HALÛK PERK MÜZESi KOLEKSiYONU’NDAKI ŞiFALI SU 
KAPLARI

The Healing Water Bowls Included in Haluk Perk Museum 
Halûk PERK*,  Burcu ÖZDEMİR**

* Halûk Perk Müze Sahibi,Koleksiyoner
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** Halûk Perk Müzesi, Arkeolog 
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The healing water bowls included in Haluk 
Perk Museum collection are consisted of 
chalices of remedy, ampullas, late Christianity 
period perfume or holy water bottles and 
zam-zam water containers. The chalices of 
remedy from these bowls were published with 
the name of “The secrecy of prayer in water: 
chalices of remedy” in 2011. In this work, the 
chalices and bowls that were used by the people 
when they sought remedy in water will be tried 
to be presented in parallel to the historical 
development via unique samples selected 
from the collection. Water has always been the 
most essential necessity for all living things 
since the existence of earth. The rumors about 
water wars that may happen after centuries are 
further facts that point out the importance of 
water. Having benefited from various effects of 
water in every field it has been used, humanity 
also appealed to water to protect their health 
and to relieve spiritually. They have considered 
water and prayer as a safe haven to relieve 
from fear, anxiety and distress and to find 
remedies. A placebo effect is seen after this 
sort of an application and it is a reality that 
the process of recovery shortens. Praying to 
God is a continuous action in history in order 
to be protected from nuisance, diseases and 
calamities. The fact that Prophet Mohammed 
made people who seek good health in his 
community drink water after he said prayers 
from the verses in Qoran played a vital role in 
the expansion of the use of chalices of remedy. 
In foreign cultures, these bowls are called 
enchanted/magical medicinal chalices. In the 
surroundings of Sivas and Malatya these bowls 
are called tihtap bowls. The word tihtap means 
that something attaches to another thing well, 
or a precaution is good for a kind of illness 
and examples of its use in Turkish language 
are like “the tihtap (quick remedy) for this 
illness was definitely this”, or “this medicine 
has stopped the illness like tihtap (for good)”. 
Even though these chalices appeared in society 
after Islam, some bowls that were found during 
some excavations with prayers on them and 
belonged to Arami, who lived in Northern 
Mesopotamia and Syria in the first century BC, 
demonstrate that these bowls of remedy were 
used in earlier periods. Except for the chalices 
of remedy, the ampullas used in ancient times 
whose purpose of use was the same with the 

chalices of remedy, but the forms were different 
were commonly made of lead or clay. These 
are small bottles with the look of a miniature 
flask in which unction or water was kept, and 
Christians bought these as souvenirs during 
their travels to the places they considered 
holy and visited for the purpose of pilgrimage. 
The main purpose of these containers was to 
lessen the anxiety and fear of people and to 
provide them good mental states. Besides, 
the fact that they visited the tombs of saints 
with these ampullas tells us that they wanted 
to cure their problems about their health with 
unction or holy water which they considered 
as divine healing means. Thus, the surfaces 
of ampullas are ornamented with holy places, 
saints and symbols of Christianity. We can see 
that the tradition of ampullas continued in the 
forthcoming periods of Christianity by looking 
at the unction (perfume) / holy water bottles in 
the collection. This tradition can be observed 
in Islam in the use of zam-zam water, which is 
accepted as the cleanest and the purest water. 
The word zam-zam means fertile, abundant, 
satisfying, and the water whose source is rich. It 
is seen that zam-zam water is used to be purified 
from spiritual dirt (like sins or evil thoughts), 
or to find remedy for illnesses; additionally, 
it is also observed that after people complete 
their duty of pilgrimage, they take zam-zam 
water with themselves to their hometowns. It 
is inferred that water, which is accepted to have 
protective and healing effects, and its place in 
every religion is the same, and its uses present 
many resemblances. Even though the use of 
chalices of remedy decreased today, drinking 
water with the purpose of finding remedies 
or curing illnesses will continue as long as 
humanity exists. 
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İlkel toplumlardan günümüze dek, tüm 
inanç sisteminde, suyun önemli bir yeri 
vardır. Hayatın devamlılığı için gerekli olan 
su, onun inanç sistemlerindede kutsiyet 
atfedilerek, yaşamın vazgeçilmezi, yaşam 
kaynağı olarak görülmesine ve dini inancın 
gereği olan ritüellerde yer verilmesine 
neden olmuştur. Özellikle eski toplumlarda, 
yaşamla ilişkilendirilen su kavramına 
birtakım mitolojik özellikler yüklenmiş, 
suya olağanüstü anlamlar verilmiştir. Bu 
bağlamda, suya yüklenen kutsiyet, onun bazı 
toplumlarda tanrılaştırılmasına, doğum veya 
yeniden doğuşu sağlayan en önemli unsur 
olarak görülmesine, bazı toplumlardaysa 
şifa veren, arındıran, dini temizlik vasıtası 
olarak araçlaştırılmasına sebep olmuştur. İlk 
uygarlıklardan Sümerlerde,su anlamına gelen 
“a” harfi, aynı zamanda döl, gebe kalmayı da 
ifade etmektedir.Mezopotamya mitolojisinde, 
balık ve su karakterleriile sembolize edilenTanrı 
EA; suyun, aklın, doğumun, verimliliğin, 
büyünün ve kehanetin de tanrısıdır.  Bu 
sebeple,su binlerce yıl aynı zamanda 
kâhinlerin, medyumların, sihirbazların 
amaçlarına ulaşmak için kullandıkları vasıta 
olmuştur. Ayrıca büyücülük, kehanet ve tıbbın 
birlikte yürütüldüğü Mezopotamya tıbbında; 
AkadcaAsû (Sümerce: A.ZU) şeklinde ifade 
edilen ve “suyu tanıyan kimse” anlamına gelen 
hekimlerin, hastalıklarda özellikle bitkilerle 
elde edilen ilaçlardan, hayvan ve madeni 
içerikli ilaçlar kullanarak doğal tedavi yöntemi 
kullandıkları, ilaveten yağ kullanarak su falına 
baktıkları günümüze dek gelen tabletlerde 

dile getirilmiştir. Antik Yunan toplumunda da 
suya yüklenen kutsiyet Mezopotamya inanç 
sisteminden farklı değildir. Yunan mitolojisinde, 
okyanus, akarsu ve nehirler tanrılaştırılmıştır. 
Suyu, yaşam kaynağı ve arınma vasıtası olarak 
da gören Antik Yunan toplumu, özellikle şifa 
tanrısı Asklepios’a adanmış şifa merkezleri 
Asklepion’larında,kuyu, çeşme gibi unsurlara 
yer vermiş, özellikle bu şifa merkezlerinin, su 
kaynaklarının olduğu yerlerde inşa edilmesine 
dikkat etmişlerdi. Hemen her toplumun inanç 
sisteminde önemli yere sahip olan su, semavi 
dinlerde de yer almış, arındırıcı (abdest ve 
vaftiz vb.) ve şifa verici özelliğiyle yaşatılmaya 
devam etmiştir. Bu noktada, hazırlayacağımız 
bu çalışma, suyun inanç sistemindeki yeri 
ve önemi olurken, aynı zamanda bu önemin 
tıp tarihindeki etkileri üzerine olacaktır. 
Çalışmamızda, konumuz dâhilinde öncelikle 
suyun ilkel inanç sistemindeki yeri üzerinde 
durulacak, akabinde tıpla ilişkisi ele alınacaktır.

SUYUN DİNLERLE İLİŞKİSİ VE TIP TARİHİNDEKİ YERİ
Water’s relation with the Religion and Effect on History of Medicine
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The water has had an important place in 
allbelief systems from primitive societiesto 
modern societyof today. The water, which is a 
necessityfor continuity oflife, was attributed to 
holiness in the religions, was seen as the life’s 
indispensable and its source and caused to be 
included in religious rituals. The water related 
to life was given magnificent meanings and 
burdened mythological features, especially in 
ancient societies. In this context, the holiness 
attributed to water caused to see it as the most 
important reason that made the birth and 
resurrection impossible and was idolized in 
some societies and it was seen as healer, purifier 
and caused to use as a religious purity intention. 
In the Sumerian civilization, one of the first 
civilizations, the letter “a” symbolizes the water 
and also hasa meaning as being pregnant and 
progeny. The God EA who was symbolized by 
the signs offish and water in Mesopotamian 
mythology, is also the god of water, mind, 
birth, fertility, magic and prophecy. Therefore 
the water became the tool that prophets, 
psychics, magicians used it to reach their aims. 
Besides, in Mesopotamian medicines which 
was prophecy, sorcery and medicine conducted 
together, the doctors was expressed as 
Akkadian Asu, (Sumerian A.ZU) which means 
“the person who knows the water”, and their 
healings methods such as the herbal extracts 
drugs, mineral and animal content drugs and 
in addition to these they were fortune-telling 
using the water and oil can be seen in the tablets 
which reaches until today. It is not different the 
meaning given to water in Greek mythology 
from the Mesopotamianbeliefsystem. In 
Greek mythology, ocean, river and stream 
were idolized. Ancient Greeks accepted the 
water as a life source and a healing tool and 
especially they placed water well, fountain in 
their healing temples Asclepions which was 
dedicated to their healing god Asclepius and 
they paid attention to build these temples near 
the water sources. Almost in every societies’ 

religion, water has always had an important 
place and it also took its place in heavenly 
religionsand continues its purifying (ablutions, 
baptism, etc.) and healing features today.

At this point, this study we will work on is the 
water’s place and importance in beliefsystems 
and religions, and its effect on history of 
medicine. In our study, firstly we will examine 
the water’s place in primitive belief systems and 
then its relation with history of medicine.
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Spaların uzun bir geçmiş vardır. Doğal mineral 
ve termal suların iyileştirici özelliğine yönelik 
inanç, tarih öncesine kadar dayanmaktadır. 
Günümüzde spa merkezlerinde keyif ve tedavi 
için suyun gücünden yararlanılmaktadır. Su 
birçok spa hizmetinin özü olmakla birlikte 
spalar sadece suya bağımlı değildir. Suyun 
yanı sıra birçok farklı tedavi modaliteleri de 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugün spa 
seçeneklerindefarklı masaj ve manipülasyon 
tekniklerinden oluşan manuel tedaviler 
yer almaktadır. Bu tekniklerin birçoğu 
dokunmanın gücüyle beden ve ruhu iyileştiren 
ve onları tekrar dengeli duruma getiren 
alternatif veya geleneksel tedavi metotları 
olarak değerlendirilmektedir. Dokunmanın 
tedavi edici etkisinin modern tıpta gözardı 
edilmesi ilerleyen bir endüstri olarak spa 
merkezlerininbu ihtiyaçtan yararlanmasınıve 
her geçen gün seçeneklerine farklı manuel 
tedavi yöntemlerini eklemelerine yol açmıştır. 
Bu bildiride farklı manuel tedavilerin spalara 
uyarlanmasınınnedenleri ve bu sürecin etkileri 
tartışılacaktır. 

Spas have a long history. The belief in the 
healing properties of natural mineral and 
thermal waters goes back to prehistoric times.
Today the power of water is used for pleasure 
and therapy in spacenters. Water is theessence 
of many spa services however spas are not 
justreliant on water. Theuse of additional 
therapeutic modalitiesis a widespread practice. 
Manual therapies consisting of different 
massage and manipulation techniques are 
now on spa menus. Most of these techniques 
are considered as alternative or traditional 
healing methods designed to restore the body 
and soul and to return the body to a balanced 
state through the power of touch.Due to the 
negligence of the healing effects of touching 
in modern medicine, spa centers as a booming 
industry take advantage of this need and various 
manual therapy methods are being added 
every day to their menus.In this presentation 
the causes and effects of theadaptation process 
of different manual therapies into spas will be 
discussed.

MANUEL TEDAVİLERİN SPA’LARA UYARLANMASI
Manual Therapies Adaptation ınto SPAs
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İnsanların tedavi olma amacıyla yaşadıkları 
ülkeden başka bir ülkeye seyahat etmeleri 
sağlık turizmi olarak tanımlanmaktadır. 
Ulaşım olanaklarının iyileşmesi, iletişim 
teknolojilerinin gelişmesi ise sağlık 
turizmine olan ilgiyi artırmaktadır.Latince 
’’sanitasperaquas’’ kelimelerinin kısaltması olan 
SPA, “sudan gelen sağlık” anlamına gelmekte 
olup her türlü su ve çamur uygulaması SPA 
kapsamına girmektedir.Wellness ise beden, 
ruh ve akıl sağlıklarını bütüncül olarak yüksek 
düzeye getirmeyi amaç edinen bir yaşam 
felsefesidir.Wellness, sağlıklı yaşama yardımcı 
olan uygulamaları kapsamaktadır. Bu bildiride 
sağlık turizmi, sağlık turizminde wellness ve 
tarihçesi incelenecek, önemi ve geleceğiile ilgili 
bilgiler aktarılacaktır.

Health tourism is defined as the journeys of 
persons to a place other than living residence 
in order to maintain or develop health.The 
interest on health tourism is increasing by 
improvements of transport facilities and 
developments of communication technology.
SPA may be an acronym of the Latin phrase 
’’sanitas per aquas’’ which means health 
through water and contain all practices of 
water and mud.Wellness is a philosophy of 
life that aims to bring body, spirit and mental 
health in high level in a holistic way. Wellness 
includes applications that help healthy life.In 
this paper, health tourism, history of wellness, 
place of it in health tourism will be examined 
and information about the importance and 
future of it will be given.

SAĞLIK TURIZMINDE SPA-WELLNESS: ÖNEMİ VE GELECEĞİ
SPA-WELLNESS in Health Tourism: Importance and Future

Berrin OKKA*
*Yrd. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD, 

Konya, Türkiye 
berrinokka@gmail.com



33

Sağlık turizminin bir türü olan termal turizm 
“termal kaynaktaki suların, çamurların, 
iklimsel ve doğal koşulların taşıdığı tüm 
unsurların, uzman hekimler aracılığıyla 
yapılan fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, 
psikoterapi, diyet gibi uygulamalar ile bir 
arada sunulmasını kapsayan turizm hareketi” 
olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizdeki termal 
turizm merkezlerinin arasında giderek öne 
çıkan kaplıcalardan biri olan Haruniye daha 
önce coğrafi, jeolojik ve hidrojeokimyasal 
yönleriyle çalışılmıştır. Ancak bu kaplıcanın 
medikososyal tarihçesinin de çalışılması 
gereklidir. Çünkü tedavide kaplıca sularının 
kullanılması tıp kadar eskidir ve Haruniye 
Kaplıcası, bu bölgeye ait sikkelerde bulunan 
figürlere göre, Roma döneminden bu 
yana bedenin ve ruhun arındırılması için 
aranan bir yerdir. Günümüzde Osmaniye 
ilinin Düziçi ilçesi sınırları içinde bulunan 
Haruniye Kaplıcası’nın bulunduğu bölgenin 
adı 800 yılında kurucusu Halife Harun 
Reşid tarafından verilmiştir.  Ancak bu 
bölgenin tarihi geçmişi beşinci yüzyıla kadar 
uzanmaktadır. Tarihi kaynaklar, bu bölgede 
İrenopolis adında bir antik şehir ve Hygieia 
kültüne ve termal sulara sahip bir şifa merkezi 
bulunduğunu belirtmektedir.Bildirimizde 
Haruniye Kaplıcası’ndaki termal ve medikal 
hizmetler ile birlikte kaplıcanın medikososyal 
tarihçesi ele alınacaktır. 

As a branch of the health tourism, thermal 
tourism is defined as a combination of cure 
application in company with physical therapy, 
rehabilitation and exercise, psychotherapy, 
regime that is practiced together with 
specialists and elements in line with thermal 
water, mud, climate and natural conditions.
Haruniye Thermal Spring, which has an 
increase importance gradually among 
others, was previously studied from different 
perspectives such as geographical, geological 
and hydro geochemical, but it is also necessary 
to examine its medico social history. Because 
using spring water in medical therapies is 
as old as the history of medicine itself and 
since ancient Roman periods Haruniye has 
been sought for its curing effects to body and 
soul according to the figures pictured on the 
coins were belonging to this area. The name 
of Haruniye, which is a region in the city of 
Osmaniye-Düziçi today, has been given by 
the Khalifah Harun ür Reşid as a founder of 
the region in 800 AD. However the historical 
basis of this area can be traced back to the 51 
AD. In the historical resources, there was an 
ancient city established in this region named 
Irenopolis and also it was a thermal cure center 
that involved a Hygieia cult.In this paper, the 
licensed thermal and medical facilities and 
medico-social history of Haruniye Thermal 
Spring will be investigated.

HARUNİYE KAPLICASI
Haruniye Thermal Spring
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Hatay ve civarında yaşayan Ortodoks Hristiyan 
yurttaşlar arasında yaygın olan bir inanışa göre 
Meryem Ana Kudüs’ten Efes’e giderken Arsuz 
civarında Amanos eteklerinde bir akarsuyun 
oluşturduğu gölcüğün kenarında mola 
vermiştir. Bu molanın öyküsü gölcükte sıcak 
ve soğuk su kaynaklarının bulunması, Meryem 
Ana’nın bu sularla yıkanması, yarısı yenen bir 
balığın geri kalanının suya dönüp canlanması 
gibi motiflerle bezeli olup sözlü anlatım 
geleneği içinde günümüze kadar gelmiştir.  
Olayın geçtiği kabul edilen yer Meryem Ana 
Havuzu olarak adlandırılmış ve son yıllara 
kadar bir hac merkezi gibi değerlendirilmiş, 
bu çerçevede 14 Ağustos’u 15’e bağlayan 
geceyi orada geçirmek adet olmuş ve arazinin 
bir bölümü ayin yapılabilecek şekilde 
düzenlenmiştir. Meryem Ana Havuzu bu özel 
gün dışında mesire olarak da kullanılmıştır. 
Son yıllarda ise bir yandan olumsuz etkinlikler 
ve güvenlik sorunu, diğer yandan sulama ve 
şebeke için kullanım nedeniyle suyun çekilmesi 
ziyaretlerin azalıp kaybolmaya yüz tutmasına 
yol açmıştır. Sağlık arayışı genel olarak kutsal 
sayılan yerleri ziyaret edişte ve özel olarak 
Meryem Ana Havuzu’na yönelişte doğrudan 
etkili olmamakla beraber kutsanma ve manevi 
arınma çabasının onu da bir ölçüde içerdiğini 
düşünmek olanaklıdır. Bu anlayıştan yola 
çıkan bildirimizde Meryem Ana Havuzu’nun 
günümüzdeki durumu, tarihçesi, hakkındaki 
inanışlar, çevresinde gerçekleştirilen ritüeller 
ve medikososyal açıdan değerlendirilmesi yer 
almaktadır. 

According to a common belief among 
Orthodox Christian citizens who live in and 
around Hatay, while traveling from Jerusalem 
to Ephesus, Virgin Mary took a break near a 
lake formed by a river in Amanos Mountain in 
Arsuz. The story of this break contains some 
elements relating Virgin Mary such as bathing 
in hot and cold springs and the resurgence of 
a half eaten fish in this water. Today, this story 
still lives in the verbal narrative tradition. The 
lake is called as Virgin Mary Pool and until 
present days this place was considered as a 
pilgrimage center. Therefore, it is become a 
tradition to stay there on 14th  August night 
and a part of this field was arranged for the 
religious ceremony. Virgin Mary Pool was also 
used as a promenade place. In recent years, this 
pilgrimage center lost its importance because 
of unpleasant activities, safety problems 
and reduction of the water supply due to the 
irrigation canals.In general, visiting holy places 
like Virgin Mary Pool has not a direct effect on 
demanding health care. However, the effort of 
blessing and spiritual cleansing may imply this 
demand. In this study, it is evaluated that the 
history, beliefs, rituals and current situation 
of Virgin Mary Pool from medico-social 
perspective.

ARSUZ MERYEM ANA HAVUZU
The Virgin Mary Pool in Arsuz-Hatay
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Antik Dönem’de Sağlık Tanrısı Asklepios’un 
tapınakları, mümkün olduğunca tedavi edici 
özelliği olduğu bilinen termal su kaynaklarının 
yakınına inşa edilmiştir. Epidauros 
Asklepieion’u, Korinthos Asklepieion’u, Kos 
Asklepieion’u ve Bergama Asklepieion’unda 
termalterapi ve peloidoterapi (çamurla 
tedavi) sıkça kullanım gören rehabilitasyon 
uygulamaları olmuştur. Hippokrates, 
Galenos, Kappadokialı Aretaeus, Erasistratos, 
Herophilos, Bithynialı Asklepiades, Celsus, 
Dioscorides, Oreibasius, Aëtius gibi pek çok 
Antik Dönem hekimi, hastalığın seyrine göre 
uygulanabilir sağaltım metotları arasında 
termal banyo ve çamur banyosunu tavsiye 
etmişlerdir. Roma İmparatoru Marcus 
Aurelius’un (MS 121 –180) başhekimi 
Bergamalı hekim Claudios Galenos (MS 129-
200), yaralanmalar ve bazı hastalıkların tedavisi 
için termal sularla çeşitli kürler önermiş, termal 
su banyosununfaydalı olabilmesi için düzenli 
uygulama planları hazırlamıştır. Galenos, 
çamur tedavisinin de kalıcı ağrılar ve kalıcı 
şişliklerle; eklem, kemik ve kas hastalıkları için 
uygulanmasını uygun görmüştür.

