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

MERKEZ EFENDİ HAKKINDA

Merkez Efendi adıyla meşhur olan Musa Efendi, 1460-
1465 yıllarında Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Sarı-
mahmutlu köyünde doğar. İlk eğitimini babasından al-
dıktan sonra İstanbul’a gelerek medrese tahsili görür. 
Manevi bir arayış içinde Sümbül Sinan Efendi’ye bağla-
nır. Sümbül Efendi’nin, “Kudretiniz olsaydı kâinatı na-
sıl yaratırdınız?” sorusunu, “Kâinat öyle ahenkli ki her 
şeyi merkezinde bırakırdım” diye cevapladığı için Süm-
bül Efendi’nin kendisine “Merkez Efendi” dediği rivayet 
edilir. Merkez Efendi, görev aldığı tekkelerde halkı irşa-
da 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 Efen-
di, Manisa’da bulunduğu dönemde 41 çeşit baharattan 
mesir macununu hazırlatır. Şehrin külliye etrafında 
gelişmesini sağlamak üzere her yıl nevruzda şenlik dü-
zenleyerek, Sultan Camii’nin kubbe ve minarelerinden 
halka mesir macunu dağıttırır.         

Merkez Efendi, Sümbül Efendi’nin hastalanıp ve-
fat etmesi üzerine İstanbul’a gelir ve onun yeri-
ne geçer. Rivayete göre bir gün surların önünde 
dolaşırken yer altında bir su sesi duyar. Bağlıla-
rı, 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 Vilaye-
ti” diye anılmaya başlar. 1552 yılında vefat eden 
Merkez Efendi, Ebussuud Efendi’nin kıldırdığı ce-
naze namazıyla büyük bir kalabalık tarafından 
toprağa verilir. Türbesi hala İstanbul’un en çok 
ziyaret edilen yerlerindendir. Merkezefendi Ge-
leneksel Tıp Festivali, bitkileri, hayvanları ve in-
sanları 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, hindis-
tan cevizi, hindistan çiçeği, iksir, kakule, kalanga, 
kalem-i barid, karabiber, kara halile, karanfil, ke-
babiye, kırım tartar, kimyon, kişniş, meyan, miri 
safi simari, portakal, ravend, raziyane, sakız, sarı 
halile, sinameki, tarçın, tarçın çiçeği, tiryak, to-
palak, udül kahr, vanilya, yenibahar, zağferan, 
zencefil, zerdeçal, limon tuzu ve şeker.  
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AYÇİÇEĞİ 

Helianthus annuus L.  [Asteraceae]

Sarı çiçekli, tek yıllık, otsu bir kültür bitki-
sidir. Meyvelerinde %35-50 arasında sabit 
yağ bulunmaktadır. Bu yağ çiçek yağı ismi 
altında yemeklik olarak kullanılır. 
Yaprak, çiçek ve tohumları tedavide kulla-
nılır.

Haricen lapa halinde çıbanları olgunlaş-
tırmakta kullanılır. Soğuk algınlıklarına ve 
solunum sistemi hastalıklarına karşı da kul-
lanılmaktadır. Çiçek ve yapraklar ateş düşü-
rücü etkiye sahiptir.

Tohum ile üretilir.

AÇILIŞ KONUŞMALARI
DENİZLİ
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Muhammet SUBAŞIOĞLU

Merkezefendi Belediye Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Biliyorsunuz, bizim öz değerlerimiz ve geçmişten gelen büyük 
köklerimiz var. Bunlardan bir tanesi de Merkez Efendi Haz-
retleri’dir. Asıl adı Kılıçoğlu Musa bin Muslihiddin olan Mer-
kez Efendi, 15. ve 16. yüzyıllarda yaşamıştır. Dünyaya teşrifi 
Denizlimizde, hayata gözlerini kapayışı da Zeytinburnu’nda 
olduğundan Denizliler ve Zeytinburnular arasında çok bü-
yük bir bağ vardır. Merhumun kabri, şu an Zeytinburnu’nda 
bulunmaktadır. Türbesi, en çok ziyaret edilen yerlerdendir. 
Geçmişte ecdadımızın koymuş olduğu taşların üstüne bizler 
yenilerini ekleyerek onlara sahip çıkacağız. Gençlerimize, ço-
cuklarımıza ve yarınlarımıza bu değerimizi taşımak istiyoruz. 
Böylece Merkez Efendimizin ruhu şad olacaktır.

Merkez Efendi, bitkileri, hayvanları ve insanları hakkıyla se-
ven ve sevgisiyle şifa veren yüce gönüllü bir insandı. Kendile-
ri, Manisa’da bulunduğu dönemde 41 çeşit baharattan “mesir 
macunu” hazırlatırdı. Şehrin külliye etrafında gelişmesini sağ-
lamak üzere her yıl nevruzda şenlik düzenleyerek, Sultan Ca-
mii’nin kubbe ve minarelerinden halka mesir macunu dağıt-
tırdı. İnsanların dertlerine derman olmakla ve mesir macunu 
tertip etmekle meşhur Merkez Efendi Hazretleri, talebelerini 
iyi yetiştirmek için çok gayret gösterirdi. 

Denizli olarak bu manevi değerimize sahip çıkmak, onu tüm 
ülkeye tanıtmak, bizim için bir ödevdir. Bunu Zeytinburnu ve 
Manisa ile birlikte yapacağız. Gerek sağlığında, gerekse vefa-
tından sonra hep ilgi merkezi olan Merkez Efendi Hazretleri’ni 
saygıyla anıyoruz.
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Mustafa Gökoğlan

Denizli Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Çok değerli misafirlerimiz, Pamukkale Üniversitesi öğretim 
üyeleri ve aynı zamanda yurtdışından gelen değerli hocaları-
mız hepiniz hoş geldiniz.  

Değerli hocalarımızın 15. Geleneksel Merkezefendi Tıp Festi-
vali kapsamında sunumları olacak ve bu doğrultuda çok şey-
ler öğreneceğiz.  

Kendi değerlerimize sahip çıkma konusunda inanılmaz bir 
hassasiyet gösteriyoruz. O değerlerden biri de Merkez Efen-
di’dir. Burada amacımız, dönemin tıp bilimi dehası Merkez 
Efendi’yi tüm nesillere tanıtmak ve nesiller boyu bilinmesine 
vesile olmaktır. Bu kapsamda büyükşehir olmamız ile birlikte 
yeni kurulan ilçemizden birine Merkezefendi ismini verdik.   

2 gün sürecek olan etkinliğimiz süresince bitkilerle tedavi, 
beslenme şekilleri ve Merkez Efendi’nin bu konuda yaptığı ça-
lışmalar ile hayatı ve yaşadığı döneme ilişkin uzmanlar tara-
fından önemli bilgiler aktarılacak.
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M. Zafer ALSAÇ

Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Saygıdeğer belediye başkanım ve çok değerli Denizlili hem-
şehrilerimiz; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Zeytin-
burnu Belediye Başkanı’mız Sayın Murat Aydın, Denizli’deki 
etkinliklere her yıl katılırdı fakat bu yıl bir açılış programı ne-
deniyle etkinliklere iştirak edemedi. Kendisi sizlere, çok çok 
saygı ve sevgilerini iletti.  

Bizi Denizli ile bir araya getiren, bizi kucaklaştıran unsur Mer-
kez Efendi’dir. Merkez Efendi’nin torunlarını saygıyla muhab-
betle selamlıyorum. Onun dünyaya teşrifi, bu topraklarda, 
hayata gözlerini kapayışı da Zeytinburnu’nda olmuştur. Şu 
anda ebedi istirahatgâhı da Zeytinburnu’nda bulunmaktadır. 
Sizlerin adınıza bizler kendisini misafir ediyoruz. Onun için de 
sizlere Zeytinburnulu hemşehrilerimizin de saygı ve sevgile-
rini iletiyoruz. 

Merkez Efendi bir din alimi, Merkez Efendi bir hekim. Doğada-
ki zenginliklerden yararlanmış olan son derece önemli bir de-
ğer. Biz de ondan ilham alarak geleneksel tıpla ilgili birikimi 
bugüne ve bugünden de geleceğe aktarmanın mücadelesini, 
ülkemizin zenginliklerine sahip çıkmanın mücadelesini veri-
yoruz. İlham kaynağımız, Merkez Efendi’dir ve Merkez Efen-
di’nin ömrünün son 40 yılını geçirdiği ve halen istirahatte bu-
lunduğu mekan Zeytinburnu’dur. Sizleri de oraya bekliyoruz.   

