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MERKEZ EFENDİ HAKKINDA

Merkez Efendi
Minyatür: Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver

“Merkez Efendi” diye meşhur olan Musa Efendi 1460-1465 

yıllarında Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu 

Köyü’nde doğar. İlk eğitimini babasından aldıktan sonra 

İstanbul’a gelerek medrese tahsili görür. Manevi bir 

arayış içinde Sümbül Sinan Efendi’ye bağlanır.

Sümbül Efendi’nin “Kudretiniz olsaydı kâinatı nasıl 

yaratırdınız?” sorusunu “Kâinat öyle ahenkli ki her şeyi 

merkezinde bırakırdım” diye cevapladığı için Sümbül 

Efendi’nin kendisine “Merkez Efendi” dediği rivayet edilir.

Merkez Efendi görev aldığı tekkelerde halkı irşada 

çalışırken, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa 

Sultan, Manisa’da inşa ettirdiği külliyenin zaviyesi için 

Sümbül Efendi’den bir halifesini göndermesini ister. 

Sümbül Efendi, Merkez Efendi’yi gönderir.

Merkez Efendi, Manisa’da bulunduğu dönemde 41 

çeşit baharattan mesir macununu hazırlatır. Şehrin 

külliye etrafında gelişmesini sağlamak üzere her yıl 

nevruzda şenlik düzenleyerek, Sultan Camii’nin kubbe ve 

minarelerinden halka mesir macunu dağıttırır.

Merkez Efendi, Sümbül Efendi’nin hastalanıp vefat etmesi 

üzerine İstanbul’a gelir ve onun yerine geçer. Rivayete 

göre bir gün surların önünde dolaşırken yer altında 

bir su sesi duyar. Bağlılara burayı kazdıklarında 

eski devirlerden kalma bir kuyu ve akarsu kaynağı 

bulurlar. Bu bölgeye cami, tekke ve hamam inşa 

ederler. Bölge kısa sürede dolar ve halk arasında 

“Merkez Vilayeti” diye anılmaya başlar.

1552 yılında vefat eden Merkez Efendi, Ebussuud 

Efendi’nin kıldırdığı cenaze namazıyla büyük bir 

kalabalık tarafından toprağa verilir. Türbesi hala 

İstanbul’un en çok ziyaret edilen yerlerindendir. 

Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, bitkileri, 

hayvanları ve insanları hakkıyla seven ve sevgisiyle 

şifa veren bu yüce gönüllü insanın hatırasından güç 

alıyor.

Bir rivayete göre mesir macununun terkibinde şunlar 

vardır: Anason, çivid, çöpüçini, çörekotu, darifülfül, 

hardal, havlican, hıyarşenbe, Hindistan cevizi, 

Hindistan çiçeği, iksir, kakule, kalanga, kalem-i barid, 

karabiber, kara halile, karanfil, kebabiye, kırım tartar, 

kimyon, kişniş, meyan, miri safi simari, portakal, 

ravend, raziyane, sakız, sarı halile, sinameki, tarçın, 

tarçın çiçeği, tiryak, topalak, udül kahr, vanilya, 

yenibahar, zağferan, zencefil, zerdeçal, limon tuzu ve 

şeker.
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20-50 santime kadar yükselebilen, açık 
mavi renkli çiçekli,  meyvede karpelleri uç 
kısımda birleşen, ince tüysü yaprakları olan 
tek yıllık otsu bir bitkidir. Tohumları tedavide 
kullanılır. Kuvvet verici, uyarıcı, idrar arttırıcı 
etkilere sahiptir. Çiçekli gövdesinden elde 
edilen uçucu yağdan kozmetikte faydalanılır. 
Tohumları yiyeceklere koku ve tat verir. 
Tohumla üretilmektedir.

ŞAM ÇÖREKOTU 
Nigella damascena
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Murat AYDIN
Zeytinburnu Belediye Başkanı

Sayın Valim, değerli Belediye Başkanım, saygıdeğer 
Rektörüm, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç 
kardeşlerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 
Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.

Bilir misiniz; anavatanı Avrupa olan Türkiye dâhil yaklaşık 
7 bin bitki var. Bilim adamlarının söylediği, diğer bir 
isimle endemik bitki Avrupa’da 7 bin adettir. Anadolu 
topraklarında, ülkemizde 3 bin 500’den fazlası yetişiyor 
bu bitkilerin. Türkiye toplamda Avrupa’dan daha zengin 
ve bu bitkilerin birçoğu sağlık sektöründe yıllar yılı 
kullanılmıştır.

Bahsettiğimiz bitkileri en etkili biçimde kullanan, en 
büyük değerlerimizden bir tanesi Merkez Efendi idi. 
Merkez Efendi’nin torunlarını saygıyla muhabbetle 
selamlıyorum.

Merkez Efendi burada doğmuş. Biraz önce Başkanımız 
da ifade etti. Sonra eğitimini İstanbul’da almış ve 40 
yıl İstanbul’da Zeytinburnu’nda yaşamıştır. Merkez 
Efendi’den yola çıkarak, Türkiye’nin zenginliklerine 
anavatanı Türkiye olan bitkilere dikkatleri çekmek istedik. 
Ve bu yıl 13’üncüsünü kutlayacağız inşallah. Etkinlikler 
burada başlıyor ve Zeytinburnu’nda İstanbul’da devam 
edecek.  13 yıldır devam eden etkinlikler, son 2 yıldır daha 
bir heyecanla, daha bir umutla yapılıyor. Çünkü bunu 
sizlerle, Denizli Belediyemiz ile yapıyoruz. Nihat Bey’le 
başladık, Osman kardeşimizle devam ediyoruz.

Ve inşallah bu programlar devam edecek.

Zenginliklerimize sahip çıkmamız lazım. Ülkemizin zenginliklerine sahip çıkan en önemli değerlerden bir tanesi 
Merkez Efendi’dir. Merkez Efendi’yle ne kadar iftihar etsek, öğünsek azdır. ’Merkez Efendi’ye daha çok sahip 
çıkmamız’ gerekir diye düşünüyorum.

Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Denizli’yi seviyorum ve bu sizlerden sebep, 
Denizlililerden sebep… Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Burası çok başarılı bir kenttir. Denizli’nin insanı 
mücadeleci ve başarılı insanlardır. Değerleriyle barışıktır. Ülkesi ile milletiyle, devletiyle barışıktır. Sizleri 
tebrik ediyorum.

Hepinize hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum.
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Sevgili Denizlililer, hepinize iyi akşamlar diliyorum. 
Doğrusu, sağ olsun belediye Başkanımız Çınar Meydanı’nı 
çok geniş hale getirdi. İnsanlar burayı buluşma yeri 
olarak kullanıyorlardı ama artık anlaşılıyor ki 2 günde bir 
konser var. Denizliler böylesine çalışıyor ve eğlenmeyi de 
hak ediyorlar.

Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle güzel 
organizasyonlarla insanımızı bir araya getiriyor, 
kardeşliğimizi pekiştiriyor.

Değerli Denizlililer;

Hiç kuşkusuz toplumlar kendi değerlerine ve 
kahramanlarına sahip çıktığında, kendi kişiliklerini bulur 
ve gelecekte iddialı olur. Eğer bu kent Belediyemizin 
faaliyetleri ve Zeytinburnu Belediye Başkanımızın güzel 
desteğiyle, Merkez Efendi’yi tekrar hatırladı ve ona 
sahip çıktıysa, bu ülkenin geleceği çok daha güzel olacak 
demektir. Üniversitelerimizde her gün bir konferans ve 
organizasyon var. Böylesi cıvıl cıvıl bir kentte, bu kadar 
gönül erginliği olan insanlara da bu yakışır.

Değerli hocama, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
İnşallah gelecek günlerimiz hep güzel olsun, hepinize 
hayırlı akşamlar iyi eğlenceler diliyorum.

Abdülkadir DEMİR
Denizli Valisi
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gerek Denizlimizde ve gerekse ülkemizde yeniden 
hatırlanmasına katkıda bulunuyoruz. Denizli olarak 10 
yıl öncesine kadar kendi değerlerimizi ’yok’ saymışız, 
başkalarının değerlerini kendi değerimiz gibi kabul 
ederek, büyük bir hatanın içinde yer almışız. Son 10 yıldır 
ise kendi değerlerimize sahip çıkma noktasında büyük 
çaba harcıyoruz. Bu anlamda önceki dönem Belediye 
Başkanımız Sayın Nihat Zeybekci’ye de teşekkürlerimi bir 
borç bilirim. Yok olmaya yüz yutmuş başta Merkez Efendi 
olmak üzere bir çok değerimizin geleceğe taşınması 
noktasında önemli bir görevi üstlenmiştir. 

Bu arada Denizlimiz büyükşehir oldu ve bir yıl içinde 
merkezde iki tane belediye kurulacak. Söz konusu 
ilçelerimizden birinin ismini Merkezefendi olarak 
belirledik. Bilindiği üzere Denizlimizde Merkezefendi 
Mahallesi var. Bir de ilçe ismiyle Merkezefendi, daha da 
bir anlam kazanacak. Çocuklarımızın, neden ilçemize 
Merkezefendi ismini koymuşlar diyerek, araştırmalarını 
ve Merkez Efendi büyüğümüzü tanımalarını istiyoruz.

Bu vesileyle; bu yıl 2’incisini düzenleyeceğimiz 
Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin hayırlı olmasını 
diliyor, festivalin organizasyonunda görev alarak katkı 
sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 

Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin bu yıl 2’incisini 
düzenleyeceğiz. Merkez Efendi’nin Denizli’miz açısından 
ayrı bir önemi vardır. Merkez Efendi, Denizli’nin en 
önemli değerlerinden birisidir. Bilindiği üzere Merkez 
Efendi, Denizli’de doğmuş, ilköğretiminin ardından, 
Bursa ve İstanbul’a gitmiştir. Geleneksel tıpla ilgili ortaya 
koyduklarıyla, dünyada tıp alanında önemli başarılara 
imza atan Merkez Efendi, uzun yıllar Manisa’da görev 
yapmıştır. 

Yaşadığı dönemde tıpta birçok derde şifa olan, dönemin 
etkili ilaçlarından olan Mesir Macunu’nu ortaya 
çıkarmıştır. Bu gün anavatanı Avrupa olan Türkiye dahil 7 
bin bitkinin bulunduğunu biliyoruz. Türkiye’de ise
3 bin 500’den fazla endemik bitki yetişiyor. Bu bitkilerin 
birçoğu yıllardan beri sağlık sektöründe kullanılmaktadır. 
Bu bitkileri en etkili şekilde kullanan da en büyük 
değerlerimizden biri olan Merkez Efendi’dir. 

Tıpta çığır açan buluşlarıyla insanlara şifa olan Merkez 
Efendi ve değerlerinin, gelecek nesillere aktarılması 
gerekmektedir. Denizli Belediyesi olarak, Merkez Efendi 
büyüğümüzün herkesçe bilinmesini istiyoruz. Öncelikle 
Zeytinburnu Belediye Başkanımız Murat Aydın’a, Merkez 
Efendi için gösterdiği hassasiyetten dolayı sonsuz 
teşekkür ediyorum. 

Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’ni 2 yıldır 
birlikte düzenleyerek, büyüğümüzün gerek İstanbul’da, 

Osman ZOLAN
Denizli Belediye Başkanı
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YEŞİL ÇAY
SiYAH ÇAY

Camellia sinensis (L.) Kuntze. (Theaceae)

10 metreye kadar boylanabilen çalılıktır. Yeşil 
ve siyah çay aynı bitkiden hazırlanır. Yalnızca 
yapraklar farklı yollarla işlenir. Kurutulmuş 
yaprakları tedavide kullanılır. Dâhilen 
sinirsel tükenmişlik ve ishal tedavisinde 
kullanılır. Çeşitli kanserlerin (özellikle prostat, 
pankreas, kalın bağırsak ve rektum kanseri) 
gelişmesini önlediği saptanmıştır. Demlenip 
soğumaya bırakılmış çay, haricen göz 
yorgunluğu ve cilt enflamasyonu tedavisinde 
kullanılır. Diyet yapan kişilerde idrar 
söktürücü olarak kullanılması yanlıştır. Büyük 
miktarda tüketilmesi kabızlık, hazımsızlık 
ve kafeine bağlı ajitasyona neden olabilir. 
Gebelerin günlük çay tüketimini 2–3 bardakla 
sınırlamaları tavsiye edilir. 
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Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI
Merkez Efendi Geleneksel
Tıp Derneği Başkanı

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve sayın 
başkanlarım; değerli misafirlerimiz, 13.Merkezefendi 
Geleneksel Tıp Festivali’ne hoşgeldiniz.

Geleneksel Tıp Derneğimiz ve Tıbbi Bitkiler Bahçemizin 
çalışmaları heyecanla devam etmektedir.

Sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisinde 
doğallıktan uzaklaşmamak, geleneksel korunma ve tedavi 
yöntemlerini çağdaş bilimin kriterleriyle değerlendirerek, 
doğru kullanımını teşvik etmek, bu alanlardaki 
yanlış kullanımlara ve sapmalara dikkati çekmek için 
çabalarımız devam etmektedir.

Son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkilerin yeni kullanım 
alanlarının bulunması ve doğal olana talebin artması, 
bitki ve alternatif yöntemlerin kullanımını artırmıştır. 

Dünya sağlık örgütü verilerine göre, 200 bini aşkın bitki 
tıbbi amaçla kullanılmaktadır. Tıbbi bitki piyasasının yıllık 
cirosu 60 milyar doları aşmıştır. Tıbbi bitkilerin ticarete 
konu oluşu, alternatif yöntemlerin cazibesi ve para 
etmesi sonucunda birçok yanlış kullanım, abartılı, gerçek 
olmayan sunumlar ve iddialar yaygın hale gelmiştir.

Bizler her fırsatta doğruları vurgulamak, yanlış 
kullanımları önlemek için çalıştık. Bir kez daha söylemek 
gerekirse; bitkilerin ve alternatif tıp yöntemlerinin 
zararsız olduğu inancı doğru değildir. Bitkiler ve alternatif 
tedavi yöntemlerinin yanlış kullanılması sağlığa büyük 
zararlar verebilir. 

“Tamamen bitkisel” ifadesi bir masumiyet ifadesi 
değildir.

Her derde devaymış gibi sunulan bitki ve bitki 
karışımlarına şüpheyle bakılmalıdır. İçeriği bilinmeyen 
bitki ve bitki karışımları aldatmacadır.

Türkiye’nin ilk bitki bahçesi, ekosistemimizin farkına 
varmak için fırsatlar sunmaya devam etmektedir. 
700’ü aşkın tıbbi bitki üretimi devam etmektedir. 
Sera, bitki kurutma bölümü, bitki kütüphanesi, tohum 
bankası, bitki laboratuvarı çalışmalarına devam 
etmektedir ve ziyaretçilere açık tutulmaktadır.

Türkiye’nin ilk tıbbi bitkiler bahçesinden yine bir ilk 
yaşanarak, Türkiye’nin ilk Sağlık Çevre Okulu hizmete 
sunulmuştur. 

Okulumuzda; bitkilerle tedavi, masajla tedavi, 
doğal bakım, aromaterapi, Osmanlı tıbbında sağlıklı 
yaşam, bitkilerin iyileştirici kimyası ve daha birçok 
ilginç konuda seminerler devam etmektedir. Bitki 
ressamlığı, etnobotanik, tıbbi Osmanlıca metinlerine 
giriş kursları yapılmaktadır.

Reçel, ekmek, turşu, sirke, hoşaf yapmayı 
biliyorsunuzdur. Doğal reçel, doğal turşu, doğal 
ekmek, doğal sirke ve doğal hoşaf yapmaya ne 
dersiniz? Merak ediyorsanız, Sağlık Çevre Okulu sizleri 
beklemektedir.

Okulda; sanatla tedavi, doğal doğum, çocukları 
tehdit eden zehirler, nefes çalışması, doğal boyama, 
böceklere karşı çevre dostu öneriler, stres kontrolü, 
işaret dili ve daha birçok faydalı konuda atölye 
çalışmaları verilmektedir. Sağlık Çevre Okulu, 
çocuklarımız için de fırsatlar sunmaya devam 
etmektedir.

Bahçede çocuklarımızı; sanat, bitkileri sırları, mini 
bahçe kurma, güneş saati, atıklar geri dönüyor, 
arıların ekosistemdeki yeri, mercek altında canlılar, 
ekolojik ev yapımı, doğada hayatta kalma, köşe bucak 
ve börtü böcek yaz okulu eğitimleri beklemektedir.

Bu faaliyetlerimizden bir kısmı festival kapsamında 
sizlere sunulmaktadır.

Bu çalışmalar Merkezefendi semtini, dolayısıyla 
Zeytinburnu’nu geleneksel tıbbın merkezi haline 
getirmiştir. 

Bu çalışmalar için sürekli destek ve himayelerini 
gördüğümüz İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş ve Zeytinburnu 
Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın’a, ayrıca 
emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunar, 
tüm misafirlerimize sağlıklı bir hayat temennisiyle 
saygılarımı sunarım. 
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Murat AYDIN
Zeytinburnu Belediye Başkanı

Sevgili dostlar;

Protokolümüzün değerli konukları, hanımefendiler, 
beyefendiler, basın mensubu arkadaşlarım, sevgili 
hemşerilerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle 
selamlıyorum! Hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

Denizli Belediye Başkanımız bizlerle, niçin biliyor 
musunuz? Çünkü Merkez Efendi Denizli’de doğmuş, 
sonra¬sında okumak için İstanbul’a gelmiş, sarayda 
hekimlik yapmış, sonrasında Manisa’ya gitmiş, Manisa’da 
Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ı 
iyileştirmiş, mesir macununu yapmış, orada 3–4 yıl 
kaldıktan sonra son istirahatgahı Zeytinburnu’muza 
buraya gelmiş, yaklaşık olarak ömrünün son 40 yılını 
Zeytinburnu’nda geçirmiş ve burada yatıyor. Bu 
mahallemizin adı Merkezefendi Mahallesi, Denizli’de 
de Merkezefendi Mahallesi var. Son 2 yıldır Denizli 
Belediyemizle, Merkezefendi Geleneksel Tıp Günlerini icra 
ediyoruz. Başkanımız bir anlamda onun için de bizlerle... 
Sevgili Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

İstanbul, Osmanlı coğrafyasının özeti, İstanbul Türkiye’nin 
özeti ve İstanbul’un çok saygıdeğer Valisi Sayın Valimiz 
bugün bizlerle, Sayın Valim şeref verdiniz hoş geldiniz, 
sefalar getirdiniz. Siyasi partilerimizden temsilciler 
var. AK Partimizin değerli ilçe Başkanı, askerlik 
şubesi başkanımız, emniyet müdürümüz, meclis üyesi 

arkadaşlarımız bizlerle, söylemezsem bana kızar, 
her zaman diyor ki: “Ben buranın mülki amiriyim.” 
Merkezefendi Mahalle Muhtarımız bizlerle. En 
önemlisi sizler bizlerseniz, iyi ki varsınız. Rabbim 
eksikliğinizi göstermesin.