Aquae Sarvenae ve Thermae Basilica adlarıyla 
bilinen, Yozgat Sarıkaya’da bulunan termal 
hamam; Allianoi (Paşa Ilıcası), Hierapolis 
(Pamukkale), Kleopatra Güzellik Ilıcası 
(Bergama), Agamemnon Kaplıcaları (Balçova) 
gibi Antik Dönem’de Anadolu’da kurulmuş 
olan pek çok termal tedavi merkezinden 
biridir. Bu çalışmada, Yozgat İli, Sarıkaya 
İlçesi’nde yer alan ve inşası Roma Dönemi’ne 
tarihlenen termal hamam vasıtasıyla,Antik 
Çağ hekimlerinin termal tedavi merkezlerinde 
uygulanmasını tavsiye ettikleri tedavi 
yöntemleri anlatılmaya çalışılacaktır.  

 

ANTİK DÖNEM’DE YOZGAT SARIKAYA’DA TERMALTERAPİ 
VE PELOIDOTERAPİ

During the Ancient Period Thermal Therapy and Peloid Therapy
in Yozgat Sarıkaya 
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Bahar yağmurları; bir doğuş ve canlılığı 
simgeler. Hıdırellez; ab-ı hayat içerek 
ölümsüzlüğe ulaşan Hızırın, İlyas peygamberle 
buluşarak, baharda aramızda dolanarak, 
bereket ve sağlık dağıttığı inancı ile, ilk 
çağlardan itibaren her yıl 6 Mayıs’da 
Mezopotamya, Balkanlar, Doğu Akdeniz ve 
Türklerde kutlanan etkinliklere denir. Yazın 
Kütahya’daki yaylaklara gelen biri, koyun 
sütünü bir ağacın altına koyduğunda, çiy 
taneleri nedeniyle koyulaştığını görmüş. Bu 
günü belirlemiş. Halen Kütahya Tavşanlı’nın 
köylerinde Hıdırellezde ilk çiy taneleriyle, 
güneş doğmadan önce akan suyla yoğurt 
yapılır. Hıdırellezde sağlık uygulamaları; 
sabah banyo yapıldığında yıl boyu sağlıklı 
olunacağı, bu suyla yıkananların saçlarının 
uzayacağı, gelin gittikleri eve bereket 
taşıyacağına inanılır. Bütün hastalıkların ve 
kötülüklerin ateşten atlarken döküldüğüne 
inanılır. Nazardan koruyacağı inancıyla, 
ateşin külleri alına sürülür. O gün tartılınır, 
yıl boyunca kilo takip edilir. Hızır’ın elinin 
değeceği şeyler şifalı addedilir. Gül ağaçlarının, 
dallarına akşamdan asılan elbiselere Hızır 
dokunursa sağlıklı yıl geçirileceğine inanılır. 
O gün kırk bir çeşit çiçek toplanıp, kaynatılır, 
suyu ab-ı hayata benzetilerek içildiğinde, 
hastalıklara iyi geleceğine, bu suyla kırk gün 
yıkanılırsa gençleşileceğine inanılır. Hızır’ın 
otları kamçıladığında, çabuk büyüdüğüne 
inanılır. Baharın ilk kuzusu yenildiğinde sağlık 
bulunacağına inanılır. Rüyada O’nun eliyle su 
ikram edildiğinde sevdiğine kavuşulacağına 
inanılır. Hızır’ın geleceği düşüncesiyle o gün 

yiyecekler ve kapılar açık tutulur. O’nun 
getirdiği yağmurlarla her nesnenin bereketli 
olacağına inanılır. Yağmur çok yağarsa, 
hayvanlar sütlerinin, yünlerinin bol olması 
için, yağmurda ıslatılır. Güneş doğmadan çiçek 
ve otların üstündeki çiğler toplanır, ele, yüze 
sağlık için sürülür. Yağmur suyu şifa diye içilir. 
Çimlerde yuvarlanıldığında bütün yıl sağlıklı 
kalınacağına inanılır. Isırgan otunun sağlık 
vereceği inanışıyla, birbirlerinin sırtlarına 
vurulur. O gece kapıya ısırgan asıldığında 
hastalık ve kötülüklerden korunulacağına 
inanılır. Yıl boyu gülümsemek için, o gün saça, 
yakaya gül takılır. Hıdırellezde gün doğmadan 
kalkılır, dut ağacında sallanılır. “Derdim aşağı 
kendim yukarı” denir. Sallanılırken bir dal 
koparılır “dağlara taşlara, ulu ulu ağaçlara; 
hastalık, bana, sağlık” diyerek dal atılır. 
Hıdırellez kutlamaları aynı zamanda dostluk 
ve yardımlaşmayı sağlar.

DAMLADAN DENİZE YOLCULUKTA HIDIRELLEZ 
YAĞMURLARI; ŞİFA DOKUNUŞLARI

Hidirellez Rain from Droplet to the Sea; Touch of Healing
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Spring rain symbolizes birth and liveliness. 
The celebration activities every year on 6th 
May from ancient times in Mesopotamia, the 
Balkans, Eastern Mediterranean and Turkey 
with the belief that drinking Adam’s ale and 
achieving immortality, Hızır (an immortal 
person believed to come in time of need) 
meets prophet Elijah and wanders among us in 
spring dispensing blessing and health is called 
Hıdırellez. One summer, a man came to the 
highlands of Kütahya and when he put sheep 
milk under a tree, seeing that it thickened 
due to dewdrops, he determined Hıdırellez 
day. In the villages around Tavşanlı district 
of the city of Kütahya, during Hıdırellez, with 
the first dewdrops, yoghurt is still made with 
running water before sunrise. It is believed 
that if someone has a shower in the Hıdırellez 
morning, it will bring a yearlong health and 
hair washed in that shower will grow and if 
that lady goes to a house as a bride, she will 
bring blessing with her. It is also believed 
that all diseases and evil will be shed while 
jumping over fire. With the hope that it will 
keep that person safe from evil-eye, ashes 
of the fire is applied on the forehead. One 
weighs him/herself on that day and weight is 
checked throughout that year. The things that 
Hızır’s hand touches are regarded healthy. It is 
believed that if Hızır touches the clothes hung 
over the branches of rose-tree, a healthy year 
will come. It is believed that if that day, 41 types 
of flowers are gathered, boiled and its water is 
drunk likening it to Adam’s ale, it will heal 
diseases and if one washes him/herself with 
that water for 40 days, it will rejuvenate him/
her. If Hızır’s grass is whipped, it is believed to 
grow more quickly. It is also believed that if the 
first lamb of spring is eaten, it will bring health. 
It is believed that if water is offered by his hand, 
one will meet his/her love. Thinking that Hızır 
will come, food and doors are kept open that 
day. It is believed that everything will be blessed 
with the rain he brings. If it rains a lot, farm 

animals are sent out to get wet in the rain for 
plenty of milk and wool. Before sunrise, dew 
on the grass is gathered and hands and face are 
washed with it for health. Rain water is drunk 
for healing. It is believed that if one rolls over 
the grass, s/he will be healthy throughout the 
year. Thinking that it will give health, people 
hit each other’s back with stinging nettle. It 
is believed that if stinging nettle is hung over 
the door, it will keep disease and evil away. 
To smile throughout the year, that day, rose is 
put in the hair and collar. People get up before 
sunrise on Hıdırellez and swing at mulberry 
tree. People say “My sorrow down, I am up”. 
While swinging, a branch is broken off the 
tree and thrown away saying “To mountains 
and stones, to high and huge trees; sickness 
out health in”. Hıdırellez celebrations also 
promote friendship and cooperation.
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Eski Yunan dünyası tarafından geliştirilen 
çeviriler yoluyla Ortaçağ İslâm dünyasına 
kadar ulaşan dört unsur teorisi, hem bilim 
dünyasında hemde tıp uygulamalarında 
derin etkiler bırakmıştır.Humoral patoloji 
(dört unsur) olarak evren insan ilişkisinin 
tanımlandığı kavram evrenin (makrokosmoz) 
evrenin bir parçası olan insanın 
(mikrokosmoz); su, toprak, hava, ateş olmak 
üzere dört unsurdan oluştuğu insanı tanımak 
için evreni tanımanın gerekliliğine vurgu 
yapmıştır. Evrenin insana sunmuş olduğu 
her türlü yararlı maddesel ve ruhsal etkiler 
bir şekilde insanda vücut bulmuştur. İnsanın 
toprak ve sudan yaratıldığı anlayışının getirmiş 
olduğu büyük inanç tarihsel tüm süreçlerde 
insanı hem tedavi etmek hemde güçlü ve 
sağlıklı kılmak için kullanılmıştır.İnsanda şifa 
ve sağlıklı olma insanı oluşturan organizmanın 
çalışmasıyla ve evrenin yardımıyla meydana 
gelmiştir. Dört unsur içinde “Su”  hayatın 
ve canlılığın temel kaynağı olup, sadece 
yaşamak için gereken bir element değildir. 
Su’ya atfedilen değer onu en doğru şekilde 
kullanılmasını da, değerlendirilmesine ve 
korunması gerekliliğine kadar uzanmıştır. İbn-i 
Sînâ’nın 1000 yıl önce kaleme almış olduğu 
tıp biliminin temellerin bir olarak sayılan 
El-Kânûn Fi’t-Tıbb eserinin 16 bölümünde 
suların açıklanması bahsi içinde evren- insan 
tasarımının yüzyıllardır değişmeyen etkilerini 
görmek mümkündür. Suyun mineralden 
öte temel bir element olduğunu ve bunu 
hekimlerin asla unutmamamsı gerektiğine 
vurgu yapmaktadır. Temel besin kaynağı değil 

fakat besinlere özellik kazandıran bedenden 
emilmesi için gerekli kanın şekillenmesine 
yardımcı bir elementtir. Suların evrende çıktığı 
noktalara göre kullanım özelliğinin ve fayda 
derecesinden bahseden İbn-i Sînâ suyun bu 
anlamda özelliklerinin iyi tahlil edilmesi için 
önemli önerilerde bulunmaktadır. Suyun 
temizlenmesi, çeşitli su tiplerini, sıcak soğuk 
ve kar/buz formatında suyun, tuzlu, bulanık, 
amonyak  tuz içeren suyun şifa etkilerini 
açıklamaktadır. İbn-i Sînâ’nın su ile ilgili 
olarak bahsettiği tüm kaynak ve görüşlerin 
günümüz uygulamalarına yansımaları 
değerlendirilmiştir.

İBN-İ SÎNÂ “ EL-KANUN Fİ’T-TIBB: SULARIN 
AÇIKLANMASI”

Water in the Canon of Medicine by Avicenna (Ibn-i Sina)
Nilüfer DEMİRSOY*

*Öğr. Grv. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD 
Eskişehir /Türkiye

npoyraz@ogu.edu.trpoyraz@ogu.edu.tr
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The theory of four elements developed by the 
Ancient Greeks and transferred to the Middle 
Age Islamic world through translations, had 
significant impacts on not only the world of 
natural sciences but also medicine. Humorism, 
the theory defining the relationship between 
human and universe based on four elements, 
suggested that the universe (macrocosmos) as 
well as the human (microcosmos) as a part of 
the universe are made up of four elements, i.e. 
water, earth, air and fire, and that there is a need 
to know the universe to be able to know human 
beings. Human beings somehow embody each 
material and spiritual component available in 
the universe. The belief that human is made up 
of earth and water has been adopted throughout 
the history to heal people and to render them 
healthier and more powerful. Healing and 
health are results of the mechanism that forms 
human beings, and this mechanism functions 
with help of the universe.  Water, one of the 
four elements, is the main source of life and 
living. It is needed not only for living. The 
value attributed to water made human beings 
to define rules for the best use, appropriate use 
and protection of water sources. The Canon of 
Medicine (El-Kânûn Fi’t-Tıbb), authored by 
Avicenna a thousand years ago and considered 
one of the fundamentals of medicine, explains 
the water in part 16. It is possible to see the 
effects of universe-human design that has 
not changed over centuries in this part of the 
book. The book highlights that water is more 
than a simple mineral and that physicians 
should always keep this fact in mind. Water 
may not be the main source of nutrition, but 
it is an element that feeds blood, which plays a 
role in absorption of nutrients from the body. 
Stating that the use and benefits of water vary 
according to the point water flows out of the 
ground, Avicenna make important suggestions 
for analyzing the quality of water. He explains 
how to clean water and provides information 
on the healing effect of hot and cold water and 

water in the form of snow and ice as well as 
that of salty, turbid and ammonia water.This 
study discusses how Avicenna’s opinions find 
reflections in today’s practices.    
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Osmanlı evlerinde yıkanma işleminin yapıldığı 
yerler ev hamamı ve gusulhanelerdir. Evliya 
Çelebi Edirne’de çok sayıda hamam ve üç bin 
yüz elli kadar ev hamamı olduğundan söz eder. 
Seyahatname’ye göre Edirne’de gusulhanesiz 
ev yoktur.Dr. Tosyavizade Rıfat Osman Bey ise 
yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Edirne’de kırk 
üç hamam bulunduğunu, birçok evde ise ev 
hamamı bulunduğunu belirtir. Rıfat Osman’ın 
Edirne Tarihi adlı basılmamış eserine göre 
Edirne ev hamamlarının bazıları birden çok 
kurnalıdır. Halvet, sedirlik (soyunma odası), 
çamaşırlık, mermerlik (hamam sofası) ve 
kubbe Edirne ev hamamlarında yer alan 
birimlerden başlıcalarıdır. Rıfat Osman’ın 
adı geçen eserinde bazı ev hamamlarına ait 
çizim ve krokiler de mevcuttur.Funda Aşut’a 
göre 2012 yılında Edirne’de on dört hamam 
mevcuttur. Ev hamamlarının yerini duşu, 
küvetli ya da jakuzili banyolar almıştır. Modern 
ve tarihi konutlarda ev hamamları konusunda 
bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Bathing places in Otoman houses are called 
hamam and gusulhane. Evliya Çelebi reported 
that there were many public hammams and 
3.150 house-hammams in Edirne. According 
to Seyahatname of Evliya Çelebi each houses 
in Edirne has a gusulhane. Dr. Tosyavizade 
Rıfat Osman states that there were 43 public 
hammams and many house-hammams 
in Edirne around the first quarter of 20th 
century. In the unpublished work of Rifat 
Osman entitled “the History of Edirne” 
he reported that many of the houses had 
multi-basin hammams. Some of the main 
parts of Edirne house-hammams are halvet 
(privateroom), sedirlik (changingroom), 
çamaşırlık (laundryroom, mermerlik (hamam 
sofa) and kubbe (dome). Thework of Rifat 
Osman contains several drawings, sketchs 
and illustrations of these house-hammams. 
In 2012, it has been reported that there were 
14 public hammams in Edirne. Nowadays, 
showers, bath tubes and whirlpools displaced 
house-hammams.

EDİRNE HAMAM VE EV HAMAMLARI
Public and House Baths in Edirne

Nilifer GÖKÇE*, Mevlut YAPRAK**
*Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı/Edirne 

**Trakya Üniversitesi  Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı / Edirne 
mevlutyaprak@yahoo.com  
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Ayaş içme ve kaplıcası Ankara’ya 23 km. 
Uzaklıkta bir mesafededir. Bölge dördüncü 
zamandan kalma bir jeolojik yapılanma örneği 
gösterir.

Ayaş’ta tatlı ve acı su kaynaklarının yanı 
sıra sıcak sulara rastlanır. Bunlar Hititler 
zamanından başlamak üzere kaplıca olarak da 
değerlendirilmiştir.

Ayaş is found far from center of Ankara nearly 
23 km. This part of Ankara became in the fourt 
jeological period. Therearesome hot water 
source swhich were used for the treatments of 
some diseases begin ning from Hitit period of 
time.

ANKARA’DAKİ KAPLICALARA BİR ÖRNEK                                           
AYAŞ İÇMESİ ve KAPLICASI

One Sample from the Hot Waters and Hammas in Ankara
Esin KAHYA*

* Prof.Dr., Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Bilimler Tarihi Anablilm Dalı
esin.kahya@yahoo.com
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İlki 7-8 Haziran 2012 tarihinde Bursa'da 
gerçekleştirilmiş olan "Avrupa'da SPA 
Kültürü Sempozyumu" katılımcılarının 
"Sağlık ve Su Kültürü" adıyla yayınlanmış 
olan  bildiriler kitabında yer alan, yerli ve 
yabancı katılımcıların bildiri metinlerini 
okuduğumda, İstanbul'da         Haziran 2016 
tarihinde  düzenlenecek olan bu sempozyuma, 
çalışmamın başlığından da anlaşılacağı gibi, 
farklı bir konuyla katılma gereği duydum. 
Yayınlanan bu bildirilerin çok emekli  çalışmalar 
olduğunu buradan bir defa dile getirmek 
istiyorum. Ancak burada yazacaklarım, genel 
olarak tespit ettiğim eksik bilgileri tamamlama 
ya da bilgilendirme olarak kabul edilebileceğini 
de umuyorum.  Doğrudan doğruya işleve 
bağlı isimlendirmeler üzerinde doğrulamalar 
yapılacak. Diğer taraftan terim bilgisi kadar 
önemli olan özellikler belirlenerek mimarî 
farklılıklar tespit edilerek, su ve ihtiyaçlarımızla 
ilgili bu önemli mimari örneklerin işlevleri 
tekrar belirlenip, yıkanma  ve tedavi amaçlı 
olarak kullanımların örnekleriyle konunun 
önemi üzerinde durularak, ülkemizde 
Mustafa Kemal Atatürk'ün, ve Avrupa'da 
Nobel ödüllü (1946) "Kaplıca'da Bir Konuk" 
kitabının yazarı Hermann Hesse'nin kaplıca 
tedavileriyle ilgili bazı bilgiler  sunulacaktır. 
Konuyla ilgili terim bilgisini Türkçe ve batı 
dilleri olmak üzere iki sözlük kaynaklarını 
araştırarak belirlemeğe  ve sizlere sunmağa 
çalışacağım. Dilimizde konuyla ilgili yer-
mahal, yapı ve su kaynağı dikkate alındığında; 
hamam, Kaplıca, Kaynarca, Ilıca ve Çermik 
ile Banyo, kelimelerinin tanımladığı yıkanma 
ve sağlıkla ilgili işlevleri belli olan binalar ve 
yerler belirleniyor.

When Ihave read the papers (that were 
published as “Health and Water Culture” later) 
of national and international participants of 
“SPA Culture Symposium at Europe” which 
took place firstly in 7-8 June 2012 in Bursa, I 
concerned about participating this symposium 
which will be organized in June 2016 in İstanbul, 
with a different subject as it can be seen from 
the title. I would like to mention once more that 
these published papers are very endeavoured. 
However I hope that the following paper will 
be admitted as complementaiton of the lacking 
information and also as an acknowledgement. 
In one side there will be corrections on the 
terms bounded with the functionality. On 
the other side architectural differences will 
be established by defining properties that are 
as much important as the knowledge of tems. 
The functions of these important architectures 
which is connected with water and our 
needs, will be defined. It will also be dwelled 
on the examples that is used for bathing and 
healing. And finally it will be represented some 
knowledges about thermal spring’s healings 
by Mustafa Kemal Atatürk from our country 
and from Hermann Hess who was the writer 
of "Kaplıca'da Bir Konuk". I will try to define 
and represent the terms of the subject by 
making researches with a Turkish and western 
languages sources. When it is considered the 
place, the building and the water sources about 
the subject; the buildings and the places which 
have functions about bathing and health are 
determined with the words such as hammam, 
thermal spring, hot spring, mineral spring, 
çermik and bath.