Bu amaçla biz bir dernek kurduk Zeytinburnu’nda. Merkez 
Efendi Geleneksel Tıp Derneği. Başında tıp profesörü bir arka-
daşımız var. Bilimsel çalışmalar yapılıyor. Zeytinburnu Tıbbi 
Bitkiler Bahçesi, Türkiye’nin ilk ve tek tıbbi bitkiler bahçesidir. 
Şifalı bitkiler diye bildiğimiz bitkilerin, mutlaka bilim adam-
larının kontrolünde insanlarımızın hizmetine sunulması gere-
kir. Eczacıların bunları sunması, hekimlerin reçetesine bunları 

yazması lazım. Bu anlamda Türkiye’de aslında ciddi 
çalışmalar da yapılmıyor değil. 14 yıldır biz yapıyoruz. 
Bu işin bilim adamlarının gündemine gelmesi için uğ-
raşıyoruz.   

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.  Siz-
lerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını ya-
şıyoruz. Denizli’yi seviyoruz. Burası çok başarılı bir 

kenttir. Denizli’nin insanı, mücadeleci ve başarılı in-
sanlardır. Değerleriyle barışıktır. Ülkesi ile milletiyle, 
devletiyle barışıktır. Sizleri tebrik ediyorum.  

Biz geleneksel tıpla ilgili etkinlikleri, yıllardır halkımız-
la buluşturuyoruz. Etkinlikler burada başlıyor ve 7 Ha-
ziran’dan itibaren Zeytinburnu’nda İstanbul’da devam 
edecek inşallah.  Bu güzelliği sizlerle paylaşmamıza, 
bu anlamlı programa vesile olması sebebiyle Osman 
Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ekibiyle beraber 
inşallah çok güzel hizmetlere imza atacaklar. 

Bu anlamlı programın öncelikle Denizli vilayetimize, 
Denizli halkına güzellikler getirilmesini, ülkemize gü-
zellikler getirmesini temenni ediyor, bu çalışmaların 
içerisinde bizlere destek veren bütün arkadaşlarımı-
za huzurunuzda teşekkür ediyorum.  Hepinize hayırlı 
günler diliyor, Allah’a emanet ediyorum.
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KUDRETNARI

Momordica charantia L.  [Cucurbitaceae]

5-6 m uzayabilen, sarı çiçekli, parçalı yap-
raklı, tırmanıcı tek yıllık, otsu bir bitkidir. 

Meyveleri tedavide kullanılır. 

Midevi, yara iyi edici ve müshil etkilere sa-
hiptir.

Tohum ile üretilir.

AÇILIŞ KONUŞMALARI
ZEYTİNBURNU
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Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Aramızda olan eski vekilimiz Süleyman Gündüz Bey’in bilgi-
lendirmesi dahilinde başlatılan Merkezefendi Geleneksel Tıp 
Günleri, Zeytinburnu’nun değerli bir faaliyeti haline dönüş-
tü.  Festivalimizin 15.sini gerçekleştirerek  bugün artık gele-
nekselleşme yolunda önemli bir noktaya geldik.   

Hayatımızın pek çok konuda sunileştiği, yapaylaştığı bir za-
manda gerek yiyeceklerimiz gerek içeceklerimiz gerek kul-
landıklarımız itibariyle farklı bir dünyaya doğru ilerliyoruz.   

Merkezefendi Geleneksel Tıp Günleri Festivali bu noktada 
sizlere yeni bir  ufuk, yeni bir pencere açma iddiasında.  

Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği olarak, ev tıbbı semi-
nerleriyle halkımıza farklı bir tıp algısını, farklı bir tıp dün-
yasının olduğunu göstermeye gayret ediyoruz.



18 19

Murat AYDIN

Zeytinburnu Belediye Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Değerli beyefendiler, hanımefendiler, sevgili hemşehrilerim, 
sevgili gençler; sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum.   

Şu anda  Merkezefendi’deyiz. Burası 1453’te Sultan Fatih’in 
İstanbul’u fethetmek üzere otağını kurduğu mekandır. Bu-
rası Konya’dan yola çıkan Mevlana Hazretleri’nin yolundan 
gidenlerin Yenikapı Mevlevihanesi’ni kurduğu mekandır. 
Burası tarihimizin en önemli değerlerinden döneminin ünlü 
hekimlerinden Merkez Efendi Hazretleri’nin yaşadığı yer-
dir. Merkez Efendi, Denizli’de doğmuş, İstanbul’da okumuş, 
Manisa’da sarayda bir müddet hekimlik yapmış sonrasında 
ömrünün son 40 yılını Zeytinburnu’nda geçirmiştir. Şu an 
bulunduğumuz bölge, geçmişte betonlarla dolu olan bir böl-
geydi; çarpık yapılaşmanın en ilginç özelliklerinin yaşandığı 
yerdi. Merkezefendi’miz, eskiden beton santralinin var oldu-
ğu bir yerdi. Bugün ise, Türkiye’nin ilk Tıbbi Bitkiler Bahçe-
si’nin bulunduğu mekandır. İlham kaynağımız Merkez Efen-
di, döneminin en ünlü hekimlerinden bir tanesidir.

Türkiye’miz endemik bitki olarak dünyanın en zengin ülke-
lerinden bir tanesidir. Bilim adamlarından aldığımız verilere 
göre Avrupa’da toplam 7000 endemik bitki var bunun 3500 
tanesi Türkiye’mizde. Biz istedik ki Türkiye’mizin ihmal edi-
len bu zenginliklerine dikkat çekelim ve bu alanda bir çalış-
ma başlatalım. İşte o çalışmayı 15 yıl önce birlikte başlattı-
ğımız arkadaşımız, eski Sakarya Milletvekili, AK Parti’mizin 
kurucularından Süleyman Gündüz kardeşimiz burada. Ken-
disi ayrıca Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği’nin ilk baş-
kanıdır. Emeklerinden ve gayretlerinden dolayı kendilerine 
çok teşekkür ediyorum. Yine biraz önce sizlere hitap eden 
Dr. Ahmet Özdemir kardeşimiz ve bir çok bilim adamı ile bir-

likte 15 yıldır yürüyoruz. Türkiye’nin bu zenginliğine dikkat 
çekmek adına yoğun bir gayretin içerisindeyiz ve geldiği-
miz noktada artık tıp fakültelerinde şifalı bitkiler, seçmeli 
ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Bu işin meşalesi Zey-
tinburnu’nda tutuşturulmuş ve 15 yıllık süreç içerisinde çok 
ciddi mesafeler kat edilmiştir. Bugün bizlerle olan Ekonomi 
Bakanımız, eski Denizli Belediye Başkanımız ve Denizli Mil-
letvekilimize teşekkürlerimi sunuyorum.   

Son bir kaç yıldır Denizli’yle birlikte Merkezefendi Gelenek-
sel Tıp Günleri’ni kutluyoruz. Sayın bakanım Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği’nin başkanlığını yaptığı dönemde ben 
çok güzel bir şey öğrendim ondan. Denizli’de Merkezefendi 
diye bir mahallenin olduğunu öğrendim. Şu an Denizlimiz 
büyükşehir olduktan sonra Denizli merkezin iki tane ilçe-
sinden bir tanesi de Merkezefendi ilçesi oldu işte o ilçeyi 
kuran Denizli’yle bizi buluşturan saygı değer Ekonomi Ba-
kanı’mız, bugün yoğun temposu içerisinde bizlerle birlikte 
olduğu için kendilerine çok teşekkür ediyorum.  

Efendim etkinliğimiz hayırlı olsun. Bu organizasyonda bana 
destek veren mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 
Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği’mizin başkan ve yö-
neticilerine çok teşekkür ediyorum. Sayın bakanımıza, 
müftümüze, emniyet müdürümüze, protokoldeki kardeşle-
rimize, meclis üyesi arkadaşlarımıza ve her şeyden önem-
lisi bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür 
ediyor hepinizi Allah’a emanet ediyorum.



20 21

Nihat Zeybekçi

Ekonomi Bakanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Çok değerli kaymakamım, değerli belediye başkanım, değerli 
milletvekilim, saygıdeğer katılımcılar, değerli hanım kardeş-
lerim, sevgili çocuklar sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle 
selamlıyorum. Etkinliğimiz hayırlı uğurlu olsun.   