Bu toprakların en önemli değerlerinden bir 
tanesi Merkez Efendi’dir, dünyada bir tanedir ve 
o da Zeytinburnu’ndadır. Böylesine anlamlı bir 
mekândayız. Bizler Merkez Efendi’den ilham alarak 
13 yıl öncesinden geleneksel tıp ile ilgili çalışmayı 
başlattık. Türkiye bitki zenginliği itibariyle Avrupa’nın 
ve dünyanın en zengin ülkesi… Toplam Avrupa’da 
Türkiye dâhil 7 bin bitki var. Anavatanı Avrupa ve 
Türkiye olan, bunun yarıdan fazlası Türkiye’de ama 
maalesef bu bitkilerden arzu ettiğimiz düzeyde 
yararlanamıyoruz. Merkez Efendi’den ilham alarak 
onun yaklaşık 400 yıl önce yaptıklarını dikkate 
alarak, “Bu bölge, Merkezefendi mahallemiz 
İstanbul’un bu anlamdaki en önemli merkezi ve 
yeri olsun. Geleneksel tıp ve şifalı bitkilerle ilgili 
Türkiye’nin birikiminin toplandığı yer Zeytinburnu 
ve Merkezefendimiz olsun” dedik ve o doğrultuda 
çalışmalarımızı başlattık.

Tabi ki bu çalışmaları ilim dünyasıyla beraber 
yapmamız gerekiyordu. Bu anlamda Merkezefendi 
Geleneksel Tıp Derneği doğdu. Derneğimizin başkanı 

Ali İhsan TAŞÇI biraz önce sizlere hitap etti. Biz, 
bilim dünyasıyla beraber yürüyoruz. İşte tıbbı bitkiler 
bahçemiz burada, Türkiye’nin ilk ve tek tıbbı bitkiler 
bahçesi... Temenni ediyoruz ki ikinciler, üçüncüler ve 
onuncular Türkiye’de kurulacak.

Oradaki çalışmaları bilim adamlarımız ile beraber 
yapıyoruz. Yenikapı Mevlevihanesi, Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi oldu. Zeytinburnu’muzun 
ilk üniversitesi oldu. Şu an iki tane, üçüncü de inşallah 
2013’de geliyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’de 
Zeytinburnu’na geliyor. İlim burada, tarih burada 
ve biz bu bölgeyi fen ve imar açısından da belli bir 
noktaya taşıyacağız. Hem fen ve imar açısından, 
hem tarih açısından, hem de geleneksel tıpla ilgili 
bilimsel birikimin toplandığı mekân olması özelliğiyle 
Türkiye’nin en önemli merkezi Merkezefendi’dir, 
bulunduğumuz yerdir.

Biz bütün bu çalışmaları sizlerden aldığımız yetki ve 
sizlerden topladığımız vergilerle oluşturduğumuz 
bütçelerle yapıyoruz. Allah sizlere bol rızık versin. 
Rabbim milletime bol rızık versin. 13. Geleneksel 
Tıp Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun. Geldiğiniz için 
çok çok teşekkür ediyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum. 
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Sayın Valim, çok değerli Zeytinburnu Belediye Başkanım, 
Sayın Kaymakamım, siyasi partilerimizin çok değerli 
temsilcileri, çok değerli Zeytinburnu Mahallemizin 
Muhtarı, çok değerli Zeytinburnulular, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli hanımefendiler hepinizi en derin saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum.

Bu sıcak ve güzel karşılamadan dolayı gerçekten çok 
mutluyum. Burada büyüğümüzü, atamızı ziyaret etmeye 
geldik. Kendisi sizinle ilelebet burada... Biz yılda bir defa 
ziyaretine anca gelebiliyoruz. Sizleri ziyaret etmeye 
geldik. Biraz önce Belediye Başkanımız Murat Bey’in 
de belirttiği gibi Merkez Efendi, Denizli’de dünyaya 
gelmiş ve öğrenim görmek amacıyla İstanbul’a ve 
İstanbul’dan sonra Manisa’da 3–4 gün kaldıktan sonra 
tekrar Zeytinburnumuza Merkezefendi’ye gelmiş burada 
ebediyete intikal etmiştir.

Denizli olarak bir Merkezefendi Mahallemiz var ama bu 
Merkez Efendi’nin nelere kadir olduğu, neleri ülkemize ve 
milletimize sunduğu, ne tür başarılar elde ettiği, amacının 
ne olduğu konusunda çok fazla derin bilgimiz yoktu. 
Yaklaşık 2 yıl önce benden önce ki Belediye Başkanımız 
Sayın Nihat ZEYBEKÇİ buraya Murat Başkanımızla 
görüşmeye geldiğinde, Zeytinburnu’nda bizim büyük bir 
atamız, değerli bir büyüğümüzün olduğunu ve 13 yıldır 
burada festivaller düzenlendiğini öğreniyor. “Denizli 

olarak biz de bu festivaller içinde yer almak istiyoruz, 
biz de Merkez Efendi’ye vefamızı göstermek istiyoruz” 
dediğimizde, Murat Başkanımız sağ olsun bu katkıya 
sıcak baktı. Bazen kişiler ellerindeki mevcut bilgileri 
başkalarıyla paylaşmak istemez. Sadece o zenginliği 
kendilerinde tutmak ister ama Murat Başkanımız sağ 
olsun bu paylaşımla bu işin zenginleşeceğini bildiği 
için gerçekten bizimle paylaştı ve etkinliklerimizi 
Denizli’de başlattık. Çünkü Merkez Efendi Denizli’de 
doğmuş ve sonra Zeytinburnu’na gelmiş. Onun için 
etkinliklerimiz Denizli’de başladı, Zeytinburnu’nda 
devam ediyor. İnşallah bir gün ’Manisa’da bu işe 
eklenecektir’ diye ümit ediyorum. İnşallah Manisa’da 
zincirin bir halkası olur.

Tabi bizi biz yapan değerlimiz var. Ecdadımızın 
başardığı birçok güzellikler ve çok değerli 
büyüklerimiz var. Biz bunları yok farz etmişiz çoğu 
zaman, dönüp bakmamışız, gözümüz hep dışarıda 
olmuş. Dışarıdakiler bize çok değerli gelmiş. Sanki 
her şeyi onlar bulmuş, her şeyi onlar icat etmiş 
gibi kendimize olan özgüvenimizi, geçmişe olan 
bağlantımızı kopararak, biz değerlerimizden, o 
büyüklerimizden ayrılmışız. Artık biliyoruz ki, 
ülkemizde, bu Anadolu coğrafyasında, geçmişten 
bugüne kadar birçok buluşları, birçok güzellikleri, 
birçok fikirleri atan ecdadımız var.

O bizi biz yapan değerlerimize, biz hep birlikte 
sahip çıkmak zorundayız. Eğer sahip çıkarsak, işte o 
büyüktür ki en güzel Türkiye’ye, muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkan Türkiye’ye, inşallah hep 
birlikte ulaşacağız. İşte bunlardan birisi de Merkez 
Efendi döneminde yaşanmış. Kendisi o deneysel 
tıpla şifalı bitkilerle ilgili birçok buluşları ve tedavi 
yöntemlerini o çağın çok üzerindeki teknikleri ve 
ilaçları tedavi amaçlı insanımıza sunmuş.

Bize düşen büyüklerimizden aldığımız bu bayrağı 
ileriye taşımaktır. Bu anlamda herkes Murat 
Başkanımız gibi uğraşmalı… Sadece etkinlik 
yapmak için Murat Başkanımız bunları yapmamış… 
Bu sadece bir kişiyi anmak, etkinlik yapmak, ona 
sahip çıkmak demek değil; onun felsefesini, izini, 
amacını anlayabilmektir. Belediye Başkanımız 
burada geleneksel tıpla ilgili Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirmiş, inşallah biz de ikincisini Denizli’de 
gerçekleştirerek bunu bilimsel anlamda hocalarımızla, 
tüm üniversitelerimizle paylaşmak istiyoruz. İnşallah 
bu festivalimiz bugüne hizmet eder, geçmişe vefa 
gösterisi amacına ulaşır. Tekrar festivalimizin hayırlı 
olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Osman ZOLAN
Denizli Belediye Başkanı



AÇILIŞ KONUŞMALARI

20 21

Güzel şehrimiz Denizli’den gurur şehrimiz İstanbul’umuza 
teşrif eden ve bu anlamlı festivale katılarak, çok değerli 
misafirliklerini bizimle paylaşan Sayın Denizli Belediye 
Başkanımıza hoş geldiniz dileklerimle başlamak 
istiyorum. Güzel ilçemizin çok değerli yöneticileri, 
İlçe Kaymakamımızı, Belediye Başkanımızı, bu güzel 
festivale hizmet ve gönül veren, emeği geçen bütün 
değerli ilgilileri, siz kıymetli konukları ve muhterem 
Zeytinburnu’nun sakinlerini sevgiyle, muhabbetle, 
saygıyla selamlıyorum.

Bugün geleneksel tıp festivalinin 13’üncüsünde de 
birlikteyiz. Belediyemiz bu anlamda sürdürülebilir ve her 
yıl etkisi artan bir şekilde bu festivali Zeytinburnumuzda 
tertip ediyor. Bugün de bu festivalde tıbbın bizim için 
ne kadar değerli, sağlımızın ne kadar kıymetli olduğunu 
yapacakları muhtelif etkinliklerle bir kez daha bizlerle 
paylaşacaklar.

İstanbul bizim gurur şehrimiz ve bu gurur şehrinde gönül 
sultanlarımız var. Aziz Mahmut Hüdayi, Sümbül Efendi, 
Merkez Efendi, Yahya Efendi gibi pek çok gönül sultanını 
ve Eyüp Sultan’ı bu mübarek topraklarda İstanbulumuzda 
ziyaret ediyor onlardan nasipleniyoruz. Ve bu gönül 
sultanları yıllarca gönüllere şifa dağıttı. İstanbul’da 
bulundukları süre içerisinde gönülleri muhabbetle ve 
sevgiyle yıkadılar, fakat bunların içerisinde bir başka 
gönül sultanı Merkez Efendi hem gönülleri, hem de 
hastalıkları iyileştirme noktasında bir şifa kaynağı oldu. 
Merkez Efendi’nin böyle hususi bir yeri var. 1460–1551 
yıllarında Zeytinburnu’nda da uzun bir süre hayatını 

sürdüren bu gönül sultanımızı rahmetle minnetle 
anıyoruz. Hepsi nur içersinde yaşasınlar, mekânları 
hepsinin cennet olsun.

Belediyemiz bu değerlere, gönül ve şifa sultanlarımıza 
sahip çıkarak, bize sağlığımızı onların üzerinden 
bir kez daha hatırlatıyor. Ve bu festivalde özellikle 
kullandıkları bir güzel logo var, onu ben de sizlerle 
bir kez daha paylaşmak istiyorum. ’’Zeytinburnu’nda 
Hayat Var’’ ifadesi gerçekten çok anlamlı… İsmi de 
aslında hayat dolu… Zeytinburnu hayatın ağacı olan 
şifa kaynağı olan zeytinin de, merkezi İstanbul’da ona 
mutlaka bir değinmemiz lazım… Zeytin şifa kaynağı 
olan ağaçlardan birisi… Dolayısıyla Zeytinburnu 
İstanbul’un şifa merkezlerin biridir ve burada Merkez 
Efendi gibi çok önemli bir şifa kaynağını bağrında 
yaşatıyor, ona sahip çıkıyor. Bu vesileyle hepimize 
sağlıklı günler diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlık 
olmadan hiçbir şey olmuyor. Bütün hastalarımıza 
şifalar diliyorum, şifa kaynağı olan bütün doğal 
yöntemleri öncelikle de kullanmamız gerektiğini 
ve sağlığımız noktasında daha dikkatli olmamız 
gerektiğini paylaşmak istiyorum.

Elbette ki bugün modern tıp bize pek çok sağlık 
imkânlarını sunuyor ama başta doğal beslenme 
olmak üzere, doğal kaynakları kullanmak üzere, 
şifayı biraz da kendi ellerimizle aramamız, bulmamız, 
kullanmamız gerektiğini de paylaşmak istiyorum. İşte 
Zeytinburnu ismiyle müsemma… Bu güzel kaynağa 
sahip olan bir ilçemiz ve başkanımız özellikle şifalı 

bitkiler ve endemik bitkiler konusunda fevkalade 
güzel bir sergiyi de İstanbulumuza Zeytinburnumuza 
yaşatıyor. Bu manada doğal türlerin korunmasıyla 
ilgili yaptığımız bu güzel çalışmalardan dolayı sizlere 
şükranlarımı ifade ediyorum. Şehrimizi, şehrimizin 
değerlerini koruyacağız ama bunları korurken de 
sadece tarih ve kültürel değerlerimizi korumayacağız. 
Bu şehrin ağacına, çiçeğine, böceğine, otuna, yeşiline 
her şeyine sahip çıkmamız gerekiyor. Şayet bir 
şehri korumamız gerekiyorsa, bütün değerleriyle 
korumamız lazım… İstanbul’da bu manada özellikle 
endemik türleri de zengin olan bir coğrafyaya sahip… 
Sadece Dünya’nın coğrafi güzellikleriyle değil, doğal 
bitki türleri itibariyle zengin bölgesinde, bu güzel ve 
huzur şehrinde yaşıyoruz.

Değerli Zeytinburnulular, değerli konuklar

Geleneksel tıp festivalinin hepimiz için hayırlara 
ve özellikle sağlığımıza vesile olmasını yürekten 
diliyorum. Sizleri bir kere daha saygıyla sevgiyle 
selamlıyorum. Rabbim hastalarımıza şifa nasip etsin, 
bizlere de sağlık nasip etsin. Sağlımızı korumak 
konusunda daha dikkatli davranmamız gerektiğini de 
özellikle birbirimizle paylaşıp, bu konuda birbirimizin 
doktoru olmaya ve yanlış beslenenleri, yanlış hareket 
edenleri de uyarmaya devam edelim istiyoruz. Çünkü 
kaybedilen sağlığı bir daha geri kazanmak maalesef 
zor oluyor. Evet, sağlıklı günler dileğiyle hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. 

Hüseyin Avni MUTLU
İstanbul Valisi
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KARA MÜRVER
Sambucus nigra L. (Caprifoliaceae)

10 metreye kadar boylanabilen, kışın 
yapraklarını döken bir ağaçtır. Çiçek ve 
meyveleri tedavide kullanılır. Dâhilen grip, 
soğuk algınlığı, saman nezlesi tedavisinde 
kullanılır. Haricen dişeti enflamasyonunun 
tedavisinde kullanılır. Çiğ meyvesi yenmez, 
bulantı ve kusmaya yol açar. Hamile 
veya emziren bayanlar Kara Mürver 
kullanmamalıdır.
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FESTİVAL PROGRAMI

11 HAZİRAN PAZARTESİ
13:00 Belgesel Gösterimi
13:00 Çocuk Programı: “Doğal Boyama” 
 Elgin KARADAĞ
13:00 Atölye Çalışması 1:
 “Karakalem Tekniğiyle Bitki Çizimi”
 Hülya KORKMAZ

12 HAZİRAN SALI
13:00 Belgesel Gösterimi

13:00 Çocuk Programı:

 “Müzikle Anlaşmak (5-9 yaş)”

 Dr. Nevin ERACAR - Orkun YONTAR

13:00 Atölye Çalışması 1:

 “Ahşap Oyuncak Yapımı”

 Bedia TÜLÜLER

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

15:00 Çocuk Programı:

 “Müzik Duyguları Nasıl Anlatır” (10-13 

Yaş)

 Dr. Nevin ERACAR - Orkun YONTAR

15:30 Atölye Çalışması 2:

 “Minyatür Ekosistem

 (Tetraryum) Yapımı”

 Zir. Y. Müh. Furkan TINMAZ

16:00 Seminer 1: “Bebek İşaret Dili” 

 Yasemin YUSUFOFF

13 HAZİRAN ÇARŞAMBA
13:00 Belgesel Gösterimi

13:00 Çocuk Programı:

 “Doğada Hayatta Kalma”

 Kutsal Zafer ŞAHİN

13:00 Atölye Çalışması 1:

 “Kozmetikte Doğal Boyar Maddeler”

 Prof. Dr. Recep KARADAĞ

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

15:00 Çocuk Programı:

 “Doğada Hayatta Kalma”

 Kutsal Zafer ŞAHİN

15:30 Atölye Çalışması 2: “Sanat Terapi”

 Dr. Nevin ERACAR

16:00 Seminer 1:

 “Geleneksel Zeytinyağlı Yemek

 Kültürümüz” Nedim ATİLLA

17:00 Çocuk Programı:

 “Doğada Hayatta Kalma”

 Kutsal Zafer ŞAHİN

18:00 Çocuk Programı

 “Alevbaz-Jonklör-İllüzyon-Vantrolok”

18:30 Şerbet İkramı

19:00 Söyleşi: Senai DEMİRCİ

 “Bir Yusuf Meseli”

21:00 Konser: Bekir ÜNLÜATAER

14 HAZİRAN PERŞEMBE
13:00 Belgesel Gösterimi
13:00 Çocuk Programı:
  “Tohumdan Sofraya”
 Olcay BİNGÖL
13:00 Atölye Çalışması 1:
 “Doğal Turşu” Sema TEMİZKAN
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
15:00 Çocuk Programı: 
 “Tohumdan Sofraya”
 Olcay BİNGÖL
15:30 Atölye Çalışması 2:
 “Tekstilde Bitkisel Lifler”
 Prof. Dr. Telem Gök SADIKOĞLU
16:00 Seminer 1:
 “Gıda Alırken Dikkat Edilecekler”
 Yrd. Doç. Dr. Filiz AKSU
17:00 Çocuk Programı:
 “Tohumdan Sofraya” 
 Olcay BİNGÖL
18:00 Çocuk Programı 
 Orta Oyunu “Aptal Katip”
18:30 Şerbet İkramı
19:00 Söyleşi: Ali URAL
 “Şair ve Kur’an”
21:00 Mevlevi Mukabelesi:
 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

15 HAZİRAN CUMA
13:00 Belgesel Gösterimi
13:00 Çocuk Programı:
 “Böceklere Yakın Bakış”
 Eğlenbilim
13:00 Atölye Çalışması 1:
 “Şerbet ve Hoşaflar”
 Elif AYLA
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
15:00 Çocuk Programı:
 “Böceklere Yakın Bakış”
 Eğlenbilim

16 HAZİRAN CUMARTESİ
13:00 Belgesel Gösterimi
13:00 Çocuk Programı:“Kuş Evi Yapımı” 
Eğlenbilim
13:00 Atölye Çalışması 1: “Ekmek Yapımı”
 Emine ŞAHİN - İpek KUŞÇU
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
15:00 Çocuk Programı: “Kuş Evi Yapımı” 
Eğlenbilim
15:30 Seminer 1 “Çiğ Gıda Tüketimi” Alev 
ÖZDERİCİ
16:00 Seminer 2
 “Böceklere Karşı Çevre Dostu Öneriler”
 Zir. Y. Müh. Füsun TEZCAN
17:00 Çocuk Programı: “Kuş Evi Yapımı” 
Eğlenbilim
18:00 Çocuk Programı “Canlı Kukla Show”
18:30 Şerbet İkramı
19:00 Söyleşi: Mehmet PAKSU “Mirac”
21:00 Merkezefendi’yi Anma Gecesi ve
 Mirac Kandili Özel Programı
 Kur’an-ı Kerim Okunması ve İlahiler