HAMAM - KAPLICA (Terimler, Mimarî, Yıkanma, Tedavi)
Hammam – Thermal Spring (Terms, Architecture, Bathing, Healing)

Gönül GÜREŞSEVER CANTAY*
*Prof.Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Sanat Tarihi Emekli Öğretim Üyesi
g.cantay@hotmail.com



43

Yaşadığı dönem Osmanlı Devleti 
padişahlarından IV. Murat dönemine denk 
gelen Evliya Çelebi, 25 Mart 1611 tarihinde 
İstanbul Unkapanı’nda doğmuştur. İsmi 
babasının Evliya Mehmet Efendi’ye olan 
hayranlığından kaynaklansa da eserinde 
kendisinden, “seyyah-ı âlem”, “nedim-i beni 
âdem evliya-yı bî rîya” olarak bahseder. 
19 yaşında gördüğü bir rüya sonrasında 
seyahatlerine başlayan Evliya Çelebi, 
seyahat anılarını topladığı 10 cilt bir eser 
oluşturmuştur. Eser, ilk defa 1896’da Arap 
harfleri ile basılmıştır. 1996’da Latin alfabesine 
Orhan Şaik Gökyay tarafından çevrilmiştir. 
Seyahat anılarını topladığı eser, gezdiği 
yerlerin genel durumu, coğrafi konumu, 
tarihi, halkının özellikleri, dili, dini, kıyafetleri, 
sanatları, gündelik yaşamları, karşılaştırmalı 
coğrafya, sanat tarihi ve etnografya açısından 
eşsiz bilgiler vermektedir.Bu çalışmada Evliya 
Çelebi’nin seyahatleri sonrası kaleme almış 
olduğu İstanbul vilayeti yazıları içerisinde 
dönemin kültürel yaşantısı açısından büyük 
öneme haiz olan hamamlar ve kendi ifadesiyle 
bunların sanatlı tarihleri hakkında bilgileri 
içeren eseri üzerinde durulacaktır. 

İstanbul’un önemli semtlerini tek tek tanıtan 
Çelebi, bu bölgeye ait yaptığı betimlemeleri 
içerisinde, bölgelerin hamam ve hamam 
kültürleri, hamamlara ait diğer yapıları, 
hamamların vasıfları, güzergâhları ve sularının 
özelliklerine de değindiği görülmektedir. 
Roma Devleti’nden aldığı mirasla ile hamam 
kültürünü değiştiren ve geliştiren Osmanlı 
Devleti, hamamlarını, günlük yaşamın 
vazgeçilmezi, bir sosyalleşme aracı haline 
getirmiştir. Anadolu hamamları böylelikle 
Osmanlı Devleti döneminde adeta altın çağını 
yaşamıştır. Temizliğin temel şartlarından 
biri olduğu İslam dinine mensup Osmanlı 
Devleti’nin hamamlara verdiği önem, onları 
önemli bir kültürel miras olarak günümüze dek 
taşımayı başarmıştır. 

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ İÇERİSİNDE HAMAMLAR:                        
İSTANBUL VİLAYETİ

Turkish Baths in the Seyahatname of Evliya Çelebi: Istanbul
Hülya ÖZTÜRK*

*Araş.Grv., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Eskişehir

hulyaozturk-53@hotmail.com
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Evliya Çelebi, who lived during the rule of 
the Ottoman Sultan Murad IV, was born in 
Unkapanı, Istanbul on March 25, 1611. His 
name comes from his father’s admiration 
for Evliya Mehmet Efendi. Yet, in his works, 
he refers to himself as “seyyah-ı âlem” and 
“nedim-i beni âdem evliya-yı bî rîya”.  Evliya 
Çelebi, who started traveling after a dream he 
had at the age of 19, authored a collectıon of 
ten books in which he wrote travel memories. 
The work was first published in 1896 in 
Arabic letters, and transliterated into the Latin 
alphabet by Orhan Şaik Gökyay in 1996.  The 
work, which is a collection of Evliya Çelebi’s 
travel memories, presents information on 
the general condition, geographical location 
and history as well as people’s characteristics, 
language, religion, costumes, arts and daily 
life in the regions where he traveled, being an 
invaluable resource for research on comparative 
geography, history of art and ethnography.   
This study focuses on Evliya Çelebi’s work on 
Turkish baths, which were then of particular 
importance in the cultural life, and – in his 
own words – their “artistic history”. This work 
is a part of his writings on Istanbul, which he 
authored after his travels.   

Depicting the most important districts of 
Istanbul individually, Evliya Çelebi also 
provides information on baths and bathing 
traditions, parts, characteristics and location of 
baths and characteristics of water in these baths 
in each district he included in the writings. 
Based on the heritage from the Romans, the 
Ottoman State changed and developed the 
bathing culture, making Turkish baths an 
inevitable part of daily life and a means for 
socialization. Thus, the Anatolian baths had a 
sort of golden age during the reign of Ottomans. 
Cleaning is one of the main principles of Islam. 
As an Islamic state, the OttomanState gave so 
much importance to Turkish baths that they 
are today considered a significant cultural 
heritage.   
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Su, her yere hayat verir, şifa kaynağıdır. Bu 
özellik, tarih boyunca medeniyetlerin su 
kenarlarına kurulmasına sebep olmuştur. 
Jeotermal sular ise, jeotermal enerji ile yerin 
derinliklerinden yerkürenin merkezine 
ulaşarak değdiği yerlere iyileştirici özelliğini 
dokunduran şifalı sulardır. Bu yönüyle 
sulardan şifa bulma anlayışı eski çağlara 
kadar uzanmaktadır.Toplumlarda suyun 
kutsallığı kabul gören bir durumdur.  Anadolu 
coğrafyasının bol miktarda şifalı yer altı su 
kaynaklarına sahip olması, Anadolu’da yaşam 
süren uygarlıkların da suyun iyileştirici 
özelliğini kullanmalarını sağlamıştır. Roma, 
Selçuklular, Beylikler dönemi ve son olarak 
Osmanlılar döneminde de suyun tedavi 
edici özelliği Anadolu için vazgeçilmezdir. 
Çalışmada, Osmanlı toprakları içerisinde 
Bursa bölgesi kaplıcalarını konu alan ve 
Osmanlı için ilk kaplıca eseri olan Dr.Charles 
Ambroisse Bernard tarafından kaleme alınan 
“Kaplıca Risalesi-Bursa Kaplıcaları” adlı eser ile 
ondan yüzyıl sonra Dr. Saip Giray tarafından 
kaleme alınan “Bursa Kaplıcaları-Şifalı Sular ile 
Tedavi” eseri karşılaştırılacaktır. Eserler, yüzyıl 
ara ile Bursa kaplıcalarını değerlendirmektedir. 
19. Yüzyılın köklü ıslahatlarını gerçekleştiren 
padişah II. Mahmut’un çabalarıyla 
Avusturya’dan modern tıbbiyenin tahsisi 
için getirtilen Dr. C.A. Bernard, yaptığı pek 
çok yenilik yanında 1842 yılında Fransızca 
olarak yazılan Tıbbiye Okulunun matbaasında 
basılan Kaplıca Risalesi kitabı ile şifalı su 

kaynaklarından olan kaplıcaların en doğru 
şekilde kullanılmasını amaçlamıştır. 1950 
tarihinde Burhaneddin Erenler Matbaasında 
basılan Dr. Saip Giray’ tarafından kaleme 
alınan Bursa Kaplıcaları-Şifalı Sular ile 
Tedavi adlı kitap, Bursa’ya gelen hastaların 
kaplıcalardan yararlanmaları için yazılmıştır. 
Dr. Saip Giray kitabında çok yönlü gözlemleri 
ve deneyleri ile değerlendirdiğikaplıcalardan  
hastaların faydalanırken şifa bulmalarını 
arttırmayı amaçlamıştır. Her iki eserde kaplıca 
suyunun sıcaklığı, hangi hastalıklara iyi geldiği, 
kaplıcalarda ne kadar kalınması gerektiği, 
tedavi sürecinde beslenme konuları ayrıntılı 
olarak ele alınmıştır. Kaplıca sularından 
harici yıkanmalar, duşlar, mekanik bağırsak 
çalıştırıcıları ve gargara ile yararlanabileceği 
açıklanmıştır. 

Dr. CHARLES AMBROİSE BERNARD İLE DR SAİP 
GİRAY’IN “BURSA KAPLICALARI” ESERLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ
A Study on Dr. Charles Ambroise Bernard and                                                                                
Dr. Saip Giray’s Works on Hot Springs in Bursa

Hülya ÖZTÜRK*
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Water is the source of life, the source of healing. 
Because of this nature of water, civilizations have 
been established by the waterside throughout 
the history.Geothermal waters, reaching the 
surface from deep down the Earth, have a 
healing nature. The quest for seeking healing 
in water dates back to ancient ages.Water 
has always been sacred in societies. The rich 
underground water sources in Anatolia have 
led the civilizations settled on this geography 
to take advantage of the healing nature of 
water.  Water was traditionally used for healing 
purposes by all peoples inhabiting Anatolia, 
including the Romans, Seljuks, Principalities 
and finally the Ottomans. The present study 
compares Dr. Charles Ambroisse Bernard’s 
work “Kaplıca Risalesi-Bursa Kaplıcaları 
(The Pamphlet of Hot Springs-Hot Springs in 
Bursa)”, the first work related to hot springs of 
the Ottomans and Dr. Saip Giray’s work “Bursa 
Kaplıcaları-Şifalı Sular ile Tedavi (Hot Springs 
in Bursa-Treatment by Healing Waters)”, 
written a century after Bernard’s work.Dr. C. A. 
Bernard was invited from Austria in order to 
launch modern medicine in the OttomanState 
with the efforts of Sultan Mahmud II, known 
for his radical reforms in the 19th century. In 
addition to a great number of innovations, Dr. 
Bernard wrote The Pamphlet of Hot Springs 
in French in 1842 – a book published in the 
printing house of the School of Medicine – in 
order to enable people to make the best use of 
hot springs, i.e. healing water sources. 

Written by Dr. Saip Giray in 1950 and printed 
in Burhaneddin Erenler Matbaası, Hot Springs 
in Bursa-Treatment by Healing Waters was a 
sort of guide for patients that sought healing in 
hot springs of Bursa. In his book, Dr. Saip Giray 
had recourse to a wide range of observations 
and experiments to evaluate hot springs and 
aimed to enable patients to take advantage of 
therapeutic effects of water.  Both works provide 
detailed information on water temperature, 
the diseases that water from hot springs heals, 
how long to stay in hot springs or dietary rules 
during the treatment process. It was explained 
that waters in hot springs were appropriate for 
external use (taking showers), gargling and 
oral use to activate bowel functioning. 



47

İnsanoğlu var olduğundan beri tamamlayıcı 
ve alternatif terapileri (TAT) kullanmaktadır. 
TAT kullanımı; gelişmiş ülkelerde %42,1- 
%70,4 arasında değişmektedir.  Türkiye’de TAT 
kullanımı ile ilgili ülke genelini yansıtacak 
bir araştırma bulunmamaktadır.  TAT ile 
ilgili araştırmaların çoğunun kanser, kalp 
hastalığı gibi kronik hastalıklarla ilişkili olduğu 
ve bölgesel özellik taşıdığı görülmektedir. 
İnsanların TAT kullanmalarının; daha uzun ve 
sağlıklı yaşama isteği, ilaçların yan etkilerini 
azaltma, immün sistemi güçlendirme, 
umutsuzluk duygusundan kurtulma, 
sağlıklı davranışları güçlendirme gibi çeşitli 
nedenleri bulunmaktadır. TAT konusundaki 
bilgilere en çok kitle iletişim araçları 
vasıtasıyla ulaşılmaktadır. Ancak kitle iletişim 
araçlarından elde edilen bilgilerin geçerlilik 
ve güvenirliliği sorgulanmalıdır. Çünkü bu 
bilgiler bireye zarar verici olabilir. Kaplıcalar, en 
çok bilinen ve uygulanan TAT yöntemlerinden 
biridir. Kaplıcaların cilt, kalp-dolaşım sistemi, 
solunum sistemi, nörolojik ve jinekolojik 
hastalıklar olmak üzere pek çok hastalıkta 
kullanıldığı görülmektedir. Ülkemizde, kaplıca 
başvuru nedenlerinin %90’ından fazlasını 
romatizmal hastalıklar oluşturmaktadır. 
Yapılan araştırmalar kaplıca tedavisi öncesinde 
hastaların her hangi bir sağlık kontrolünden 
geçmediği göstermektedir. İnsanların sağlık 
vb. konulardaki değer ve inançları da TAT 
kullanılmasını etkileyen önemli faktörlerdir. 
Yapılan çalışmalarda kaplıcaların erkekler 
tarafından çocuk yapma gücüne kavuşma, 
kadınlarda ise gebe kalmak için kullanıldığı 

görülmektedir. Sonuç olarak toplumun her 
kesiminden bireyler hem kendileri hem de 
yakınları için TAT kullanmaktadırlar. Bu 
uygulamaların çoğu kişiye zarar verip, tedavi 
etkinliğini değiştirebilmektedir. Hastaların 
TAT kullandıklarını sağlık çalışanlarından 
sakladıkları da düşünüldüğünde bireylerin 
sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, 
hastalık durumunda iyileştirilmesine yönelik 
uygulamalarda hastaların eğitim durumu, 
gelenek ve görenekleri, inançları, sosyal 
ve ekonomik ve sağlık durumları dikkate 
alınarak TAT kullanımı konusunda da sorular 
sorulmalıdır.

KAPLICALARIN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF 
TERAPİLER ARASINDAKİ YERİ

Hot Springs in Complementary and Alternative Therapies
Aylin PALLOŞ*
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Complementary and alternative therapies 
(CAM) are used since human beings.  CAM 
use in developed countries ranged from 70,4%-
42,1%. There is no research to reflect the general 
use of CAM in Turkey. Most of the research of 
CAM is associated with chronic diseases such 
as cancer and heart diseases and show regional 
characteristics. There are various reasons of 
people to use CAM. These reasons are live 
longer and healthier, reducing the side effects 
of drugs, strengthening the immune system, 
get rid of the feeling of hopelessness. Most of 
the information about CAM is obtained from 
the mass media. But the validity and reliability 
of the information obtained from the mass 
media must be questioned. Because, this 
information may be harmful to the individual. 
Hot springs, is one of the most widely known 
and applied CAM methods. Hot springs are 
being used in many diseases, including skin, 
cardiovascular system, respiratory system, 
neurological and gynecological disease. In our 
country, rheumatic diseases constitute  the 
more than 90% of  applicants of  hot springs. 
Made research shows that patients are not 
undergo any medical examination before 
a hot spring treatment. People's values and 
beliefs about health are also important factors 
affecting the use of CAM. 

We see in the studies that men use Hot springs 
for restore the power to make children and 
women use hot springs for stay pregnant. 
As a result, individuals are using CAM for 
themselves and their relatives. Many of these 
applications can harm the person, and can 
change the efficacy of treatment. Most patients 
say nothing to health workers about CAM 
usage. So  prevent diseases or to support 
medical care and treatment in the presence 
of medical conditions, considering patients 
education, customs and traditions, beliefs, 
social and economic situation and health status 
the use of CAM must be questioned.



49

Gelişmiş toplumların günlük yaşamlarında en 
çok gereksinim duyulan temizlik maddeleri 
içinde sabunlar ilk sırada yer almaktadır. 
Sabun, temizlikte kullanılan maddelerden bir 
bölümüne verilen genel addır.Eski Roma’da 
hayvanların kurban edildiğiSapo Dağı’nda, 
kurban edilen hayvanların ve çeşitli amaçlarla 
yakılan odun küllerinin ve yağların, yağan 
yağmur ile Tiber nehrine karıştığı yerde 
giysilerin daha kolay temizlendiği belirlenmiş, 
bu olay günümüzde kullanılan sabunun ilk 
doğal şekli olarak anlatılıp, dağın adından 
hareketle sapo, sabun olarak adlandırılmıştır. 
Eski çağlarda giysilerin temizlenmesi için 
kullanılan ak toprağın adı olan Latince 
saposözcüğü ile sabun üretiminde kullanılan iç 
yağının Latincedeki karşılığı olan sebum, sabun 
sözcüğünün kökenidir. Kadim dönemlerde 
kül ve kil yanında pek çok hammadde 
temizlik amaçlı kullanılırken, sabunun 
kullanımına ilişkin ilk bilgiler M.Ö.4000’lerde 
Mezopotamya’ya tarihlenmektedir. Dokuma 
için kullanılan iplik ve benzeri maddelerin yanı 
sıra bazı sabun türleri de sadece tedavi amaçlı 
kullanılmıştır. Kökeni çok eskilere dayanan 
sabunu kimilerine göre ilk olarak Fenikeliler 
kimilerine göreyse Galyalılar üretmiştir. 
Kullanılan ilk sabun, deniz kumu ya da odun 
küllerinden sabunlaştırılmış içyağından 
imal edilmiş ve daha çok tıbbi amaçlar için 
kullanılmıştır. İslam, temizliği çok geniş 
boyutlu ele almıştır. İslam’ın doğuş yıllarında 
da sidr denilen suda köpüren bir çeşit bitki tozu 
kullanılmıştır. 13. Yüzyılda sabun üretiminde 
Marsilya merkez olmuş, İtalya’da Venedik ve 
Bari, İspanya’da Castilla, sabun üretiminin 
yapıldığı ancak üretim tekniklerinin büyük 
sır olarak saklandığı önemli merkezler olarak 
belirtilmektedir. 18 ve 19. Yüzyılda, tıbbi ve 
güçlendirici tedavi olarak su tedavisi reçete 
eden doktorlar arttıkça, banyo yapma fikri 
kabul edilir hale gelmiştir. Bu çalışmada su 
ile sabunun birlikteliğinden yola çıkılarak, 
sabunun tarihsel süreci sağlık açısından 
incelenecektir. 

Soap is the main cleaning agent used today 
in daily lives in developed societies. Soap is 
the generic name used to refer to some agents 
used in cleaning. In the Ancient Rome, animals 
were used to be sacrificed on Mount Sapo; 
wood ashes mixed with grease of animals 
sacrificed flowed into River Tibet with the 
rain. It was noticed that, at the point where this 
mixture combined with river water, laundry 
was cleaner. This tale has been told today to 
explain the origin of soap, and the name of 
Mount Sapo was used to refer to today’s soap.    
The word soap also finds its origins in the 
Latin word sapo, denominating the white earth 
used for cleaning purposes in the ancient ages 
and sebum, the Latin correspondent of grease 
used in soap production.   In primeval ages, in 
addition to ash and clay, many agents were used 
for cleaning purposes. First information on the 
use of soap in cleaning dates back to 4000 BC in 
Mesopotamia. Just like some yarns and similar 
materials used in weaving, some types of soaps 
were used only for therapeutic purposes. The 
production of soap dates back to the ancient 
ages. It was argued to be first produced by the 
Phoenicians according to some sources or by 
the Gauls according to some other sources. 
The first soap, made up of sea sand or wood 
ashes combined with saponified grease, was 
mainly used for medical purposes. Cleaning 
is one of the most significant stipulations of 
Islam. A sort of herbal powder known as sidr, 
bubbling with water, was used in the first 
years of Islam. In the 13th century, Marseille 
became the center of soap production.Soap 
was also produced in Venice and Bari in Italy 
and Castillo in Spain, however production 
techniques were not disclosed. In the 18th and 
19th centuries, with the increase in physicians 
prescribing water therapy as a way of medical 
treatment and health boosting, bathing became 
more common and acceptable.   This study 
investigates the history of soap with regard to 
medical practices, based on the combined use 
of water and soap.  

SAPO-SEBUM-SABUN: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SABUN VE SAĞLIK
Sapo-Sebum-Sabun (Soap): Soap and Health from Past to Present
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Dr.Mustafa Hakkı (Akansel)1894 Zonguldak 
Devrek doğumludur. 1918 yılında Sivil 
Tıbbiye’den mezun olmuş; Belediye Tabipliği, 
Cilt Hastalıkları, Teşrih, Seririyatı Hançeriye ve 
Uzviye asistanlıkları, Fransa’da Cilt ve Zührevi 
Hastalıkları ihtisası yapmış, 1947’de Cildiye 
mütehassısı olmuştur. Dr. Mustafa Hakkı Bey, 
sadece mesleğine ait kitap ve dergileri takip 
etmekle kalmamış, edebiyat, felsefe, tarih 
ve sosyoloji ile yakından ilgilenmiş, çeşitli 
tercümeler yapmış, Çınaraltı ve Akbaba gibi 
döneminin süreli yayın organlarında çok sayıda 
makale ve, Erkekte ve Kadında Belsoğukluğunun 
Teşhis ve Tedavisi (1933), Zührevi Hastalıklardan 
korunma Talim ve Terbiyesi (1933), Yurt İçin 
(1933) ve Kaplıcalar Hakkında Genel Bilgiler 
ve Armutlu Kaplıcalarında İlmi Tetkikat 
(1935) adlı kitaplar yazmıştır. Bu çalışmada; 
Dr. Mustafa Hakkı Bey’in Kaplıcalar Hakkında 
Genel Bilgiler ve Armutlu Kaplıcalarında İlmi 
Tetkikat (1935) adlı eseri incelenmiştir. Eserde; 
Söze Başlamadan Evvel, başlığı altında su 
ile tedavinin kısa tarihçesine yer verilmiştir. 
Kaplıcalar Hakkında Genel Bilgiler son yıllarda 
yapılan araştırmalara dayalı olarak sunulmuş, 
Kaplıcalardan, kaplıca dışında istifade olunabilir 
mi sorusuna yanıt aranmıştır. Kitabın ikinci 
kısmı Armutlu (Mudanya Karşısında Bozburun 
Üzerinde)Kaplıcası Hakkında Araştırmalar 
başlığını taşımaktadır. Kaplıca tedavisinin hangi 
hastalıklar için uygun olduğu, kaplıca sularının 
tetkiki ve tahlil sonuçlarına yer verilmiştir. Suyun 
şifalı gücü geçmişten günümüze bilinen bir 
gerçektir. Ancak XIX. Yüzyılın başlarında suyun 
tedavi amaçlı kullanımı tekrar popüler olmuştur. 
İncelenen eser önceliği suyun gücüne, ihtiva etiği 
maddelere veren çevreci yöntemler bakımından 
ayrı bir öneme sahiptir.

