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İ K önemli hastalık, 
şifâ özelliği olan sular 
vâsıtasıyla tedâvi edile-
bilmektedir. Mineralli 
sularda içmeler, sıcak 

mineralli ve radyoaktif özellikli sularda 
ise kaplıcalar târih boyunca tedâvi 
merkezleri olarak rağbet görmüştür.

vliyâ elebi, eserinde, Suyu çok 
olduğundan hamamları da çoktur.  
dediği Bursa şehrinin su ile münâse-
beti olan yapılarını, su yolları, depolar, 
çeşmeler, sebiller, hamamlar, ılıcalar 
şeklinde sıralar. stelik, Allah’ın 
kudreti lıcalar  dediği başlık altında 
terminolo ik bilgi de verir. Acemlerin 

kermâbe , umların kaynarca , 
Moğolların kerense  dedikleri ılıcaya, 

umeli’nde bana , Bursa’da ise 
kaplıca  denildiğini bildirir.1

Modern dünyâda daha çok Batı 
kültürü içinde  S A’larda, bizde ise 
kaplıca ve içmeler olarak ifâde edi-
len tedâvi merkezlerinde uygulanan 
geleneksel tedâvi kürleri, geçmişten 
bugüne insanlığın sağlık arayışı ile su 
arasındaki ilişkiyi gözler önüne serer. 
Bu merkezler, ayrıca sağlık turizmi 
sâhasında ayrıcalıklı bir konumda 
incelenmeyi hak ederler.2 

Akdeniz coğrafyasında hamam 
yapılarının örneklerini art arda üç 
dönemde elen, oma, ürk  bulmak 
mümkündür. elen dönemi yapıları 
gibi hamam yapıları da oma dönemi-
nin baskıcı mîmârî anlayışının kurbânı 
olmuştur. Ancak oma dönemi hamam 
mîmârîsi ile ürk dönemi hamam 
mîmârîsi de birbirinden ayrılır. Bunun 
gibi hamam ile kaplıca yapıları da bir-
birinden farklıdırlar. Kaplıca yapıları, 
ılıcanın üstüne inşâ edilen yapı olarak 
tanımlanmakla birlikte, ılıcaların kap-
lıcanın kaynağı olduğu bir gerçektir. Bu 
nedenle kaplıca yapılarının kaynağını, 
tabiattan çıkan sıcak su oluşturur. Bu 
özelliğiyle kaplıcada, hamam yapıla-
rının olmazsa olmazı olan döşeme altı 
kanal ısıtma sistemi hipokast 3 ile su 
ısıtma mekânı olan külhan bulunmaz. 
Bu yapısal özellikler, kullanım amaçla-
rının neden farklı olduğunun anla-
şılmasını da kolaylaştırır. Kaplıcada 
bulunan doğal kaynak suyun bulundu-
ğu havuzun yerini hamam yapılarında 
yıkanma sekileri, kurnalar, ayna taşlı 
sıcak soğuk su muslukları alır. Ancak 
Bursa’da bulunan kaplıcalarda son-
radan yapılan mîmârî ekler sırasında 
mekâna kurnalar da konmuştur.

lkemizde kaynak sularıyla, dola-
yısı ile içmeleri ve kaplıcalarıyla ünlen-
miş yerleşme ve şehirlerimiz konuya 
derinlemesine açıklık kazandıracak ni-
celik ve niteliğe sâhiptirler. Bu yerleş-
melerin başında İlkçağ’dan başlayarak 
Amasya, Afyon, Bursa gibi şehirlerimiz 
gelir. Strabon’dan başlayarak pek çok 
coğrafyacı ve târihçinin eserinde şifâlı 
su kaynaklarından bahsedilen Bursa, 
hâlâ ülkemizde kaplıca dendiğinde akla 
ilk gelen yerlerdendir.4