17 HAZİRAN PAZAR
13:00 Belgesel Gösterimi
13:00 Çocuk Programı: Drama
 “Ya Arılar Olmasaydı”
 Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
13:00 Atölye Çalışması 1: “Kuş Gözlemi”
 Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAYA
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
15:00 Çocuk Programı: Drama
 “Ya Arılar Olmasaydı”
 Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
15:30 Seminer 1
 “Dermokozmetikte Kullanılan Bitkiler”
 Yrd. Doç. Dr. Aysun ÇETİN
16:00 Seminer 2
 “İşitme Engellilerin Dili: İşaret Dili”
 Muammer AY - Neslihan KURT
17:00 Çocuk Programı: Drama
 “Ya Arılar Olmasaydı” 
 Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU 
18:00 Çocuk Programı 
 “Jonklör - Vantrolok-Alican”
18:30 Şerbet İkramı
19:00 Söyleşi: Enver NUGAY
 “Beden ve Gönül Aynasını 
 Temizlemek”
21:00 Kapanış Konseri: Serdar TUNCER

15:30 Atölye Çalışması 2:
 “Evde Doğal Çözümler”
 Arzu YAKUT
16:00 Seminer 1
 “Çocukları Tehdit Eden Zehirler”
 Doç. Dr. Ömer DEMİR
17:00 Çocuk Programı:
 “Böceklere Yakın Bakış”
 Eğlenbilim
18:00 Çocuk Programı
 “Jonklör-İllüzyon-Vantrolok”
18:30 Şerbet İkramı
19:00 Söyleşi: Cihan OKUYUCU
 “Mesnevi Okumaları”
21:00 Yemek Yarışması: Merkezefendi
 Geleneksel Yemek Yarışması

09 HAZİRAN CUMARTESİ
17:00 Açılış Programı:
 Açılış Konuşmaları,
 Mesir Macunu Dağıtımı
17:00 Sergi Açılışı: Kızılay Sergisi
 “Haluk PERK” Koleksiyonu
17:30  Açılış Konseri: Hüseyin TURAN

10 HAZİRAN PAZAR
13:00 Belgesel Gösterimi
13:00 Çocuk Programı: 
 “Ekolojik ev yapımı” Eğlenbilim
13:00 Atölye Çalışması 1: 
 “Yaz İçecekleri” Tülay BATTAL
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
15:00 Çocuk Programı: 
 “Ekolojik ev yapımı” Eğlenbilim
15:30 Seminer 1:
 “Hayvansal Gıdalardaki İlaç Kalıntılarının 
 İnsan Sağlığına Etkisi” Vet. Dr. Can DEMİR
16:00 Seminer 2:
 “Türkiye’de Arıcılık ve Sorunları”
 Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
17:00 Çocuk Programı:
 “Ekolojik ev yapımı” Eğlenbilim
18:00 Çocuk Programı
 “Alevbaz-Jonklör-İllüzyon-Vantrolok”
18:30  Şerbet İkramı
19:00 Söyleşi: Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK
 “Şehir ve Medeniyet”
21:00 Konser: EFE
 (Denizli Belediyesi’nin Katkılarıyla)

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

15:00 Çocuk Programı: “Doğal Boyama”

 Elgin KARADAĞ

15:30 Atölye Çalışması 2:

 “Duruş ve Hareket Uygulamaları”

 Dr. Ethem Hakan ERALTAN

16:00 Seminer 1:

 “Doğu Anadolu’daki

 Tıbbi Bitkilerin Kullanımı”

 Yrd. Doç Dr. Ernaz ALTUNDAĞ

17:00 Çocuk Programı: “Doğal Boyama”

 Elgin KARADAĞ

18:00 Çocuk Programı

 “Melemen Seven Çocuklar”

18:30 Şerbet İkramı

19:00 Söyleşi: Vehbi VAKKASOĞLU

 “Kalp Sevmekten Yorulmaz”

21:00 Konser: Mehmet KEMİKSİZ

*Siyahla yazılı programlar Merkezefendi Camii 
yanındaki festival alanında, 

*Kırmızı yazılı programlar Tıbbi Bitkiler 
Bahçesi’nde, 

*Söyleşiler Merkezefendi Camii yanındaki 
Abdülbaki Paşa Kütüphanesi’nde 
gerçekleşecektir.

*Zeytinburnu Kültür Gezisi için kayıt yaptırılması 
gerekmektedir. Müracat: 444 1984 ve Festival 
İrtibat standı. 

*Atölye Çalışmaları 20 kişiyle sınırlıdır. Lütfen 
çalışma günü 08:30'da kayıt yaptırınız (Tıbbi 
Bitkiler Bahçesi- 664 41 55).

17:00 Çocuk Programı:

 “Müzikle Yaşam Oyunları” 

 (14 yaş ve üzeri)

 Dr. Nevin ERACAR - Orkun YONTAR

18:00 Çocuk Programı

 “Karagöz-Hacivat”

18:30 Şerbet İkramı

19:00 Söyleşi: Dr. Ferhat ASLAN

 “Menkıbeleriyle Merkezefendi”

21:00 Konser: Özdemir ERDOĞAN
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ANDIZOTU
Inula helenium L. (Asteraceae)

3 metreye kadar boylanabilen çok yıllık otsu 
bir bitkidir. Kökleri tedavide kullanılır. Dâhilen 
öksürük ve solunum sistemi enflamasyonunun 
tedavisinde kullanılır. Haricen ciltteki mantar 
enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. 
Yüksek dozda kullanımı kusmaya, ishale ve 
karın ağrısına yol açabilir. Bu nedenle gebe 
ve emziren bayanların kullanmaması gerekir. 
Bazen alerjik reaksiyona yol açabilir. 
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FESTİVAL PROGRAMI

21.05.2012 

21.00 Açılış Programı 

Konser: Esat Kabaklı

(Zeytinburnu Belediyesi’nin katkılarıyla)

22.05.2012 Sabah Oturumları

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Münir ÖZTÜRK

-------------------------------------------------------

10:00-10:20 Prof. Dr. Ali DUYMAZ

(Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi Dekan)

“Merkezefendi’nin Halk Bilim açısından değerlendirilmesi”

-------------------------------------------------------

10:30-10:50 Prof. Dr. Hasan HERKEN

(Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri)

“Bizce Hekimlik”

-------------------------------------------------------

11:00-11:20 Prof. Dr. Gülendam TÜMEN

(Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü) 

“Şeker hastalığında kullanılan bitkiler”

-------------------------------------------------------

11:30-11:50 Prof. Dr. Neşe KIRIMER

(Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi)

“Aromaterapi”

-------------------------------------------------------

12:00-12:20 Prof. Dr. Hulisi MALYER

(Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü) 

“Boyar bitkiler ve kullanımları”

22.05.2012 Öğle Oturumları

OTURUM BAŞKANI: 

Prof. Dr. Gülendam TÜMEN

-------------------------------------------------------

14:30-14:50  Prof. Dr. Münir ÖZTÜRK

(Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik ABD, 

Emekli Öğretim Üyesi)

“Keçiboyunuzu-Ekonomik Önemi ve Değerlendirme Potansiyeli”

-------------------------------------------------------

15:00-15:20  Prof. Dr. Ali ÇELİK

(Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü) 

“Ölümsüzlük ağacı zeytin”

-------------------------------------------------------

15:30-15:50 Prof. Dr. Alaattin ŞEN

(Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü) 

“Nar suyunun biyolojik özellikleri”

-------------------------------------------------------

16:00-16:20  Yard. Doç. Dr. Emine Nur HERKEN (Pamukkale 

Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü) 

“Dünden Bugüne Çörekotu’nun Tıpta Kullanımı”

-------------------------------------------------------

16:30-16:50  Doç.Dr.Kutret GEZER

(Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü) 

“Ölümsüzlük mantarı (Reshi) nın tıbbi özellikleri”

23.05.2012 Sabah Oturumları

OTURUM BAŞKANI: 

Prof. Dr. Alaattin ŞEN

-------------------------------------------------------

10:00-10:20 Öğ. Gör. Şerif KUTLUDAĞ

(Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Türkçe Eğitimi Bölümü)

“Merkezefendi’nin doğduğu toprakların coğrafyasına 

sosyokültürel bir bakış”

-------------------------------------------------------

10:30-10:50 Doç. Dr. Mehmet Yaşar ERTAŞ

(Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü) 

“Osmanlı toplumunda hastalık algısı”

-------------------------------------------------------

11:00-11:20 Prof. Dr. Raşit URHAN (Pamukkale Üniversitesi, 

Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü)

*Hayvansal toksinler ve sağlık alanındaki uygulamaları”

-------------------------------------------------------

11:30-11:50  Yard. Doç. Dr. Gürkan SEMİZ (Pamukkale 

Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü)

*Taş Çağından Günümüze Amber ve Reçine”

-------------------------------------------------------

12:00-12:20  Yard. Doç. Dr. Ali GÖKGÖZ 

(Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

“Denizli’deki bazı jeotermal suların kimyasal bileşimi

ve şifa özellikleri”

DENİZLİ BELEDİYESİ



TIBBİ BİTKİLER 
BAHÇESİ

ATKESTANESİ
Aesculus hippocastanum L. (Hippocastonaceae)

30 metreye kadar boylanabilen bir ağaçtır. 
Tohum ve kabukları tedavide kullanılır. 
Dâhilen bacak ödemi, varisi, hemoroit gibi 
damar sorunlarının tedavisinde kullanılır. 
Haricen kullanımlarda ender de olsa alerjik 
reaksiyona yol açabilir. Çocuklara, gebe 
ve emziren bayanlara uygun değildir. 
Böbrek hastalığı olanlar kullanmamalıdır. 
Antikoagülan (kan sulandırıcı) ilaç (warfarin 
veya aspirin) alanlar hekime danışmadan 
kullanmamalıdır.
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TIBBİ BİTKİLER BAHÇESİ ve SAĞLIK ARAŞTIRMALARI
MERKEZİ PROJESİ

2005 yılında açılan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, 
Türkiye’nin ilk ve tek tıbbi bitkiler bahçesidir. 
Merkezefendi Mahallesi’nde, 14 dönümlük alanda 
kurulmuştur. Zeytinburnu Belediyesi ile Merkezefendi 
Geleneksel Tıp Derneği’nin birlikte yürüttükleri 
projede ekili ve etiketli tıbbi bitki sayısı 700’ü 
aşmıştır.

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, farklı iklim 
ve coğrafyalarda yetişen bitkileri bir araya 
getirmektedir. Burada yetiştirilecek bitkilere 
karar verilirken, etkinlik ve güvenliği araştırılmış 
ve geleneksel kullanımı yaygın olanlara öncelik 
tanınmaktadır. Bahçe yerleşiminde, bitkilerin 
familyaları, özellikleri ve yetişme istekleri dikkate 
alınmaktadır. Bitkiler 68 ada, kaya bahçesi, sera ve 
ada dışı alanlarda sergilenmektedir.

Sıcak ve ılıman iklim bitkilerinin yetiştirildiği serada, 
ülkemizde yetişen muz, limon, portakal, turunç gibi 
bitkilerin yanı sıra, guava, demirhindi, havlıcan, 
kedibıyığı, mango, neem ağacı, papaya, tatlı 
patates, sago palmiyesi, tarçın, zencefil, zerdeçal 
gibi ülkemizde doğal olarak yetişmeyen bitkiler 
bulunmaktadır.

Bahçede yetiştirilen bitkilerin tıbbi amaçla kullanılan 
kısımları uygun zamanlarda hasat edilmekte, kurutma 

odasındaki raflara yerleştirilerek kurutulmakta, 
paketlenip etiketlenerek drog dolaplarında muhafaza 
edilmektedir.

Ülkemizdeki bitki varlığının sürmesine katkıda 
bulunmak amacıyla oluşturulan tohum bankasında, 
bahçedeki bitkilerden elde edilen tohumların yanı 
sıra ülkemizin farklı bölgelerinden temin edilen yerel 
tohumlar yer almakta, kişi ve kuruluşlarla tohum 
alışverişi yapılmaktadır.

Bahçede bir de herbarium (kurutulmuş bitki 
koleksiyonu) mevcuttur. Bitkilerin çiçekliyken 
toplanması, baskı yapılarak kurutulması, kartonlara 
yapıştırılıp etiketlenmesiyle elde edilen herbarium 
örneklerinden bitki teşhisinde faydalanılmaktadır.

Bahçe laboratuvarında bitkilerin morfolojileri ve 
anatomileri incelenmekte, uçucu ve sabit yağ elde 
edilmekte, tentür, merhem, krem, parfüm, kolonya, 
sabun yapılmakta, Kamboçya mantarı ve kefir 
üretilmekte, bitki zararlılarına karşı bitki özleri 
hazırlanmaktadır.

Bahçedeki Sağlık Araştırmaları Merkezi, tıbbi 
girişimlerin etkilerini ortaya koymak; yerel, 
geleneksel ve doğal sağlık mirasımızı değerlendirmek; 
insan ve tabiat dengesine duyarlı, erişilebilir, adil 
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TIBBİ BİTKİLER BAHÇESİ ve SAĞLIK ARAŞTIRMALARI
MERKEZİ PROJESİ

bir tıp anlayışı geliştirmek; kütüphanesi, yayınları, 
seminer¬leri, atölye çalışmaları ile bir danışma 
merkezi olmak üzere kurulmuştur.

Merkezde fitoretapi (bitkilerle tedavi), aromaretapi 
(bitki yağlarıyla tedavi), masajterapi ve doğal bakım 
konulu “ev tıbbı” seminerleri ve bitki tanıma-
yetiştirme, ayın tıbbi bitkisi, tentür hazırlama, 
kışa hazırlık, doğal kozmetik, permakültür, doğal 
boyama, flora mythologica, bitki fotoğrafçılığı konulu 
atölye çalışmaları düzenlenmekte; sağlık ve çevre 
belgeselleri gösterilmektedir.

Üniversite ve yüksekokul öğrencileri Bahçe’de staj 
yapabilmektedir. Bugüne kadar, biyoloji, eczacılık, 
ziraat mühendisliği, tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçe 
ziraati, organik tarım, seracılık, peyzaj teknikerliği 
bölümlerinden 300’ü aşkın öğrenci staj yapmıştır. 
Ayrıca her yıl sınırlı sayıda lise öğrencisine, 
Bahçe’nin faaliyet alanındaki konularda proje desteği 
verilmekte ve laboratuvardan faydalanma imkânı 
sağlanmaktadır.

Çocukların tıbbi bitkileri tanıyıp sevmelerini, 
tabiata farklı gözle bakmalarını, ekolojik denge 
için sorumluluk almalarını ve bitkileri kullanarak 
yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlamak amacıyla 
“Köşe Bucak Börtü Böcek”, “Geri Dönüşüm” ve 

“Bahçe’de Sanat” konulu atölye çalışmaları ile “Köşe 
Bucak Börtü Böcek” isimli çocuk kitabında tıbbi 
bitkilerin hikâyesi anlatılmıştır.

Biyoçeşitliliğin ve kültürel mirasın korunmasına katkı 
sağlamak amacıyla, Anadolu’da yetişen tıbbi bitkileri 
ve bunların kullanılışına dair yerel bilgileri derleme 
gezileri yapılmaktadır. Gelibolu Yarımadası, Isparta, 
Ödemiş Bozdağ, Fethiye Babadağ Faralya Köyü, 
İznik Tacir köyü ve Kars Boğatepe Köyü gezi yapılan 
yerlerden bazılarıdır.

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi ve Sağlık 
Araştırmaları Merkezi’nin süreli yayını olan “Sağlık 
Çevre Kültürü” isimli dergiye ücretsiz abone 
olunabilir.

Her gün hava kararana kadar ziyarete açık olan 
bahçe, randevuyla gelen gruplara rehber eşliğinde 
gezdirilmektedir.



SEMİNERLER

ÇARKIFELEK
Passiflora incarnata  L. (Passifloraceae)

9 metreye kadar boylanabilen yarı odunsu 

bir çalıdır. Toprak üstü kısımları tedavide 

kullanılır. Dahilen uykusuzluk, anksiyete, 

ajitasyon tedavisinde kullanılır. Gebe ve 

emziren bayanların uzak durması önerilir.
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kadınsılaşma; kız çocuklarında ses kalınlaşması, 

tüylenme, normalden önce adet görme gibi etkiler 

görülebilmektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvan Bakanlığımızın kalıntı 

yönetmeliği Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı 

esasları içermektedir. Antibiyotik ve hormon benzeri 

maddeler hayvanlara verildiğinde sütünün ne 

kadar süreyle kullanılmayacağı, yumurtanın ve etin 

etkilenmemesi için kesim öncesi ne kadar zaman 

geçeceği gibi ayrıntılar net olarak belirtilmiştir. 

Örneğin, 15 gün süreyle sütün tüketilmemesi, 21 gün 

süreyle kesime gönderilmemesi gibi hükümler vardır.

Ancak ülkemizde bilgi ve denetim/eleman eksikliği 

vardır. Kanunda ve yönetmeliklerde yer almasına 

rağmen birçok mezbahane ve et parçalama 

tesislerinde yetkili veteriner hekim bulunmamaktadır.

Kırmızı et, beyaz et, süt-süt ürünleri ve yumurtayı 

alırken görüntüsüne ve son kullanma tarihine 

bakmalıyız. Hayvanın nerede yetiştiği, nerede 

kesildiği, nasıl depolanıp taşındığı, veteriner hekim 

tarafından muayene yapılıp yapılmadığına dair 

kayıtları görmek istediğimizde, sektör kendisini bu 

yeni duruma hazırlayacaktır.

Tüketici, sorgulayarak, şüphelendiğini satın almama 
hakkını kullanarak, şüphesini Alo 174 gıda hattına 
bildirerek, üreticinin doğru çizgiye gelmesine katkıda 
bulunacaktır. Ürününü satamayan üretici, firma ya da 
satış noktası olumlu yönde dönüş yapacaktır. 

Vet. Dr. Can DEMİR
Bureau Veritas Gıda Operasyon Müdürü

Hayvansal Gıdalardaki
İlaç Kalıntılarının
İnsan Sağlığına Etkisi

Hayvan kökenli gıdaları tüketmenin sağlık riski diğer 
gıdalara göre yüzde 80 fazladır. Zoonoz olarak 
adlandırdığımız 230’dan fazla hastalık, hayvanlarla 
insanlar arasında ortaktır. Usulüne uyulmadığı takdirde 
bu hastalıkların büyük çoğunluğu hayvanlardan insanlara 
gıda yoluyla geçebilmektedir.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde ortak bir dille kullanılan, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın da kullandığı 
“çiftlikten sofraya gıda güvenliği” deyimi, çiftlikte 
hayvanların aşılanması, barınakların ilaçlanması, 
koruyucu tedbirlerin alınması ve tedavi edici ilaçların 
uygun dozda verilmesini kapsamaktadır. Uluslararası 
kurallara uyulmadan yapılan uygulamalar yüzünden, 
hayvansal gıdalardan hem hastalıklar, hem de antibiyotik, 
hormon gibi ilaç kalıntıları geçmekte, çocuklarda ve 
yetişkinlerde sağlık problemleri görülmektedir.