Biraz önce başkanımızın bilgilerini verdiği gibi Denizli Beledi-
ye Başkanlığı yaptığımız dönemde aynı zamanda Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi yapma şerefi de bize ve-
rildi. O dönemde de yandaki bu bina Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği’nin merkeziydi. Buraya geldiğimizde dedim ki; “Allah’ın 
takdirine bak, bir Denizlili geldi mübarek bir Denizliliye misa-
fir oldu”. Üstelik binanın adı da Merkezefendi Konağı; böyle 
güzel bir tesadüften sonra da tabi değerli başkanımızla da 
yıllardan beri tanışırız. Çok takdir ettiğim hizmetleriyle; ha-
kikaten bugüne kadar verdiği güzel hizmetleriyle… Hani “ayi-
nesi iştir kişinin lafa bakılmaz” derler ya, aynen öyle. Zeytin-
burnu’nu gönlünün güzellikleriyle baştan aşağı yeniden imar 
ederken onu her zaman için taktir etmişizdir.   

Merkez Efendi, bizim için önemli bir mesajdır. Bakın şöyle 
çocuklarımıza, gençlerimize şöyle birazcık bir etrafınıza, sa-
ğımıza solumuza, dikkatli olarak baktığımız zaman görürüz 
ki, çocuklarımızın, gençlerimizin, kahramanlarını başkaları 
üretir. Onların hayal kahramanları, onların televizyon kahra-
manları, onların çizgi film kahramanları onların tarih ile ilgili 
kahramanları kim diye şöyle dikkatli bakın; o kahramanları 
hep başka birileri çocuklarımızın akıllarına, gönüllerine, ha-
yallerine gelecekle ilgili tüm kurgularına yerleştiriyor dikkatli 
bir şekilde. Bizler de maalesef köklerinden, tarihinden, ecda-
dından, özelliklerinden koparılmak üzere çok özel gayret gös-
terildiğimiz için bunun pek farkında değiliz.   

Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, ne olur uyanık olalım. 
Binlerce yıllık tarihimize baktığımız zaman bütün dünyanın 
kahramanlarının belki bin misli fazlasıyla kahramanlarımız 
var, öğünülecek büyüklerimiz vardır. Bunların en önemlile-
rinden biri de, tabi ki şu anda misafiri olduğumuz, yakınında 
bulunduğumuz Merkez Efendi’dir. Merkez Efendi’nin gerek 
din gerek tıbbi ilimlerle ilgili, gerekse gönül ilimleriyle ilgili 
derinliklerinin hep beraber farkında olmalıyız.   

Bu arada tıbbi ve aromatik bitkiler artık eskisi gibi ihmal 
edilmiyor. Son 10 yıldan beri her ihmal edilen bitkinin üze-
rindeki tozlar şöyle bir kaldırılarak yeniden kazanılmaya 
çalışılıyor, tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili de artık öyle 
seçmeli dersler değil Pamukkale Üniversitesi’nde “Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler” diye yüksekokul var. Eminim başka üni-
versitelerde de vardır. Artık insanlar tekrar tabiata dönerek 
geçmişteki o güzellikler ile şifa arıyorlar.

Bu etkinlik, hem Merkez Efendi’nin farkına varmak hem de 
tabiatın derinliklerine güzelliklerine şöyle bir gönülden var-
mak ile ilgili güzel bir etkinlik. Bu etkinliklerde nice yüzyıllar 
boyunca Zeytinburnu’nda buluşulsun diye sizleri saygıyla 
sevgiyle selamlıyor Allah’a emanet ediyorum.
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MABET AĞACI 

Ginkgo biloba L. [Ginkgoaceae] 

30-40 m yükselen, yaprakları nadir rastla-
nan bir formdadır. Ağaç piramit şeklinde 
olup  serttir.

Yaprakları tedavide kullanılır.

Dolaşım bozukluğu rahatsızlıklarında etkili-
dir. Hafıza zayıflığı, konsantrasyon bozuklu-
ğu  ve kulak çınlamasında  kullanılmaktadır.

Çelik ve tohum ile üretilir. 

FESTİVAL PROGRAMI
DENİZLİ
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FESTİVAL PROGRAMI

15.05.2014 
-------------------------------------------------------

20:30 Açılış Programı 

15.05.2014 Sabah Oturumları

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

10:00 - 10:30  Açılış ve Protokol Konuşmaları

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

10:30 - 10:45   Öğr. Gör. Şerif KUTLUDAĞ   

(PAÜ, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitim Bölümü)

“Merkez Efendi’nin Yaşadığı Dönemdeki Eğitim Sistemi”

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

10:45 - 11:00   Op. Dr. Kadir Gökhan SAÇKAN  

(Denizli Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi)

“Kalp Cerrahisinde Bilinmeyenler”

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

11:15 - 11:30    Uz. Dr. Mustafa ÇAM 

(Denizli Devlet Hastanesi)

’’Felç ve Nörolojik Hastalıklar’’

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

11:45 - 12:00   Uzm. Dr. Mehmet ÖZTÜRK   

(Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı)

’’Kalp Hastalarının Beslenme Şekilleri’’

15.05.2014 Öğle Oturumları

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

14:00 - 14:20  Prof. Dr. Ali ÇELİK    

(PAÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, DENİZLİ)

Üzümün Biyolojik Özellikleri

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

14:30 - 14:50  Prof. Dr. Bülent TOPUZ    

(PAÜ, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim

Dalı, DENİZLİ)

’’Allerji’’

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

15:00 - 15:20  Doç. Dr. Emine Nur HERKEN   

(PAÜ, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği

Bölümü, DENİZLİ)

’’Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)’’

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

15:30 - 15:50   Nazım TANRIKULU    

(Kütahya Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü,  

Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi)

’’Dünyada ve Türkiye’deki Tıbbi Bitki Bahçeleri’’

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

16:00 - 16:20  Öğr. Gör. Uğur SOYLU 

(PAÜ, Tavas MYO, Tıbbı ve Aromatik Bitkiler

Programı, DENİZLİ)

’’Denizli Doğal Olarak Yetişen ve Gıda Olarak

Tüketilen Mantarlar’’

16.05.2014 Sabah Oturumları

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

10:00 - 10:20  Mehmet GÜNGÖR    

EGE LOKMAN HEKİM (Ege Lokman Bitki Botanik Ltd. Şti. 

Kırkağaç-MANİSA)

’’Geşmişten Günümüze Bitkilerle Tedavi’

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

10:30 - 10:50  Prof. Dr. Gülendam TÜMEN 

(Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, BALIKESİR)

’’Geofitlerin Kullanım Alanları, Ticareti, Orman Ürünü Geofitler’’

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

11:00 - 11:20    Dr. Kadriye ESEN ERDEN    

(PAÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, DENİZLİ)

’’Nükleer Teknolojinin Sağlıkta Yeri ve Önemi’’

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

11:30 - 11:50    Öğr. Gör. Ahmet ERMİŞ

(PAÜ, Tavas MYO, Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Programı,  

DENİZLİ-Tavas)

’’Ekonomik Öneme Sahip Bir Alg Olan Spirulina

D E N İ Z L İ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
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MOR ÇİÇEKLİ EKİNAZYA

Echinacea purpurea (L.) Moench [Asteraceae]

Dik, güçlü, dallanmış, tabanda kalp şeklinde 
damarlı, dış yüzeyi tüylü morumsu kırmızı 
renkli yapraklı, çok yıllık, otsu bir bitkidir.
 
Toprak üstü kısımları ve kökleri tedavide 
kullanılmaktadır.

Bağışıklık sistemi güçlendirici etkisinden do-
layı soğuk algınlığında, ağız boşluğu ve yu-
taK problemlerinde, üriner enfeksiyonlarda, 
üst solunum yolları enfeksiyonlarında kulla-
nılır. Kramp gibi hafif karın ağrılarına sebep 
olabilir.

Çay şeklinde kullanılmaktadır.

Tohum ile üretilir. 