Dr. Mustafa Hakkı (Akansel) was born in Devrek, 
Zonguldak in 1894, and graduated from the 
CivilMedicalSchool in 1918. Her served as a 
physician in the municipality, a physician assistant 
in dermatology, anatomy, surgery and organ 
disorders, and get specialized in skin and sexually 
transmitted diseases in France and became a 
specialist in dermatology in 1947. Dr. Mustafa 
Hakkı was interested in publications related 
to not only his field of study but also literature, 
philosophy, history and sociology; translated 
various publications into Turkish; and authored 
articles in periodicals including Çınaraltı 
and Akbaba as well as books titled Erkekte ve 
Kadında Belsoğukluğunun Teşhis ve Tedavisi 
/ Diagnosis and Treatment of Gonorrhoea in 
Men and Women (1933), Zührevi Hastalıklardan 
Korunma Talim ve Terbiyesi / Education on 
Protection Against Sexually Transmitted Diseases 
(1933), Yurt İçin  / For the Homeland (1933), 
and Kaplıcalar Hakkında Genel Bilgiler ve 
Armutlu Kaplıcalarında İlmi Tetkikat / General 
Information on Hot Springs and Scientific 
Research on Armutlu Hot Springs (1935).  The 
present study focuseson Dr. Mustafa Hakkı’s work 
Armutlu Kaplıcalarında İlmi Tetkikat / General 
Information on Hot Springs and Scientific 
Research on Armutlu Hot Springs (1935).The 
preface of the monograph presents a brief history 
of the use of water for treatment purposes. General 
information on hot springs was presented on the 
basis of related research. The book also sought on 
answer to the question whether hot springs could 
be used for other purposes. The second part of 
the book includes information on hot springs in 
Armutlu (in Bozburun across Mudanya, Bursa), 
i.e. for which diseases thermal waters could be 
used and results of analyses of thermal waters. 
The healing power of water has been known for 
centuries. However, in the early 19th century, the 
use of water for therapeutic purposes regained 
popularity. This work is of particular importance 
as it adopts an environmental approach, giving 
priority to the power of water and materials that 
water comprises.  

SİVİL TIBBIYE’DEN MEZUN BİR HEKİM: DR. MUSTAFA HAKKI 
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İlk çağlardan itibaren insanların kullanılabilecek 
ve içilecek derecede temiz sulara ulaşmaları 
toplumlar için önemli konulardan birisi 
olmuştur. Tarih boyunca hastalıklardan 
ölümlerin ateşli sila h yaralanmalarından 
ölümlere göre çok daha fazla olduğu savaşlarda 
ve barış zamanında silâhaltında olan askerler 
için temiz, bulaşıcı hastalık etkeni taşımayan 
su tedariki ise askeri hekimlik için temel bir 
sorun olmuştur. Bu çalışmada Ord. Prof. Dr. 
Abdülkadir Lütfi Noyan’ın 1912’de Almanca 
kaynaklardan yararlanarak kaleme aldığı 
“Kıtaat-ı Askeriyeye Su Tedariki- Vakt-i 
Hazar Ve Seferde” adlı dönemi için su tedariki 
konusunda çok ayrıntılı bilgiler içeren kitabın 
tanıtımını yaparakdeğerli meslektaşlarımız 
ile paylaşmayı amaçladık.Ord. Prof. Dr. 
Abdülkadir Lütfi Noyan 1886 yılında Sivas’ta 
doğmuş, 3 Eylül 1977 yılında Ankara’da vefat 
etmiştir. 1910’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi 
(Askeri Tıbbiye) bitirmiştir. Ertesi yıl Gülhane 
Tatbikat Mektebi’nde stajını müteakip dâhiliye 
kliniğinde asistan olarak göreve başlamıştır. 
1919’da askeri hıfzıssıhha ve dâhiliye 
kliniği muallimliğine getirilmiştir. 1941’de 
tuğgeneralliğe terfi ederek 1. Ordu Sıhhiye 
Mütehassıslığına, 1943’de tümgeneralliğe 
terfi ederek Milli Savunma Bakanlığı Sıhhiye 
Dairesi Başkanlığı’na atanmıştır. Tümgeneral 
Abdülkadir Noyan 1945’te askerlikten 
ayrılmıştır. 7 Temmuz1945’te Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığı’na 
atanmıştır. 1947’de Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi İntaniye Kliniği ordinaryüs 
profesörlüğüne atanmıştır. 1952’de de bu 

görevinden kendi isteği ile emekli olmuştur.
Noyan’ın eserlerinde Özellikle koruyucu 
hekimlik ve bulaşıcı hastalıklar konusunda 
çok pratik ve zamanın şartlarında gelinen 
son bilimsel seviyede yaklaşımları görmekle 
beraber tarihe ışık tutacak arşiv bilgilerine de 
rastlıyoruz. Noyan kitabında su tedarikine, 
suyun evsafına, su kullanımında kurulacak 
tesislerin özelliklerine;

1. İçme suyunun muayenesi:Fiziki, kimyevi ve 
bakteriyolojik muayene.

2. Su tedariki için tesis olunan tertibatlarda 
uyulması gereken kurallar

3. Barış zamanında sutedariki

4.Tatbikat ve savaşta su tedariki

5. Savaşta sıhhiye hizmeti nizamnamesinin 
içecekler ile ilgili bölümü

başlıkları altında çok ayrıntılı biçimde 
değinmiştir.

KULLANIM SULARIYLA İLGİLİ TARİHTEN BİR KESİT
A HİSTORİCAL SLİCE ABOUT DOMESTİC WATERS
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Since the early ages to reach clean water for 
use and drink has been one of the major 
issues for society. Especially in wars which the 
death of the disease is much more than from 
gunshot wounds and also in peacetime finding 
clean and non-infectious water supply for 
soldiers has been a major problem for military 
medicine.

In this study I aim to promote the book which 
belongs to Ord.Prof.Dr. Abdulkadir Lütfi 
NOYAN that published in 1912 by using 
German sources and contains very detailed 
information about the water supply and share 
with our colleague.

Ord.Prof.Dr. Abdulkadir Lutfi Noyan was born 
in Sivas in 1886, died in Ankara in September 
3, 1977. He graduated from Military Medical 
School in 1910. In the following year he started 
his career as an assistant at internal medicine 
clinic after internship in Gülhane Military 
Training Hospital. In 1919 he becomes scholar 
in internal medicine and military hygiene. 
In 1941, he was promoted to brigadier-
general as 1. Army Medical Chief, in1943 he 
promoted to majör general as Head of the 
Sanitary Department of Ministry of National 
Defense. He is separated from army in 1945. 
He was appointed Founding Dean of Ankara 
University Medical School in July 7, 1945. 
In 1947, He was appointed to ordinarius 
professorship of Infectious Diseases Clinic of 
Ankara University Medical School. He retired 
from this position in 1952 at his own request.

In Noyan’s studies, we encounter very practical 
approach at the latest scientific level reached in 
his time especially in preventive medicine and 
infectious diseases,  and also medical history 
archive information. 

In his book supplying water sources, condition 
the water, features of facilities to be established 
for water etc. Properties are mentioned under 
the following headings in a very detailed 
manner;

1. Examination of drinking water: physical, 
chemical and bacteriological examination.

2. The rules to be followed when the assembly 
facilities for the water supply is needed.

3. The supply of water in peacetime.

4. The supply of water at war.

5. Section of drinks of the “Regulation of 
medical service in the war” 
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Tıp tarihsel süreç içinde çevrenin doğal 
kaynaklarını farklı yöntemlerle birlikte sağlık 
ve tedavi aracı olarak pek çok kişi kullanmıştır. 
Bu amaçla kullanılan en önemli materyallerden 
biri de topraktır. Toprak yaşayan, yaşatan, 
besleyen, temizleyen ve iyileştiren bir güç 
olarak tanımlanmaktadır.  İlkel dönemlerde 
rastladığımız toprağın kutsallığına karşı 
duyarlılığın kısmen değişerek günümüzde de 
devam ettiğini görmekteyiz. Yarayı iyileştirmek 
için toprağın kullanılması, toprağın insandaki 
olumsuz elektiriği aldığına inanılması, bitki 
ve ağaçların iyileştirilmesinde çamurdan 
faydanılması gibi uygulamalar yaygın 
olarak kullanılmaktadır Bu uygulamaların 
günümüzde de devam etmesi tarihin her 
döneminde toprağın gücü ve kutsallığına 
duyulan inancın bir sonucudur.  19. yy’da 
Peloidoterapi olarak tanımlanan çamur 
banyoları tedavi amacıyla kullanılan jeolojik 
ve biyolojik etkisi olan ve doğal olarak deniz, 
tuzlu göl, mineramedisinal su ile organik 
ve inorganik madde içeren karışım olarak 
bilinmektedir. Peloidler (çamur), insan vücudu 
için önemli işlevlere sahip birçok mineralden 
zengin, ince boyutlu silikat malzemeden 
oluşmuş bataklık, deniz ve delta balçıkları ile 
termomineral suyla karıştırılmış çamurlardır. 
Türkiye’nin en önemli çamur tedavisinin 
yapıldığı kaplıcalardan biri Sandıklı Hüdai 
(Hüzai) kaplıcasıdır. Sandıklı’nın şifalı 
sularının tarihin en eski dönemlerinden 
itibaren tedavi edici olduğu bilinmektedir. 
Frig’lerden bu yana şifa dağıtan kaplıca 
çamur banyolarıyla ün yapmıştır. Latince 
dertlerden kurtulma anlamına gelen “Salut” 
sözcüğü yerine, bugün “Allah korusun”, 
“Şifa versin”, anlamına gelen “Hüdai” 
kullanılmaktadır. Yerin 500 m derinliğine 
kadar devam eden jeolojik bir çatlağın farklı 
yerlerinde kaynayıp 68 ºC şifalı su ile özel 

şekilde hazırlanan toprağın karışımından 
oluşur. Yüksek derecede radyoaktiviteye sahip 
kaplıca sağlık fonksiyonları açısından önemli 
bir yere sahiptir. Ovadaki killi topraklar 
termal kaynaklarla birleşince önemli bir 
kür potansiyelinin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. 1950 yılında Afyon’da Doğan 
Basımevi’nde yayınlanmış Dr.Cemal Tüzün 
tarafından yazılmış “Sandıklı Hüzai Kaplıcası 
Su ve Çamur Tedavileri” başlıklı eserde de 
bölgenin çamur ile tedavi konusunda ne kadar 
önemli yere sahip olduğu oldukça sade ve 
anlaşılır bir dille anlatılmaktadır. 42 sayfadan 
oluşan eserde kaplıcanın tarihsel özelliği, 
uygulama alanları ve kullanıldığı hastalık 
türlerinden bahsedilirken bu uygulamalarda 
dikkat edilmesi gereken hususlar da yer 
almaktadır  Çalışmada geçmişten günümüze 
kadar gelen çamur banyolarının önemi ve 
uygulama özellikleri 1950 tarihli “Sandıklı 
Hüzai Kaplıcası Su ve Çamur Tedavileri” adlı 
eser çerçevesinde tartışılmıştır.
Günümüzde belirli patolojilerin tedavilerinde 
çamurların kullanımının giderek yaygınlaştığı 
gözlenmektedir. Ülkemizde bu anlamda 
önemli doğal kaynaklar yüzyıllardır 
kullanılmaktadır. Ancak teknolojinin 
gelişmesi ve doğanın çevre kirliliğinden 
etkilenmesi sonucu kullanılacak çamurların 
iyi analiz edilerek sertifikalandırılması, 
standartların belirlenmesi gerekmektedir. 
Talebi karşılayabilmek için yeni rezervlerin 
araştırılması, formüllerin ya da reçetelerin elde 
edilmesi, spesifik tedaviler için standartların 
bu alanda bilimsel çalışma yapan ekipler 
tarafından oluşturulması gerekmektedir. Bu 
açıdan toplumsal bilinçlenmenin sağlanması 
da önemli noktalardan biridir.

ÇAMUR İLE GELEN SAĞLIK: SANDIKLI HÜDAİ (HÜZAİ) 
KAPLICALARI

The Healing Power of Mud: Sandıklı Hüdai (Hüzai) Hot Springs 
Nilüfer DEMİRSOY*

*Öğr. Grv. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve 
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Natural resources have been used in various 
ways to seek health and therapy throughout the 
history of medicine. One of the most important 
materials used for this purpose has been 
earth. Earth is defined as a power that lives, 
makes others live, feeds, cleans and heals. The 
sensitivity about sacredness of earth in ancient 
times survives today with some changes. Today 
as well, earth is used for the healing of injuries, 
believed to remove negative energy out of the 
body, and used for the improvement of plants 
and trees. The survival of these practices today 
is a consequence of the belief in the power and 
sacredness of earth throughout the history. 
Mud bathing, defined in the 19th century as 
paleidotherapy, is the use of mud for therapeutic 
purposes that contains saltwater sea, lake and 
mineral-medical water as well as organic and 
inorganic substances. Peloids are the muds rich 
in minerals that fulfill various functions in the 
human body, which contain marsh, sea and 
delta clays made up of silicate materials and 
thermomineral water.  Sandıklı Hüdai (Hüzai) 
hot springs are one of the most important 
mud therapy centers in Turkey. Healing waters 
in Sandıklı have been used for therapeutic 
purposes since the ancient times. The hot 
springs used for healing since the Phrygians 
are famous for their mud baths. Known in the 
history as “Salut” meaning “salvation” in Latin, 
the hot springs are today named as “Hüdai”, 
meaning “heaven forbid” and “may Allah save 
you”. The mud bath is made up of the mixture 
of earth and healing water at 68 ºC that springs 
out at various points on a geological fracture 
of 500 m in depth. With high radioactivity, the 
hot springs play an important role in health 
functions. The combination of clay on the plain 
with thermal sources produces a potential 
healing power. “Sandıklı Hüzai Kaplıcası Su ve 
Çamur Tedavileri (Water and Mud Treatment 
in Sandıklı Hüzai Hot Springs”, authored 
by Dr. Cemal Tüzün and printed in Doğan 
Basımevi in Afyon in 1950, uses a simple 
and comprehensible language to provide 
information about the significance of this 
region in mud treatment. This 42-page work 

includes information on the history of the hot 
springs as well as their use in the treatment 
of certain diseases. This study discusses the 
importance and uses of mud baths – used since 
the ancient times – based on the work “Sandıklı 
Hüzai Kaplıcası Su ve Çamur Tedavileri” written 
in 1950. The use of mud for the treatment of 
certain pathologies has become increasingly 
common today. Natural resources have been 
used for therapeutic purposes for centuries 
in our country. However, with technological 
developments and environmental pollution, 
there is a need to analyze and certify muds 
appropriately and set the standards for the 
use of muds for medical purposes. In order 
to meet the increasing demand, it is required 
to seek new reserves, produce formulae and 
prescriptions and set the standards for specific 
therapies. In this respect, it is also important to 
raise social awareness.    
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Evrende   insan oğlunun vazgeçilmez unsurları 
olan hava, su toprak, ateş önemiyle bağlantılı 
olarak düşünce tarihi içinde yerini almış, 
evrendeki diğer olaylar gibi insan-sağlık-
hastalık ilişkisi de bu unsurlarla açıklanmaya 
çalışılmıştır. Su bereket sağlamadaki rolü 
nedeniyle hayatın kaynakları içinde merkezde 
yer almış, bir taraftan insan vücudundaki 
fazlalık ya da eksiliği, kaynağı, içeriği, ısısı 
v.b. nedenlerle hastalığa sebep olan unsurlar 
arasında sayılırken diğer taraftan çeşitli 
hastalıklar için tedavi edici yöntem olarak 
kullanılmıştır. Hem bedensel hastalıkların 
tedavisinde ilaç hem de ruh için iyileştirici bir 
unsur olarak sağlığın kazandırılması ve sağlıklı 
durumun pozitif şekilde sürdürülebilirliği 
için geçmişte olduğu gibi bugünde 
kullanılmaktadır. Güneş tedavisi ve masaj gibi 
doğal bir tedavi yolu olması nedeniyle sıcak, 
ılık ve soğuk su kaynaklarından yararlanılması 
insanlık tarihi kadar eskidir. Hipokrat’la 
birlikte eserlerde görülmeye başlanan su 
ile tedavi yöntemi bugünkü anlamıyla 
1697’de Jean Floyer isimli bir İngiliz hekimin 
açıklamalarıyla tıbbi uygulamalar içinde yerini 
bulmuştur. Su ile tedavi çeşitli hastalıklarda 
konvansiyonel tedavi yanında geleneksel 
ve tamamlayıcı tıp uygulaması olarak 
kullanılmaktadır. Türkiye’de Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon dalını kurarak geliştiren ve bu 
alanda pek çok uzman yetiştiren hekim Ord. 
Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu (1895-1965) 
1934 tarihinde “Su ile Tedavi (Hydrotherapie)” 
isimli bir eser yayınlamıştır. Çalışmada, Ord. 
Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu hakkında 

bilgi verilerek  eserin tanıtılması ve bu eser 
doğrultusunda su ile tedavinin ana hatlarının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  Ord. Prof. 
Dr. Osman Cevdet Çubukçu’nun akademik 
yaşantısına Fizikoterapi Doçenti olarak devam 
ettiği dönemde kaleme aldığı eser 72 sayfa 
şeklinde İstanbul Becit Matbaası tarafından  
basılmıştır. Eser içinde, su ile tedavi yönteminin 
kısa bir tarihçesinin ardından tanımı yapılmış, 
soğuk-sıcak su tedavilerinin ne şekilde 
yapılacağı ve etkileri konusunda bilgi verilmiş, 
su ile tedaviye yardımcı yollar olarak masaj, 
friksiyon, egzersiz konularına değinilmiş, 
organ ve sistemlere yönelik hastalıklarda 
özel uygulama şekilleri açıklanmıştır. Su ile 
tedavi yönteminin fiziksel ya da ruhsal farklı 
hastalıklar için yararlı sonuçları olduğu ancak 
uygulama şekillerindeki farklılıklara dikkat 
edilmesi gerektiği görülmüştür. 

DR. OSMAN CEVDET VE SU İLE TEDAVİ
Dr. Osman Cevdet and Water Therapy

Nurdan KIRIMLIOĞLU*
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Air, water, fire and earth have been a part of 
the history of thought – as inevitable elements 
of the universe, and have been used to explain 
the relationship between human and health 
just as they were used to explain other events 
in the universe. Water has been defined as the 
source of life because of its role in abundance. 
It was considered one of the elements that 
cause diseases in human body due to its lack, 
excessive presence, resource, temperature, 
etc. on one hand, and was used as a therapy 
method for some various diseases on the other 
hand. Water is used today, as in the past, for 
regaining and maintaining health, as a remedy 
for physical disorders and a healing power for 
mental disorders. Water is a natural way of 
treatment like solar energy and massage. The 
use of hot, warm and cold water for treatment 
is as old as the history of humanity. Water 
therapy, mentioned in written resources since 
the works of Hippocrates, was used first for 
medical purposes in the modern sense by 
Jean Floyer, an English physician, in 1967. 
Water has been used as a conventional as 
well as traditional and integrative method for 
the treatment of diseases. Prof. Dr. Osman 
Cevdet Çubukçu (1895-1965), who established 
and developed the field of Physiotherapy and 
Rehabilitation and trained many specialists 
in this field, authored the book “Su ile Tedavi 
(Hydrotherapie)” in 1934. This study provides 
information on Prof. Dr. Osman Cevdet 
Çubukçu and his work on hydrotherapy and 
an overview of the use of water for medical 
purposes. His 72-page work on hydrotherapy 
was published in Istanbul Becit Matbaası when 
he was working as an associate professor of 
physiotherapy. After a brief history of water 
therapy, the book defines hydrotherapy, 
provides information on how to use cold and 
hot water for therapy and its effects, points 
out the methods such as massage, friction 
and exercise that support water therapy and 
explains the use of water for treatment of 

diseases in specific organs and systems. Water 
therapy produces good results in the treatment 
of physical and mental diseases as long as 
particular attention is paid to distinctions in 
application.  
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Bu çalışmada, Biga yarımadasının güney 
batısında bulunan Kestanbol Kaplıcası tıp 
tarihi açısından değerlendirilmiştir. Antik 
çağda “Troas” olarak adlandırılan Biga 
Yarımadası’nın Tenedos (Bozcaada) Adası’na 
en yakın kısmına “Alexandria Troas” adı 
verilirmiş. M.Ö. 311’de III. Alexandria (Büyük 
İskender)’in komutanlarından Antigonos 
tarafından bu bölgede Antigoneia adıyla bir 
kent kurulmuştur. Antigonos’un ölümünden 
sonra, Lysimachos döneminde M.Ö. 301’de 
kentin ismi “Alexandria Troas” olarak 
değiştirilmiştir. Kestanbol Kaplıcası olarak 
bilinen hamamlar Roma İmparatoru Hadrianus 
(Dönemi: M.S. 117-138)’un desteğiyle bu 
kentte yaptırılmıştır. Romalılar ağrılı ve sızılı 
hastalar ile savaşta yaralanan ve yorgun düşen 
askerlerin kaplıca suyuna girmekle daha çabuk 
iyileştiklerini görmüşler, gittikleri yerlerde 
şifalı sular üzerine önemli tesisler kurmuşlardır. 
Kestanbol Kaplıcası Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde de önemini korumuş, askerlerin 
ve İstanbulluların dinlenme merkezi haline 
gelmiştir. Kestanbol Kaplıcası,antik döneme 
ait kalıntıların yanındaki modern bir tesis ile 
günümüzde halen hizmet vermeye devam 
etmektedir.  