Hayvana uyguladığımız antibiyotik ete, süte, sütten elde 
edilen gıdalara; kültür balıkçılığında ise balığa geçer. 
Antibiyotikli gıdaları uzun süreli tükettiğimizde mikroplar 
direnç kazanır ve yakalandığımız bir enfeksiyon için 
verilen antibiyotik fayda etmez. Ayrıca ilaç kalıntıları 
doku tahribatı ve kansere sebep olabilmektedir.

Hayvanlardan gıda yoluyla uzun süreli hormon 
alındığında, erkek çocuklarda ses incelmesi, vücutta 
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Yard. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
Düzce Universitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Zooloji AD

Türkiye’de Arıcılık, Sorunları
ve Çözüm Önerileri

Türkiye 7 coğrafî bölgeye ayrılır ve her bölgenin iklim 
koşulları ve bitki çeşitliliği farklıdır. Bu nedenle arıcılık 
için son derece avantajlı bir ülkedir. Buna rağmen 
Türkiye’de koloni başına bal verimi istenen düzeyde 
değildir (Fıratlı ve ark.2004).

Dünyada yetişen ballı bitkilerin yüzde 70’i Anadolu 
kökenlidir. Yaklaşık yüzde 40’ı endemiktir (Kumova, 
2005). Ülkemizde doğal arı meralarının varlığı dışında 
tarımsal alanların yonca, korunga, soya fasulyesi, ayçiçeği 
gibi yağlı tohumlu bitkilerden, elma, narenciye, badem 
gibi meyve ağaçlarından oluşması Türkiye’nin arıcılıktaki 
şansını arttırmaktadır. Ayrıca ülkemiz arılar tarafından 
önemli nektar kaynağı olarak değerlendirilen çam, 
köknar gibi salgı kaynağı ağaçlar ile akasya, ıhlamur, 
akçaağaç, kestane gibi orman ağaçları bakımından da 
zengin genetik çeşitliliğe sahiptir. Bal verimi yüksek 
ülkelerde bile bu çeşitliliğe rastlanmaz. Bunların yanı sıra 
Türkiye’nin topografik yapısı, çiçeklenmenin, bölgeden 
bölgeye yılın farklı dönemlerinde olması ülkemizi ticari 
arıcılık için yapılması zorunlu olan göçer arıcılık için de 
son derece avantajlı kılmaktadır (Fıratlı ve ark., 2004). 

Ülkemiz hiçbir ülkede olmayan arı genetik çeşitliliğine 
sahiptir. Çalışmalar sonucu Türkiye’de 5 ayrı arı ırkı tespit 
edilmiştir: A. m. anotolica, A .m. causica, , A .m. carnica, 
A .m. syriaca, A .m. meda (Smith, 2003; Palmer ve ark. 
2001, Kandemir ve ark 2006).

Arıcılık, gerek bal arılarının yaşam biçimi, gerekse 
ürünlerinin hammaddelerini doğadan toplamaları 
nedeniyle doğaya en bağımlı hayvancılık faaliyetidir. 

Bal verimi bakımından koloniler arasında ortaya 
çıkan farklılıkların yüzde 85 çevre koşulları, yüzde 
15 genotip farklılığından kaynaklandığı göz önünde 
tutulursa, Türkiye’nin bal verimi en yüksek ülkelerden 
biri olması beklenir. Fakat Türkiye’de arıcılığın genel 
yapısı, sorunları, arı ürünleri üretimi ve ticaretine 
ilişkin istatistikî veriler, doğal kaynaklar bakımından 
son derece önemli potansiyeli olan ülkemizin 
bundan yeterli ölçüde yararlanamadığını, bal üretimi 
ve ticaretinde hak ettiği düzeye ulaşamadığını 
göstermektedir.

Türkiye yıllara göre dalgalanmalarla bal dışsatımı 
sonucu yılda 20–40 milyon dolar gelir elde 
etmektedir. Sadece bal üretimi aracılığıyla, iç 
tüke¬timle milli gelire 100–150 milyon dolar katkı 
sağlanmaktadır. Daha önemlisi, arıların bitkisel 
toz¬laşmaya katkısı nedeniyle bu değerin 200 katı 
katma değer sağlanmaktadır. Bu da milli gelirimizin 
yüzde 7’sinin arıcılık kökenli olduğunu ve mevcut 
kaynaklar doğru kullanıldığında bunun üzerine 
çıkılabileceğini göstermektedir (Kekeçoğlu ve ark. 
2007).

BM Gıda ve Tarım Örgütünün (Food and Agriculture 
Organization/FAO) 2003 yılı kayıtlarına göre tüm 
dünyada 59 milyon 400 bin dolayında koloniden, yılda 
1 milyon 283 bin ton bal üretilmektedir. Bunun 1/3’ü 
dış ticarete sunulmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin 
bal dışalımdaki payı yüzde 40’tır. Birliğe dışsatım 
yapan ülkeler sırasıyla Çin (yüzde 29), Arjantin (yüzde 
11), Meksika (yüzde 10) ve Türkiye (yüzde 8)’dir.

FAO’nun 1997 yılı kayıtlarına göre bal dış ticaretinde 
8. sırada yer alan Türkiye’nin, 2003 yılı kayıtlarına 
göre 18. sıraya gerilediği göze çarpar. Ülkemiz 
dünya piyasasındaki çam balının yüzde 85 üreticisi 
konumundadır, fakat kalitesi tanıtılamadığından, 
ürünlerimiz çok düşük fiyatlara pazar bulmaktadır.

20. yüzyılın ortalarından başlayarak çerçeveli 
kovan kullanımının yaygınlaşması, çağdaş arıcılık 
tekniklerinin benimsenerek uygulanması ve dünyada 
değişen ekonomik anlayışlar sonucunda hem koloni 
sayıları, hem de bal üretimi 1980’li yıllara kadar 
sürekli artmıştır. 80’li yıllardan sonra, Çin başta 
olmak üzere ABD, Arjantin ve Meksika’da koloni 
sayıları azalmasına karşılık bal üretim miktarları 
giderek artmıştır. Arıcılık kayıtları incelendiğinde, 
Türkiye’de 1970-1980’li yıllarda 2 milyar olan koloni 
sayısının 1990’lı yıllarda 3 milyon 500 bine, 20 bin 
ton olan bal veriminin 60 bin tona yükseldiği görülür 
(FAO, 1961–2003; DİE 2005). Fakat sonraki 10 yılda 
koloni varlığımız 1 milyon daha artmasına karşılık 
toplam bal üretimimiz -dalgalanmalarla birlikte 70 bin 
ton civarında kalmıştır.

Türkiye koloni sayısı ve toplam bal üretimi 
bakımından arıcılıkta söz sahibi ülkeler arasında 
yer almaktadır. Fakat koloni başına bal verimi 
ve bal dış ticareti bakımından aynı performansı 
sergileyememektedir. Dünyanın koloni başına bal 
verimi ortalaması 24 kilogram/koloni iken Türkiye’de 
bu değer 16–17 kilogram/koloni civarındadır. Koloni 
sayısı bakımından Çin’den sonra 2. sırada yer alan 
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ülkemiz, toplam bal üretimi bakımından 4. sırada, 
koloni başına bal üretimi bakımından ise -yıllara göre 
değişmekle birlikte- 9. sıradadır.

Diğer tarımsal iş kollarında olduğu gibi arıcılıkta 
da önemli olan birim başına verimdir. Ticari açıdan 
düşünüldüğünde önemli olan Türkiye’nin koloni varlığı 
bakımından yüzde 8’lik paya sahip olması ve toplam 
bal üretimi bakımından 4. sırada yer alması değil, 
koloni başına alınan verimdir (FAO, 2003).

Meksika, Arjantin, ABD gibi koloni varlığı bizden 
çok daha az olan ülkelerin dünya ortalamasının 
çok üzerinde bal verimi sağladığı görülür. Arjantin 
koloni varlığı bakımından Türkiye’nin gerisinde 
yer alırken toplam bal üretimi ve koloni başına bal 
verimi (30 kilogram/ koloni) bakımından Türkiye’nin 
önüne geçmiştir. Türkiye’de arıcılık geleneksel 
yöntemlerle, temelde bal üretimi amacıyla ve daha 
çok işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak için 
yapılmaktadır.

Her geçen gün koloni sayısı arttırılmakta fakat koloni 
başına bal verimini arttırmak için hiçbir çaba sarf 
edilmemektedir (Fıratlı ve ark. 2003; Anonim, ITO 
2005). ABD, Avustralya, Çin gibi birim başına bal 
veriminin dünya ortalamasının üzerinde olduğu 
ülkelerde, arıcılığın önemli bir tarımsal iş kolu olarak 
değerlendirildiği, arı yoğunluğunun düşük olduğu, 
arıcılıkta ileri tekniklerin ve ürün teknolojisinin 
kullanıldığı görülür (Fıratlı ve ark 1999; Yaochun, 
1992; USDA 1980).

Araştırmalarda yerli bal arılarımızın koloni 
gelişiminin zayıf olduğu, ergin arı miktarının az 
olduğu belirlenmiştir. Başta Çin, Japonya, ABD ve 
AB ülkeleri, birçok ülke yerli ırklarını bal verimi 
bakımından ıslah etmeyi başarmıştır (Lodesani ve 
Costa 2003; Möbus 1981). Türkiye’de ise genetik 
yapıyı iyileştirme çalışmaları ana arı yetiştiriciliğinden 
ileri gidememiştir (Şekerden ve Aydın 1986; Çakmak 
ve ark., 2003; Durak, 2003).

Bu unsurların yanı sıra gelişmiş ülkelerle diğerleri 
arasındaki en temel farklılık, örgütlü olmaları ve her 
alanda eğitimli olmayı temel prensip edinmeleridir. 
Bu ülkeler arıcı eğitimine, suni tohumlama, seleksiyon 
ve ıslah çalışmalarında görev alacak uzman kadro 
yetiştirilmesine önem vermektedirler.

Türkiye’de, eğitim ve araştırma eksikliği, arı ırklarının 
verimsizliği, doğal ortamın kirlenmesi, arıcılık 
işletmelerinin küçük çaplı olması, göçer arıcılıkla 
ilgili sorunlar, devlet politikası, organizasyon 
yetersizliği, kamunun ve arıcıların yeterince örgütlü 
olmaması nedeniyle arıcılıktan beklenen fayda 
sağlanamamaktadır (Soysal ve Gürcan 2005; Çakmak 
ve ark., 2003; Durak, 2003; Savaş ve Sıralı, 2002; 
Yaşar ve ark., 2002; Erkan 1998; Settar 1986; 
Şekerden ve Aydın, 1986).

Arıcılar ile yapılan karşılıklı görüşmelerde 
arıcılarımızdan bazıları yöreye uyumlu yerli 
ırkların yok edildiğini, son yıllarda yoğun olarak 
kullanılan, Kafkas melezi ırkların da yöreye uyum 
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gösteremediğini, bu nedenle bal veriminde önemli 
düşüşler yaşandığını, kendi yörelerine uyumlu 
ırkların kullanımına ağırlık verilmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir. Bazıları da arıcı, üniversite ve arıcılık 
enstitülerinin işbirliği ile yörelere uyumlu, yüksek bal 
verimli, sakin arı ırklarının oluşturulması ve üretilmesi 
için gerekli ıslah ve seleksiyon çalışmalarının 
yapılmasından söz etmiştir. İki görüşün ortak noktası, 
çeşitli ekolojik yörelere uyumlu ve yüksek bal verimli 
arı ırklarına olan ihtiyaçtır. Islah ve seleksiyon 
çalışmalarında ana materyal yerli ırklar olmalıdır. 
Hem yerli ırkların korunması, hem de uyumlu ve 
yüksek verimli ırkların oluşturulması için çalışmalar 
yapılması zorunlu gözükmektedir.

Pazarlama arıcının en önemli sorunlarından biridir. 
Dışarıdan kaçak olarak Türkiye’ye sokulan Çin ve 
İran balına karşı tedbir alınması ve gerçek bal 
üreticilerinin sahte bal üreticilerine karşı korunması 
şarttır. Balın üreticiden analiz yapıldıktan sonra 
alınması ve belli bir fiyat biriminin oluşturulması 
gerekir.

Türkiye arıcılığı tek ürün deseni üzerinde 
durmaktadır. Arıcılar talep olmaması nedeniyle bal 
dışındaki arı ürünlerini (bal, polen, propolis, arı 
sütü) üretmemektedir. Türkiye’de kozmetik ve ilaç 
sanayisi, arı ürünleri için pazar oluşturabilirse, bu 
ürünlerin üretimine ağırlık verileceği açıktır. Bal, 
polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri ile arıların 
polinizasyondaki önemi yeterince kavranırsa üretim 
nitelik ve nicelik yönünden gelişir.

Türkiye’de arıcılık genellikle atadan kalma 
yöntemlerle ve bilinçsiz olarak yapılmaktadır. 
Arıcıların pratik ve teorik olarak eğitilmeleri gerekir. 
Daha önce ortalama 20 kilogram olan bal verimine 
ulaşabilen arıcılar arıcılık eğitimi sonucunda 50 
kilogram bal verimine ulaşabilmektedir.

Arı sağlığı konusunda yaşanan en önemli problemin 
varroa olduğu göze çarpmaktadır. Arıcılara varroa 
konusunda danışmanlık yapacak uzman kişilere 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Arıcı birliklerinin daha etkili kılınması, arıcılara arı 
sağlığı, üretim, damızlık pazarlama gibi konularda 
gerekli hizmetleri vermesi, üniversitelerin desteğini 
alınarak eğitim çalışmaları yapması gerekir. Bu da 
kamunun arıcılıkla ilgili gerekli yasal düzenlemeleri 
getirmesi ve arıcılar birliği ile işbirliği içinde olmasıyla 
mümkündür.

Birim başına bal verimi yüksek olan ülkelerde 
arı yoğunluğu düşük olmasına rağmen teknoloji 
kullanımına önem verildiği görülür (USDA 1980). 
Teknoloji kullanımı hem uzmanlık hem de sermaye 
gerektiren bir yatırımdır ve bu konuda da kamunun 
arıcıya destek olması gerekmektedir.

Göçer arıcılıkla doğadan yeterince yararlanmak ve 
verim artışı sağlamak mümkündür. Göçer arcılık 
faaliyeti için çevrenin ve bitkisel kaynakların 
sürdürülebilir şekilde kullanılması, göçer arıcılığın 
genetik çeşitliliği yok etme yönündeki etkisinin 

önlenmesi ve pestisit kullanımının sınırlandırılmasına 
ilişkin gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması 
gerekir.

Doğa ne kadar cömert olursa olsun, doğadan 
yararlanma derecesi arı kolonilerinin ırksal kalıtsal 
özelliklerine bağlıdır. Önce genetik çeşitliliğimizi 
belirleyip, göçer arıcılık ve çevresel kirlenmenin 
bu çeşitliliği ve dolayısıyla elimizde ıslah amacıyla 
kullanacağımız genetik materyali yok etmesini 
engellemek, sonra da Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, 
mevcut ırklarla, ırk özelliklerinin biri veya birkaçı 
yönünden ıslah ve melezleme çalışmaları yapmak 
önemlidir. Çünkü ana arının yumurtlama düzeyi, 
işçi arılarının nektar, polen ve propolis toplama ve 
yavru yetiştirme etkinliği, oğul verme eğilimi, hastalık 
ve zararlılara direnç, savunma davranışları gibi ırk 
özellikleriyle bal verim düzeyi arasında pozitif ilişki 
vardır. 
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Doğu Anadolu’daki
Tıbbi Bitkilerin Kullanımı

Doğu Anadolu Bölgesi yaklaşık 170 bin kilometre karilik 
bir alan ile ülkemizin yüzde 20’lik bir kısmını kaplar ve 
yüzölçümü açısından en büyük bölgemizdir. 14 ilin yer 
aldığı bölge Irak, İran, Nahçivan, Ermenistan ve Gürcistan 
ülkeleri ile sınır oluşturur ve İran Turan fitocoğrafik 
bölgesinde yer alır. 3 bin üzerinde bitki türüne sahip 
bölge yüzde 25’lik oranla endemizm açısından ülkemizin 
en zengin bölgelerinin başında gelmektedir. Bölgenin 
coğrafi koşulları, köylerin şehir merkezlerine olan 
uzaklığı, soğuk ve uzun geçen kış ayları sebebiyle 
bitkilerle tedavi günümüzde dahi oldukça yaygındır.

Yapılan çalışmalar incelendiğinde Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde 62 familyaya ait 444 doğal bitki taksonunun 
geleneksel tedavide kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yörede 
tıbbi amaçla kullanılan bitkilerden en çok takson ile 
temsil edilen fa¬milyalar; Asteraceae (93 takson), 
Lamiaceae (52 takson), Rosaceae (30 takson), Fabacaee 
(27 takson), Boraginaceae (20 takson), Apiaceae (17 
takson), Brassicaceae (16 takson), Ranunculaceae (16 
takson), Malvaceae (12 takson), Liliaceae (11 takson), 
Polygonaceae (10 takson), Euphorbiaceae (8 takson), 
Scrophulariaceae (7 takson), Solanaceae (6 takson), 
Plantaginaceae (5 takson), Crassulaceae (5 takson) 
ve Chenopodiaceae (5 takson); cinsler ise Achillea (11 
takson), Centaurea (11 takson), Scorzonera (9 takson), 
Alcea (8 takson), Euphorbia (8 takson), Salvia (8 takson), 
Anthemis (7 takson), Taraxacum (7 takson), Tragopogon 
(7 takson), Allium (7 takson), Artemisia (6 takson), 

Crataegus (6 takson), Ranunculus (6 takson), Rubus 
(6 takson), Rumex (6 takson), Thymus (6 takson), 
Anchusa (5 takson), Plantago (5 takson), Rosa (5 
takson), Stachys (5 takson), Tanacetum (5 takson) 
ve Verbascum (5 takson) şeklindedir. Tedavide 
kullanılan bitkilerin endemizm oranı yüzde 8’dir. Bitki 
taksonlarının 82 tanesi zehirlidir.

Mide rahatsızlıklarında Achillea (civanperçemi), 
Anthemis (papatya), Artemisia (pelin otu, yavşan 
otu) cinslerine ait türlerin kapitulumları ve toprak 
üstü kısımları demleme yoluyla; ülserde Hypericum 
(kantaron), Malva (ebegümeci), Plantago (bağa 
yaprağı, damar otu) türleri dâhilen kullanılmaktadır.

Euphorbia (sütleğen) cinsine ait türlerin lâteksi bir 
çay bardağı suya damlatılarak kabızlıkta dâhilen 
kullanılmaktadır, ancak Euphorbia türleri zehirli 
olduğu için bu yaygın kullanım oldukça risklidir. 
Kuşburnunun kök ve meyveleri de kabızlıkta dâhilen 
kullanılır.

Kurt düşürücü olarak genellikle Artemisia (pelin 
otu)’nın toprak üstü kısımları ve Rheum ribes (ışgın) 
kök ve sürgünlerinden hazırlanan infüzyonlar; 
hemoroitte Ajuga chamaepitys (mayasıl otu) ve 
Hypericum (kantaron) türleri dâhilen kullanılır.
Soğuk algınlığı, nezle gibi rahatsızlıklarda yaygın 
olarak Lamiaceae familyasına ait türlerden Salvia 

(ada çayı), Sideritis, Stachys (dağ çayı), Thymus 
(kekik) türleri ve Rosaceae familyasından Rosa (gül) 
türleri kullanılmaktadır.