FESTİVAL PROGRAMI
ZEYTİNBURNU
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FESTİVAL PROGRAMI

07 HAZİRAN CUMARTESİ

18:00 Açılış Programı

 Açılış Konuşmaları

 Mesir Macunu Dağıtımı

 Sergi Açılışı: Diş Tarihi Sergisi

 Halûk Perk Koleksiyonu

 Konser: Keremcem

08 HAZİRAN PAZAR

13:00 Çocuk Programı: 

 Küçük Arkeologlar   

  13:30  Akide Şekeri

 Hacı Bekir Ali Muhiddin

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

15:00 Çocuk Programı: 

 Küçük Arkeologlar  

15:30   Çocuklarda Kullanılan Tıbbi Bitkiler

 Demet ILIKKAN

17:00 Çocuk Programı: 

 Küçük Arkeologlar  

17:00  5 Element Teorisi

 Ergül ERGÜN

18:00 Çocuk Programı:

 Hacivat ile Karagöz Eşref Saatinde

18:30 Şerbet İkramı

19:00 Ramazan Söyler & Okyanus Musiki

 Hanende: Ramazan SÖYLER

 Ney: Sinan SÖYLER

 Ud: Serkan ÇEKİM

 Ritim / Vokal: Ercan POYRAZ

21:00 Konser: 
 Özdemir ERDOĞAN

09 HAZİRAN PAZARTESİ

13:00 Çocuk Programı: 

 Topraktan Sanat  

13:30 Yeşil Kahve

 Sade Pazar

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

15:00 Çocuk Programı: 

 Topraktan Sanat    

15:30   Bahçede Yoga

 Enis TÜRKER 

17:00 Çocuk Programı: 

 Topraktan Sanat 

17:00  Geçmişten Günümüze Bahçeler

 Almıla ÇİFTÇİ 

18:00 Çocuk Programı:    

 Ahmet Şahin ile Anadolu Çocuk Müzikali

18:30 Şerbet İkramı

19:00 Rıfat Çalışkan Dinletisi   

 Hanende: Rıfat ÇALIŞKAN

 Ney: Mesut EKİCİ

 Ud: Ersin ERSAVAŞ

21:00 Şiir Dinletisi:
 Serdar TUNCER

10 HAZİRAN SALI

13:00 Çocuk Programı: 

 Animasyon Film    

13:30 Doğal Bakım

 Şems ARSLAN

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

15:00 Çocuk Programı: 

 Animasyon Film  

15:30  Osmanlı Kültüründe Tıbbi Bitkilerle Tatlılar

 Şekerci Cafer EROL 

17:00 Çocuk Programı: 

 Animasyon Film  

17:00  Bitkisel Hormonların Yaşamımızdaki Yeri

 Serap ÇAĞ

18:00 Çocuk Programı:

 Akrobasi Show (Cambaz Gösterisi)

18:30 Şerbet İkramı

19:00 Klasik Saz Eserleri Dinletisi

 Ney: Rıfat VAROL

 Ud: Barış DEMİR

 Ritim: Tayyip DURCEYLAN

21:00 Yöresel Yemek Yarışması

11 HAZİRAN ÇARŞAMBA

13:00 Çocuk Programı: 

 Hayallere Yuva Yapan Kuşlar  

13:30 Tıbbi Macunlar

 Seda KÜÇÜKDAĞ

14:00  Zeytinburnu Kültür Gezisi

15:00 Çocuk Programı: 

 Hayallere Yuva Yapan Kuşlar  

15:30  Atık Değerlendirme  

 Handan ELPİT

17:00 Çocuk Programı: 

 Hayallere Yuva Yapan Kuşlar  

17:00  Keneden Korunma Yöntemleri

 Bahri KARAKAYA

18:00 Çocuk Programı:

 Orta Oyunu (Kavuklu Pişekerin Rüyası)

18:30 Şerbet İkramı

19:00  Yusuf Karagöz Dinletisi

 Hanende: Yusuf KARAGÖZ   

 Kanun: Ateş KARADUMAN   

 Ney: Tezcan ÖZKAYA

21:00  Konser: Eşref Ziya TERZİ

12 HAZİRAN PERŞEMBE

13:00 Çocuk Programı: 

  Saksı Süsleri  

13:30 Hurma Sirkesi

  Nihal DOĞAN

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

15:00 Çocuk Programı: 

  Saksı Süsleri  

15:30  Uçucu Yağ Taşı

  Sinem ÖZDEMİR

17:00 Çocuk Programı: 

  Saksı Süsleri  

17:00  Dikey Bitki Yetiştiriciliği   

  Esra ŞAKAR

18:00 Çocuk Programı:

  Palyaço Show (Pandomim Gösterisi)  

18:30 Şerbet İkramı

19:00 Klasik Türk Müziği Adem Tay Dinletisi

 Hanende: Adem TAY

 Kanun: Emin ESEN 

  K.Kemençe: Canfeza GÜNDÜZ  

21:00 Mevlevi Mukabelesi:

  Tarihi Türk Müziği Topluluğu

 (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   

 Medeniyetler

 İttifakı Enstitüsü, Yenikapı Mevlihanesi)

  (Mavi Karadeniz TV’den Canlı Yayın)

*Siyahla yazılı programlar Merkezefendi Camii yanındaki 
festival alanında, 

*Kırmızı yazılı programlar Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde, 

*Dinletiler Merkezefendi Dârulkurrâsı’nda 
gerçekleşecektir.

*Zeytinburnu Kültür Gezisi için kayıt yaptırılması 
gerekmektedir.  
Müracat: 444 1984 ve festival alanındaki Zeytinburnu 
Belediyesi standı. 

*Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ndeki çocuk programları ve atölye 
çalışmaları 20 kişi ile sınırlıdır. Lütfen çalışma günü 
08:30'da kayıt yaptırınız. (664 41 55).

13 HAZİRAN CUMA
13:00 Çocuk Programı: 
  Mandala Tasarımı
13:30 Sağlıklı Bitki  Karışımları
  Gülten TUĞRAN
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
15:00 Çocuk Programı: 
  Mandala Tasarımı
15:30  Drog Yastıkları
  Funda CİHANSEVDİ
17:00 Çocuk Programı: 
  Mandala Tasarımı
17:00  Gök Cisimleri ile Tarım İlişkisi - Kitabü’l   
  Filaha
  Bedizel AYDIN
18:00 Çocuk Programı:   
  Mesut BAR Jönklor Show ve Bisiklet Show
18:30 Şerbet İkramı
19:00 Özcan Uçarer Dinletisi
 Hanende: Özcan UÇARER
 Kanun: Berker TEOMAN
 Ney: Fatih YILDIZ
21:00 Konser: 
  Mehmet KEMİKSİZ

14 HAZİRAN CUMARTESİ
13:00 Çocuk Programı: 
  Origami Oyuncakları  
13:30 Taş Boyama
  Mürüvvet ALTIOKKA
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi 
15:00 Çocuk Programı: 
  Origami Oyuncakları  
15:30  Bahçe Şekillendirmede Pratik Bilgiler
  Yıldız AKSOY
17:00 Çocuk Programı: 
  Origami Oyuncakları  
17:00  Türkiye’nin Endemik Ağaçları
  Necmi AKSOY
18:00 Çocuk Programı: 
  Nasrettin Hoca ve Komşuları Tiyatro
18:30 Şerbet İkramı
19:00 İbrahim Suat Erbay Dinletisi
 Hanende: İbrahim Suat ERBAY
 Kanun: Mustafa TABAK
 Ney: Yasin ÖZÇİMİ 
21:00 Merkez Efendiyi Anma Gecesi  
  Celal YILMAZ ve  Celalettin ŞENSOY

15 HAZİRAN PAZAR
13:00 Çocuk Programı: 
  Satranç Takım Tasarımı
13:30 Cilt Güzelliği  
  Pervin BULGAK
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi 
15:00 Çocuk Programı: 
  Satranç Takım Tasarımı  
15:30  Biyoremediyasyon
 Tuğçe AĞBA 
17:00 Çocuk Programı: 
  Satranç Takım Tasarımı     
17:00  Anadolu Orkideleri
  Ece SEVGİ
18:00 Çocuk Programı:
  Ahmet Ağabey ve Sevimli Kuklası Hamdi   
19:00 Klasik Saz Eserleri Dinletisi
 Ney: Nurullah KANIK  
 K.Kemençe : Mustafa Selçuk ERARSLAN
 Kanun: Mustafa TABAK
21:00 Konser: 
  Yusuf GÜNEY
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ISPARTA GÜLÜ

Rosa x damascena Mill. [Asteraceae]

1,5-2 m yükselebilen, açık pembe çiçekli, 
tırtıklı sarımsı yeşil yapraklı, dikenli gövdeli 
çok yıllık çalımsı bir bitkidir.

Yaprak ve çiçek tomurcukları tedavide kul-
lanılır.

Uçucu yağ ve tanen taşımaktadır.

Gargara halinde ağız ve boğaz enfeksiyonla-
rına karşı kullanılmaktadır. 

Yaprak, genç sürgün ve meyveleri yenir. Çi-
çekleri hoş kokuludur; uçucu yağından  par-
fümeri ve kozmetikte faydalanılır. 

Tohum ve çelik ile üretilir.

TIBBI BİTKİLER
BAHÇESİ
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TIBBİ BİTKİLER BAHÇESİ VE SAĞLIK ARAŞTIRMALARI
MERKEZİ PROJESİ

Çiçekli haldeyken toplanan bitkiler pres yapılarak 
kurutulmakta, kartonlara yapıştırılmakta, dondu-
rucuda bekletilmekte, etiketlenmekte ve herbarium 
dolaplarında muhafaza edilmektedir.