 

In this study, Kestanbol Thermal Spring at the 
south-west of Biga Peninsula was evaluated in 
terms of medical history.The closest section 
of Biga Peninsula which was called “Troas” 
in ancient times to Tenedos (Bozcaada) 
was called “Alexandria Troas”. A city named 
Antigoneia was built in 311 BC by Antigonos, 
a commander of Alexander III (Alexander the 
Great) in this area. After the death of Antigonos, 
the city was renamed as “Alexandria Troas” in 
301 BC during the reign of Lysimachos. Public 
baths known as Kestanbol Thermal Spring 
were constructed in this city with the help of 
Hadrianus, the Roman Emperor (Reign: 117-
138 AD). Romans observed that patients with 
pain and wounded soldiers had recovered more 
quickly by taking baths in the thermal springs, 
and constructed great curative water facilities 
in the territories where they went. Kestanbol 
Thermal Spring maintained it’s importance 
during the Ottoman Empire, and became a rest 
centre for the soldier and people from Istanbul.  
The Kestanbol Thermal Spring have been 
ongoing serving with a modern facility located 
near the ruins of ancient times.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KESTANBOL KAPLICASI
Kestanbol Thermal Spring from Past to Present 
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Antik çağlardan itibaren yaradılışın dört 
ilkesinden biri olarak kabul edilen su, Kur‘ân-ı 
Kerîm’deki diri olan herşeyin sudan yaratıldığını 
ifade eden âyet (21/30) ile İslam düşüncesinde 
önemli yer teşkil eder. Su, klasik Türk edebiyatı 
sahasındaki metinlerde özellikle şiirlerde, 
başta mesnevi ve kasideler olmak üzere, çeşitli 
vesilelerle zikredilmektedir. Bunlar arasında 
deniz, nehir gibi suyun tabiatta bulunduğu tabi 
hâlleri, köprü ve çeşme gibi yapılarla ilgisi ya 
da bahçe mimarisindeki yeri sayılabilir. İçecek 
olarak sofrada bulunması, gözyaşı ya da ter gibi 
vücuttan atıldığı durumlar da çeşitli duygular 
ile birlikte tasvir edilir. II. Bayezid dönemi 
şairlerinden Tâcizâde Ca‘fer Çelebi’nin hem 
Dîvân’ı hem de İstanbul gündelik hayatından 
canlı sahnelerin bulunduğu Hevesnâme isimli 
mesnevisinde yukarıda bahsedilen vesilelerle 
sudan sıkça bahsedilir. Bu tebliğde Ca‘fer 
Çelebi’nin şiirlerinden örneklerle 15. yüzyıl 
sonu ve 16. yüzyılın başında yaşamış bir şairin 
hayal dünyasında suyun yerini tespit etmeye 
çalışacağız.

Water has been accepted to be one of the 
elements of creation since Antiquity. A verse 
of the Holly Koran also mentions that all alive 
created from water (21/30)and this explanation 
has important place in Islamic thought. In 
classical Turkish literature water has been 
mentioned in various ways in the texts 
especially poetry generally in mathnawis and 
eulogiums. Among those we can come across 
water sources of nature such as seas and rivers. 
Relationship between water and architecture or 
water’s place in the gardens are also explained. 
In addition water takes a very wide place in 
poetical texts as a daily drink and as being 
explanations of emotions such as tear or body 
secretions like sweat. One of the poets of Sultan 
Bayezid II’s time Tadjizada DJa‘far Chelebi, in 
his Divan and also his mathnaw namely Heves-
numa which he often describes daily life of 
Istanbul has many poems about the contexts 
mentioned above. In this paper we are going 
to give examples to point out water’s place 
in a poet’s works who lived in the end of 15th 
century and in the beginning of 16th century.

TÂCÎZÂDE CA‘FER ÇELEBİ’NİN ESERLERİNDE SU KÜLTÜRÜ
Culture of Water in the Works of Tādjīzāda Dja‘far Chelebi
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Beldeler açmak eğer kültürel unsurlarla 
beslenmezse medeniyet oluşturabilmekten 
uzak kalacaktır. Hiç şüphesiz ki, Osmanlı 
Devleti en parlak dönemini, yeni beldelerle 
nüfuz ettiği ve zenginleştiği 15. ve 16. 
yüzyıllarda yaşamıştır. II. Mehmet’in, herkes 
için bir düş olan İstanbul ve diğer garp 
vilayetlerine ulaşabilmeyi başarması, onun 
siyasi ve askeri zekâsının ürünüdür. Ancak 
tarihsel silsile göstermiştir ki, siyasi ve askeri 
başarılar tek başlarına hiçbir anlam ifade 
etmezler. Bu bölgelerde kalıcı olabilmek, 
askeri ve siyasi başarıları taçlandıran asıl 
unsurdur. Fatih Sultan Mehmet’in ilminin ve 
öngörüsünün eseri olan ve ulaşılan beldelerde 
kalıcı olabilmenin kapılarını ona açan asıl 
mesele ise var olan medeniyeti korumaya 
ve geliştirmeye verdiği önemdir. İstanbul’un 
fethinden sonra İstanbul’u bilimin, kültürün ve 
medeniyetin merkezi haline getirmeye çalışan 
Fatih, inşa ettirdiği külliye bünyesinde, cami, 
imaret, medrese, darüşşifa oluşturmasının 
yanında İstanbul ve civar şehirlerde hanlar, 
çarşılar ve hamamlar yapılmasına büyük önem 
vermiştir. Yüzyıllar boyunca Roma kültürünün 
bir devamı olarak hamamlar ise bu durumdan 
en çok etkilenen yapılardır. 

Bu çalışmada, Fatih dönemi hamamları 
ve “Vakıflar Genel Müdürlüğü Neşriyatı” 
içerisinde 1938 tarihinde basılan Fatih 
Mehmet II Vakfiyeleri adlı külliyat içerisindeki 
hamamların vakfa dair hükmünü içeren 
belge üzerine bir çalışma yapılmıştır. Türk 
modeli hamam yapısının oluşturulması ve 
arttırılmasının ilk önemli örnekleri Fatih 
dönemi’ne denk gelir. Bu dönemde 19 
adet “çarşı hamamı” nın olduğu kayıtlarda 
mevcuttur. İstanbul’un fethinden sonra 
buradaki mimari yapıdan oldukça etkilenen 
Fatih, bunlar içerisinden hamamlara ayrı 
bir önem vermiştir. Bu durumun nedeni 
hamamların, Türk kültür yapısına en çok 
nüfuz eden yapılar olmasındandır. İslam 
dininin de etkisiyle hamamların halk arasında 
gördüğü itibar,  sayılarının giderek arttırılması 
ve mimarisinin geliştirilmesine sebebiyet 
vermiştir. Sadece “çarşı hamam”ları değil, 
zamanla saraya ve önemli beyler ve paşaların 
konaklarına kadar giren hamam kültürü, 
hamam ve su ile temizliğe verilen önemi 
göstermesi açısından da önemlidir. 

FATİH DÖNEMİ HAMAMLARI VE FATİH VAKFİYELERİ 
İÇERİSİNDE HAMAM MEVZÛ

Turkish Baths During the rule of Sultan Mehmed II and the issue of Turkish Baths in 
the Charters of Fatih Foundations
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Building new towns would not pave the way 
for a civilization unless they are supported by 
culture. Undoubtedly, the OttomanState had its 
most glorious age in the 15th and 16th centuries 
with the enlargement of the State after the 
conquest of new regions. Sultan Mehmed II 
reached Istanbul and other western cities, 
which was a dream for all. This was an outcome 
of his political and military intelligence. 
However, history had shown that political and 
military success might not make sense alone. 
Ensuring permanence in such areas is the main 
requirement that crowns political and military 
success. Sultan Mehmed the Conqueror was 
able to ensure permanence – owing to science 
and foresight – in the towns he conquered, 
because he gave importance to the preservation 
and development of civilizations in these areas. 
With an attempt to make Istanbul the center 
of science, culture and civilization after the 
conquest, Sultan Mehmed the Conqueror 
had a kulliye (complex of buildings) built, 
which houses a mosque, an almshouse, a 
madrasa and a hospital and encouraged the 
construction of inns, marketplaces and Turkish 
baths (hamams) in Istanbul and its vicinity. 
Baths, which had been an important part of 
the Roman culture for centuries, were the most 
remarkable products that represent Sultan 
Mehmed the Conqueror’s understanding. 
This study concentrates on hamams during 
the reign of Mehmed the Conqueror and 
particularly on a document that includes the 
provision that hamams belong to foundations. 
This document is a part of the collection titled 
“Fatih Mehmet II Vakfiyeleri (Charters of 
Sultan Mehmed II Foundations)” published 
in 1938, as a part of the Publications of 
Directorate General of Foundations. The first 
important examples of Turkish style hamams 
were constructed during the rule of Sultan 
Mehmed II. Historical records demonstrate 
that there were 19 downtown hamams in that 
age. Impressed by the architecture of Istanbul 

after the conquest of this city, Sultan Mehmed 
II gave particular importance to hamams. This 
was probably because they were architectural 
constructions closest to the Turkish culture.  
The reputation of hamams reinforced by Islam 
resulted in an increase in their number and the 
improvement of their architecture. Hamams 
were constructed not only in downtown but 
also in the palace and mansions of pashas and 
prominent people. The rapidly developing 
hamam culture was an indicator of the 
importance of water use in cleaning.  
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Türk hamamları İslam öncesi Mısır ve Suriye 
hamamlarının örnek alınmasıyla ortaya çıkmış, 
XII. yüzyıldan itibaren ise özgün tipolojisini 
kazanmıştır ve sadece Anadolu’da değil farklı 
coğrafyalara da yaygınlaşmıştır. Zamanla 
nicelik ve nitelik bakımından birçok değişiklik 
yaşamış, sadece temizlenme mekanı olmaktan 
çıkıp sosyal bir unsura dönüşerek kendine 
has bir Türk hamamı kültürü oluşturmuştur. 
Bu kültür, döneminin sosyokültürel, 
ekonomik özelliğine göre değişerek yüzyıllar 
boyunca korunmuş ve günümüze kadar 
devam etmiştir. Tanzimat sonrası dönemde 
sosyalliğin en önemli unsurlarından biriyken, 
cumhuriyet dönemi ile beraber daha az tercih 
edilmeye başlanmıştır. Türk hamamlarının 
yakın dönemde yaşadığı kentsel dönüşüm 
etkileri, restorasyon çalışmaları, turizmin 
etkileri, mahalle hamamlarının azalması, 
otel hamamlarının artışı gibi sebepler ile bu 
kültür hızlı bir değişikliğe uğradı. Birçok 
hamam geleneği değişikliğe uğradı ya da yok 
oldu, edebiyat ve sanatta obje olarak daha 
az yer almaya başladı. Bunun yanında Türk 
hamamları ile ilgili bilimsel çalışmalar arttı, 
hamamlar alternatiflerine göre daha çok 
tercih edilmeye devam etti, Avrupa Birliği 
çerçevesinde hazırlanan HAMMAM Projesi 
ile İslam ülkelerindeki tarihi hamamların 
günümüze adaptasyonu üzerine çalışıldı ve 
hamam müzeleri açıldı. Bu çalışmada, yaşanan 
bu son gelişmelerin Türk hamamı üzerindeki 
etkileri ve toplumsal bellekteki yansımaları 
nasıl değiştiği değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Turkish baths have emerged with sampling of 
Pre-Islamic Egyptian and Syrian baths. After  
12th century, they became the original typology 
and they spread in not only in Anatolia but also 
in different regions. They had many changes in 
terms of quantity and quality in progress of 
time. They turned into a social element ceases 
to be the venue more than just cleaning and 
because of it they have created a culture of its 
own. This culture has been conserved during 
centuries by according socioculturel, economic 
feature of its era and continued till nowadays. 
Turkish bath was one the most important social 
elements Post-Tanzimat Reform Period but it 
lost its popularity gradually with Republication 
Period. Turkish bath culture changed rapidly 
in near future time because of effects of urban 
renewal, restoration works, effects of tourism, 
reduction of the neighborhood hammams, 
increasing hotel hammams. Lots of  hammam 
traditon has been changed or disappered, 
they became less subject for literature and art. 
Besides it scientific studies about Turkish bath 
has increased, it contiuned to be more prefered 
relatively its alternatives, The HAMMAM 
Project is prepared in the framework of 
European Union and  studied on the adaptation 
of historical hammas opened Islamic countries 
and Turkish bath museums are opened. In this 
paper, how these situations effected Turkish 
baths and has chandged reflections of social 
culture will be tried to explain. 

TÜRK HAMAMI KÜLTÜRÜNÜN GÜNÜMÜZDEKİ 
YANSIMALARI

Current Reflectıons of the Turkish Bath Culture
Emin ALKAN*

Dr.,İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
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Suyun tedavi veya tedaviye yardımcı olmak 
amacıyla kullanımı Antik çağda özellikle 
Antik Mısır ve Yunan medeniyetlerinde 
başlamış; etkisini kısa sürede göstermesi, 
soğuk ve sıcak olmak üzere farklı derecelerde 
uygulanabilir olması tedavi edici özelliğini 
de çeşitlendirmiş ve farklı hastalıkların 
tedavisinde kullanılabilmesini sağlamıştır. 
Suyun; kas ve kemik hastalıkları, apse, ateş, baş 
ağrısı gibi fizyolojik nitelikteki hastalıkların 
sağaltımında kullanımının kadim geçmişine 
karşın, psikolojik belirtilerin giderilmesine 
yönelik olarak kullanımı ancak Orta çağda 
başlamıştır. Söz konusu uygulama da humoral 
patoloji kuramıyla Hristiyanlığın dogmatik 
kanılarının sentezine dayandırılmış; mani 
dönemindeki hastalar kutsal sayılan su 
kuyularında bekletilmiş, böylece öfke ve 
sinire yol açan sarı safranın özelliklerinden 
olan kuruluk ve sıcaklığın soğuk 
suyladengelenerek, öfkenin ve saldırganlığın 
yok edileceğine inanılmıştır. “Hidroterapi” 
olarak adlandırılan suyla tedavi yöntemi ilk 
kez 17. yüzyılda inanç temelli anlayıştan çok 
maddi unsurlarla gerekçelendirilen bir tedavi 
yöntemi -şok tedavisiyle benzer kılınarak- 
olmaya başlamıştır. Fakat hastanın kafasının 
şok etkisi yaratmak amacıylaaniden soğuk 
suya sokularak, uzun süre suda bekletilmesi 
yaşamsal riske yol açsa da ve uygulamayı tedavi 
edici nitelikten uzaklaştırıp cezalandırıcı 
bir yapıda kılsa da bu anlayış 18. yüzyılda 
da devam etmiştir. Psikiyatri hastalarının 
suyla tedavi edilmesi ancak 19. yüzyılda 
dogmatik unsurlardan arınmış bir şekilde 

gerçekleştirilmiş ve yaygınlaşmıştır. Uygulama, 
hastalığın belirtilerine göre sıcak ya da soğuk 
su dolu küvetlerde hastaların bekletilmesi; 
yüzlerine belli bir süre boyunca (30, 60 ve 90 
dakika) su püskürtülmesi; banyo sandalyesine 
bağlanarak kafalarından su dökülmesi ve 
soğuk duş altında hastanın bedenine buz 
kompresinin yapılması gibi farklı şekillerde 
gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen uygulama 
Batı’daki akıl hastanelerine yeni bir bölümün, 
banyoların, eklenmesine dek uzamıştır. “Aşırı” 
davranış sergileyerek, normalinden “sapmış” 
hastalara sıcak su uygulanıp sakinleştirilmesi; 
depresyon ve melankoli hastalarının ise soğuk 
suyla “normale döndürülmeye” çalışılması 
hidroterapinin etkisine ve bilimselliğine olan 
inancın artırılmasını sağlamıştır. Psikiyatri 
hastalarına hidroterapi uygulanması tecrit, 
bağlama ve şok tedavisine nazaran daha 
insancıl olarak değerlendirilmiş, öte yandan bir 
işkence türü ve cezalandırma yöntemi olduğu 
da düşünülmüştür.

Batı’nın akıl hastanelerinde hastalar suyla 
tedavi edilmesi -Selçuklu ve Osmanlı 
darüşşifalarında salt su sesinin sakinleştirici 
etkisinden yararlanılmasının dışında- 
Türklerde hidroterapinin psikiyatri hastalarına 
niçin uygulanmadığı sorusunu zihnimizde 
canlandırmıştır. Çalışmamızda, psikiyatri 
hastalarının suyla tedavisinin tarihsel 
yolculuğu Doğu-Batı ekseninde ele alınacak ve 
mahiyeti irdelenecektir. 

PSİKİYATRİ HASTALARINA HİDROTERAPİ UYGULANMASI 
ve MAHİYETİ ÜZERİNE

On the Implementation of Hydrotherapy to the Psychiatric Patients and ıts Quiddity
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Using water to treat or help treatment of 
illnesses had begun on Ancient time especially 
in the Ancient Egypt and Greek; its therapeutic 
properties were diversified and it was used 
to treat different illnesses because it showed 
effects in a short time and it could be applied 
in varying temperatures like warm and 
hot. Despite of the Ancient history of water 
therapy that was used to treat muscle and bone 
illnesses, abscesses, fever, headache having the 
physiological characteristic, its implementation 
for elimination of psychological symptoms 
began during the Medieval period. The 
mentioned practice was based on the synthesis 
of humoral pathology with dogmatic views of 
Christianity; patients having periods of manic 
symptoms were waited in holy wells thus it 
was believed that anger and aggression of the 
patients would be removed by reducing the 
heat and dryness associated with yellow bile 
to reach the balance with cold water. Water 
therapy, called as “hydrotherapy”, began to be 
a treatment method that was justified with 
natural reasons instead of supernatural and 
spiritual terms -similar with shock therapy- for 
the first time in the 17th century. Although the 
patient’s head was ducked suddenly to create 
shock effect and waited in water for a long 
time thus the practice threated life and it had 
a punitive feature more than therapeuticone, it 
was being used throughout the 18th century, 
too.Treatment of psychiatric patients by 
hydrotherapy without dogmatic elements could 
be made and become widespread in the 19th 
century.The implementation of hydrotherapy 
was sustained in different ways regarding to 
the illness symptoms such as that the patient 
was kept in the warm or cold tubs; water was 
being sprayed directly into the patient’s face for 
alength of time (30, 60 and 90 minutes); the 
patient was stripped and strapped to a bathing 
chair, and pour water onto his/her head; ice 
compresses was applied to the patient's body 
under the cold shower. The implementation 

of hydrotherapy supplied to be built a new 
section, bathroom, to the mental hospitals in 
the West. Hydrotherapy was appraised as an 
effective and scientific method with the results 
that the patients, who “deviated” from normal 
structure acting in “excess”, became calm with 
warm water; the patient had depression and/or 
melancholia was tried to be “normalise” with 
cold water. On the one hand using water to treat 
the psychiatric patients was evaluated as more 
humane than the binding and shock treatment, 
on the other hand it was considered as a type 
of torture and a methodof punishment. The 
question why water wasn’t implemented to the 
psychiatric patients for the aim of treatment in 
the Turks was envisaged in our minds -except 
that just the sound of water was utilizedfor the 
calming effect in Seljuk and Ottoman hospitals- 
when the patients were treated using water at 
mental hospitals in the West. In this study, the 
historical journey of treatment of psychiatric 
patients with water therapy will be discussed 
on the East-West axis and its quiddity will be 
scrutinised. 
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Balneoterapi; içmeler ve kaplıca tedavileri olmak 
üzere suyun kimyasal ve fiziksel özelliklerini 
kullanmaktadır. Değişik seviyelerdeki 
ısılar ve değişik derecede nem oranları 
sayesinde vücutta çok değişik etkiler ortaya 
çıkabilmektedir. Bu etkiler vücut sıcaklığında, 
nabız dakika sayısında, kalp işlevlerinde değişik 
derecelerde gözlemlenebilmektedir. Vücut 
ısısında yükselmeler, terlemenin miktarı, akut 
olarak kaybedilen suyun miktarı ve kaybedilme 
hızı; vücut fonksiyonlarında görülen bu 
değişikliklerden tabi ki etkilenmektedir. Sıcak 
banyo türleri çok sayıdadır ve etnik ve kültürel 
özelliklerle şekillenen bileşenleri vardır. 
Ayrıca değişik ülkelerde ve yerlerdeki sıcak 
su banyolarında ısı seviyelerinde farklılıklar 
ve sudaki mineral miktar ve tiplerinde 
değişiklikler vardır. Bu da; her sıcak su banyosu, 
kaplıca ve spayı eşsiz kılmaktadır.Genellikle az 
hasta sayısına sahip çalışmalarda hastalarda ve 
sağlıklı kişilerde yapılan çalışmalarda vücut 
üzerine olan etkileri araştırılmıştır.Kan basıncı 
etkileri genellikle kaplıca gereksinimi olan 
osteoartrit gibi rahatsızlıkları olan hastalarda 
araştırılmıştır. Ayrıca genç ve yaşlı sağlıklı 
bireylerde de mukayeseli çalışmalar yapılmıştır. 
Hem normotansif hem de hipertansif 
osteoartrit hastalarında kan basıncında 
anlamlı düşüşler gözlenmiştir. Yine başka bir 
çalışmada osteoartrit hastalarında normotansif 
ve kontrol altında kan basıncı seviyeleri olan 
hipertansif hastalarda kan basıncı anlamlı 
olarak değişiklik gözlenmemiştir. Ancak; 
kontrolsüz hipertansiyonu olan hastalarda 
diyastolik kan basınçlarında istatistiksel 
yararlı etkileri düşündüren anlamlı düşüşler 
tespit edilmiştir. Muhtemelen balneoterapi 
kan basıncı seviyelerinde akut ve uzun dönem 
etkilere sahiptir.