Sinüzitte Anemone albana (dağ lalesi) türünün 
yaprakları elde ovuşturularak kokusu burna 
çekilir. Bitki zehirli olduğu için oldukça dikkatli 
kullanılmalıdır.

Kalp damar rahatsızlıklarında Crataegus (alıç) 
meyvelerinden hazırlanan dekoksiyon, tansiyon 
için Thymus (kekik) türlerinin infüzyonu, kolesterol 
için Ferula rigidula (çakşır, çaşır), Peucedanum 
longifolium turşusu dâhilen kullanılmaktadır.

Şeker hastalığında Achillea tenuifolia (çoban kirpiği) 
Iğdır yöresinde çok yaygın olarak kullanılır ve bahar 
geldiğinde bitkinin genç sürgünleri rahatlıkla semt 
pazarlarından bulunabilir. Bazı Ferula (çakşır, çaşır) 
türlerinin genç sürgünlerinden hazırlanan turşular da 
şeker hastalığında kullanılmaktadır.

Guatr için Lathyrus rotundifolius (gül çiçeği) türünün 
taze yaprakları çiğ olarak yenmektedir.

Ödem giderici olarak Crataegus (alıç) meyveleri 
ve kökleri kaynatılarak; idrar söktürücü olarak ve 
böbrek rahatsızlıklarında Helichrysum (herdemtaze), 
Hypericum (kantaron), Lotus corniculatus (gazel 
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boynuzu), Rosa canina (kuşburnu) türleri; böbrek taşı 
için Helichyrsum türlerinin toprak üstü kısımlarından 
hazırlanan infüzyon dâhilen kullanılır.

Adet düzenleyici olarak Achillea (kılıç otu, 
civanperçemi)’nın çiçekli kısımlarından hazırlanan 
infüzyon ve Malva (ebegümeci)’nın sürgünlerinden 
hazırlanan dekoksiyon dâhilen kullanılır.

Romatizmal rahatsızlıklarda Ranunculus (düğün 
çiçeği) türlerinin toprak üstü kısımlarından hazırlanan 
dekoksiyon haricen ağrılı bölgelere uygulanır. Urtica 
(ısırgan) türleri de romatizmada haricen ve dâhilen 
yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kesik ve yaralarda Achillea biebersteinii (kılıç otu) ve 
Plantago lanceolata (damar otu) yaprakları ezilerek 
haricen kullanılır. Centaurea cheiranthifolia türü ve 
bazı Verbascum (sığır kuyruğu) türleri ayak parmağı 
mantarlarında, Euphorbia türlerinin lateksi egzemada 
haricen kullanılmaktadır.

İltihap sökücü olarak Plantago (damar otu, sinirli ot, 
bağa yaprağı) türlerinin haricen ve dâhilen kullanımı 
oldukça yaygındır. 
Sakinleştirici olarak Melilotus officinalis (ekşi yonca), 
Lotus corniculatus (gazel boynuzu), Hypericum 
(kantaron) türlerinin çiçekli dallarından hazırlanan 
infüzyon dâhilen kullanılmaktadır.
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Yasemin YUSUFOFF

Bebek İşaret Dili

Bebeğinizle sözlü iletişimi güçlendiren sembolik işaretlere 
bebek işaret dili denir. Faydaları pek çok araştırmayla 
ispatlanan ve Amerikan Pediatri Akademisi’nin önerdiği 
bebek işaret dili, bebeğinizin ihtiyaçlarını, isteklerini 
ve hatta karmaşık düşüncelerini iletebilmek için 
kullanabileceği güçlü bir yol; bebekler ve aileleri için 
doğal, kolay ve eğlenceli bir iletişim aracıdır.

Bebek işaret dili ile konuşma zamanı

Bebeğiniz bazı şeyleri eliyle size gösteriyor, oyuncaklarını 
uzatıp sizden bir tepki bekliyor, ‘baş-baş’ yapıyor, 
başıyla ya da yüz ifadeleriyle size bir şeyler anlatmaya 
çalışıyor, resimli kitaplarla ilgileniyor veya birkaç kelime 
söyleyebilmesine rağmen söylemek istediği bazı önemli 
şeyleri henüz ifade edemiyorsa, bebek işaret dili ile 
konuşma zamanı gelmiştir.

İşaretlerin seçimi 

* Bebeğinizin çevresindeki objeleri veya ilgisini çeken, 
hoşlandığı şeyleri, onlarla ilgili eylemleri veya sıfatları 
tanımlayan işaretleri seçip kullanın. Daha kolay öğrenir 
ve kullanırlar.

* Anne, baba, oyuncak, top, şapka, bebek bezi, kitap, 
köpek, kedi, tavşan, şarkı, içecek, yiyecek, içmek, yemek, 
oynamak, sevmek, daha çok, bitti, lütfen, yardım, 
teşekkür ederim, sıcak, soğuk, büyük, küçük gibi…

* Çocuğunuzun söyleyemediği kelimelerin işaretlerini 
tercih edin. Bu yöntemin çocukların iletişim gücünü 
arttırmak için olduğunu aklınızda tutun ve zaten sözlü 
iletişimde bulunabildikleri kelimelerin işaretleriyle 
uğraşmayın. Çocuklar için söylemesi zor ama ifade 
etmekten memnuniyet duyacakları kelimelerin 
işaretlerini de öğretebilirsiniz; kanguru, hipopotam, 
kaydırak gibi.

*Çocuğunuzun net olarak söyleyemediği, karışan 
kelimeler için işaret dilinden yararlanabilirsiniz. 
Bazen bebekler aynı heceyi birçok kelime için kullanır. 
Mesela; bir bebek tüm yuvarlak objeleri tanımlamak 
için ’manne’ diyordu. Bu, mandalina da olabilir, 
elma da olabilir, top da olabilirdi. Böyle durumlarda, 
o heceyle işareti de kullanırsa, mesajı daha net 
algılanır.

*Tehlikeli durumlarda işe yarayacak işaretler seçin; 
yardım, acıyor, sıcak, dur gibi...

*Hayal kırıklıklarını ve ağlama krizlerini önleyecek 
işaretler seçin. Daha, bitti, uyku gibi işaretler yemek 
ve uyku rutinlerinin düzene sokulması için faydalı 
olacaktır.

* Sıkça kullandığınız kelimelerin işaretlerini seçin. 
Bebeğiniz işaretlere alışınca, ilgisini çeken ama 
işaretini bilmediği şeylerin işaretini üretebilir. Böyle 

bir durumda, onun ürettiği işaretleri benimserseniz 
işiniz kolaylaşır.

İlk işaretler

* Öncelikle bebeğiniz için anlamlı olan süt, daha, 
mama gibi 3–5 tane işaret seçin. Bebeğiniz bu 
işaretleri kullanmaya başlayınca yeni işaretler 
ekleyebilirsiniz.

*İşaretleri tam o kelimeyi söylerken yapın. “Süt mü 
istiyorsun” derken ilgili işareti de yapın.

* İşaretini yaptığınız kelimeyi mümkün olduğu kadar 
tekrarlayın, vurgulayın, diğer kelimelere göre daha 
yüksek sesle söyleyin. “Süt ister misin? Tamam, sana 
süt vereceğim. Gidip süt getireyim. İşte al sana süt” 
gibi.

* Kelimeyi her söylediğinizde beraberinde işaretini de 
yapın, bebeğin çevresindekilerin de aynı kelime için 
aynı işareti yapmalarını sağlayın.

* İşaretleri kullanmayı hayatınızın bir parçası haline 
getirin. İşaretleri her fırsatta kullanın.
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Bebeğiniz işaretleri kullanmaya başladıktan 
sonra aklınızda tutmanız gerekenler

* Sabırlı olun. Bebeğiniz ilk işaretini kullanmaya 
başladıktan sonra bunu devam ettirmeyebilir. 
Bebeğinize işaretleri kullanması konusunda baskı 
yapmayın. Zamanı geldiğinde bu işaretleri devamlı ve 
tutarlı bir şekilde kullanmaya başlayacaktır.

* Pozitif reaksiyon gösterin. Bebeğiniz size bir 
işaret yaptığında işaretin ne olduğunu söyleyerek 
anladığınızı belli edin ve bebeğinizi başarısından 
dolayı kutlayın.

* Bebeğiniz tam sizin gösterdiğiniz gibi işaret 
yapmasa da onu düzeltmeye kalkmayın. 
Nasıl bebeğiniz ilk kelimelerini söylerken onu 
düzeltmemeniz gerekiyorsa, işaretlerinde de aynı 
yaklaşımı göstermeniz gerekir. Siz işareti gerektiği 
gibi yapmaya devam edin ama bebeğinizin yorumunu 
da kabul edin. Bebeğiniz işareti düzgün yapmaya 
doğru ilerlese de amacınız mükemmel işaret 
kullanması olmamalıdır. Amaç karşılıklı iletişim 
kurulabilmesi, mesajların birbirinize gidebilmesidir.

* İşaretleri öğretmek konusunda baskı uygulamayın. 
İşaret dilinin doğal olarak gelişmesine imkân tanıyın 
ve bunu bir eğlence haline getirin.

* Bebeğinizle iletişime başladığınızda hissedeceğiniz 
derin bağlantı duygusunun tadını çıkarın. İletişimin 
temel kurallarını bebeğinizle işaret dili ile anlaşırken 
de uygulayın. Göz teması kurup bebeğinizin yaptığınız 
işaretleri gördüğünden emin olun. Bebeğinize hem 
konuşurken, hem işaret dilini kullanırken, cevap 
vermek için fırsat tanıyın. Söylediğinizi anlaması 
ve cevap verebilmesi için zaman tanıyın. Bebekler 
gülümseyerek, ses çıkararak, dokunarak, el 
hareketleri ve işaretlerle cevap verirler.

Araştırmalara göre bebek işaret dilinin faydaları

Bebek işaret dilini kullanan bebekler, kullanmayanlara 
göre daha az ağlar, daha çabuk konuşur, daha yüksek 
IQ’ya sahip olur, daha çok sözcük bilir, kitaplara daha 
fazla ilgi duyar. Bu durum ilerideki okul başarılarını 
etkiler. İşaret dili ebeveyn ¬bebek bağını güçlendirir, 
özgüven sağlar, bebeğin sosyo-duygusal gelişimini 
destekler. Bebek ellerini daha kolay ve daha etkili 
kullanır. Anne çalışıyorsa, anneden ayrılma stresi 
azalır. 
 
Bebeğinizin işaretlerden konuşmaya kadar 
geçireceği aşamalar

1. Ellerinizi izlemeye başlar 
2. İşaretleri anladığını hissedersiniz 
3. İşaretleri taklit etmeye başlar 
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Mama / Yemek Daha çok Süt

4. Sorulduğu zaman işaretlerle cevap verir 
5. Kendiliğinden işaretleri kullanmaya başlar 
6. İşaretlerle birlikte sözcükleri de kullanmaya başlar.

7. Konuşarak, işaret kullanmadan iletişim kurar. 

0–3 yaş arası insan hayatındaki en hızlı gelişim 
dönemidir. Beyin, doğumda yüzde 25, 3 yaşında 
yüzde 90 gelişmiş durumdadır. İlk 3 yaşta yaşananlar 
bebeğin geleceğini, ilk 3 yaştaki ilişkiler, gelecekte 
insanlarla ilişkileri etkiler. 

Kaynaklar 

- Bebek İşaret Dili, Yasemin Yusufoff http://www.
bebekisaretdili.com.tr 

- Türk İşaret Dili sözlüğü http://turkisaretdili.ku.edu.
tr/tr/kelimelistesi/ sozluk.aspx?Char=b# 

- Amerikan İşaret Dili (ASL) sözlüğü http://www.
aslpro.com/cgi-bin/aslpro/aslpro.cgi http://
aslbrowser.commtechlab.msu.edu/ browser.htm 
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A. Nedim ATİLLA

Zeytine Güzelleme

Tin suresi şöyle başlar: “İncire zeytine/Sina dağına/Ve şu 

emin beldeye yemin olsun ki/Biz insanı en güzel biçimde 

yarattık.”

Yakındoğu uygarlıklarının oluşumunda iklim ve 

coğrafyanın yanı sıra yine aynı faktörlere bağlı olarak 

yetişen bitkiler önemli yer tutar. Bu bitkilerin belki ilk 

tarıma alınanları veya evcilleştirilenleri, buğday ve arpa 

gibi tahıllarsa da uygarlık yaratanları aslında zeytin, üzüm 

ve incirdir.

Üstüne yemin edilen zeytin, sadece Kuran’da değil, 

diğer kutsal kitaplarda da saygındır. Kadim kitabelerde, 

yaradılış ve kuruluş efsanelerinde hep vardır. Arkeolojik 

ve jeolojik buluntular zeytinin M.Ö. 6 bin yılından beri 

kullanıldığını gösteriyor. İnsanlık zeytini esas olarak 

yağını aydınlatmada kullanmak için evcilleştirmiş 

olmalıdır.

Denir ki, “Zeytin bütün ağaçların ilkidir.” Zeytini 

yücelten nedir? Besleyen, doyuran, sağaltan ve sağlığı 

çoğaltan özelliği elbette… İnsanlık, kullanarak öğrendi ki, 

zeytinyağı bir kalori kaynağı, E vitamini deposu, kalp-

damar sistemi, sindirim sistemi, kemik yapısı, beyin ve 

sinir dokuları üzerinde çok önemli fonksiyonlara sahip bir 

nimet.

Bugün ülkemizde ne yazık ki zeytinyağını yeterince 
kullanmıyoruz. 1800’lü yıllar Türkiye’sinde havayic-i 
zaruriye (zorunlu ihtiyaç maddesi) diye adlandırılan 
zeytinyağının İstanbul’da kişi başına tüketimi 6 litre 
civarlarında imiş. Geçmiş yıllarda yönetimlerimizce 
fidan dikimi ve arazi edinmelere yapılan destekler 
sonucu ağaç sayımız ve elde ettiğimiz zeytinyağı hızla 
artmıştır. Zeytinyağının gastronomik açıdan önemi 
özellikle üretici bölgelerde son derece yüksektir.

Anadolu’daki bütün zeytin çeşitleri birer ipektir. Ağacı 
kurallarına göre bakarsan ve meyveyi kurallarına göre 
hasat edersen iyi bir ipek kumaş elde edersin. İyi ve 
temiz bir işletmede uygun koşullarda yağı sıkarsan iyi 
bir ipek gömlek elde edersin. Aksi halde kötü bir ipek 
kumaş ve bundan da sadece ipek bulaşık bezi üretmiş 
olursun. Hedef mutlaka ipek gömlek, yani Naturel 
Sızma Zeytinyağı olmalıdır.
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Yard. Doç. Dr. Filiz AKSU
İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi 
Programı 

Gıda Alırken ve Saklarken
Dikkat Edilecekler

Güvenli Gıda Tüketimi

Gıda kanunlarında öngörülen temel ilke, tüketicinin 
sağlıklı ve nitelikli besinlerle yeterli ve dengeli 
beslenmesi, besin satın alırken aldatılmasının 
önlenmesidir. Ülkemizde gıdaların üretiminde sağlık ve 
Türk Gıda Kodeksine uygunluk kriterlerini Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı takip etmektedir.

Bakanlık tarafından resmi olarak yayınlanan Türk 
Gıda Kodeksi, Katkı Maddeleri yönetmelikleri, ilgili 
ürün tebliğleri ve pek çok yönetmelik gıdaların insan 
sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde üretilmesini 
sağlamaktadır. Gıda maddelerinin tüketiciye ulaşmasına 
kadar geçen süreçte yaşanabilecek en ufak bir hata 
üründe istenmeyen bozulmalara ve kayıplara sebebiyet 
vermektedir.

Son yıllarda gıda sektörünün hızla gelişimi ve pek çok 
alanda teknolojiyi yakalamasına rağmen tüketiciler 
gıdalarını satın alırken seçici olmalı ve kriterlerini 
oluşturmalıdır.

Tahıllı ve unlu mamullü gıdaların seçimi 

Beslenme açısından daha olumlu etkileri olan tam tahıllı 
undan yapılmış gıdaları, rüşeymli ve çavdarlı ekmekleri 
tercih etmekte yarar vardır. Ekmek ve unlu mamuller 

sektöründe rüşeym ve kepek tabakasının çıkarılması 
ürünün muhafaza sürecini arttırmaktadır. Ancak bu 
kısımlar beslenme açısından önemli besin öğelerini, 
mineral ve vitaminleri içermektedir.

Kepek içeriği yüksek olan ve rüşeymi ayrılmamış 
undan yapılan ekmek ve tahıllar küflenme ve 
acılaşmaya daha müsaittir. Bu tür gıdaların rutubetli 
ortamda muhafaza edilmemesine ve kısa süre 
tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Kuru baklagillerin seçimi

Küflenme, böceklenme, yabancı madde oranı, o 
yılın mahsulü olması, pişme kalitesi gibi kriterler 
yönünden kalite kontrolü yapılır. Açık ürün almaktan 
kaçınılmalıdır. Ambalajın içinde toz parçaları 
mevcutsa böceklenme ve pirinç bitinin göstergesi 
olabilir. Bakliyat 180C geçmeyen serin, güneş 
görmeyen bir alanda muhafaza edilmelidir.

Yağ seçimi

Sağlık açısından doymamış yağ asit içeriği yüksek 
yağlar tercih edilmeli ve güneş görmeyen kaplarda 
muhafaza edilmelidir. Pastörize edilmiş tereyağı 
ürünler kullanılmalı ve soğuk zincirde muhafaza 
edilmelidir.

Et ve et ürünleri seçimi

Veteriner hekim muayenesinden geçmiş damgalı 
et ve et ürünleri satın alınmalı, 40C’da muhafaza 
edilmelidir. Yağ içeriği yüksek olmayan etler tercih 
edilmeli, işlenmiş et ürünleri sınırlı tüketilmelidir.

Baharat seçimi

Baharat yoğun küf ve toprak kökenli pek çok 
mikroorganizmayı içerebilir. Açık baharat 
satın almaktan ve nemli ortamda saklamaktan 
kaçınılmalıdır. Ambalajlı ve bakanlıktan üretim izni 
almış baharat tercih edilmelidir.

Bal seçimi

Gerçek bal ancak gelişmiş laboratuvar analizleri ile 
anlaşılabilir. Bakanlıkça onaylı firmaların ürünleri 
tercih edilmelidir. Şekerlenmiş bal bozulmuş anlamına 
gelmez. Şekerli ballar arıların şeker şurubuyla 
beslenmesi ile, yapay ballar ise şeker şuruplarına 
aroma ve boya ilavesi ile elde edilen ürünlerdir. Bu 
durumun etiketlerinde mutlaka belirtilmesi gerekir. 
Hileli bal, doğal bala çeşitli şeker şurupları, su, 
nişasta vs. katılıp ürün miktarı arttırılarak elde edilen 
üründür.
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Süt ve süt ürünlerinin seçimi

Yoğurt satın alırken tazelik, ekşilik, mayalanma 
du¬rumu, kap temizliği, yabancı katkı durumuna 
bakılır.