Biyoçeşitliliğe katkıda bulunmak amacıyla oluştu-
rulan tohum bankasında bahçedeki bitkilerden elde 
edilen tohumların yanı sıra dünyanın farklı bölgele-
rinden temin edilen tohumlar yer almaktadır.

Laboratuvarda bitkilerin morfolojileri ve anatomile-
ri incelenmekte; uçucu ve sabit yağ elde edilmekte; 
tentür, merhem, krem, parfüm, kolonya, sabun ya-
pılmakta; ke-fir üretilmekte; bitki zararlılarına karşı 
bitki özleri hazırlanmaktadır.

Kaidesinde 52 haftalık tabiat takvimi, üzerinde gü-
neş saati bulunan yapı orijinaldir.

Arka bahçemizin çeşitli hayvanlara ev sahipliği yap-
ması, özellikle çocukların tabiatı bir bütün olarak 
görmelerini kolaylaştırmaktadır.

Bahçemizde bazı fidelerin, uçucu ve sabit yağların, 
hidrolatların satışı yapılmaktadır.

Bahçemiz her gün açıktır. Okullar - gruplar, rehber 
eşliğinde gezmek İçin mesaj formu veya telefonla 
başvurabilirler.

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, 2005 yılında 
açılmıştır. 14 dönümlük alanda kurulan Bahçe, Zey-
tinburnu Belediyesi ile Merkezefendi Geleneksel Tıp 
Derneği’ nin yürüttükleri bir proje çerçevesinde ge-
liştirilmektedir.

Bahçede halen 700’ü aşkın ekili ve etiketli tıbbi bitki 
bulunmaktadır. Bitkiler 68 ada, kaya bahçesi, sera 
ve ada dışı alanlarda sergilenmektedir.

Yanlış kullanıma sebebiyet vermemek için, bitki eti-
ketlerinde bitkinin tedavide nasıl kullanılacağı belir-
tilmemiştir. Zehirli bitkilerin etiketinde uyarı vardır.

Bahçede bitki atıkları doğal gübre olarak değerlen-
dirilmekte, sentetik gübre ve ilaçlardan kaçınılmak-
tadır. Damlama ve yağmurlama yöntemleri ile sula-
ma yapılmaktadır.

Büyük sera dünyanın sıcak ve ılıman iklime sahip böl-
gelerinden gelen bitkilere uygun şartlar sağlamakta-
dır. Yanında küçük bir yetiştirme serası vardır.

Bahçe her mevsim gezilirse bitkilerin bütün evreleri 
görülebilir. Uygun zamanlarda hasat edilen bitki-
lerimiz, kurutma odasındaki raflara yerleştirilerek 
kurutulmakta, paketlenip birkaç gün dondurucuda 
bekletilmekte, etiketlenip drog dolaplarında muha-
faza edilmektedir.
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TIBBİ BİTKİLER BAHÇESİ VE SAĞLIK ARAŞTIRMALARI
MERKEZİ PROJESİ

Ev Tıbbı Seminerleri
Aromaterapi
Bitkilerin İyileştirici Kimyası
Doğal Bakım
Doğal Güzellik
Fitoterapi
Masajterapi
Osmanlı Tıbbında Sağlıklı Yaşama
Refleksoloji
Tetik Nokta Masajı

Atölye Çalışmaları
Ahşap Eşya Yapımı
Aromatik Bitkilerle Yemekler
Ayın Tıbbi Bitkisi
Bahçe Düzeni Planlama
Bayat Ekmekleri Değerlendirme
Bergamot
Bitki Fotoğrafçılığı
Bitki Mitosları
Bitki Özleri
Bonsai
Böcekler
Böcekler İçin Çevre Dostu Öneriler 
ve Ev Yapımı İlaçlar
Çiçek Açan Örtüler
Çim Bitkilerini Yetiştirme
Çocuğa İlkyardım
Çocukları Tehdit Eden Zehirler
Defter Yapımı
Doğal Boyama
Doğal Doğum (Hamileler için)

Doğal Kozmetik
Doğal Malzemeyle Oyuncak Yapımı
Doğal Parfüm
Doğal Reçel
Doğal Sabun
Doğal Sıvı Sabun
Doğal Sirke
Doğum Sonrası Anne ve Bebek 
(Hamileler için)
Doğal Turşu
Ebru Sanatı
Ekmek Yapımı
Enerji ve Ekoloji
Evde Doğal Çözümler
Flora ve Fauna Keşfi
Gıda Alırken Dikkat Edilecekler
Gübreleme Teknikleri
Herbaryum Teknikleri
İçmekan Süs Bitkileri Bakımı
İşaret Dili
Kış Mutfağı
Kompost
Kuş Gözlemi
Likenler
Mantarlar
Minyatür Ekosistem Yapımı
Nefes Çalışması
Otlardan Yemeğe
Permakültür
Permakültür ve Şehir
Polenler
Sağlıklı İçecekler

Sigara Bırakma
Stres Kontrolu
Şerbet ve Hoşaflar
Taş Boyama
Tekstilde Bitkisel Lifler
Tıbbi Bitkileri Tanıma

Çocuk Programları
Ahşap Oyuncak Yapımı
Arıların Ekosistemdeki Yeri
Atıklar Geri Dönüyor
Bahçede Sanat
Beş Duyumuzla Bitkiler
Bitkilerin Sırları
Böceklere Yakın Bakış
Çevreci Robotlar
Ekolojik Ev Yapımı
Güneş Ocağı
Hava ve İklim
İnsan Vücudu Tiyatrosu
Kuş Evi Yapımı
Mercek Altında Canlılar
Minik Eller Toprağa
Mini Bahçe Kurma
Origami

Staj İmkanları

Gönüllü Bahçıvanlık

Güneş Saati (Tıbbi Bitkiler Bahçesi )

Tıbbi Bitkiler Bahçesi  
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ITIR

Pelargonium graveolens L’Hérit. [Geraniaceae]

50-100 cm yükselebilen, pembe çiçekli, par-
çalı sarımsı yeşil veya koyu yeşil yapraklı, 
çok yıllık, otsu bir bitkidir.

Yağının dikkat arttırıcı etkisi bulunmaktadır.
Sabun ve parfümeri sanayinde önemli bir 
koku verici maddedir.

Fiyatı düşük olduğundan gül yağının yerine 
de kullanılmaktadır. 

Tohum ve çelik ile üretilir.

SEMİNERLER
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Çocuklarda Kullanılan
Tıbbi Bitkiler

SEMİNERLER

50 bin yıl kadar önce bitkilerden tedavi için faydalanıldığı 
buluntulardan anlaşılmaktadır. Tıbbi amaçla kullanılan bitki 
sayısı giderek artmıştır. Osmanlı döneminde 1600’den fazla 
bitkinin tıbbi kullanımı tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 
dünya nüfusunun %75’inin geleneksel bitkisel ilaç kullandığı-
nı, %60’ının sentetik ilaç tüketmediğini, bilinen 70 bin kadar 
tıbbi bitkiden 21 bininin ilaç sanayinde değerlendirildiğini bil-
dirmektedir. Anadolu’da kullanılan 1000 kadar tıbbi bitkinin 
bir kısmı ilaç sanayine hammadde oluştururken, bir kısmı ge-
leneksel yöntemlerle hazırlanan reçetelerde yer alır.

Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde tıbbi bitkiler, ilaç olarak ruh-
satlandırılarak eczanelerde satılmaktayken, pekçok ülkede 
geleneksel yöntemlerle hazırlanmaktadır. Türkiye’de birçok 
tıbbi bitki “gıda takviyesi” olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak piyasaya sürülmekte-
dir. Bu gruptaki ürünlerin çoğu, Sağlık Bakanlığı tarafından 
ilaç olarak kabul edilmesi ve ruhsatlandırılması için gereken 
çalışmalar yapılmadan kullanıcıya ulaşmış olmaktadır. 

Bitkileri geleneksel yöntemle tedavi için kullanırken dikkat 
edilmesi gerekenler vardır. Doğru bitkinin hangisi olduğu, bit-
kinin faydalı etkilerinin hangi kısımda yer aldığı, hangi mev-
simde toplanacağı, faydalı etkileri elde edilmek üzere nasıl 
hazırlanacağı, nasıl kurutulacağı, nasıl saklanacağı, ne sık-
lıkta ve ne miktarda kullanılacağı bilinmelidir. Bitki tabiattan 
toplanacaksa kirli su kaynakları yakınından, fabrika, otoyol kı-
yılarından toplanılmamalı, aktardan alınacak ise bu noktalara 
dikkat edilmelidir.