Balneotherapy; utilizes the chemical and 
physical effects of water, as various types of 
bathing and drinking. Surely by effects of 
different levels of temperatures and humidity 
different ways of effects occur on the body. 
The effects may be seen in body temperatures, 
pulse rate, cardiac functions. The increased 
body heat, amount of sweating loss of water 
acutely and the rate of this loss surely effects 
the changes encountered on the body 
functions. The hot bath types are numerous 
and have components effected by ethnic and 
cultural characteristics.   Also the hot springs 
in different countries and places has different 
temperature levels and mineral components. 
This makes each of the hot baths, thermal 
springs or spas unique. Also different effects 
of radon content and many undetermined 
components that probably exist make the 
subject in need of extensive evaluation. 
Some studies generally in small number of 
participants have evaluated the effects on body 
functions in healthy subjects and patients.  
Up to date blood pressure effects of thermal 
spring therapy has been evaluated generally on 
patients with osteoarthritis. Also some studies 
have been conducted on healthy young and old 
people comparatively. Significant reductions 
in blood pressures of osteoarthritis patients 
have been reported in a recent study both in 
normotensive and the hypertensive groups. 
Also another study reported unchanged blood 
pressure levels in normotensive and controlled 
hypertensive patients but a reduction in 
diastolic blood pressures of uncontrolled 
hypertension patients; suggesting beneficial 
effects. Probably to a different degree of benefit 
balneotyherapy probably have acute and long 
term effects on blood pressure levels.

BALNEOTERAPİ VE KAN BASINCI
Balneotherapy and Blood Pressure
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Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’nde 14186/
SÖ yer numarası ile dizinlenmiş olan“Ticaret 
ve Tababet Nokta-i Nazarından Suların ve 
Kaplıcaların Menfaati” adlı eser, Dr. Salih 
Bey tarafından yazılmış olup İkdam Matbaası 
tarafından 1332 (1916/1917) tarihinde 
yayımlanmıştır. Eser, 64 sayfa olup içerik 
analizi yapılmıştır. Bu analize göre 11 alt 
başlık içeren eserde temel olarak; su ve şifalı 
suyun tanımı ile başlamakta, kaplıcalar ve 
maden sularının hem ticari, hem tıbbi ve 
hem de coğrafi özelliklerinden bahsetmekte, 
kaplıca ve maden sularının kullanımları ve 
tedavide dikkat edilmesi gereken noktaları 
vurgulanmakta, hangi hastalık için hangi 
kaplıcalara gidilmesi gerektiği bilgisi verilmekte 
ve nerelere kaplıca kurulabileceği ve nelere 
dikkat edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. 
Bu başlıkların yanı sıra kaplıca tedavisinin 
faydalı olacağı hastalıklar, vücut sistemleri 
açısından ele alınarak 7 cetvelde sunulmuştur. 
Eserin, sade bir dil ile yazılması, sadece tek 
bir kaplıca özelinde değil suların niteliği ve 
kullanımları hakkında detaylı bilgi vermesi, 
ülkemizde ve diğer ülkelerdeki şifalı su 
kullanımlarının kıyaslanması açısından önem 
taşıdığı düşünülmektedir. Ayrıca hangi hastalık 
için hangi tedavinin kullanılacağının vücut 
sistemleri temelinde açıklanması açısından 
da farklılık taşıdığı görülmektedir. Bildiride 
amaçlanan, eserin içerik analizinde dikkat 
çeken yönlerin tartışılarak, Türk tıp tarihi 
çerçevesinde irdelenmesidir.

“Ticaret ve Tababet Nokta-i Nazarından 
Suların ve Kaplıcaların Menfaati” indexed 
with the number of [14186/SÖ], at the Library 
of Ataturk University, had been published 
by İkdam Publishing with the date of 1332 
(1916/1917) and written by Dr. Salih. The 
book was 64 pages and a content analysis was 
carried out. According to this analysis, the 
book composes 11 subheadings describing: 
Water and healing water; the characteristics 
of hot springs and mineral water both medical 
and trading and geographical; the usage of hot 
springs and mineral water, the points to take 
into consideration in treatment; information 
on which spa for which treatment; suitable 
areas for building spas. In addition to these 
subheadings, the book contains 7 charts on 
appropriate spa treatments for diseases in terms 
of body systems. The book is thought to be 
important in terms as: being written in a plain 
language; containing detailed information on 
the quality and the usage of water not only 
specific to a specific spa; having a comparison 
about the usage of healing water in our country 
and other countries. Besides, it is seen that 
the book is different with regard to having a 
description of which spa for which disease in 
terms of body systems. The aim of the study is 
discussing the highpoints of the book through 
the content analysis in the framework of the 
history of Turkish medicine.
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Tıp tarihinin çeşitli başlıklar altında 
incelenmesine ve tartışmaların yapılmasına 
olanak sağlayan bilimsel ve kültürel bir paylaşım 
ortamı olan kongreler, ulusal ve uluslararası 
düzeyde tıp tarihi çalışmaları yapan bütün 
araştırmacıların bir araya toplandıkları önemli 
platformlardır. Ülkemizde düzenlenmekte 
olan Ulusal Tıp Tarihi Kongrelerinin ilki 1988 
yılında düzenlenmiş ve kesintisiz olarak 2 
senede bir defa (1990-1996 yılları arasında 3 
yılda 1 defa yapılmış) olmak üzere bugüne kadar 
toplam 12 kongre düzenlenmiştir. İstanbul’da 
başlayan kongreler, Ankara, Sivas, Kayseri ve 
Konya’da, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemlerinin tıp tarihi kültürel mirasını taşıyan 
illerde devam ettirilmiş ve ettirilmektedir. Türk 
tıp tarihinin bütün dönemlerine (İslamiyet 
öncesi ve sonrası Türk tıbbı, Osmanlı dönemi 
tıbbı, Cumhuriyet dönemi tıbbı) değinen 
çalışmaların sunulduğuUlusal Tıp Tarihi 
Kongreleri’nin programlarında yer alan sözlü 
ve poster bildiri sayısı toplam613’tür. Yıllara 
göre dağılımına bakıldığında;1988’de 34 bildiri, 
1990’da 23 bildiri, 1993’de 39 bildiri, 1996’da44 
bildiri, 1998’de 52 bildiri, 2000’de 71 bildiri, 
2002’de 67 bildiri, 2004’de 69 bildiri, 2006’da 
66 bildiri, 2008’de 26 bildiri, 2010’da 111 bildiri 
ve 2012’de 11 bildiri sunulduğu görülmektedir. 
Ulusal Türk Tıp Tarihi kongrelerinin “şifalı 
su” çerçevesinde değerlendirilebilmesinde, 
kongrelerde sunulmuş sözlü ve poster toplam 
613 bildirinin (başlık, özet ve varsa bildiri 
metni) incelenmesi için tarafımızca “Şifalı 
Su”, “Kaplıca”, “Hamam” ve “Maden Suyu” 
anahtar kelimeleri belirlenmiştir. Sunulmuş 
olan 613 bildiri içinde belirlenen anahtar 
kelimelere sahip olan 12 bildiriye ulaşılmıştır. 
Çalışmada, 12 bildiri özelinde Ulusal Tıp Tarihi 
Kongrelerinin tarihsel gelişimi içinde “Şifalı 
Su” ve “Kaplıcalar”ın yeri ve konuya verilen 
önem değerlendirilecektir.

Congresses, those enable the researchers 
to examine and to make discussions on the 
history of medicine under various titles 
and those provide a scientific and cultural 
atmosphere, are significant platforms for 
all researchers to come together who study 
the history of medicine at a national and an 
international level. The first National Congress 
of Medicine in Turkey was held in 1988. With 
a continuous process, a total of 12 congresses 
had so far organized with biennial sessions (it 
was trieteric between the years of 1990-1996). 
They had begun in Istanbul and so continued 
in provinces with the cultural heritage on 
history of medicine of Seljukian, Ottoman 
and Republican period such as Ankara, Sivas, 
Kayseri and Konya.The total number of oral 
and poster papers presentedin National 
Congresses on History of Turkish Medicine, 
touching on issues on all periods of Turkish 
history of medicine is 613. Distribution by 
years it’s seen that; 34 papers in 1998, 23 papers 
in 1990, 39 papers in 1993, 44 papers in 1996, 
52 papers in 1998, 71 papers in 2000, 67 papers 
in 2002, 69 papers in 2004, 66 papers in 2006, 
26 papers in 2008, 111 papers in 2010 and 11 
papers in 2012 were presented. To evaluate 
the national congresses on history of Turkish 
medicine within the framework of “healing 
water”, we determined keywords as “Healing 
water”, “spa”, “bath” and “mineral water” to 
assess 613 oral and poster presentations. We 
received 12 of 613 proceedings which have 
the keywords determined. In this research, 
specific to 12 proceedings, we will evaluate the 
place and importance of “Healing water” and 
“spas” within the historical process of National 
Congresses on Turkish History of Medicine.

ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRELERİNİN “ŞİFALI SU” 
ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
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Yaşlılık, İntrauterin hayatla başlayan ölüme 
kadar devam eden fizyolojik, psikolojik, 
sosyolojik ve kronolojik boyutları olan bir 
değişim sürecidir. Bu yüzden yaşlılığın tanımı 
oldukça geniş ve karışıktır. Fizyolojik yaşlılık; 
yapısal ve fonksiyonel kayıpları ifade ederken, 
psikolojik yaşlılık; algı, öğrenme ve problem 
çözme yeteneğindeki azalmaları; Sosyolojik 
açıdan ise toplumun bireye verdiği değerlerdeki 
azalmaları ve kayıpları tanımlamak için 
kullanılmaktadır. Bu süreç patolojik bir durum 
olmamakla birlikte bireyin yaşam kalitesi 
bozulur, başkasına olan bağımlılığı artar ve 
birçok sağlık sorunu ortaya çıkar. Yaşlı nüfusun 
oranı 1950’li yıllarda %8 iken 2007’de %11’e 
ulaşmış ve 2050 yılında %22’i olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu oranlar dikkate alındığında 
dünyada yaşlılık oranının giderek arttığı 
görülmektedir. Günümüzde geriatri bilim dalı 
yaşlılığa özgü bir disiplin olarak tıp bilimi içinde 
yerini almış olup, birçok tıp alanında yaşlılıkla 
ilgili konulara ağırlık verilmektedir.  Yaşlanan 
bireyler sağlıklarını korumak ve yaşam 
kalitelerini arttırmak için sağlık hizmetlerinin 
sunumu ve olanaklarına yönelik taleplerde 
bulunmaktadır. Bu talepler fiziksel, bedensel 
ve ruh sağlığının korunmasına yöneliktir. 
Günümüzde, eskiden olduğu gibi kaplıcalar 
bu amaçları gerçekleştirmek için tercih edilen 
tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden bir 
tanesidir. Kaplıcalar; bireylerin iyileşmesine, 
ağrısız günlük yaşamlarını sürdürmelerine 
ve sağlıklı yaşlanmalarına olanak sağlar. 
Kaplıca tedavisinde, balneoterapi, spa terapisi 
ve hidroterapi gibi banyo kürleri kullanılır. 

Balneoterapi; sıcak mineralli suların, gazların 
ve peloidlerin, banyo, içme ve inhalasyon 
uygulamaları şeklinde, değişik hastalıkların 
tedavisine yönelik  tedavidir. Balneoterapi yaşlı 
hasta gruplarında dikkatle uygulanmalıdır. 
Özellikle; hipertansiyon, kalp hastalığı, 
diyabeti ve ciddi nörolojik rahatsızlıkları olan 
yaşlılarda; daha da dikkatli olunmalıdır. Bu 
gibi hastalar, bu tedaviye başlamadan önce 
dikkatlice kardiyoloji ve dahili bilimlerde 
konsülte edilmelidir. Tedavinin yapıldığı 
yerlerde; tıbbi cihaz ve personel bulunmalıdır.

YAŞLILIK VE BALNEOTERAPİ
Elderly and Balneotherapy

Aysel ÖZDEMİR*
*Yrd.Doç.Dr.,Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

ayozdemir@uludag.edu.tr
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Elderly, is a process of change with 
physiological, psychological, sociological and 
chronological dimensions; that begins with 
intrauterine life and continues until death. 
That's why the definition of old age is quite 
large and complex. Physiological age; while 
expressing the structural and functional 
impairment, psychological aging; is used to 
describe the decrease in perception, learning 
and problem solving skills; and sociologically 
the reduction and loss of value given to the 
individual from society. This process, although 
not a pathological condition,breaks down 
the individual's quality of life and increases 
the dependence on someone else and causes 
emergence of many health problems. The 
proportion of the elderly population was 8% in 
1950s and has reached to 11% in 2007 and is 
estimated to be 22% in 2050. Considering these 
ratios it is seen that the aging rate increased in 
the worldToday, the science of geriatrics has 
taken place in medical science, as a  specific 
to  old age, emphasis on aging issues is given in 
many areas of medicine.  Aging individuals are 
in demand for the provision of health services 
and facilities to protect their health and to 
improve their quality of life. These demands 
are, aimed at protecting the physical and mental 
health. Today, as in the past hot springs are one 
of the preferred complementary therapies to 
achieve those objectives.. 

Hot Springs; allow development of individuals, 
to maintain painless everyday life and to have 
a healthy aging. In the hot spring treatment, 
bathing treatments like balneotherapy, spa and 
hydrotherapy are used. Balneotherapy is a bath-
shaped drinking and inhalation therapy for the 
treatment of various diseases; with hot mineral 
water, gases and peloids. Balneotherapy should 
be applied very carefully in elderly patients. 
Especially; in elderly with hypertension, heart 
disease, diabetes, and severe neurological 
disorders; more caution should be exercised. 
Such patients should be carefully consulted 
in cardiology and internal medicine before 
starting this treatment. in places where 
treatment is done; medical devices and staff 
must be ready.
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Suda Doğum: Doğum  eyleminin  ve/veya 
doğumun 37 derecede ılık suyla dolu bir 
havuzda gerçekleştiği alternatif bir doğum 
şeklidir. Dünya’da ilk su altı doğumu 1803 
yılında Fransa’da yaşanmıştır. Ancak bu 
planlı bir doğum değildir. Uzun süre doğum 
eyleminde kalan ve biraz rahatlamak için sıcak 
su dolu bir küvete giren bir kadının doğumu bu 
esnada gerçekleşmiştir. 1960’lı yıllarda Rusya’da 
Igor Charkovshy bu konuda denemelere 
başlamıştır. Onu 1978-1985 yılları arasında 
Fransa’da yaşayan Dr. Michel Odent izlemiş ve 
su altında pekçok doğumun gerçekleşmesinde 
yardımcı olmuştur. Ülkemizde  ilk  suda 
doğum ; 1993 yılında   bir gazete haberinde 
İstanbul Vakıf Guraba Hastanesi  Dr.Sacit 
Güneş ve Psikolog Nil Gün ile  anne Yıldız 
G. Nilsu adını verdikleri  bebeğin doğumu 
ile duyulmuştur. İstanbul’da diğer özel 
hastanelerde gebelerin talebi üzerine 
suda doğum alternatif olarak yapılmıştır. 
Ankara’da  Ankara Zekai Tahir Burak Kadın 
Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
2005 yılında “Suda Doğum Ünitesi” açılmış ve 
bugüne kadar yaklaşık beş yüz civarı anne suda 
doğum yapmıştır. Ankara Zekai Tahir Burak 
Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
2005 yılında “Suda Doğum Ünitesi” açılmış 
ve bugüne kadar yaklaşık beş yüz civarı anne 
suda doğum yapmıştır. Suda doğumun birçok 
faydaları vardır. Bu faydalardan bazıları 
şu şekildedir: hidroterapinin hidrotermal  
etkilerini anne adayının harcanan enerjiyi 
azaltır ,anneyi desteklemektedir.Gevşemeyle 
birlikte anne adayı daha az ağrı hisseder ve  
az endişeli  olur. Bu durum anne adayının 
doğum eylemi esnasında bebeğin  doğumuna  
yardımcı olabilecek bir konuma alınmasını 
sağlamaktadır. Sonuç olarak “suda doğum” 
,anne ve bebek için alternatif bir doğum olarak, 
isteyen gebelere  seçenek olarak sunulmalıdır.

Water Birth: It is an alternative type of delivery, 
where labour and/or birth occurs in a pool 
filled with 37 ° C warm water. The first water 
birth worldwide has been experienced in 
France in 1803. However, it was not a planned 
birth. Indeed, a woman who has stayed for a 
long time in labour and entered to a bathtub 
filled with hot water, has given birth in the 
meantime. In 1960s, Igor Charkovshy in Russia 
began trials in this respect. Dr. Michel Odent, 
who lived in France between 1978 and 1985, 
followed him, and has assisted numerous births 
under water. The first water birth in Turkey, 
which was performed by Dr. Sacit Gunes and 
Psychologist Nil Gun at Istanbul Vakif Guraba 
Hospital, was introduced on a newspaper report 
in 1993, with the birth of the infant named as 
Nilsu by the mother Yildiz G.  In Istanbul, 
water birth has been done alternatively upon 
requests of pregnant women at the other 
private hospitals. In Ankara, “Water Birth 
Unit” was introduced at Ankara Zekai Tahir 
Burak Women Health Training and Research 
Hospital in 2005, and approximately five 
hundred women gave birth under water up to 
date. Water birth has numerous benefits. Such 
benefits include the following: hydrothermal 
effects of hydrotheraphy support the mother, 
with reducing the energy expended by the 
expectant mother. The expectant woman feels 
less pain and has less worry with relaxation. 
This condition provides the expectant mother 
to take position which can facilitate the birth 
of the infant during labour. Consequently, 
“water birth” should be presented as an option 
to requestor pregnant women, as an alternative 
type of birth both for the mother and the infant. 