Yoğurtlar ambalajından kaşık daldırarak 
alınmamalıdır. Bu şekilde serumunu bırakır. Yoğurdun 
yeşilimsi suyu B2 vitamini açısından zengindir, 
atılmamalıdır. Pastörize olmamış süt ve süt ürünleri 
Brucella gibi hayvan kökenli hastalıkların insanlara 
geçmesine sebep olabilir.

Su seçimi

Güvenilir kaynaklardan su alınmalıdır. 
Araştırmalarımızda pek çok damacana suyunun 
mikrobiyolojik kalitesinin iyi olmadığını tespit ettik. 
Tek kullanımlık ambalajlar içindeki kaynak suları 
tercih edilmelidir. Polietilen ve polikarbon ambalajlar 
çok fazla güneş ışığında ve sıcakta bırakılmamalıdır. 

***

Ambalajlı ürün satın almaya özen göstermelidir. 
Herhangi bir sebeple ezilmiş, delinmiş, yırtılmış, 
bozulmuş ambalajları almamalıdır. Ambalajı yeterince 
iyi olmayan ürünler her zaman için kontamine 

olma (bulaşma) riski taşırlar. Et ve dondurulmuş 
gıda alımını alışverişin sonuna bırakmalı, sulanmış 
et ve tavuk almamalıdır. Pirinç ve makarna gibi 
kuru gıdalarda, dibinde unlanma olan paketleri 
almamalıdır.

Etiket, gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya 
basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren ve gıda 
ile birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan 
tanıtım bildirimidir. Doğru düzenlenmesi ve bilinçli 
okunması halinde, gıda maddesi ile tüketici arasındaki 
en temel ve sağlıklı iletişim aracıdır. Etiketinde, 
tanıtımında veya reklamında beslenme veya sağlık 
beyanı yapılan gıdaların etiketinde beslenme 
yönünden bilgilendirme yapılması zorunludur. 
Diğer gıdalar için böyle bir zorunluluk yoktur. Gıda 
maddesinin enerji veya yağ değerlerinde en az yüzde 
25’lik azalmalar, etiket üzerinde “azaltılmış” veya 
eşdeğeri bir kelimeyle ifade edilebilmektedir.

Etiketlerdeki sağlık beyanları

Probiyotik ürünler, belirli sayıda canlı probiyotik 
mikroorganizma içeren yoğurt, kefir gibi ürünlerdir. 
Bu mikroorganizmalar bağırsağa aktif halde 
ulaşır ve bağırsak florasının dengesini olumlu 
etkiler. Prebiyotik ürünler, lif gibi bileşenleri 
içeren ürünlerdir. Bunlar bağırsakta sindirilemez 
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ve bağırsakların çalışmasına yardımcı olur. Gıda 
maddesinin bileşiminde tatlandırıcı varsa “içinde 
tatlandırıcı vardır” ifadesi, hem şeker hem tatlandırıcı 
varsa “içinde şeker ve tatlandırıcı vardır” ifadesi, 
yüzde 10 veya daha fazla şeker alkolü varsa “aşırı 
tüketimi laksatif etkiye neden olabilir” ifadesi, 
tatlandırıcı olarak aspartam varsa “fenil alanin içerir” 
ifadesi bulunmalıdır. Bu ibareler özellikle metabolik 
hastalıkları olan tüketiciler için önemlidir.

E-kodları ve gıda katkı maddeleri

E harfi “Europe (Avrupa)”nın kısaltmasıdır. E kodları 
(EC Code) her bir gıda katkı maddesi için Avrupa 
Birliği tarafından belirlenen kod numaralarıdır. 
Örneğin, E 300 C vitaminini simgeler. Bir katkı 
maddesinin E kodu taşıması, bu katkının güvenlik 
çalışmalarının tamamlandığını gösterir. ’Katkısız’ 
ibaresi, bir üründe Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve 
tebliğlerine göre kullanılmasına izin verildiği halde 
koruyucu, renklendirici, tatlandırıcı, vb. katkı maddesi 
ilave edilmeden üretilen ürünlerde bulunabilir. 
’Koruyucu katkı maddesi yoktur’ ibaresi katkı 
maddesinin olmadığı anlamına gelmez; koruyucu 
fonksiyonu olan katkıların kullanılmadığını gösterir.

Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesindeki sağlık 
önerileri

Geleneksel gıdalarımızdan tarhana, yoğurt ve unun 
karışımıyla mayalandırılarak yapıldığından, besleyici 
değeri yüksektir. Pişirirken içine pişmiş nohut, 
mercimek, havuç eklenmesi değerini daha da artırır. 
Tarhana güneşte kurutulursa, süt ve yoğurt aydınlık 
yerde bekletilirse vitamin B2, vitamin B6 ve folik asit 
değerleri azalır. Bu sebeple kuruturken direkt güneş 
ışığından kaçınılmalıdır. Yumurta, süt, yoğurt, peynir 
ve tahinle yapılan tatlıların besleyici değerleri, sadece 
un, yağ, şeker kullanılarak yapılanlardan üstündür.

Gıdaları şekerle tatlandırmak yerine pekmez 
kullanılması besleyici değerini daha da arttırır. Sütlü 
tatlı yaparken şeker önceden konmalıdır. Yüksek 
sıcaklıkta pişirilirse protein değeri azalır. Tatlı, kek 
vb. gıdalara bal ekleyerek pişirmekten kaçınılmalıdır. 
Yumurta çiğ tüketilmemelidir; çiğ yumurtadaki 
Salmonella riski göz önünde bulundurulmalıdır. 
Yumurtayı 10 dakika üzerinde kaynatmaktan 
kaçınmalıdır; uzun süre pişirilen yumurtalarda besin 
değeri kaybı meydana gelir. Sebzeler doğrandıktan 
sonra bekletilirse ve haşlama, pişme suları atılırsa, 
vitamin ve mineralleri azalır.

Marul, ıspanak, dereotu ve maydanoz gibi sebzeler 
doğranarak suda bekletilmemelidir. Meyveler 
kesildikten ya da suyu sıkıldıktan sonra bekletilirse 
veya sıkılmış meyve suları buzdolabında bekletilirse 

C vitamin değeri azalır. Kapakları ve ambalajı bombaj 
yapmış, ezilmiş konserve ambalajları satın almaktan 
kaçınmalıdır. Peynir altı suyundan yapılan ve sütteki 
serum proteinleri (laktoalbümin ve laktoglobulin) 
açısından çok zengin olan lor peynirinin pastörize 
olmasına dikkat edilmelidir. 

Dondurulmuş besinleri satın alırken ambalajı altında 
ve içinde buz kristalleri olmamasına dikkat edilmeli, 
orijinal paketlerinde -18°C’de satın alınmalı, evde 
de -180C de muhafaza edilmelidir. Dondurulmuş 
sebzeler çözdürülmeden pişirilebilir; et, balık vb 
gibi gıdalar ise +40C’de (buzdolabının alt raflarında) 
çözdürülmelidir. Çözdürülmüş bir gıda kesinlikle bir 
daha dondurulmamalıdır.

Dondurma tüketimi

Dondurma; protein, karbonhidrat ve yağın yanı 
sıra A, B, C, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, 
magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi 
mineralleri içerir. Besin değeri yüksektir. Dondurma 
ve buzlu gıdalar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksine uygun 
katkı maddelerini içermeli; üretimi, muhafazası ve 
satışı Dondurma Tebliği ve Yenilebilir Buzlu Ürünler 
Tebliği’ne uygun hijyenik koşullarda olmalıdır. Açık 
dondurmalarda satışı yapan kişinin elleri ve kullandığı 

ekipmanlar risk kaynağıdır. Güvenilir olmayan 
yerler¬den, sokak satıcılarından dondurma satın 
alınmamalıdır.

Besin zehirlenmelerinde korunma yolları

Besin zehirlenmesi, herhangi bir yiyecek ya da 
içeceğin tüketimi sonucu meydana gelen enfeksiyon 
veya zehirlenme durumuna verilen genel isimdir. 
Pek çok sebebi olmakla birlikte büyük çoğunluğu 
mikrobiyal etkenlerle oluşur. Çoğunlukla hafif 
seyreder, ancak bağışıklığı düşük olanlar, bebekler, 
çocuklar ve yaşlılarda daha ağır seyredebilir. 
Genellikle mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, karında 
kramplar, ishal ile seyreder. Besin zehirlenmeleri 30 
dakika ile 72 saat arasında genellikle ani başlar. Yaz 
aylarında besin zehirlenmesi riski artış gösterir.

Açıkta satılan gıdaların tüketimi

Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan 
yiyeceklerin tüketiminden kaçınmalıdır. Yüksek risk 
grubunda olan yaş pasta, etli çiğ köfte, yeşil salatalar, 
açıkta satılan pilav, midye vb gıdalar, ambalajsız 
ayran, limonata vb içecekler, açık dondurma gibi 
ürünleri tüketmemelidir.
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Gıdaların hazırlanmasında ve pişirilmesinde 
dikkat edilecek noktalar

Çiğ besinler ile pişmiş yiyecekler birbirine 
temas etmeyecek şekilde üzerleri kapalı olarak 
muhafaza edilmelidir. Kesme tahtaları, ahşap 
mutfak malzemeleri, temizlik bezleri, tutaçlar, 
süngerler kon¬taminasyon açısından yüksek risk 
taşırlar, zira mikropların bir yerden başka bir 
yere taşınması için en iyi araçlardır. Her kullanım 
sonrası bezler dezenfekte edilmeli, ıslak ve sıkılı 
halde bırakılmamalıdır. Bu tür malzemeler sık sık 
değiştirilmeli, mikrofiber olanları kullanılmalıdır. 
Sebzeler ve meyveler 5 dakika kadar sirkeli suda 
ya da (ticari işletmelerde) klorlu suda bekletilerek 
dezenfekte edilmelidir. Sebze ve meyve temizliğinde 
kesinlikle deterjan gibi kimyasal maddeler 
kullanılmamalıdır. Özellikle marul, maydanoz, 
dereotu, semizotu, çilek, üzüm, kavun ve karpuzun 
dezenfeksiyonu yapılmalı, yıkanmadan kesilip 
tüketilmemelidir. Kavun dış yüzeyinin pütürlü olması 
ve biyofilm tabakası oluşturması bakımından risk 
teşkil eder. Kavun kökenli Listeria zehirlenmelerine 
sıklıkla rastlanmaktadır. Listeria buzdolabı 
sıcaklığında üreme gösterebilen önemli bir patojen 
mikroorganizma olduğu için dikkatli olunmalıdır.

Kırmızı et, tavuk, balık, süt ve ürünleri gibi kolay 

bozulabilen riskli besinler uygun süre ve sıcaklıklarda 
pişirilmeli, pişmiş yemekler oda sıcaklığında 2 saatten 
fazla bekletilmemelidir. Bir gıdanın pişmiş olarak 
kabul edilebilmesi için merkezi sıcaklığının 72oC’de 10 
dakika ısıl işlem görmesi gerekir.

Pişirdikten sonra hemen tüketilmeyecek yemekler, 
hızla soğutularak yeniden servis edilene kadar 
buzdolabında saklanmalıdır. Besinleri hazırlama, 
pişirme, servis etme sürecinde hijyen kurallarına 
uyulmalı, eller yemek hazırlamadan önce iyice 
yıkanmalı, tuvalet sonrası el temizliğine özen 
gösterilmelidir. Özellikle çiğ et, yumurta ve kümes 
hayvanları gibi besinleri hazırladıktan sonra eller 
iyice yıkanmalı, bu tür riskli besinlerle, pişirilmeden 
tüketilecek sebze ve meyveleri hazırlarken ayrı 
doğrama tahtası ve bıçaklar kullanılmalıdır.

Besinleri hazırlarken kullanılan araç gereçler her 
kullanımdan sonra (yüzeyler deterjanlı sıcak su ile) 
yıkanıp iyice durulanmalıdır. 

Kaynaklar
- Ünlütürk, A., Turantaş, F.(1999). Gıda Mikrobiyolojisi,  
 Mengi Tan Basımevi, İzmir.
- Altuğ, T.(2006).Gıda Katkı Maddeleri, Meta Basım   
 Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.
- Demirci, M.(2007). Beslenme, Onur Grafik, İstanbul. 
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Çocukları Tehdit Eden
Zehirler

Zehir, vücuda ağız, deri, mukoza, göz, solunum, 
enjeksiyon gibi herhangi bir yolla alındığında 
organizmaya zarar veren ve yaşamı tehdit eden bir 
maddedir. Bir maddenin zararlılık derecesini belirleyen 
faktörler; bileşiğin dozu, vücuda giriş yolu ve etki 
mekanizmasıdır.

Toksikoloji biliminin öncülerinden Paracelsus’un 500 
yıl kadar önce söylediği ünlü söz bugün de önemini 
korumaktadır: “Her şey zehirdir ve hiçbir şey zehirsiz 
değildir; bazı şeylerin zehirli olup olamaması dozuna 
bağlıdır.” İlacı doğru kullanırsanız iyileşirsiniz, yanlış 
kullanırsanız ya etkisiz kalır, ya da daha kötüsü 
zehirlenirsiniz.

İstatistiklere baktığımızda zehirlenmelerin yarısının 0–18 
yaş grubunda olduğunu görüyoruz. İlaç zehirlenmeleri 
tüm yaş gruplarında ve cinsiyetlerde ilk sırayı almaktadır. 
Bununla beraber küçük yaş gruplarında erkekler ve 
temizlik maddeleri biraz daha yüksek iken, ergenlik 
döneminde kızlar ve kasıtlı zehirlenmeler (intihar gibi) 
ağırlık kazanmaktadır.

İlaçlar

Bunların başında oldukça rahat ulaşılabilen ağrı kesiciler 
gelmektedir.

Parasetamol: Ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Tek 

seferde yüksek doz alımlarda ya da tedavi dozunun 
bir miktar üzerindeki dozlarda kullanımı zehirlenme 
tablosunu oluşturabilir. Panzehir olarak, balgam 
sökücü özellik taşıyan N-asetil sistein etken maddeli 
ilaçlar kullanılır. Zehirlenmesinde karaciğer nakline 
kadar varan karaciğer yetmezliği görülebilmekle 
birlikte güvenli kabul edilir. Paracelsus’un ifade ettiği 
durum için iyi bir örnektir.

Aspirin: Ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Hafif 
zehirlenmelerde hızlı soluma, kulak çınlaması, karın 
ağrısı gibi belirtilere neden olurken ciddi durumlarda 
vücut dengelerinde bozukluk, ateş, nöbet, koma ve 
ölüm görülebilir. Özel bir antidotu yoktur, destek 
tedavi önemlidir.

Diğer ilaçlar: Tansiyon, şeker, kalp, kanser, astım, 
depresyon vb. hastalıklarda kullanılan ilaçlarda 
hayatı tehdit edici zehirlenmeler oluşabilir. Önemli 
bir kısmı, zehirlenme durumunda etkisini abartılı 
şekilde gösterir (örneğin tansiyon ilacı zehirlenme 
durumunda aşırı tansiyon düşüklüğü yapar) ve kalpte 
ritim bozukluğu, bilinç kapanması, nöbet oluşturabilir. 
Bir kısmının bu etkileri 1–2 tablet gibi çok düşük 
dozlarda da ortaya çıkar.

Düşük dozda ölümcül olabilen ilaçlar: Bunlar 
ailelerin çok dikkatli kullanması gereken ilaçlardır. 
Her ne kadar çocuklarda 1–2 tablet/kapsül ile 

zehirlenme oluştursalar da, yetişkinlerde intihar 
amaçlı yüksek doz alımları ciddi problemlere neden 
olabilir. Örnekleri ve kullanıldığı hastalıklar şunlardır:

•	Sulfonilüre	(şeker)	

•	Antihistaminikler	(alerji)	

•	ß-Adrenerjik	blokerler	(uzamış	salınımlı)	(tansiyon)	

•	Kalsiyum	kanal	blokerleri	(uzamış	salınımlı)	 	

 (tansiyon) 

•	Klonidin	(tansiyon)	

•	Kamfor	(mentole	benzeyen	ağır	kokulu	merhemlerin		

 içeriği) 

•	Difenoksilat-atropine	(ishal)	

•	Metanol/etilen	glikol	(kaçak	rakı/antifirizlerin	içeriği)	

•	Metilsalisilat	(bazı	romatizma	krem	ve	yakılarının			

 içeriği) 

•	Monoamin	oksidaz	inhibitörleri	(depresyon)	

•	Trisiklik	antidepresanlar	(depresyon)	

•	Fenotiazinler	(şizofreni)	

•	Opioidler	(methadone,	kodein	(bazı	öksürük		 	

 şuruplarının içeriği), (oxycodone) 

•	Teofilin	(astım)	

•	Kinin/klorokin	(sıtma)	

•	Kolşisin	(Ailevi	Akdeniz	Ateşi)
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Çeşitli kimyasallar

Petrol türevi maddeler (tiner, benzin gibi) ağız 

yolu ile alındığında kimyasal yapı itibarıyla çok 

kolay bir şekilde akciğerlere kaçıp burada hasar 

oluşturabilirler. Yüksek miktarlı alımlar uyku hali 

yapabilir.

Yapıştırıcıların bir kısmı petrol türevi iken, süper 

yapıştırıcılar siyanoakrilat adı verilen bir madde 

içerirler. Sistemik zehirlenme oluşturmaları düşük 

bir ihtimaldir; daha çok deri yapışmaları sorun 

oluşturmaktadır. Okullarda kullanılan ve genellikle 

küçük sarı tüplerde bulunan yapıştırıcıların ise 

zehirlenmeye neden olması beklenmez.

Birkaç yudum alınan alkol (etil alkol) çocukta karın 

ağrısı ve nadiren kan şekeri düşüklüğü oluşturabilir. 

Ancak ispirto gibi metil alkol (kaçak rakı) içeren 

sıvıların alınması ölümcül tablolara yol açabilir. Bazı 

“cam-sil”lerin içeriğinde de metil alkol bulunmaktadır.

Binlerce kimyasal madde olduğunu, zehirlenme 

belirtilerinin de bir o kadar çeşitli olabileceğini 

unutmamak lazım.

Temizlik maddeleri

Asit (tuz ruhu, kireç çözücü vb.) ve baz (=alkali) 
(çamaşır suyu, yağ çöz, bazı leke çıkarıcılar vb.) 
olmalarına göre klinik tablonun ciddiyeti değişir. Asit 
yanıkları genellikle daha yüzeysel olmakla birlikte 
durumun ciddiyeti etken maddenin yoğunluğu ile 
ilişkilidir. Açıkta satılan ya da profesyonel kullanıma 
sunulan temizlik maddelerinin yoğunluklarının yüksek 
olması tehlikeyi büyütmektedir.

Oksijen esaslı temizleyicilerde yoğun bir maruz kalım 
varsa yanıklar olabilmektedir.

Bileşimi non-iyonik/anyonik aktif maddelerden 
ibaret olan temizlik maddeleri ciddi zehirlenme 
beklemediğimiz maddelerdir. Ancak bunlar çamaşır 
suyu vb. katkılarla güçlendirildiğinde risk artmaktadır. 