rhan âzi’nin, Bursa’yı îmâra 
başladığında karşılaştığı en büyük 
sorun, ludağ’dan inen kaynak suları 
olmuştur. Şehrin bir tarafında ök-
dere’yi oluşturan kaynak ve kar suları 
diğer ucunda, yâni batıda ise sıcak 
kaynak suları... er iki su kaynağının 
şehre kazandırdığı zenginlik bir yana, 
bu suların sistematik olarak şehir do-
kusunda kullanılabilmesi için yaptırı-
lan çeşitli türdeki su yapılarının varlığı 
da Bursa’yı diğer şehirler arasından 
istisnâî bir yere taşır.5 Aynı zamanda 
bütün bu suların kaynağı olarak bilinen 
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ludağ limpos ’ın çevresindeki yer
leşimler Bursa nın eski semtleri , bu 
su kaynaklarına bağlı olarak oluşmuş
tur. Ancak dikkat edilirse ludağ’daki 
soğuk su kaynakları şehrin doğusunda, 
sıcak su kaynakları ise şehrin batısında 
ortaya çıkmıştır. vliyâ elebi, Bursa 
şehrinin güney tarafındaki Keşiş Dağı 
sanki âb ı hayât mâdenidir  velhâ
sıl Bursa sudan ibârettir.  der.6

Bursa’nın batısındaki sıcak su 
kaynakları, ekirge semtinin bir kaplıca 
yerleşmesi olarak doğmasına neden 
olmuştur. ekirge’deki ilk yapıların 
daha oma hâkimiyeti sırasında kaplıca 
binâları olduğu kaynaklardan öğrenil
mektedir. smanlı ürk hâkimiyetinin 
daha ilk yıllarında da Murat üdaven
digâr Külliyesi etrâfında şekillenen 
yapılaşmayla birlikte ekirge bir kap
lıcalar semti olarak temeyyüz etmiştir. 

Böylece ekirge kaplıca yapıları ve çevre 
yapılaşmasıyla bu bölge, Anadolu’daki 
Selçuklu dönemi kaplıcalarının devâmı 
niteliğinde olup ürklerin Doğu o
ma nın hâkimiyetine son vermesinden 
sonra, bu kültürden devşirilen mîmârî 
katılımlarla birlikte de âdeta bir sağlık 
turizm merkezi olarak günümüze dek 
var olmuştur. ekirge’deki ski Kaplıca 
ve Kükürtlü Kaplıcalarına, tabiî sıcak 
suları nedeniyle ammâm ı İlâhî  
denildiği bilinmektedir.7  

lkemizin soğuk ve sıcak doğal su 
kaynaklarına sâhip diğer önemli yer
leşimlerinden biri de Afyon’dur. anar 
dağların yükselerek su akıntılarını dört 
tarafa dağıttığı ve yer yer kapalı yer altı 
nehirlerine rastlanan oldukça karı
şık yayla yapısıyla ve elbette dağların 
ve yarıklarının etkisi nedeniyle, bu 
şehrimizde mâden suları ve sıcak su 

kaynakları çoktur. Karahisar Kızılay 
Maden Suyu mineral yapısıyla gâyet 
zengin olup dünyânın en değerli içme 
ve sofra sularından biridir.  yılın
da, Sultan . Abdülhamid, bu suyun 
gelirini İstanbul’da kendisinin inşâ 
ettirdiği amîdiye tfal astânesi’ne 
bağlatmışsa da savaş yılları sürecinde 
bu devamlı olamamıştır.  yılında 
Sağlık Bakanı Dr. e  k Saydam tara
fından Kızılay ilâl i Ahmer ’a tahsis 
edilmiştir.

ç gözeden kaynayan mâden 
suyunun, hemen yakınındaki Ablak 

öyük halkı tarafından binlerce yıldır 
içile gelmiş olduğu, bölgede yapılan 
kazılarda otuz metre derinlikten bu
lunan ardıç ağacı oluk kalıntılarından 
anlaşılmaktadır.8

Afyon’a  km mesâfedeki azlı 
öl Kaplıcası da hâkezâ derin mâzîsi ve 

(sağ ve sol) Bursa Eski Kaplıca.
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altıgen planlı havuz mekânıyla dikkat 
çekmektedir. Burası Fâtih Sultan Meh
med’in hasları arasında yer almaktaydı 
ve geliri İstanbul’daki kçular ekke
si’ne vakfedilmişti. 