Dr. Demet Ilıkkan
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
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Nane, tedavi amaçlı kullanımı 10 bin yıl öncesine uza-
nan bir bitkidir. İlaç etkileri yapraklarında bulunur. Ezil-
miş yaprakları kas ağrılarına uygulanırken, demlenerek 
hazırlanan çayı bulantı, kusma ve bağırsak gazlarını te-
davi etmek için kullanılır.

Papatyanın çiçekleri, yaprakları ve sapları yararlı etki-
ler gösterir. Demleme olarak hazırlanan çayları sakin-
leştirici, rahatlatıcı, uyku getirici, sindirimi kolaylaştı-
rıcı, iştah açıcıdır. Çayı sivilceleri, yaraları temizlemek 
amacıyla hariçten de kullanılabilir.

Kimyon kullanımı Roma döneminden gelmektedir. İyi-
leştirici etkileri tohumlarından elde edilir. Gaz söktürü-
cü, sindirimi kolaylaştırıcı, ishal azaltıcı, iştah açıcı etki-
leri için kullanılır.

Hint cevizi(Muskat) meyvesi, çocukta mide, bağırsak 
gazlarına bağlı sıkıntıları azaltmak, sindirimi kolaylaş-
tırmak için kullanılır.

Anason tohumları ilaç etkisi için ve genellikle demleme 
çay veya yağ olarak kullanılır. Gaz söktürücü, karın ağrı-
sı azaltıcı, sindirim kolaylaştırıcı, iştah açıcı etkileri var-
dır. Emziren annede sütün artmasına katkıda bulunur.
Ihlamur çiçekleri demleme çay olarak, çocuklarda öksü-
rük, uykusuzluk yakınmalarını azaltmak için kullanılır. 
Hafif müshil etkisi de vardır.

Adaçayı yapraklarının kullanımı binlerce yıl öncesine 
dayanır. Latince adı ‘iyileştirmek’ anlamını taşır. Yap-
rakları demleme çay olarak, yenilerek veya dışarıdan 
sürülerek kullanılır. Öksürük, boğaz enfeksiyonu, bağır-
sak gazı, sindirim güçlüğü başlıca kullanım yerleridir. 

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bitkilerle tedavinin deza-
vantajları; yanlış bitki kullanımı, bitkide tarım kimyasalı veya 
ağır metaller gibi çevre kirliliği izleri olması, bitkisel ilacın dı-
şında kullanılan ilaçlarla etkileşim gerçekleşebilmesi, bitkisel 
ilacın çocuk üzerindeki yan etkilerinin yeterince tanınamama-
sı veya bilinmemesi, bitkinin içindeki farklı etken maddelerin 
öngörülemeyen etkilere yolaçması, etken maddenin doze 
edilememesi ve bitkisel ürünün her hazırlanışında değişmesi 
ve standart üretim zorlukları olarak sayılabilir. 

Çocuklarda kullanılan bitkisel ilaçlar genellikle şurup, damla, 
merhem ve yağ şeklindedir. Geleneksel yöntemlerle hazırla-
nan bitkisel ilaçlar ise demleme ve kaynatma suretiyle veya 
toz, lapa ve yağ şeklinde kullanılır. İdeal şekilde yetişmiş bit-
kilerden elde edilen ve standart etken madde taşıyan ürünler 
en güvenlisidir.
Çocuk yaş gurubunda yaygın olarak kullanılan bitkiler şunlar-
dır: 

Ekinazya (Mor kozalak çiçeği): Çiçekleri ve kökleri tedavi edi-
ci etkileri için kullanılır. Başlıca, bağışıklık sistemini uyarmak 
için ve alerjilerde başvurulur. Genellikle, damla, şurup, toz, 
çay şeklinde kullanılır. 

Arnika (Dağ öküzgözü): Yurdumuzda yetişen bir bitki değil-
dir. İyileştirici etkileri çiçeklerinden elde edilir. Yenmez. Trav-
malara bağlı morluk, şişlik ve kas-eklem ağrılarında jel veya 
merhem formunda cilde uygulanır. Yara iyileştirici etkisi de 
vardır.

Aloe vera (Sarısabır): İyileştirici etkileri yapraklarındaki özsu-
yundan gelir. Yara, kesik, yanık ve ekzemada cilde sürerek 
veya yiyerek; iştahsızlık ve kronik kabızlıkta yiyerek veya içe-
rek kullanılabilir.
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düşürücüdür. Solunum ve bağırsak sistemi enfeksiyon-
larının iyileşmesine yardım eder, bağışıklık sistemini 
güçlendirir. 

Meyan bitkisi iyileştirici etkilerini kökünde bulunan 
maddelerle gösterir. Balgam söktürücüdür, soğuk al-
gınlığına iyi gelir. Ateş düşürücü, sindirimi kolaylaştırı-
cı, hafif müshil etkileri vardır. 

Okaliptus yaprakları nefes açıcı, balgam söktürücü, ateş 
düşürücü, kabızlık giderici ve yara bakımında antiseptik 
olarak kullanım alanı bulur. Genellikle yağı kullanılır.
Isparta gülü, reçellik gül olarak da bilinen kokulu bir gül 
türüdür. Bulantı ve kusmada, deri hastalıklarında iyi-
leştirici etkileri vardır. Hafif müshil olarak da kullanılır. 
Deney hayvanlarında öğrenme ve hafıza üzerine olumlu 
etkileri bildirilmiştir.

Karabaş otunun taze sürgünleri ve çiçekleri iyileştirici 
etkilere sahiptir. Demleme çayı kusma giderici, öksürük 
kesici, ateş düşürücü olarak kullanılırken, yağı sivilcele-
rin iyileşmesinde yardımcıdır.

Melisa otu(limonotu, oğulotu) yaprakları sinek kovucu-
dur; böcek ısırığını ve uçuğu iyileştirici olarak hariçten 
kullanılabilirken, yapraklarından elde edilen demleme 
çayı soğuk algınlığı, bulantı ve hazımsızlık giderici, ateş 
düşürücü etkileri için kullanılır.
Bütün bu bitkilerinin çocukta kullanımında bir uzman-
dan destek almak ve eczanelerde satılan ürünleri tercih 
etmek güvenli bir yaklaşım olacaktır.

Böcek ısırığı, cilt enfeksiyonları, ağız yaraları, dişeti ilti-
hapları diğer kullanım alanlarıdır. Ancak aşırı tüketildi-
ğinde yüksek ateş, titreme ve havaleye yolaçabilir.

Rezene tohumları iyileştirici etkileri için kullanılır. To-
humlarından elde edilen demleme çayı gaz söktürücü, 
iştah açıcı, öksürük nöbetlerini azaltıcı etki gösterir. 
Emziren annede süt arttırıcı etkisi vardır.

Kişnişin iyileştirici yönü Mısır papirüslerinde yeralır. 
Tedavi edici etkileri yaprakları ve tohumlarından elde 
edilir. Gaz söktürücü, sindirim kolaylaştırıcı, ishal kesici 
etkileri yanında, cilde uygulandığında sivilce ve yaralar 
üzerine olumlu etkileri vardır.

Hatmi çiçekleri ve yaprakları tedavi edici etkiler için kul-
lanılır. Yapraklarından yapılan demleme çayı öksürüğü 
yumuşatmak için ve sakinleştirici olarak kullanılırken, 
köklerinden hazırlanan lapa, travmaya bağlı morarma, 
kas ağrısı, böcek ısırığı ve yaralara karşı kullanılır.

Isırgan otunun yaprakları tedavi edici etkileri için kulla-
nılır. Saman nezlesi, ekzema, travmaya bağlı morluklar 
ve cilt yanıklarına iyi gelir. Emziren annede süt artırıcı 
etkisi bilinmektedir.

Kuşburnu(Yabani gül) Hipokrat zamanından beri iyi-
leştirici etkileri bilinen bir bitkidir. Meyveleri kullanılır. 
Taze iken yüksek miktarda C vitamini içerir. Demleme 
çayı hazırlanabileceği gibi marmelatı, pekmezi de kulla-
nılabilir. Vücut direncini artırıcı, halsizlik giderici etkile-
ri vardır. Aynı zamanda hafif müshildir.
Zeytin yaprağının iyileştirici etkileri vardır. Kurutulmuş 
yapraklar toz haline getirilerek kullanılır. Güçlü ateş 
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Çin Tıbbı ve Beş Element
(Beş Evre Kuramı) 
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Çin Tıbbı kökleri binlerce yıl öncesine dayanan, sağlığı ko-
rumanın ve desteklemenin en önemli bütüncül yollarından 
biridir. Temel dallarından biri olan ve ülkemizde de yaygın 
olarak uygulanan akupunkturun yanısıra, şiyatsu (shiatsu), 
çigong  (chigung) gibi sağaltım yöntemlerini içerir. 