Daha iyi temizlik amacıyla tuz ruhu ve çamaşır suyu 
karıştırıldığında oldukça zehirli olan klorin gazı ortaya 
çıkar ve akciğerlerde hasarlanma oluşturabilir.

Ev kullanımı için uygun olan temizlik maddeleri 
nadiren ciddi problemler oluştururken, hastanelerde 
kullanılanlar gibi profesyonel temizlik malzemeleri 
daha ciddi problemler oluşturur, çünkü daha yoğun 
etken madde içerirler.

Tarım ilaçları / Fare zehirleri 

Tarım ilacı zehirlenmelerinde çoğunlukla aşırı 
terleme, göz bebeklerinde küçülme, bilinç kapanması, 
nöbet gibi durumlar oluşabilir.

Fare zehirleri -içeriğine göre değişmekle birlikte 
çoğunlukla pıhtılaşmayı bozup kanama nedeni olurlar. 
Çocuklarda yanlışlıkla düşük miktarlı alım olumsuz 
etki yaratmaz. Kanamalar genellikle 1 hafta içinde 
ortaya çıkar. Kanama gelişmesi durumunda K vitamini 
yapılır.

Isırma-sokma etkenleri

Yılan, akrep, örümcek, deniz canlıları gibi etkenler 
özellikle düşkünlerde, çocuklarda ve yaşlılarda ciddi 
problemler oluşturabilir. Bu kişiler zehirli olmayan 
durumlarda bile en az 24 saat gözlemde tutulmalıdır. 
Panzehir kullanımı belli kurallara bağlıdır. Her yılan 
ısırmasına yılan panzehiri uygulanmaz. Turnike, 
kesip emme-tükürme, aşırı soğuk uygulama gibi 
işlemlerin faydası kanıtlanmamıştır; yapılmaması 
gerekir. Trakonya (çarpan) balığı gibi bazı deniz 
canlılarının sokmasında 40-45oC ısı uygulaması fayda 
vermektedir.

Bitkiler ve bitkisel ürünler

Üretim kalitesi, katkı maddeleri, içlerine konan hileli 
maddeler, doz ayarlamasının olamaması, etkilerine 

yönelik yeterli klinik araştırma yapılmaması, ilaç 
etkileşimlerinin ortaya konmamış olması bitkilerin ve 
bitkisel ürünlerin önemli problemleridir.

Mantarlar

Amanita falloides (evcik kıran, köy göçüren) 
gibi toplama mantarlar çok ciddi zehirlenmeler 
oluşturabilmektedir. Kısa sürede yan etki 
göstermeyen mantarların bir kısmı uzun dönemde 
böbrek yetmezliği gibi etkilere sahip olabilir.

Zehirleme riski düşük maddeler

Oyun kalemleri, tebeşir, kil, kuru buz, bazı kremler, 
nem alıcılar, sıvı/katı sabunlar çocuklar için zehirsiz 
kabul edilen maddelerdir. Doğum kontrol hapları, 
gaz giderici ilaçlar, bazı antibiyotikler tek ve düşük 
doz alımlarda zehirsiz kabul edilir. Penisilinin neden 
olduğu alerji, zehirlenme kliniğinden farklı bir 
durumdur.

Önlemler

•	Orijinal	ambalaj	kullanın.	
•	Kilitli	dolaplar	kullanın.	
•	Kimyasalları	çocuklarınıza	göstermeden	kullanın,			
 taklit edebilirler.
•	Yiyecek	sakladığınız	yerde	kesinlikle	kimyasal
 madde saklamayın. Buzdolabınıza pet şişede tiner   
 koymayın. 
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•	Potansiyel	zehirli	bir	madde	ile	uğraşırken
 dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin Kapı
 ya da telefon çalarsa açmayın; gerekirse TV ve
 radyoyu kapayın. “Tam ilacımı içiyordum kapı
 çaldı, döndüğümde çocuğum ilacımı içmiş” cümlesi
 annelerin çok sık söylediği bir cümledir. 
•	Çocuğunuzu	bilgilendirin.	Çilek	kokulu	ve	güzel	renkli	
 sıvının yer temizleyici olduğunu bilsin. 
•	Kullanım	kılavuzlarını	okuyun	(ilaç/kimyasal	fark		 	
 etmez). 
•	Son	kullanma	tarihlerine	dikkat	edin.	

Zehirlenme durumunda ne yapmalı? 

Acil durumda erken ve doğru müdahale hayat 
kurtarır.
•	Panik	yapmayın.	
•	Mümkünse	çocuğunuzun	zehir	ile	temasını	kesin.		
 Ağzındaki tabletleri çıkarın, gaz zehirlenmesi varsa  
 temiz havaya çıkın, cilt teması varsa yıkayın. 
•	Ardından	çocuğunuzun	genel	durumunu	kontrol		 	
 edin ve solunum durması, kalp durması ya da bilinç  
 kapanması gibi ölümcül bir durum varsa 112’yi arayıp  
 acil ambulans isteyin. 
•	Sonra,	maruz	kalınan	maddeyi	ve	miktarını		 	
 belirleyin. 
•	Kendi	başınıza	kusturma	kararını	vermeyin.	Eğer		 	
 çocuk kendiliğinden kusarsa, kusmuğun akciğerlere  
 kaçmamasına dikkat edin. 
•	Daha	sonra	yanınıza	kâğıt	kalem	alarak	zehir		 	
 danışma merkezlerinden birini arayın. 

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)
(24 saat): 114 

Dokuz Eylül Üniversitesi İlaç ve Zehir Danışma 
Merkezi: 0232 412 39 39

Uludağ Zehir Danışma Merkezi: 0224 442 82 93 

Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Merkezi: 0312 311 89 40, 
0312 305 21 33, 0312 305 21 34

Zehir danışma merkezi sizden şu sorulara ya da 
benzerlerine cevap isteyecektir:

•	Kaç	yaşında,	kaç	kilo?	
•	Bilinen	bir	sağlık	problemi	var	mı?	
•	Hangi	maddeye/maddelere	maruz	kaldı?	
•	En	kötü	ihtimalle	ne	miktarda/sürede/yoğunlukta			
 maddeden etkilendi? Ambalajda kaç tablet eksik? 
•	Ne	kadar	süre	geçti?	
•	Şu	anda	durumu	nasıl?	
•	Kustu	ise	kaç	kere?

Bu ve buna benzer sorulara ne kadar net cevap 
verebilirseniz o kadar net yardım alabilirsiniz. 
Bunların sonunda size hastaneye gitmeniz ya da 
gitmemeniz şeklinde bir öneri sunulacaktır.



76 77

SEMİNERLER

Alev ÖZDERİCİ

Çiğ Gıda Tüketimi

Bitkisel gıdaları besin değerlerine zarar veren herhangi 
bir işleme maruz bırakmadan, içerdikleri besinler canlı 
kalacak biçimde tüketmenin birçok faydası vardır.

Sebze ve meyveler doğal hallerinde canlı ve besin değeri 
yüksek özsularla doludur. Gıdaları pişirdiğimizde ilk 
kaybedilen özsularıdır. Oysa vücudumuzun yüzde 60-
75’lik bölümünü oluşturan su, canlı özsularına ihtiyaç 
duyar.

Gıdaları pişirmek, parçalama, hazmetme ve emilim 
işlemini zorlaştırır.

Gıdalar pişirilirken oksijenlerini kaybeder, vücudumuz 
antioksidanlardan mahrum kalır ve hücrelerimizi tehdit 
eden serbest radikaller oluşur. Vücudun sağlıklı kalması, 
parlayan bir cilde, gözlere, saç ve tırnaklara sahip 
olabilmesi için antioksidanlar şarttır.

45 derecenin üzerinde pişirilen gıdalarda, enzimlerin 
yüzde 100’ü, vitaminlerin yaklaşık yüzde 85’i ve proteinin 
yaklaşık yüzde 50’si pişirme sırasında yok olmaktadır.

Vücudumuzun her işlevi için enzimlere ihtiyaç vardır. 
Yaşlanmanın en önemli göstergelerinden biri azalan 
enzim miktarlarıdır. Hücre bölünmesinin yavaşlaması, 
bağışıklık sistemini, beyin fonksiyonlarını ve enerji 
seviyesini olumsuz etkiler. Vücut enzim ihtiyacını 
besinlerle takviye etmeye çalışır.

Pişmiş yağlar vücutta depolanabilirken, canlı yağlar 
normal şartlar altında kolaylıkla vücuttan atılabilir.

Obezite, yüksek kolestrol, kalp-damar, yüksek 
tansiyon, kanser, böbrek yetmezliği hastalarının 
ağırlıklı olarak pişmiş yağ tükettikleri gözlenmiştir.

Yağları pişirmek içlerindeki lipaz enzimini yok ettiği 
için, vücudumuzda yeterli enzim üretimi veya rezervi 
yoksa kilo almak kaçınılmaz olur. Çünkü lipaz enzimi 
olmadan vücudumuz yağları sindiremez. Lipaz 
enziminin aktif olması için, fındık, fıstık gibi yemişlerin 
kavrulmamış, çiğ tüketilmesi önemlidir.

Avokado, zeytin, Hindistan cevizi, kalın kabuklu 
fındık, ceviz gibi yemişler ve çekirdeklerin içerdiği 
ham -pişmemiş yağlar- sağlıklı beslenmenin temel 
unsurlarındandır. Bu yağlar değişik antioksidanlar 
içerdikleri gibi, kemiklere, eklemlere ve sinirlere 
destek olmaktadır.

Pişirme sırasındaki ısıl işlem canlı gıdaları asidik bir 
yapıya dönüştürür. Asidik bir vücut akut ve kronik 
hastalıkların ortaya çıkması açısından uygun bir 
zemine sahiptir. Hâlbuki bitkisel canlı gıdaların 
çoğu orijinal hallerinde bazik yapılıdır ve vücudun 
asiditesini düşürmeye yardımcı olarak ideal pH 
7,365 ortamında tutulmasını sağlar, hastalıkların 
gelişebileceği ortamların oluşmasını engeller.

Bütün canlı gıdalar filizlendirilerek yetiştirilebilir, 
yani hepsi hayat doludur. ‘Doğal ve tam’ gıdalarla 
beslenenlerin kilo alma ihtimali çok düşüktür. Bu 
kişilerin yaşlanması yavaş olur. Beden ve zihin 
performansları yüksek kalır.

Canlı gıdalarla beslenenler yapay katkı maddelerinin 
muhtemel zararlarından uzak kalır.

Canlı gıdalarla beslenmenin fiziksel, zihinsel, duygusal 
ve ruhsal olumlu etkisi 2 hafta ile 2 ay arasında 
kendini gösterir. 
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Ziraat Yük. Müh. Füsun TEZCAN
Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
(Emekli)

Böcekler için
Çevre Dostu Öneriler

Canlılar içinde en büyük grubu oluşturan böceklerin 
birkaç yüz türü tarım ve insan sağlığı açısından ekonomik 
zarar oluşturmaktadır. Özellikle 1950’lerden bu yana 
sentetik kimyasal zehirlerin yaygın olarak kullanılması 
çok önemli çevre ve sağlık sorunlarına yol açmıştır. 
Son yıllarda bu açmazdan kurtulmanın yolları üzerinde 
önemle durulmaktadır.

Bahçe ve evlerimizde zararlı olan başlıca böceklerin ana 
grupları şunlardır:

•	Yaprak	bitleri	
•	Yaprak	pireleri	
•	Beyazsinekler	
•	Kabuklu	bitler	ve	Koşniller	
•	Yeşil	kurt	
•	Danaburnu	
•	Bozkurtlar	
•	Manas	
•	Teke	böcekleri	
•	Hamamböcekleri

Çoğunlukla gruplar halinde bulunan Yaprakbitleri, 
Yaprak pireleri, Beyazsinekler, Kabuklu bitler ve Koşniller 
bitkileri sokup emerek; Yeşil kurt, Danaburnu, Bozkurtlar, 
Manaslar ve Teke böcekleri ise bitkilerin çeşitli kısımlarını 
ısırıp çiğneyerek önemli zarar oluşturur. Hamamböcekleri 
de çoğunlukla yaşam alanlarımızda karşımıza çıkar.

Böceklerle savaş yerine bütüncül bir yaklaşım 
amaçlanmalıdır. Uygulanabilecek çevre dostu 
yöntemler zararlı etmene göre değişmekle birlikte 
genel olarak kuvvetli ve sağlam bitki yetiştirmek, 
ekim-dikim ve hasat zamanını ayarlamak, nöbetleşe 
bitki yetiştirmek, yetiştirme ortamını bitki 
artıklarından ve yabancı otlardan arındırmak gibi 
kültürel önlemler ilk sırada yer alır. Bazı böceklerin 
renk, ışık, besin ve eşeysel kokulara yönelimlerinden 
yararlanılarak geliştirilen çeşitli tuzak sistemleri 
de izleme ya da kitlesel yakalama amacıyla 
kullanılmaktadır.

Kültür bitkilerindeki zararlıların üzerinde yaşayan 
ve onlarla beslenme ilişkisi olan yararlı canlılar, 
predatörler (avcılar), parazitoitler (asalaklar) 
ve patojenler (hastalık etmenleri) olarak 
gruplandırılmaktadır. Başlıcaları arasında yedi noktalı 
gelinböceği, küçük gelinböcekleri, parlak siyah 
gelinböcekleri, minik korsan tahtakuruları, zürafa 
görünüşlü tahtakuruları, avcı tahtakuruları, altı 
benekli avcı trips, altın gözlü böcek, arı benzeri avcı 
sinekler, avcı akarlar, örümcekler, birçok asalak arı ve 
sinek türü böceklerle, böcekleri hastalandıran bakteri, 
virüs ve fungus gibi etmenler sayılabilir.

Öncelikle bu yararlı canlıların korunması, 
etkinliklerinin ve yoğunluklarının arttırılması 
amaçlanır.

•	Yararlı	böceklerin	erginleri	genellikle	polen,	nektar,		
 balözü veya tatlımsı maddelerle beslenir. Bunun için
 bahçelerde ayçiçeği, papatya, kadife çiçeği gibi   
 çiçekli bitkilerin bulundurulması önerilir. 
•	Çiçeklerin	azaldığı	dönemde	yararlı	böceklerin		 	
 beslenmesi için bitkilere şekerli su püskürtülebilir. 
•	Yararlı	böcekler	aşırı	sıcak	ve	soğuklardan	korunmak	
 için bitkilerin yarık ve çatlaklarını, kabuk altlarını   
 ve korunaklı yerleri seçer. Bunun için bahçelerin   
 etrafında rüzgâr kıran bitkiler ve çit bitkileri   
 yetiştirilmesi gerekir. 
•	Yararlıların	kış	soğuklarından	korunması	için
 sonbaharda ağaç ve çalıların gövdesine kenevir
 çuval  veya oluklu mukavva sarılmalı ve kışı   
 geçirmeleri sağlanmalıdır. 
•	Bitkilerin	üzerinde	veya	çevresinde	bulunan
 karıncalar yararlı böcekleri uzaklaştırır. Bu nedenle
 ev yapımı ilaçlar kullanılarak etkisiz duruma
 getirilmeleri önerilir. 
•	Tozlu	yol	kenarlarındaki	bitkiler	üzerine	yapışan
 tozların yıkanarak arındırılması etkili olur. 
•	Zararlıların	yönetiminde	ilaç	uygulamasına	karar
 verildiyse, öncelikle yararlılara olumsuz etkisi
 olmayan ev yapımı ilaçlar seçilmelidir. 
•	Kaplama	ilaçlama	yapmak	yerine,	sadece	zararlının
 bulunduğu yer seçilmeli, nokta ilaçlama veya şerit   
 ilaçlama yapılmalıdır. 
•	Uygun	durumlarda	mısır,	susam,	yonca,	ayçiçeği	gibi		
 çekici bitkilerin bahçelerde bulundurulması önerilir. 
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•	Çiçekli	bitkilerin	tozlaşmasında	çok	etkili	olan		 	
 balarıları, Bombus arıları gibi tozlayıcı böcekler 
 korunmalıdır. Özellikle meyve ve sebze bahçelerinde  
 verimi arttırmak için balarısı kovanlarının 
 bulundurulması önerilir.

Bu önlemlerin yanı sıra, ekonomik ve ekolojik 
bir çözüm olan sarımsak-acı biber karışımı, 
soğan¬sarımsak-acı biber karışımı, soğan-acı biber 
karışımı, nane-soğan-acı biber karışımı, acı kırmızı 
biber, ısırgan otu, Arap sabunu-alkol karışımı gibi ev 
yapımı ilaçlardan da yararlanılabilir.

Çeşitli bitkilerdeki deneme sonuçları ve yan 
etkiler hakkında yeterli veri olmaması nedeniyle, 
doğal yollarla elde edilse de, ev yapımı ilaçların 
kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar olduğu 
unutulmamalıdır.

•	Ev	yapımı	ilaçlar	bitkinin	küçük	bir	kısmına		 	
 uygulanır. 24 saat beklendikten sonra herhangi bir 
 yan etki görülmüyorsa diğer bitkiler de ilaçlanır. 
•	Organik	ilaçların	doğada	çabuk	ayrışması	dolayısıyla		
 uygulamaların tekrarlanması gerekebilir. 
•	Bitkilerde	birden	fazla	zararlı	varsa,	öncelikle		 	
 zararlıların hepsine veya birkaçına etkili olan ortak  
 kullanılabilecek ilaçlar seçilmelidir. 
•	İlaçların	çoğu	değme	etkili	olduğu	için	zararlılara		 	
 değmesi gerekir. 

•	Zararlıların	çoğu	yaprak	altında	bulunduğu	için		 	
 yaprak altının iyi ilaçlanması gerekir. 
•	İlacı	hedefine	ulaştırabilecek	en	uygun	ilaçlama	aleti		
 kullanılmalıdır. 
•	Bazı	zararlı	böcek	ve	akarlar	yetiştirme	alanının		 	
 bir bölgesinde görülür. Bu durumda sadece o bölge  
 ilaçlanmalıdır. 
•	Yağmurlu	ve	rüzgârlı	havalarda	uygulama			 	
 yapılmamalıdır.

Doğayı daha fazla kirletmemek ve canlılar arasındaki 
dengeleri daha fazla bozmamak için, çevre dostu 
önerileri dikkate almak ve uygulamak büyük önem 
taşımaktadır.

Kaynak

- Tezcan F. 2012. Börtü Böcek İçin Doğa Dostu 
Öneriler ve Ev Yapımı İlaçlar. 3. Baskı, İzmir, 160 s. 
(bortu.bocek2011@gmail.com). 
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Biyokimya AD

Dermokozmetikte
Kullanılan Bitkiler 

Kozmetik, Yunanca “süslemekte usta” anlamına gelen 
kosmetikos sözcüğünden türetilmiştir. Dermatoloji ise 
cilt hastalıkları ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır, kısaca 
’cilt bilimi’ de diyebiliriz. Dermokozmetikler deri, tırnak, 
saç gibi organların görünüşünü düzeltmek, korumak veya 
iyi bir durumda tutmak amacıyla kullanılan preparatlar ve 
tedavi biçimleridir.