Afyon Kütahya yolu üzerindeki e
cek Kaplıcası, etrâfındaki mesîre yer
leriyle birlikte, ülkemizde rağbet gören 
yerlerdendir. Büyük ve Küçük amam 
şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Büyük  

elikli amam, Kapualtı amamı ya da 
ski amam olarak da isimlendirilir

ken Küçük amam, Kükürtlü amam 
veya âcethâne adlarıyla bilinir. 

merli Kaplıcası ise başta köyü olmak 
üzere civâr yerlerin kalkınmasını sağ
layan önemli bir sağlık merkezidir. 

ine Afyon’da yuz ve Kızık a
mamları olarak da bilinen Kaya ama
mı, insanların suyunda özellikle deri 
hastalıklarına şifâ aradıkları eotermal 
bir kaynağa sâhiptir. Burada, su sıcak
lığının fazlası, kaya üzerine döşenmiş 
kanallarla soğutularak kullanılır. 

eybeli Kaplıcası Kızıl Kilise , kükürt
lü, kalsiyumlu ve klorlu suları ve büyük 
açık havuzuyla tam bir kaplıca tesîsi
dir. Afyon Sandıklı’nın güneybatısın
daki üdâyî Kaplıcaları, dört kaynaktan 
fışkıran ve her biri farklı ısı derece
lerindeki sularıyla dikkati çekmekte, 

siyatik ve romatizma hastalığı tedâvisi 
için tercih edilmektedir. Afyon havza
sındaki bu şifâlı sular,  ile  eman9 
arasındaki radyoaktif özelliğe sâhiptir  
çevrede oluşan çamur banyosu alanları 
da hidroterapiye elverişlidir.10

Amasya Kaplıcaları, umhûriyet 
târihinin yazılı ilk belgesinin hazır
landığı günlerde Mustafa Kemâl’in 
rahatsızlığına şifâ aradığı bir yer 
olması bakımından özel bir anlam 
taşır. avsa, öynücek’in yakınındaki 

erziköy Kaplıcası’nın varlığı oma dö
nemine kadar uzanmaktadır. Buranın, 
üriner sistemle ilgili hastalıklar kadar 
sindirim sistemi ve romatizma için de 
faydalı olduğu bilinmektedir. Amas
ya nın yakın coğrafyasında yer alan 
Armut, özlek özhöyük , amamözü 
kaplıca suları da cilt hastalıklarından 
romatizmaya kadar birçok hastalığa 
çâre olabilecek vası  ardadır.11

lkemizde su ve sağlık ilişkisini 
İdrolo i İçme ve Kaplıca edavisi  adlı 

kitabıyla ilk kez bilimsel şekilde ele 
alan rahmetli Dr. üzhet Şakir Diri
su dur. azar, Bursa da mecbûrî göre
vinde iken, kaplıcalarda ve sıcak soğuk 
su kaynaklarında incelemeler yapmış, 
elde ettiği kimyâsal analiz bilgilerini de  
eserinde yayımlamıştır. 12

Sıcak kaynak suyunun özellikleri 
kaybolmadan sağlığa tesîri dikkate 
alındığından, kaplıca yapılarının inşâ
sında, sıcak su kaynağına yakınlık esas 
olmuştur. apı elemanları arasındaki 
sıcak su havuzunun kaplıca planlama
sında öne çıktığı belirlenmiştir. Sıcak 
kaynak sularından tam mânâsıyla fay
dalanmak isteyen, başlayan hastaların, 
bu havuzlar içinde belirli hareketlerle 
kendilerini tedâvi kürlerine hazırla
maları amaçlanmıştır. ürk minya
tür sanatında bu görüşü destekleyen 
çizimlere rast gelmek mümkündür. 

Anadolu’da  prehistorik çağlardan 
beri varlığı kaynaklarda bildirilen bu 
su kaynaklarının çoğu günümüzde de 
işletilmekte olup yaygın olarak içme, 
kaplıca, çermik gibi isimlerle bilin
mektedirler. Su ile tedâvi kültürü, 
geçmişteki gibi, günümüz dünyâsında 
yeniden yükselişe geçmiştir. lkemiz
deki söz konusu mekânlar, bu hususta 
ne kadar şanslı, avanta lı bir konumda 
olduğumuzu göstermektedir.
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