Çin Tıbbında sağaltım on ana iç organa bağlı 12 temel me-
ridyen (enerji kanalı)  aracılığıyla yapılır. Uygulamada bazı 
farklılıklar olmakla birlikte, bir akupunktur uzmanı, temelde 
bu meridyenler üzerindeki enerji noktalarını özel iğnelerle, 
bir şiyatsu uzmanı bu noktaları ve bu noktaların geçtiği me-
ridyenleri elleriyle uyararak sağaltım yapar. Çigong’ta ise 
nefes, duruş ve zihinsel canlandırma teknikleri içeren özel 
egzersizler aracılığıyla, kişi kendi kendine bu enerji kanalla-
rını uyarır ve bedenin onarma sürecini destekler. Üç terapi 
de bedeni bir bütün olarak ele aldığı için geniş bir yelpaze-
de, özellikle kronik rahatsızlıklarda etkilidir. 

Şiyatsu İngiltere’de sosyal sağlık sistemince onaylanan ve 
hastanelerde uygulanan 12 tamamlayıcı terapi arasındadır. 
2006-2007 yıllarında, Prof. A. F. Long’un (Leeds Üniversi-
tesi-İngiltere) Avusturya, İspanya ve İngiltere’de, şiyatsu 
yaptıran 948 kişi üzerinde yürüttüğü araştırmaya göre, katı-
lımcıların %82’si sağlığının genel olarak daha iyiye gittiğini 
ve %71’i daha enerjik olduğunu belirtmiştir. İlaç kullanım 
oranındaki azalma %23’tür. Şiyatsu terapisine stres ve geri-
lim, sırt ve eklem ağrıları, kronik yorgunluk, sindirim ve so-
lunum problemleri nedeniyle başvuran katılımcıların %86’sı 
bu problemlerin giderildiğini söylemiştir. Amerikan Milli Kü-
tüphanesi Tıbbi Araştırmalar portalında (PubMed), çigongun 
kemik erimesi, kireçlenme, uyku düzensizliği, depresyon, 
stres, bağışıklık sistemi problemleri, yüksek tansiyon, fibro-
miyalji, kronik bronşit ve gastrit gibi pekçok rahatsızlıkta 
olumlu etkileri üzerine araştırmalar vardır.

Ergül Ergün Kirazcı, Phd
Çigong Eğitmeni ve Şiyatsu Uzmanı 
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Bedenimizdeki 12 temel meridyen, herbiri ana ve yar-
dımcı organ/meridyen olmak üzere birer çift halinde 
bu beş evre içinde yer alır. Yani herbir evre bir organ 
çiftiyle doğrudan ilişkilidir. Tek istisna ateş evresi-
dir. Çin Tıbbına göre ‘imparator’ kalp meridyeninin 
bulunduğu ateş evresinde dört enerji kanalı vardır. 
Bunlar kalp, incebağırsak, perikardiyum ve ‘üçlü ısı-
tıcı’ kanallarıdır. Toprak evresi meridyenleri dalak 
ve mide, metal evresi meridyenleri akciğer ve kalın-
bağırsak, su evresi meridyenleri böbrek ve mesane, 
ağaç evresi meridyenleri karaciğer ve safrakesesidir. 

Herbir evrenin bir mevsimi olduğu gibi bir iklimi, 
gün içinde en aktif olduğu zaman, bedende ilgili ol-
duğu doku, beden sıvısı, tat, duyu organı ve duygu 
durumu vardır. Bu bilgiler bedenimizi tanımamızda, 
rahatsızlıklarımızın ardında yatan gerçek nedenleri 
anlamamızda, teşhiste ve sağaltımda önemli ipuçları 
sunar. Örneğin evrelerin gün içinde en aktif olduğu 
zaman dilimi üzerinden hareket edersek; sabah kah-
valtısı yapmayan, sabahları acıkmadığını söyleyen 
biri dalak/mide meridyenlerinde, 15.00-19.00 ara-
sı kendini yorgun hissettiğini söyleyen biri böbrek/
mesane meridyenlerinde bir dengesizlik olabileceğini 
düşündürür. Mevsimler üzerinden hareket edersek; 
bahar aylarında artan baş ağrıları, eklem rahatsızlık-
ları karaciğer/safrakesesi meridyenlerini dengeleme 
gereğini gösterebilir. Ancak tek veri üzerinden sonu-
ca ulaşılmaz. Örneğin 15.00-19.00 arası artan, son-
rasında geçen yorgunluğun, omurga rahatsızlıkları 
(su elementiyle ilgili doku), kışın artan bel ağrıları (su 
elementiyle ilgili mevsim), tuzlu tüketme ihtiyacı (su 
elementiyle ilgili tat) veya su tüketimindeki azlık gibi 
verilerle desteklenmesi gerekir. 

Çin Tıbbında amaç, insan bedenine minimum müda-
hale ile maksimum etkiyi yaratmaktır. İnsan bedeni 
kutsaldır ve kendi içinde mükemmeldir. Etkili olan ve 
kabul gören, yüksek teknolojiye dayanan ve bedeni 
dışarıdan müdahalelere bağımlı kılarak bütünlüğünü 
bozan yöntemler değil, bedenin kendi kaynaklarını 
açığa çıkarmasını destekleyen, insana bedeni ve sağ-
lığı üzerindeki kontrolünü geri veren  yöntemlerdir.

Çin Tıbbında evren, doğa ve insan değişim, dönüşüm 
üzerinden algılanır. İnsan doğayla bir bütündür. Be-
denin iç döngüsünün doğanın ritmiyle sıkı bağları 
vardır. Bu perspektifin yapı taşlarından biri de beş 
element ya da beş evre kuramıdır. Bu teoriye göre 
varoluşun farklı karakteristik özellikleri beş evre, 
metal, su, ağaç, ateş ve toprak elementleri çerçeve-
sinde incelenir. Beş element kuramı, kelimenin dar 
anlamıyla, maddenin bu beş elementten oluştuğunu 
iddia etmez. Daha çok maddeyi, evreni, doğayı, son-
ra da insan bedenini bu beş temel evre çerçevesinde 
anlamaya, sağaltmaya çalışır. Bu elementlerin, evre-
lerin birbiriyle ilişkilerine, birbirine dönüşümüne ve 
bu ilişkiler ağının bedenimizdeki organların, merid-
yenlerin üzerine olan etkilerine odaklanır. Ağaç ev-
resi ilkbaharı, büyüme ve gelişmeyi; ateş evresi yazı, 
maksimum aktif olma halini; metal evresi sonbaharı, 
azalma ve içe çekilişi; su evresi kış mevsimini, dinlen-
meyi, büyüme öncesi hazırlığı; toprak evresi hasat, 
olgunluk ve ürün toplama zamanını temsil eder. Bu 
evreler sadece mevsimlerde değil, aynı şekilde be-
denimizde de ortaya çıkar. Bu uyumu yadsır, gözardı 
eder, tersine bir yaşam sürmeye çalışırsak hastalıkla-
rın kapımızı çalması yakındır.
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Gözlerde oluşan rahatsızlık akla ilk olarak ağaç evresini ve karaciğer/safra kesesi meridyenlerini getirse de, 
akciğer, böbrek veya dalak dengesizliğinin parçası da olabilir. Çin Tıbbı uzmanı sağaltıma karar vermeden önce 
bu verilerin yanısıra beden okuması, dil, hara (karın) veya nabızdan teşhis yöntemlerini de kullanır.

Bu ilk teorik bilgilerden sonra, şimdi Bahçedeki ağaçların altında, omurgamızı, akciğerlerimizi ve genel olarak 
tüm bedenimizi destekleyici, masabaşı iş yapanları rahatlatıcı çigong ve kendi kendine şiyatsu uygulamaları 
yapacağız.
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Geçmişten Günümüze Bahçeler 
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İlk bahçenin tam olarak nerede ve ne zaman oluşturulduğu 
bilinmese de mağarada yaşayan atalarımızın yırtıcılardan ve 
yağmacılardan korunmak için mağaralarının önünde bir ala-
nı çevreleyerek bahçe oluşturduğu düşünülür. İlk bahçelerin 
10-12 bin yıl önce ortaya çıktığı söylenebilir.

Eskiçağ park ve bahçeleri 

Kalıntılar, yazılı kayıtlar, resimler ile heykellerden, eski çağ-
larda bahçenin ne denli önemli olduğu anlaşılabilir. 