Deri organizmayı dış etkenlerden koruyan bir bariyer 
olmasının yanı sıra ısı düzenlemesinde ve duyuların 
algılanmasında rol oynayan estetik yönden önemli bir 
organdır. Derinin yapısına baktığımızda en üst tabakayı 
oluşturan stratum korneumun yaklaşık yüzde 0–13’ ünü 
su oluşturur. Bu tabakada sürekli ‘transepidermal (deri 
yoluyla) su kaybı’ (TESK) vardır.

En basit yolla, yani deriden buharlaşma ile kaybedilen 
su alt epidermal ve dermal tabakalardan desteklenir. Su 
içeriğinin azalması deride kuruluk, çatlama ve kaşıntıya 
yol açmaktadır.

Cilt kuruluğu birbiriyle örtüşen üç nedene bağlıdır:

1) Stratum korneumun su içeriğinin azalması (TESK)
2) Epidermal yenilenmenin artması: Aktinik veya kimyasal 
bir hasar sonrasında oluşan inflamatuvar süreç (iltihabi 
olay) ile sekonder epidermal yenilenme süreci hızlanır. 
Keratinositler yeterince değişime uğramazlar ve lipid (cilt 
sağlığı için gerekli yağ) üretimini gerçekleştiremezler. 
Sonuçta koruyucu bariyer oluşumu engellenir. 

3) Bariyer harabiyeti: Genellikle sık banyo veya fazla 
miktarda sabun, deterjan kullanımıyla ortaya çıkar.

Cildin nemlendirilmesinde dört temel yöntem 
vardır:

1. TESK geciktiren örtücü yağlar 
2. Atmosferden nem çeken hümektanlar 
3. Bariyer görevi yapan hidrofilik maddeler 
4. Güneşten koruyucular. Nemlendiricilerin esas 
görevi stratum korneum dediğimiz boynuzsu 
tabakanın rehidrasyonunu (su tutulmasını) 
sağlamaktır.

Kuru cilt için test edilmiş nemlendirici özelliği 
olan bitkisel ajanlar

Hint yağı 
Latince adı: Ricinus communis
İngilizce adı: Castor oil Anavatanı Hindistan olan bu 
bitki, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde doğal 
olarak yetişir. Bahçelerde süs bitkisi olarak da 
yetiştirilen hintyağı bitkisinin gövdesi kahverengi 
ve kızıldır. İlkbaharda açmaya başlayan eflatun, 
pembe, beyaz renkte çiçekleri vardır. Tohum ve 
meyveler oluştuğunda ters bir üzüm salkımını benzer. 
Tohumlarından elde edilen yağ risinoleik asitten 
zengindir. Bebek pişik kremlerinin bileşimine katılır. 

Kakao yağı 
Latince adı: Theobroma cacao
İngilizce adı: Cacao butter
Theobroma cacao bitkisinin çekirdeklerinden elde 
edilen yağ çeşidi olup oleik, stearik and palmitik 
asit gibi tekli doymamış yağ asitleri içerir. Doğal 
antioksidan kaynağıdır. Cilt çatlakları, epilasyon 
sonrası yıpranan cildin tedavi edilmesi, sağlıklı ve hızlı 
bronzluk için bayanların vazgeçilmezleri arasındadır

Mango yağı 
Latince adı: Mangifera indica
İngilizce adı: Mango
Hindistan’da ve tropik bölgelerde yetişen mango 
ağacının tohumunu çevreleyen çekirdekten çıkarılır. 
Yumuşatıcı, nemlendirici ve iyileştirici özellikleriyle 
tanınır. Kuru deriyi yumuşatır ve korur, özellikle 
güneş veya rüzgârın etkileriyle zarar görmüş derinin 
yenilenmesinde çok etkilidir. Cildi pürüzsüzleştirir.

Karite yağı 
Latince adı: Vitellaria paradoxa
İngilizce adı: Shea butter Afrika ülkelerinde 
özellikle Burkina Faso’da yetişen karite (shea) 
ağacının meyvesinden elde edilen katı formda 
bir yağdır. Dünya üzerinde bilinen en güçlü doğal 
nemlendiricilerden biridir. 
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Hindistan cevizi yağı 
Latince adı: Cocos nucifera
İngilizce adı: Coconut
Palmiyegiller (Arecaceae) familyasından tropik 
bölgelerde yetişen meyvesi yenen bir palmiye 
türüdür. Çok hafif bir yağ olduğu için vücudun, 
yüzün, dudakların nemlendirilmesinde kullanılabilir. 
Yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. 
Tropikal ülkelerde antibakteriyel ve antivirüs 
özelliklerinden dolayı dezenfeksiyon amaçlı 
kullanılmaktadır.

Ayçiçeği yağı 
Latince adı: Helianthus annuus
İngilizce adı: Sunflower tohumundan çıkarılan 
yağ kozmetik ve gıda maddesi olarak kullanılır. 
Çin’de 200-300 yıl önce dermokozmetik ilaç olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.

Zeytinyağı 
Latince adı: Olea europaea
İngilizce adı: Olive oil zeytinyağının sağlık, gençlik ve 
güç kaynağı olduğu inancı tarih boyunca yaygındı. 
Eski Mısır, Yunan ve Roma’da, değişik çiçek ve otlarla 
zeytinyağı karıştırılarak çeşitli ilaçlar ve kozmetik 
ürünleri elde edilirdi. En doğal kozmetik malzemesi 
olan zeytinyağı cildi nemlendirir. Egzamayı ve saçların 
dökülmesini önler.

Egzamada kullanılabilen test edilmiş bitkisel 
ajanlar 

Zerdeçal (Hint safranı) 
Latince adı: Curcuma longa
İngilizce adı: Turmeric Etken maddesi kurkumindir. 
Antioksidan, antienflamatuar, antikarsinojenik, 
antibakteryel, antiviral, antiprotozoal özelliklere 
sahiptir. Akut yangıda etkilidir. Radyasyona bağlı yara 
ve dermatitlerde faydalı olduğu tespit edilmiştir.

Sivilce, akne ve cilt lekelerinde kullanılabilen test 
edilmiş bitkisel ajanlar

Pelin otu 
Latince adı: Artemisia absinthium
İngilizce adı: Wormwood
Antimikrobiyal, antifungal, hattâ antimalaryal 
özelliklere sahiptir. Dekoksiyonu yara temizlemede ve 
böcek sokmasında kullanılır.

Fesleğen (Reyhan) 
Latince adı: Ocimum sanctum
İngilizce adı: Basil Antimikrobiyaldir, akne tedavisinde 
etkilidir. Ağız içindeki yaralara karşı faydalıdır. Arı 
sokmasında zehirin etkisini azaltır. Cildi rahatlatır. 
Losyonuyla saç derisine masaj yapılırsa saç köklerini 
güçlendirir. Fesleğen yağı selülit şikâyetlerini azaltır. 
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1 litre suda iki avuç bitki kaynatıp ağız banyosu 
yapılırsa, ağız içindeki pamukçuklara iyi gelir.

Anti-aging etkili test edilmiş bitkisel ajanlar

Beşparmak kökü 
Latince adı: Panax ginseng
İngilizce adı: Ginseng
Panax, Yunanca “her şeyi iyileştiren” anlamına gelen 
“panacea” kelimesinden türetilmiştir. 2000 yıldan 
beri kullanılan bir tıbbi bitkidir. Cildi nemlendirir ve 
yumuşatır, kırışıklıkları azaltır. Kan dolaşımını ve 
hücre proliferasyonunu arttırarak cilt metabolizmasını 
hızlandırır, böylece anti-aging etki gösterir.

Yeşil - siyah çay 
Latince adı: Camellia sinensis
İngilizce adı: Green - black tea
Çay tanenler, flavonoidler, amino asitler, vitaminler, 
kafein ve polisakkaritler gibi 500’den fazla bileşik 
içerir. 100 gram çayda 100 mili gram C vitamini 
bulunmaktadır. Polifenollerden (özellikle kateşinler) 
dolayı antienflamatuar, antioksidan, antiallerjik, 
antibakteryel ve antiviral; tanenlerden dolayı 
antiseptik ve antioksidan etkilere sahiptir.

Üzüm çekirdeği
Latince adı: Vitis vinifera
İngilizce adı: Grape seed Üzüm çekirdeği özütü bağ 

dokusunda bulunan kollajeni güçlendirerek cildin 
daha sıkı ve elastiki olmasına katkıda bulunur. Cildin 
sarkmasını önler. Yara üzerine uygulandığında, 
vasküler endotelyal büyüme faktörünün (yara 
iyileşmesinde gerekli bir protein) etkisini arttırarak 
yara iyileşmesini hızlandırdığı saptanmıştır.

Cildi koruyan test edilmiş bitkisel ajanlar 

Sarı sabır 
Latince adı: Aloe vera
İngilizce adı: Aloe
Kozmetiklerin bileşiminde sıkça yer alır. 
Yapısında bulunan proteinler, karbonhidratlar 
(mukopolisakkaritler dahil), vitaminler (B1, B2, B3, 
B6, C, folik asit) ve mineraller cildi iyileştirmekte ve 
yenilemektedir. Aloe yüksek oranda su ve zengin 
mineral içeriği sayesinde cildi yumuşatır, serinletir ve 
nemlendirir.

Yulaf 
Latince adı: Avena sativa
İngilizce adı: Oat Alman E Komisyonu tarafından başta 
kserozis, seboreik dermatit, sensitif deri gibi kaşıntılı 
durumlarda kullanımı onaylanmıştır. 

Isparta gülü 
Latince adı: Rosa damescena
İngilizce adı: Rose Bileşimindeki flavonol 

glikozidlerden dolayı doğal antioksidan, antibakteryel 
etkilidir. Tonik (cildi temizleyici, sıkılaştırıcı) 
özelliği vardır. Ciltteki hastalıklara, yaralara, 
yanıklara, sivilcelere, ağrı, sızı ve şişlere faydalıdır. 
Aromaterapide kullanılır.

Kollajen yapımını uyaran test edilmiş bitkisel 
ajanlar

Gotu - Kola ( Fo-Ti-Tieng) 
Latince Adı: Centella asiatica
İngilizce Adı: Gotu Kola Tropikal and subtropikal 
iklimlerde yetişir. Kollajen ile beraber çalışan 
hyaluronik asit yapımını uyarır. 

Noni 
Latince Adı: Morinda citrifolia
İngilizce Adı: Noni Polonya bitkisidir. Yaraların 
yüzeysel tedavisinde kullanılır. 

Salatalık 
Latince adı: Cucumis sativa
İngilizce adı: Cucumber Proteolitik enzimler, vitamin 
B1 ve C içerir. Kollajen yapımını uyarır. 

Esansiyel (uçucu) yağlar 

Uçucu yağ özleri, elde edildikleri bitkilerin yapısına 
göre vücutta iyileştirici etki yaratır. Bu etkinin 

elde edilmesi için gerekli miktarlarda ve uygun 
yöntemlerle uygulanması gerekir. Terapide kullanılan 
uçucu yağlar, kan dolaşımı yolu ile arzu edilen 
bölgeye ulaşırlar. Baş ağrısı için kullanılan bir ağrı 
kesici ilacın kan dolaşımı yolu ile sinir sistemine 
ulaşıp ağrıyı kesmesi gibi, aroma yağları da aynı 
etkiyi yaratır. Tek fark, aroma yağlarının sinirleri 
yatıştırmak yerine, ağrıya neden olan dengesizliğin 
düzelmesi için gerekli ortamı yaratmasıdır. Uçucu 
yağlar doğal ürünlerdir ve yan etkileri çok azdır. 
Doğru kullanılırsa farmakolojik ilaçlardan faydalıdır. 
Uçucu yağlar aromaterapi dışında saç bakımında ve 
parfümeri amaçlı da kullanılırlar. 

Limon yağı: Ferahlık vericidir, yağlı ciltlerde 
faydalıdır, antiseptik, antibakteryel özelliklere 
sahiptir. Akne tedavisinde kullanılır. 

Papatya yağı: Fiziksel ve ruhsal rahatlatıcı özelliklere 
sahiptir. Cilde tazelik ve yumuşaklık kazandırır. 
Hassas ve kuru ciltlerde temizleme aracıdır. 

Sardunya yağı: Depresyonu yatıştırır. Kuru ve 
olgun ciltlerde faydalıdır. Alerjik ciltlerde, egzama ve 
kaşıntıda kullanılabilir. 

Lavanta yağı: En güzel kokan uçucu yağlardandır. 
Antibakteryel, nemlendirici, yumuşatıcı özelliklere 
sahiptir. Böcek ve arı sokmalarında 1–2 damlası 
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kaşın¬mayı azaltır. Egzamada kullanılır. Yastığa 1–2 
damla damlatılırsa uyku sorunlarını hafifletir. 

Çay ağacı yağı (Hint defnesi): Antiseptik, 
antibakteryel, antifungal özelliktedir. Akne 
tedavisinde, cilt lekelerinin giderilmesinde, böcek 
sokmalarında, enfekte olmuş yara ve kesikleri 
temizlemek için kullanılır. 

Çörek otu yağı: Hassas ciltler için nemlendirici 
etkilidir. Saçı besleyip dökülmesini önler. Egzama ve 
kaşıntılı deride faydalıdır. 

Gül yağı: Cildi besler, yumuşatır. Aromaterapide 
sakinleştirici ve rahatlatıcı etkileri vardır. 

Bitkisel Saç Boyaları 

Kına: İçeriğindeki lawsone bileşiğinin tiyol gruplarının 
saçtaki keratine bağlanması sonucu kızıl renk elde 
edilir. Saçı korur. Saç büyümesini uyarır. 

Soğan kabuğu: Kınadan sonra uygulanırsa bakır 
rengi elde edilir. 

Alman papatyası: Altın sarısı renk verir. 

Zerdeçal: Sarıdan koyu turuncuya değişen renk 
yelpazesi elde edilir. 

Afrika bamyası (Kara bamya): Yapısındaki 
antosiyanidinlere bağlı kırmızı renk elde edilir. 

Son yıllarda bazı kozmetik ürünlerinin, içindeki katkı 
maddelerinden dolayı sağlığa zararlı olduklarının, 
hatta kanserojen etkiler taşıdıklarının açıklanması 
doğal çözümlere ilgiyi artırmıştır. Etkileri laboratuar 
çalışmaları ve klinik deneylerle test edilmiş olan ve 
dermokozmetikte kullanılan tıbbi bitkiler, hem daha 
ucuz hem daha sağlıklı çözümler sunmaktadır. 
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Muammer AY
İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı

Neslihan KURT

İşitme Engellilerin Dili:
İşaret Dili
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YULAF
Avena sativa L. (Fagaceae)

1,5 metreye kadar boylanabilen bir otsu 
bitkidir. Tohum ve sapları tedavide kullanılır. 
Dâhilen stres, uykusuzluk, yorgunluk, hafif 
sinirsel sorunlar, hafif depresyon, romatizma 
ve gut tedavisinde kullanılır. Haricen cilt 
sorunlarının tedavisinde kullanılır. Yulaf, 
gluten açısından zengin olduğundan çölyak 
hastaları uzak durmalıdır. 

ETKİNLİKLER
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ETKİNLİKLER - DENİZLİ

Zeytinburnu Belediyesi ve Denizli Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 13. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, 09-17 
Mayıs tarihleri arasında Zeytinburnu’nda, 21-23 Mayıs tarihleri arasında da Denizli’de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Konser : Esat KABAKLI Mesir Macunu Dağıtımı

Genel Görünüm



100 101

ETKİNLİKLER - DENİZLİ

Standlar

Standlar

Panel

Panel
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Mesir Macunu Dağıtımı

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Sergi: Kızılay Haluk Perk Koleksiyonu Sergi Afişi Haluk Perk Koleksiyonu Sergisi kapsamında yayınlanan
Türk Kızılayı kitabı

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Atölye Çalışamları: Yaz İçecekleri Atölyesi / Tülay BATTAL

Karakalem Tekniğiyle Bitki Çizimi Atölyesi
Hülya KORKMAZ

Duruş ve Hareket Uygulamaları Atölyesi
Dr. Ethem Hakan ERALTAN

Doğal Turşu Atölyesi / Sema TEMİZKAN

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Tekstilde Bitkisel Lifler Atölyesi / Prof. Dr. Telem Gök SADIKOĞLU

Şerbet ve Hoşaflar Atölyesi / Elif AYLA

Ekmek Yapımı Atölyesi / Emine ŞAHİN - İpek KUŞÇU

Evde Doğal Çözümler Atölyesi / Arzu YAKUT

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Çocuk Programları: Ekolojik Ev Yapımı Atölyesi / Eğlenbilim Kuş Evi Yapımı Atölyesi / Eğlenbilim

Doğal Boyama Atölyesi / Elgin KARADAĞ Böceklere Yakın Bakış Atölyesi / Eğlenbilim

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Sohbetler: Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK

Vehbi VAKKASOĞLU Dr. Ferhat ASLAN

Senai DEMİRCİ

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Mehmet PAKSU

Ali URAL

Enver NUGAY

Cihan OKUYUCU

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Merkez Efendi’yi Anma Gecesi

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Konserler: Hüseyin TURAN

Efe Mehmet KEMİKSİZ

Özdemir ERDOĞAN

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Konserler: Bekir ÜNLÜATAER

Serdar TUNCER Genel Görünüm

Genel Görünüm

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Geleneksel Merkezefendi Yöresel Yemek Yarışması

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Mevlevi Mukabelesi

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU



126 127

Zeytinburnu Kültür Gezi Güzergahı

• Surlar

• Tarihi Mezarlıklar

• Askeri Hastane (Belediye Başkanlığı Binası)

• Kazlıçeşme

• Erikli Baba Tekkesi

• Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi ve

  Bedros Şirinoğlu Müzesi

• Balıklı Rum Vakfı Hastanesi

• Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi

• Seyitnizam Camii ve Tekkesi

• Balıklı Kilisesi ve Ayazması

• Zeytinburnu Tubbi Bitkiler Bahçesi

• Yenikapı Mevlevihanesi

• Panorama 1453 Tarih Müzesi

• Takkeci İbrahim Ağa Camii

• Merkezefendi Külliyesi

Zeytinburnu Kültür Gezisi

Panorama 1453 Tarih Müzesi Askeri Hastane (Belediye Başkanlığı Binası)

Surlar

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Yenikapı Mevlevihanesi

Seyitnizam Camii ve Tekkesi

Perişanbaba (Erikli Baba) Tekkesi Takkeci İbrahim Ağa Camii

Merkezefendi Külliyesi

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Standlar

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU



ZERDEÇAL
Curcuma longa L. (Zingiberaceae)

0,7 metreye kadar boylanabilen çok yıllık, 
otsu, tropikal bir bitkidir. Rizomları tedavide 
kullanılır. Dâhilen sindirim sorunları, eklem 
iltihabı, egzama, sedef hastalığı ve yüksek 
kolestrolün tedavisinde ve antioksidan olarak 
kullanılır. Yüksek zerdeçal dozu, mideyi tahriş 
edip bulantıya yol açabilir. Kan sulandırıcı 
ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Safra kanalı 
tıkanıklığından kaynaklanan safra kesesi 
rahatsızlıklarında kullanılmamalıdır. Gebeler 
kullanmamalıdır. 