TÜRKİYE’DE SUDA DOĞUM VE ANNE –BEBEK 
SAĞLIĞINDAKİ ETKİLERİ

Water Birth and its impacts on Maternal-Infant Health in Turkey
Nevin UTKUALP*

*Dr.,Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 
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Ağrı pek çok hastalığa eşlik eden ve 
hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen 
semptomlardan biridir. Ağrıdan kurtulmak 
hastalar için çoğu zaman hastalıklarla baş 
edebilmede en önemli unsurlardan biridir. 
Ağrı deneyimi yaşayan hastalar, özellikle de 
kronik ağrısı olanlar, farmakalojik olduğu 
kadar farmakolojik olmayan yöntemlere 
de başvurmaktadırlar. Literatürde pek çok 
farmakolokik olmayan yöntem mevcut olmakla 
birlikte bunlardan yaygın olarak kullanılmakta 
olanlarından bir tanesi SPA tedavilerdir.  SPA 
tedavisi hidroterpi, balneoterapi, çamur 
banyosu, fizyoterapi ve egzersizi içine alan 
geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. SPA 
tedavisi bazı Avrupa ve Ortadoğu ülkesinde 
osteoartsritin (OA) tedavisinde, bunun yanı sıra 
Japonya ve İsrail gibi ülkelerde de çeşitli diğer 
hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan 
non farmakolojik bir yöntemdir. Popüler bir 
uygulama olmasına ve uzun tarihi geçmişine 
rağmen Spa tedavisinin modern tıp içindeki 
rolü çok net değildir.Mineral ve termal suların 
ve/veya çamur banyolarının hangi mekanizma 
ile etki ettikleri henüz çok iyi anlaşılmış bir 
konu değildir.Hastalarda ortaya çıkan olumlu 
sonuçların pek çok faktörün birleşiminden 
kaynaklandığı düşünülmekle birlikte mekanik, 
kimyasal ve termal etkilerin birleşimi üzerinde 
sıklıkla durulmaktadır.  SPA tedavisinin kronik 
ağrı deneyimi yaşayan osteoartritli hastaların 
semptomlarının giderilmesinde etkili olduğu, 
benzer şekilde Romatoid Artritli hastaların 
bu tedaviden önemli yarar sağladıkları 
belirtilmektedir. Spa tedavisi 2-3 haftalık bir 

tatil sürecinde hastalarda kendiliğinden bir 
terapötik atmosfer yaratarak placebo etkisi 
oluşturduğu,hastaların iyilik hali üzerinde 
olumlu etkilediği, ağrılarının giderilmesine 
yardımcı olduğu düşünülmektedir.Bazı 
çalışmalarda belli bir süre çamur- paketi 
tedavisi uygulanan osteoartritli hastalarda 
dolaşımdaki ağrı ve enflamasyona neden 
olan mediatörlerin azaldığı yönünde kanıtlar 
mevcuttur. Bu bildiride ağrı yaşayan hastalarda 
SPA tedavisi ve sonuçları üzerinde yapılmış 
çalışmalar sunulacaktır.

AĞRI VE SPA TEDAVİSİ
Pain and SPA Therapy
Neriman AKANSEL*

*Doç. Dr.,Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü,
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Bursa
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Pain is symptom that can be seen in most 
diseases and influences the patients’ life quality 
negatively. Being free of pain is an important 
factor for patients in order to combat with 
their illness. Patients who experience pain 
especially suffering chronical pain use both 
pharmacological and nonpharmacological 
treatments. Although there are many non-
pharmacologic treatments in literature SPA 
is one of the widely used methods all among 
them. SPA therapy includes hydrotherapy, 
balneotherapy, mud packs, physiotherapy and 
exercises. SPA therapy is widely used non-
pharmacologic method in Europe, middle 
east for treatment of osteoarthritis, it also used 
for treatment of various diseases in Japan and 
Israel.  

Despite it is widely use and long history it is role 
in modern medicine is not clearly understood. 
It is not clear enough the mechanism of effects 
of mineral and thermal water, use of mud- 
packs.  It is believed that there is a combination 
of mechanical, thermal and chemical effects 
that make patients to experience positive 
outcomes. It has been proved that patients with 
OA and Rheumatoid Arthritis benefit from 
spa therapy. It has been believed that during 
2-3 weeks of holiday theraphotic environment 
provides a placebo effect on patients’ well-
being and thus reduces their pain also. In 
some cases it was proven that mediators that 
cause inflammation and pain are reduced after 
application of mud-packs. In this presentation 
the influences of SPA therapy on patients who 
are suffering from pain will be discussed. 
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Kaplıca tedavileri, kaplıca kürüne göre, 
balneoterapi, klimaterapi, balneoklimaterapi 
şeklinde sınıflandırılmaktadır. Günümüzde bu 
tedavi yöntemlerine entegre edilebilen ek tedavi 
yöntemleri de kullanılmaktadır. Bunlardan biri 
de masajdır.  Masaj, elle uygulanan, fizyolojik 
ve psikolojik etki yaratan, kendine ait el 
teknik ve becerilerinin sistemleştiği sağlık, 
spor, estetik ve güzellik, turizm gibi alanları 
kapsayan bir bilim dalıdır (Çetin, 2003). 
Dünyada çok sayıda birbirinden farklı masaj 
türleri kullanılmaktadır. Günümüzde sağlığa, 
güzelliğe ve estetiğe verilen önemin artması 
ile birlikte masaj türlerinin kullanımı da 
yaygınlaşmıştır. Bu durum, tüm uygulamalarda 
olduğu gibi, masaj uygulamalarında etik 
ilkelerin belirlenmesini gerektirmiştir. Masaj 
uygulamaları, herkese aynı kalitede hizmet 
sunmak, bütün müşterileri (dil, din, ırk, 
cinsiyet vb.) ayrımı yapmaksızın kabul etmek, 
müşterinin mahremiyetine saygı göstermek,  
sadece uzmanlık eğitimi ve sertifika alınan 
teknik ve tedavi usullerini uygulamak, hiçbir 
şekilde müşteriyle cinselliği çağrıştıracak bir 
eylem, söz veya imada dahi bulunmamak,  
her zaman müşteriler için temiz, güvenli 
ve profesyonel bir ortam sağlamak, yasal ve 
profesyonel sorumlulukları yerine getirmek, 
yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasına özen 
göstermek,  vb. etik ilkeleri içermektedir. SPA 
merkezleri tarafından kullanımı giderek artan 
masajın etik yönünün bilinmesi son derece 
önemli hale gelmiştir. SPA merkezlerinde 
çalışanların eğitim programlarında bu konuya 
da yer verilmesi, SPA merkezi çalışanlarına 
yönelik eğitimler yapılması gereklidir. 

According to the cure, SPA treatments of being 
classified as a balneotherapy, climatherapy 
and balneoclimatherapy. Today, this method 
of treatment can be integrated with additional 
treatment modalities are also used. One 
of them is the massage. Massage, applied 
by hand, exactly, creating physiological 
and psychological effects, their own hands 
systematized techniques and skills, is a 
science covering areas such as health, sports, 
aesthetics, beauty and tourism. In the World, 
a large number of different types of massages 
from each other are used. Nowadays, health, 
use of beauty and aesthetic importance given 
the increased along with the type of massage 
has also been widespread. In this case, as in all 
applications, it has required the identification 
of ethical principles in massage treatments. 
Massage treatments include ethical principles 
such as to provide services of the same quality 
services to everyone, all customers (language, 
religion, race, gender, etc.) to accept without 
distinction, respect the customer's privacy, only 
specialized training and certification to apply 
the techniques and treatment procedures, no 
way to make an action that evokes sexuality with 
the client, not in word or implication,  always 
provide a clean, safe and professional 
environment for customers, to carry trough 
legal and professional responsibilities, to take 
care to the implementation of regulations and 
law.  Increasing use by SPA centers, massage 
the ethical aspects of knowledge has become 
extremely important. SPA centers in employee 
training programs in place given to these 
issues, a SPA center training for employees is 
necessary.

SPA TEDAVİLERİNİN TAMAMLAYICISI MASAJ VE MASAJIN 
ETİK YÖNÜ

Massage Therapy Which is Complementary to the Spa  and Ethical Aspects of Massage
Hicran YILDIZ*

*Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
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Hidroterapi, ağrıyı, ödemi ve hasarlı eklem 
üzerine binen yükü azaltmak amacıyla artritli 
hastalara önerilen bir tedavi yöntemidir. 
Hidroterapi, artritli hastalarda kas gücünde, 
yürüme mesafesinde, yürüme hızında ve fiziksel 
kapasitesinde artış sağlamaktadır. Bununla 
birlikte hidroterapi, artritli hastalarda yürüyüş 
sırasında ve sonrasında ortaya çıkan ağrının 
giderilmesinde de etkili bir tedavi yöntemidir. 
Yapılan çalışmalarda hidroterapi Thai Chi 
ve karada yapılan egzersize göre ağrının 
giderilmesinde daha etkili bulunmuştur. Daha 
önceki yıllarda bu konuda yapılan çalışmaların 
az sayıda ve kanıt düzeylerinin düşük olması, 
hastaya sağlayacağı yararın ve verebileceği 
zararların net olarak bilinmemesi nedeniyle 
hidroterapi hekimler tarafından kabul 
edilmeyen bir tedavi yöntemidir.Bu yaklaşım 
özellikle “zarar vermeme ilkesi” nin hekimler 
tarafından son derece benimsendiğinin bir 
göstergesidir. Günümüzde yapılan çalışmaların 
artması ve etkinliğine ilişkin bazı kanıtların 
saptanması ile birlikte hidroterapi artritli 
hastalara hekimler tarafından önerilen bir 
tedavi yöntemi haline gelmiştir. Ancak, 
hidroterapiye bağlı hastanın zarar görme riski 
hala devam etmektedir. Bunun önlenmesi 
için hekimin hidroterapinin etkisi, süresi, 
ortaya çıkabilecek komplikasyonlar, havuzun 
temizliği ve dezenfeksiyonu, ısısı gibi konularda 
yeterli bilgiye sahip olması, egzersizi yaptıracak 
kişilerin hidroterapi konusunda yetkin olması 
son derece önemlidir. Ayrıca, hidroterapi 
önerilirken hastaya hidroterapiye bağlı riskler 
ve diğer tedavi yöntemleri konusunda da bilgi 
verilmesi, tedaviyi seçme hakkı tanınması ve 
aydınlatılmış onam alınması gerekir. Bu durum 
özerkliğe saygı ilkesinin bir yansımasıdır. 
Özetle, tüm tedavi uygulamalarında olduğu 
gibi hidroterapide de sağlık çalışanlarının 
sağlığı koruma, geliştirme ve bunları yaparken 
etik ilkelere uygun davranma sorumluluğu 
vardır. 

Hydrotherapy is a treatment recommended 
to patients with arthritis in order to reduce 
edema, pain and the burden on the damaged 
joint. Hydrotherapy is providing an increase 
in walking speed, muscle strength, walking 
distance and physical capacity on the patients 
with arthritis.  However,hydrotherapy is also 
an effective treatment for the relief ofpainin 
patients with arthritis emerged during and 
after thewalk.In the studies, hydrotherapy 
has been foundmore effective for the relief 
ofpain than landbased exercise and Thai Chi.  
In previous years, due to the small 
numberof studieson this subject and 
the lowlevel of evidence, thebenefitsto the 
patient andnot clearof any potential harm to the 
patient, hydrotherapy is a treatment methodis 
not accepted by physician.This approach"Do 
no harm principle" is an indication of 
extremely accepted by the physician.
Nowadays,increase of the studies and the 
detection of some evidence for the efficiency 
with together hydrotherapy has become 
atreatment method recommended by doctors 
to patients with arthritis.However, therisk of 
damage due tothe hydrotherapypatients is 
still on going. To prevent this, it is extremely 
important to have sufficient knowledge of 
the physician on topics such as the effect and 
duration of hydrotherapy, complicationscan 
occur, cleaning, disinfection and heat of 
the pool, the person who willexercise to 
beproficient in hydrotherapy. Moreover, 
patients should also be given information 
about other methods of treatment and  
hydrotherapy related risks,recognition of the 
right to choose treatment and illuminated 
consentmust be taken, when the hydrotherapy 
is recommended. This situation is are flection 
of the principle of respect for autonomy. 
In summary, as with all treatments in 
hydrotherapy, there are health protection and 
development responsibilities of health workers 
and  acting in accordance with the ethical 
principles are the responsibility of making 
them.

ARTRİT TEDAVİSİNDE HİDROTERAPİ VE ETİK
Hydrotheraphy and Ethics in the ArthritisTreatment
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İnsanlık tarihi kadar eski olan tıp için yardım 
etme erdemi daima öncelikliolagelmiştir. 
Bununla birlikte, tıbbın hastalığa ve insana 
olan bakış açısıdönemden döneme değişiklik 
göstermiş, tedavi yaklaşımları da bu bakış 
açısına göre şekillenmiştir. Tıp eğitimi 
ekollerinin örneklerinigördüğümüz Eski 
Yunan’ın Kos ve Knidos Okulları, dönemin iki 
farklı bakış açısını bize gösterir. Buna göreKos 
Okulu Hipokratik tıbbın genel özelliklerini 
taşımakta, hastalık semptomlarından değil 
hastanın kendisinden yola çıkarak tanı 
koymakta ve hastanın prognozu takip 
edilmektedir. Hastalıklar ve hasta, herhangi bir 
organa odaklanmadan bütüncül bir bakış ile 
ele alınmakta ve tedavi planlanmaktadır.Bunun 
karşısında yer alan Knidos Okulu ise, temel 
olarak hastaya değil hastalığa odaklanmakta, 
semptomlar üzerinden yapılan tanımlamalar 
esas alınarak klinik tanı konmaktadır. Tıp 
eğitimi ve tedavi planlaması tek ve kişiye 
özgü durumları değil, benzerlik veya ortak 
özellikleri esas alan kuramlara dayanarak 
yapılmaktadır. Bugünün modern tıp anlayışı 
Knidos Okulu’nun yaklaşımıyla önemli 
benzerlikler göstermektedir. Bu model hastalık 
tanısı üzerinden tedavi yöntemleri uygularken 
kişiye özgü durumları göz ardı etmektedir. 
Gittikçe daha alt dallarda uzmanlaşan 
hekimler, Hipokrat’ın “Hastalık yok, hasta var” 
aforizmasındaki bütüncül anlayış vurgusunun 
tersine, insana yabancılaşmış bir tıp modelinin 
uygulayıcıları haline gelmektedir. Günümüzde, 
hızla gelişen teknoloji ve sürekli artan 
bilgi birikimiyle beraber “insancıl” bir tıp 

anlayışından giderek uzaklaşıldığı söylenebilir. 
Gelişen teknoloji ve aşırı uzmanlaşmanın yanı 
sıra; modern tıbbın bugünkü geldiği noktada,iş 
dünyası kavramlarının tıbba yerleştirilmesi 
ve sağlıkta piyasalaşma süreci bu fenomen 
üzerinde önemli etkilere sahiptir. Hasta-
hekim ilişkisinin ‘müşteri memnuniyeti’ 
temelinde kurulup değerlendirilmesi 
ile hekimlerin mesleğe ve hastalara dair 
düşünceleri değişmektetıbbın geleneksel 
erdemlerinden uzaklaşmaya başlaması gibi 
kaygı verici bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu 
süreçte hekimlere duyulan saygı ve güven 
sarsılırken hastalar da tedavi için alternatif 
bir takım yöntemler arayabilmektedir.Bu 
anlamda Knidos ekolünün günümüzde Kos 
karşısında zafere ulaştığı ve “Hasta yok, 
hastalık var!” anlayışının egemen olduğu 
tarihsel olarak saptanabilir. Bu kaygı verici 
saptama karşısında; insanın karmaşık doğasına 
bütüncül yaklaşmayı ihmal eden,maliyet-
etkinlik, kâr, verimlilik, performans gibi iş 
dünyası kavramlarını ön planda tutan modern 
tıp anlayışı yerineKos ekolüne, ‘insancıl bir tıp’ 
anlayışına dönüş,tıbbın toplumsal varoluşu, 
temel haklar ve mesleki değerler açısından 
son derece önemli görünmektedir. Bu tür bir 
anlayışın; Eski Yunan’ın bilmediği, insanlığın 
yirminci yüzyıl ile açık biçimde kavradığı 
‘sağlığın toplumsal belirleyenlerinin olduğu’ 
bilgisini de dikkate alarak yaşama geçirilmesi, 
bu bildirinin temel çağrısıdır.

KNIDOS’UN ZAFERI: ARTIK “HASTA YOK, HASTALIK VAR!”
The Victory of Knidos: “Patients no more, but diseases!”

Filiz BULUT*, M. Murat CİVANER**
*Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı                                    

Yüksek Lisans Öğrencisi
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For medicine, which is as old as history of 
humanity, the virtue of helping has always 
been a priority. However, the way medicine see 
diseases and human being changed from time 
to time, and the treatment approaches were 
shaped accordingly. Ancient Greek’s Knidos 
and Kos Schools of Medicine reflecting one 
of the earliest schools of systematic medical 
education show us two distinct perspectives. 
School of Kos carries the characteristics of 
Hippocratic medicine and reach a diagnosis 
not considering the disease symptoms but 
through the disease itself, and the prognosis of 
the patient is taken into consideration as well. 
The disease and the patient are handled with a 
holistic view without focusing on an organ and 
the treatment is planned accordingly, while the 
School of Knidos focuses mainly on the disease 
not to the patient and reach a clinical diagnosis 
based on the specifications presented from the 
symptoms. Medical education and treatment 
planning is not arranged considering specific 
conditions but depend on the theories that 
are similarity and common characteristics-
driven. Today’s modern medicine mentality 
has significant similarities with the School of 
Knidos approach. This model ignores the cases 
specific to the patient while diagnosing and 
applying treatment methods. The physicians 
who get more specialised every day are 
becoming  implementers of an alienated 
medicine in contrast to Hippocrates’s “There 
is no disease, but the patient”aphorism. 
Nowadays, with the rapidly developing 
technology and ever-growing accumulation 
of knowledge, it is possible to say that we 
moved away from the “humanistic” medicine 
concept. In addition, in today’s medicine, 
embedding the business concepts into 
medicine and commercialization of medicine 
have significant effects on this phenomenon. 
The establishment and assessment of the 
relationship of patient-physician on the basis of 
‘customer satisfaction’ is changing physicians’ 

opinions on their profession and patients, 
which leads to a worrisome transformation 
such as moving away from traditional medical 
virtues. In this process, respect and trust for 
the physician are shaken and patients tend to 
look for various alternative methods for their 
health problems. Thus, today, we can say that 
school of Knidos has won the victory over 
Kos, and historically we can say that “Patients 
no more, but diseases!” conception prevails. 
In view of this worrisome development, 
returning to the approach of School of Kos, to 
the ‘humanistic medicine’ seems vital for social 
existence of medicine, rights related health and 
professional values, instead of today’s modern 
medicine which ignores the holistic approach 
to complicated nature of human being, and 
prioritizes business world concepts, such as 
cost-effectiveness, profit, productivity and 
competition. The main call of this presentation 
is implementing this approach while taking into 
consideration the social determinants of health  
which was not known by Ancient Greece but 
has been comprehended by mankind in the 
twentieth century. 
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Biyoetiğin en güncel tartışma konularından 
bir tanesi bireysel otonomidir. Ancak pek 
çok dar boğaz kararı da ailedeki roller ve 
sorumluluklar üzerine kitlenmektedir. Tarihi 
değeri olan sorulardan bir tanesi: ebeveynlerin 
kürtaj ve evlat edinme konularındaki karar 
yetkileridir. Üreme özgürlüğünü kucaklayan 
ilk vaka: Griswold versus Connecticut’tur. 
(1965) Daha sonra 1972 yılında, evlilik dışı 
bile bireylerin mahremiyet hakkı olduğu kararı 
verildi. Daha sonra Rose v Wade Vakası’nda 
kürtajın bir cinayet olduğu fikrine varıldı. 
Bunun dışında da aile meselelerinin tıp 
tarihindeki geçmişi eskidir. Halen kararlarda 
çift etki tartışılmaktadır.

The most discussed issue of bioethics is about 
individual autonomy. Yet, most challenging 
ethical, legal and clinical controversies in 
health care often center around family roles 
and responsibilities. One of the historically vaid 
questions is: What rights and responsibilities 
should fathers and mothers have with regard 
to decisions about abortion and adoption? 
Also for other decisions like health care 
decisions for their offspring? The first case to 
embrace the concept of reproductive liberty 
was Griswold v. Connecticut in which the 
court ruled in 1965 that a Connecticut statue 
violated the constitutional right to privacy that 
married couples had in sexual relations.Later 
in 1972, the Court found that even outside 
marriage, a person had a “right to privacy” 
The following year in Roe v Wade case, the 
Court struck down a Texas law that made it a 
crime for physicians to perform an abortion 
unless it was necessary to sace the life of the 
patient.There were no exceptions for fort he 
woman’s health. Many helth care decisions 
including family matters have a long history in 
medical decisions and medico-legal decisions 
and medico-ethics decisions. Even in the late 
history, to be able to implement some abortion 
decisions, the double effect is still tried to be 
justified deliberately.

AİLE MESELELERİNİN TARİHİ-HUKUKİ, ETİK VE KLİNİK 
AÇIDAN

History of Families Matters-Ethically, Legally and Clinically
H. Hanzade DOĞAN*

*Prof.Dr., Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Department of Medical 
Ethics and History 
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Tedavi edici kürtaj, tarih boyunca en çok ikilem 
yaratan konulardan bir tanesi olmuştur. Prensip 
olarak, herkes bir gebeliğin sağlıklı başlaması ve 
böyle devam ederek bir bebekle neticelenmesi 
konusunda şüphesiz hem fikridir. Ancak 
pratik uygulamalar, bunun dışında kalan gerek 
anne ve bebeğin sağlık sorunları, gerekse de 
sosyal sorunlar neticesinde bazı gebeliklerin 
sonlandırılması gerekebileceğini göstermiştir.

Annenin sağlık problemleri genellikle daha az 
ikilem yaratırken, bebeğe ait sağlık problemleri 
süreç içerisinde gerek tanı gerekse de sağlıklı 
karar açısından pek çok ikileme gebedir.

Tıbbi tahliyenin ve etik kurulların tıp 
tarihindeki geçmişi, kararlar için yeterince 
eskidir. Biz bu konuları tıp tarihi açısından 
genel olarak değerlendirdikten sonra, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi özelinde tıbbi 
tahliye kurulunun tarihçesini de global bir 
perspektiften mukayeseli olarak sunmayı 
amaçlıyoruz.

Therapetic abortion has been a hot, challenging 
topic for medicine and ethics for it has created 
many dilemmas for he beginning of life. In 
principle everybody agrees that as soon as a 
pregnancy starts, it sould continue without 
any problems and end with a haelthy baby. 
Although it happens most of the time in this 
way, there are cases, not considered less in 
amount, that have health problems either on 
mother’s side or the fetus’. 

When there are health problem sor when the 
fetüs is threatening mother’s life then decisions 
about therapeutic abortion are reached more 
easily and creating less dilemmas but when 
there are health problems regarding the fetüs 
then sometimes big dilemmas are created 
about therapeutic abortion.

The history of therapeutic abortion and 
therapeutic abortion ethics committees is long 
enough for inependent and healthy decisions.In 
this presentation, we are aiming to analyse the 
establishment and history of ethics committees 
and decisions for therapetic abortion both 
Istanbul University, Cerrahpasa Medical 
School and nationwise. Eventually we aim to 
discuss the issue from a global viewpoint.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNDE TIBBİ TAHLİYE 
KURULLARININ TARİHÇESİ

History of the Commission of Therapeutic Abortion in Cerrahpaşa Medical School
H. Hanzade DOĞAN*

*Prof.Dr., Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Department of 
Medical Ethics and History

dogan@istanbul.edu.tr
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Bir ayağı stoa felsefesinde bir ayağı Rönesans’ın 
başında olan Ortaçağ, yaklaşık olarak bin 
yıllık bir zamanı kapsar. Bu dönemin yönetici 
fikri dindir. Dinin yanında diğer bir disiplin 
olarak yer alan felsefenin bu dönemdeki 
rengi Neo-Platonculuktur. Özellikle mantık 
çalışmalarının zirve yaptığı bir dönemdir. 
Beraberinde gelen Hıristiyanlıkla birlikte 
inanç sisteminin sentezcisi olmuştur. Öyle ki, 
doğa bilimleri, Batı Avrupa tıbbının uyanışına 
kadar baskılanmıştır. Bu bağlamdan hareketle 
tıbbi çalışmalar dönemin otoritesi olan kilise 
kurumu ve papa denetiminde bir hayır işi 
gibi yapılmıştır. Hem tıp ve bilim hem de 
felsefe, dinin otoritesi altında yapılarak tarihe 
Ortaçağ’ın “karanlık çağ” olarak yazılmasına 
neden olur. Antikçağ’daki saf felsefe yapma 
şekli Ortaçağ’da İncil’in mesajını anlaşılır kılma 
yani hermeneutiğin temellendirilmesi görevine 
dönüşür. Özellikle skolastik felsefeden hareketle, 
Thomas Aquinas’ın otorite kabul edilmesiyle 
birlikte insan anlayışı bireyden ziyade kul 
anlayışına doğru evrilmiştir. Bu yolculukta 
felsefe, dini inançları, korkuları, söylemleri 
felsefi kavramlarla rasyonelleştirerek kilisenin 
gücüne güç katacak bir organondur. Yapılan 
tıp çalışmaları da okul felsefesi olan skolastiğin 
ortaçağdaki kütüphane / manastır tıbbı 
olarak yansımasından başka bir şey değildir. 
Ortaçağ kendi içinde karanlık kadar aydınlığı 
da barındıran bir süreçtir. Ortaçağİslam 
felsefesi, karanlığı logostan hareketle aşmıştır.
Kant’ın söylemiyle “felsefe değil felsefe yapmak 
öğrenilir” i anlatan eklektik İslam felsefesi, 
Cundişapur ve Beytül Hikme aracılığıyla doğu 

ve batıyı kendi bünyesinde harmanlamıştır. 
Avrupa’nın bugünkü bilimsel gelişimine ciddi 
katkı sunan doğu İslam tıbbında / felsefesinde 
mihenk taşı olan Farabi, İbn-i Sina ve İbn-i 
Rüşt aracılığıyla eklektik anlayış, Ortaçağ 
İslam tıbbına uygulanmıştır. Arka planını 
Aristoteles’in oluşturduğu bu felsefe yapma 
tarzı, İslam coğrafyasından Endülüs’e taşınarak 
kozmopolit bir bilim ortamın oluşmasına 
zemin hazırlamıştır. Böylece Avrupa bilimi 
Ortaçağ’da erken aydınlanmayla tanışarak 
bin yıllık uykusundan uyanmıştır. Tüm 
bu gelişmelerden hareketle bu çalışmanın 
amacı, ortaçağdaki tıp ve felsefenin birbirine 
olan etkisini dönemin koşulları bağlamında 
anlamaya ve serimlemeye çalışmaktır. 

ORTAÇAĞ’IN İKİ YÜZÜ: TIP VE FELSEFE
Two Faces of the Middle Ages: Medicine and Philosophy
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Middle Ages covers about a thousand years 
of time with one foot is on a stoa philosophy 
and the other is at the beginning of the 
Renaissance. Religion is the executive idea 
of this era. The color of philosophy, as 
another discipline behind the religion is Neo-
Platonism. Especially studies on logic came 
out on top during this time. Philosophy has 
been synthesizer of the belief system along 
with Christianity. So, the natural sciences 
have been under pressure until the awakening 
of the Western European medicine. In this 
context, medical studies were carried out as 
an act of charity under the control of church 
and pope as an authority of the period. Both 
medicine and science as well as philosophy, 
made under the authority of religion,has 
caused to be written "dark ages" in history.Pure 
philosophize in ancient times has evolvedto 
make clear the Bible's messagethat justification 
duty of hermeneutics in the Middle Ages. 
Human understanding has evolved into the 
concept of servant rather than individual with 
regarded St. Thomas Aquinas as an authority 
especially on the basis of scholastic philosophy. 
In this journey, philosophy is an organonthat 
corroborates the power of the church with 
rationalization religious beliefs, fears, rhetoric 
by philosophical concepts. Medical studiesare 
nothing more than a reflection of scholastic 
philosophy as a library / monastic medicine 
in Middle Ages. Medieval is a process that 
also contains light as much as darkness.
Medieval Islamic philosophy has overcome 
the darkness with logos. Eclectic Islamic 
philosophy that describes Kant’s statement 
“not philosophy but do philosophy is learned” 
combines east and west in its own structure 
over Gondishapurand Bayt al-Hikma. Eclectic 
conception was applied to Medieval Islamic 
medicine through touchstonesin East Islamic 
medicine/philosophy, Alpharabius, Avicenna 
and Ibn Rushd, whom were provide significant 
contributions to Europe's current scientific 

development. Background of this philosophy is 
based on Aristotleand it has provided a basis 
for cosmopolitan scienceenvironmentfrom 
the Islamic world to Andalusia. In this way, 
European science was awakened from its 
thousand-year sleep with acquainted with early 
enlightenment in Middle Ages. The aim of this 
study is to recognize and figure out the effects 
of the medicine and philosophy one another in 
the Medieval in the context of conditions of the 
period.
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Her renk kendi içinde bir anlam ifade eder ve 
birçok alanda simgeleştirilir. “Beyaz” ve “beyaz 
önlük”, 100 yılı aşkın bir süredir hekimlerin 
önde gelen sembolü olmuştur. Tıp fakültesine 
başlayan öğrenciler için düzenlenen beyaz önlük 
töreni ise 20. yüzyılın sonlarında yapılmaya 
başlanan ilk sembolik eylemdir. Burada amaç, 
hekim olarak kendilerinden beklentileri ve 
hekimlik geleneğini vurgulamaktır. Beyaz 
rengin tıp için kabul edilmesine ve beyaz 
önlüğün kullanıma girmesine kadar hekim 
kıyafetlerinin çoğunlukla siyah olduğu ve 
farklı dönemlerde farklı kıyafetler kullandıkları 
görülür. Şifacı olan şamanların, büyücülerin 
vs belirgin özel kıyafetlerinin olması; 11. 
yüzyılda cerrahların kendi loncalarını 
oluşturmaları ile berber cerrahların daha 
sıradan bir kıyafet giyerken cerrahların hekim 
kimliklerini vurgulayıcı kıyafetler giymesi; 
veba salgıları sırasında hekimlerin gaga formlu 
bir maskeden oluşan özel bir kostüm giymesi 
örnek verilebilir. Siyahın yerini beyazın 
almasında antisepsi ve asepsinin keşfi önemli 
bir yer tutar. Cerrahide başarı elde edilmesi 
ile acıyı ve ölümü çağrıştıran siyah renk yerini 
temizliği, umudu, hayatta kalmayı ifade eden 
beyaz renge bırakır. Beyaz önlüğün kullanımı 
daha sonra ameliyathanelerden laboratuarlara 
geçer. Bilimin laboratuara taşınması ile beyaz 
önlük temizlikle birlikte başarı ve gücün de 
sembolü olur. Beyazın kullanımı ameliyathane 
ve laboratuardan sonra hastanelerde görülür. 
Aseptik cerrahi tekniklerinin, hastalık ve 
tedavide yeni bilimsel yaklaşımların etkisiyle 
hastane, ölüm mekanından iyileşme mekanına 

dönüşmüştür. İlk olarak hemşireler, daha sonra 
stajyer hekimler beyaz kıyafeti kullanmışlardır. 
Sağlık çalışanları arasındaki hiyerarşi sembolü 
olan beyaz önlük, daha sonra hekim ve 
hasta arasında otorite farklılığının işareti 
olur. Zamanla beyaz önlük iyileştirmenin 
dışında bir mesleğin üniforması haline gelir. 
Günümüzde ise hekimler beyaz önlük dışında 
uzmanlaşma alanlarına (cerrahi, pediatri, 
psikiyatri gibi) göre farklı renklerde formalar 
giymektedir. Bu çalışmada, yüzyıllar içerisinde 
hekim kıyafetlerinin değişimi ve bu kıyafetlerin 
renkleri üzerinde resim sanatı, el sanatı ve 
fotoğraf aracılığı ile bir inceleme yapılması 
ve kıyafetlerdeki değişimin nedenlerinin 
sorgulanması amaçlanmıştır.

HEKİMİN VE HEKİMLİĞİN RENKLERLE DEĞİŞİMİ
The Change of Medicus and Medicine with Colors 
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Each color represents a meaning in itself and 
is symbolized in many areas. “White” and 
“white coat” have been the prominent symbols 
of the physiciansfor 100 years.The white coat 
ceremony for students who are beginning to 
medical school is the first symbolic act that 
is undertaken at the end of the 20th century.
The purpose is to emphasize the expectations 
from them as physicians and the tradition of 
medicine. Physician’s grab was mostly black 
and different clothes were used at different 
periods until the acceptance of white color for 
medicine and the usage of white coat. Have 
a significant special clothing of the shaman, 
the magician etc. as a healer, wearing clothes 
highlighter physician identities of surgeons 
after constituting their own guild while barber 
surgeons wearing more ordinary clothes in 
the 11th century,  wearing a special costume 
consisting of beak-shaped mask during the 
plague epidemic can be given as an example. 
The discovery of antisepsis and asepsis take an 
important place to supplant white instead of 
black. Black, evoking pain and death leaves its 
place to white, pointing out pureness, hope, and 
survival with achieving successful outcomes 
in surgery.The use of white coat then passes 
from the operating room to the laboratory. It 
also becomes a symbol of success and power 
besides pureness with transportation of science 
to the laboratory. Use of white is seen in 
hospital after surgery and laboratory. Hospital 
changed to a place from dying to healing under 
the influence of aseptic surgical techniques 
and new scientific approaches in disease and 
treatment. First, the nurses then residents have 
used white clothes. White apron as a symbol 
of hierarchy between health professionals 
then be a sign of an authority gap between 
physician and patient. Over time, white coat 
becomes a uniform of a profession instead of 
healing. Today, physicians wear uniforms in 
different colors instead of white coat according 
to their specializations (as surgery, pediatrics, 

psychiatry). In this study, changing physician 
clothes through the centuries and colors of 
these are aimed to examine over painting, 
handcraft and photography and to question the 
causes of changes in clothing.
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Hekimbaşılar sarayda bulundukları vakit, 
sarayın dördüncü avlusunda yer alan ve bugün 
Başlala Kulesi, Hekimbaşı Odası gibi isimlerle 
adlandırılan esasen belgelerde Taş Köşk ya 
da Taş Kasr-ı Hümayunu olarak karşımıza 
çıkan bir kulede mesaisini yapmaktaydı. 
Gerek kulede icra edilen tamir faaliyetleri 
gerekse kulenin tefrişatına gösterilen ihtimam 
burasının bazı merasimlerin icrası sırasında 
padişah tarafından kullanılmış olabileceği 
ihtimalini akla getirmektedir. Tebliğimizde 
bahsi geçen tamir ve tefrişler hakkında 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan yeni 
belgeler değerlendirilecektir.  

The chief-physician who was both a head of 
all doctors in Ottoman State and special one 
for his houselhold worked at the forth yard 
in the Topkapı Palace. This place has been 
presently called as Başlala Towers or Chief-
physician Room, but actually mentioned in the 
archival documents as Taş (Stone) Kiosk or Taş 
Imperial Pavillion. Besides this function, it was 
used for some other aims. Both restoring and 
furnishing activities at some different times 
mean that it could be most probably used as 
an observation tower for sultan himself during 
some ceremonies carried out interior palace.  
In this paper, I’m going to evaluate some new 
archival documents about the restoration and 
furnishing of that place. 

HEKİMBAŞI’NIN TOPKAPI SARAYI’NDAKİ MEKÂNI 
HAKKINDA YENİ BULGULAR

The New Findings on The Chief-physician’s Place in Topkapı Palace
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19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ekonomik, sosyal ve bürokratik yapısına 
etki eden pek çok dönüşüm yaşanmış ve bu 
dönüşümlerin en can alıcılarından biri de sağlık 
uygulamaları alanında yaşanmıştır. Kurumlar 
aracılığıyla devletin tüm mekanizmalarına 
ve topluma yayılan bu uygulamaların tıp 
eğitimindeki merkezi ise Mekteb-i Tıbbiye 
olmuştur. Kurumun ilk adımı Tıbhâne-i 
Âmire’den itibaren, özellikle Tanzimat 
dönemiyle birlikte kurumsallaşmaya başlayan 
bu tıp okulu, 19. yüzyılın merkezileşme çabası 
içerisindeki yerini imparatorluk genelindeki 
sağlık uygulamaları ile ortaya koymuş, 
sistemli bir tıp eğitiminin öncüsü olduğunu 
da her yıl düzenli olarak eğitim-öğretim 
döneminin sonunda yaptığı imtihan törenleri 
ile göstermiştir. Bu bildiride kurumun, 1848 
yılında Beyoğlu’nda çıkan yangından sonra 
taşındığı yeni ikametgahı Humbarahâne 
Kışlası’ndaki ilk imtihan töreni ele alınacaktır. 
1849 yılında düzenlenen bu tören, Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’nde bulunan belgeler ile 
dönemin önemli bir yayın organı olan 
Journal de Constantinople adlı gazete haberi 
karşılaştırılarak incelenecektir. 

In the 19thcentury many transformations, 
affecting to economic, social and bureaucratic 
structures, had taken place and one of 
the most crucial transformations had also 
been witnessed in health practices. The 
center for these practices, pervading in all 
mechanisms of the state and society through 
its institutions, was Mekteb-i Tıbbiye (Imperial 
Medical School). This school, its name 
originally Tıbhane-i Amire, which began 
to institutionalize since Tanzimat Era, had 
realized health practices thoroghout Empire, 
by being included in centralization attempts 
in the 19th century and demonstrated to be a 
pioneer of a systematical medicine education 
by examination ceremonies organized in the 
end of the education season in every year. 
This text aims to treat the first examination 
ceremony of this school in its new location, 
HumbarahaneKışlası (Barracks), after a fire in 
Beyoğlu in 1848. This ceremony in 1849 is to 
be analyzed with documents from Ottoman 
Archives and a newspaper called Journal de 
Constantinople, an important media organ of 
that period.

MEKTEB-İ TIBBÎYE-İ ADLÎYE-İ ŞÂHÂNE’NİN 
HUMBARAHÂNE KIŞLASI’NDAKİ İLK İMTİHÂN TÖRENİ

The first Examination Ceremony of
 Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahanein Humbarahane Barracks

Sinem ARSLAN*
*Okutman, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
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Ülkemiz şifalı su kaynakları ve balneoterapi 
merkezleri bakımından sadece Avrupa’nın 
değil, dünyanın en özellikli coğrafyalarından 
birine sahiptir.  Bu topraklarda yaşayan sayısız 
medeniyet, termal suyun metodik uygulanması 
sayesinde akut ve kronik hastalıkların 
tedavisini, beden fonksiyonlarının stabilize 
edilmesini, bazı nedensiz hastalıkların 
önlenmesini ve rehabilitasyonunu tecrübe 
etmiştir. M.Ö 3000-2000 yıllarına dayanan 
tarihçesi ile hidroterapi ve balneoterapinin 
kullanımı, doğal mineralli suyun bedensel 
ve ruhsal sağlık üzerine birçok olumlu etkisi 
olduğunu kanıtlamıştır.  İnvaziv yöntemlere 
başvurmadan çeşitli akut ve kronik durumların 
tedavisi deneyimlenmiştir.Metodik ve disiplinli 
termal su tedavisi; kan dolaşımını arttırdığı 
gibi stres karşıtı hormonların salgılanmasını 
sağlamakta, dolaşım bozukluklarını 
düzeltmekte, metabolizmayı hızlandırmakta, 
migren gibi kronik ağrıları hafifletmekte, 
bağışıklık sistemini güçlendirmekte, varisler 
ve damar tıkanıklıkları üzerinde olumlu 
etkiler yaratmakta, romatizmaya bağlı oluşan 
ağrıları hafifletmekte ve mineral özelliklerine 
göre her bir şifalı su farklı rahatsızlıklara 
deva olmaktadır.Bildiride, zengin kültürü 
ve alternatif doğası ile Doğu Anadolu 
bölgesinin en zengin su kaynaklarına sahip, 
eski adıyla “çermik” şeklinde adlandırılan 
bölgeden çıkan Elazığ, Keban Baraj Gölü’nün 
kıyısındaki mineralli su kaynağı “Pertek 
Termal” suyunun çeşitli vakaların tedavisinde 
kullanımı ve ilerleyen projelerin gelişimi etik 
değerlendirme ile birlikte vurgulanmaktadır. 
Araştırma konusu olarak ele alınan mineral 
zenginliği kanıtlanmış su kaynağının doğanın 
şifa gücü ile sedef hastalığı, atopik dermatit, 
diyabeti, Parkinson hastalığı, MS gibi 
vakalarda destekleyici tedavi niteliğigösterdiği 
gözlemlenmiştir.

Turkey is in a priviledged position not only 
in Europe but also in the world accordong 
to its theurapeutic underground water 
and balneotherapy centers.Numerous 
civilisations in this geography experienced 
the healing of various acute and chronical 
illnesses, stabilisation of body functions and 
rehabilitation.The history of hydrotherapy 
and balneothearpy goes as back as 2000-
3000 BC and their positive healing effect  on 
biological and psychological health have 
been proved. These therapies could have 
healed acute and chronical symptom without 
invasive procedures. Application of thermal 
water in a methodological and disciplined way 
increases the blood circulation and anti-stress 
hormones;accelerates metabolism, decreases 
migren attacks,stimulates immune system 
,has positive effects on arterial occlusions and 
decreases rheumatisma. Every type of water 
has different effects on different sicknesses 
according to their mineral ingredients.In 
this presentation, the “Pertek Thermal” ,also 
known as “cermik”,located in Elazig which 
is a city in the Eastern part of Turkey with 
its rich culture and alternative nature will be 
presented with some real examples of the use 
for certain diseases together with an ethical 
evaluation. It has been observed that this water 
has serious therapeutic effects on psoriazis, 
atopic dermatitis, diabetes,Parkinson disease 
and Multiple Sclerozis.

“PERTEK TERMAL”:  BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ VE ETİK 
DEĞERLENDİRME 
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