Eski Mısır’da bostanlar ve meyve bahçelerinin tarihi MÖ 
2400-2200 yıllarına dek uzanmaktadır. Şehirlerde oluşturul-
muş yoğun meyve bahçeleri ise MÖ 305-30 yıllarına dayanır. 
Mısır’daki mezar resimleri o dönemde bahçenin dekoratif 
amaçla da oluşturulduğunu göstermektedir. Bu resimlerde, 
bir nilüfer havuzu etrafında akasya ve palmiyelerin simetrik 
sıraları tasvir edilir. 

Bir başka ilk çağ bahçe geleneği Perslerde görülmektedir. 
Pers bahçeleri de merkezi bir eksen etrafında simetrik ola-
rak düzenlenmiştir.

Çin’de tarım MÖ 2737-1697 yılları arasında başlamıştır ve 
oldukça gelişmiştir. MS 206 yılında ise doğal bir manzara 
görünümüne sahip bahçeler oluşturulmuştur. Bu bahçelerin 
esin kaynağı çeşitli efsaneler olmuştur. 

Eski Asur’da şehirleri sulama kanalları desteklemiş ve hur-
ma ağaçları ile bahçeler şehir boyunca serilmiştir. 

Almıla Çiftçi
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Botanik Anabilim Dalı
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çağda en popüler zamanlarını yaşamıştır. Bu bah-
çeler tipik olarak çit veya duvarlarla çevrilerek dış 
mekandan soyutlanmış, yükseltilmiş bitki yatakla-
rına sahip, sebze bahçesi, çiçekler ve ortada bir su 
öğesinden oluşmuştur. Bitkiler sembolik değerleri 
için seçilir, ziyaretçilerin gezerken sık sık durarak 
dini semboller ve inancın doğası hakkında düşünme-
si istenirdi. 

Hortus conclusus’un temeli, yapay doğa, mekanın 
dış dünyaya tamamen kapatılması ve bir tür cennet 
imgesi yaratılmasıydı. Bu dönemden tamamen sağ 
kalan bir bahçe yoksa da öğelerinin ayrı ayrı görüle-
bildiği yerler bulunmaktadır.   

Aynı dönemlerde Çin’de farklı bir bahçecilik anlayışı 
gelişmiş ve bu bahçeler yayıldığı Japonya’da değişim 
geçirerek havuzu merkezine alan aristokrat manza-
ra bahçelerine ve bundan bağımsız olarak tapınak-
lardaki Zen bahçelerine dönüşmüştür. Etkilendikleri 
yer Çin olmasına rağmen zaman içinde kendilerine 
has özellikler kazanmıştır. Japon bahçesi aslında do-
ğanın bir minyatürü olarak tasarlanır. Elementlerin 
sembolik bir anlatımı vardır. Örneğin taşlar dağları 
temsil edebilmektedir. Su öğesi, yağışlı bir iklime sa-
hip olan Japonya’da diğerleri kadar ön planda değil-
dir. Bunun yerine, kum ya da dalga şeklinde dökül-
müş çakıllar gibi suyu çağrıştıran şeyler kullanılır. 

Geleneksel Çin bahçeleri “su kabağının içindeki dün-
ya”, “şeftali çiçeklerinin diyarından kayıtlar” gibi 
hikayelerden etkilenmiştir. Bu hikayelerin ortak 
özelliği, mekanı çevreleyen bir duvar ile bunun üze-
rindeki, geniş bir alana açılan küçük bir delikten olu-

Mezopotamya bahçeleri oldukça ünlenmiş, Babil’in 
asma bahçeleri ölmeden önce görülmesi gereken 
yerler arasında gösterilmiştir. Tarif edenlerin yaz-
dıklarına göre, bu bahçeler kubbeli taş teraslar üze-
rine inşa edilmiş ve ağaçlı bir dağ yamacını taklit 
etmekteymiş. Bahçeler görünmez bir sulama sistemi 
ile en üst katlara dek sulanabiliyormuş. Strabo, su-
lama için Arşimet burgusu kullanıldığını belirtmiştir. 
Günümüzde Babil’in asma bahçeleri hâlâ bulunama-
mıştır.  

Bahçeler şehir hayatında daha büyük rol oynamaya 
başladıkça dini bir önem kazandılar.  Pompei şehri-
nin kalıntıları, evlere bahçeler aracılığı ile bağlanan 
çok sayıda mezarın varlığını göstermiştir. 

Eski çağlarda bahçe, hükümdarların ne kadar uzağa 
erişebildiklerini gösteren bir güç sembolü olarak da 
kullanılmış ve bu amaç doğrultusunda hükümdarlar 
dünyanın her yerinden bitkiler getirmek için heyet-
ler oluşturmuştur. Örneğin Mezopotamya hüküm-
darı Sargon’un MÖ 2500 yılında ağaç, asma ve incir 
getirmek adına Torosları aştığı söylenir.   

Antik Yunan’da özel bahçeler oluşturulduğuna dair 
bilgi yoktur. Yalnızca evlerde birkaç saksı kırığına ve 
tapınakların üç tarafında birer sıra, sütunlarla aynı 
hizada bitkiler ekildiğinin bulgularına ulaşılmıştır. 

Ortaçağ park ve bahçeleri 

Ortaçağda bahçe tarzlarının belirleyicisi büyük oran-
da manastır ve malikane evleri olmuştur. ‘Hortus 
conclusus’ olarak adlandırılan kapalı bahçeler orta-
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16. yüzyılda ilk halka açık bahçeler ortaya çıkmıştır. 
19. yüzyılda doğal görünümlü bahçelere dönüş, ta-
rihsel ve geometrik üslubu da yeniden öne çıkarır. 
20. yüzyılda bahçe, mimari birimleri destekleyen bir 
unsur olarak görülmüştür. 

Osmanlı bahçeleri, muhtemelen geniş sınırlarında 
barındırdığı farklı kültürlerin etkisi ile değişik akım-
lardan etkilenmiş ve kendine has bir tarza sahip ol-
mamıştır. 

Türk bahçelerinde ise doğallık ön plandadır. Karak-
teristikleri arasında, dışarının rahatlıkla görülebildi-
ği kısa duvarlar ve bu duvarları saklaması için diple-
rinde bir sıra uzun servi ağacı kullanımı dikkat çeker. 
İçindeki bitkiler doğal olarak yetişen türlerdir. Bah-
çede Türklerin eski inanışlarının etkisi görülür. Türk-
ler için bahçe izlenilmekten ziyade içinde yaşanmak 
içindir ve bu düşünceyi kameriyeler ve çardakların 
yaygın kullanımında görmek mümkündür. Su öğesi 
diğer bahçelerde olduğu gibi kullanılır ancak yine 
görsel değil işlevseldir ve çeşme, kuyu ya da havuz 
şeklinde olabilir.  

Kaynaklar 
Infinity in a Bottle Gourd: Understanding the Chinese Garden, Kong-

jian Yu

Ancient Mesopotamian Gardens and the Identification of the Hanging 

Gardens of Babylon Resolved, Stephanie Dalley

Growing Gardens: Botanical Gardens, Public Space and Conservation, 

Terra Celeste Colburn

Garden History: Philosophy and Design 2000 BC-2000 AD, Tom Turner

Tarihsel Süreçte Bahçe Tasarımı ve Türk Bahçesinin Yeri, Elvan Gökçe

şan su kabağı modelidir. Çin bahçelerinde, bu etkiyi 
yaratmak için dar geçişler ve alanı büyük gösteren 
küçük hileler kullanılmıştır. Örneğin suyun yansıt-
ma özelliğinin kullanımı, dış alandan küçük parçalar 
gösterilmesi, düz çizgilerdense kıvrılan hatlara sahip 
yollar, elemanlar, hatta zaman zaman binalar. Çin’de 
üç farklı bahçe tipi gelişmiştir: Bilim çalışanları için 
daha küçük özel bahçeler, büyük ve gösterişli impa-
ratorluk bahçeleri ve tapınakların bahçeleri. 

Yeniçağ (Rönesans) park ve bahçeleri 

Rönesans İtalya’da başlamıştır. İtalyan Rönesans 
bahçeleri yeni bir tarz yaratmıştır. Bahçeler büyü-
müş ve daha simetrik olmuş, içleri çeşmeler, hey-
keller, mağaralar ve diğer etkileyici elemanlarla do-
natılmıştır. Yüksek duvarlar yerini etrafın rahatlıkla 
görülebildiği kısa duvarlara bırakmış, evler tepeye 
yapılarak evde yaşayanların tüm bahçeyi yukarıdan 
görebilmeleri sağlanmıştır. Avrupa’ya yayılan bu 
tarz Fransız ve İngiliz bahçelerini etkilemiştir. 

Barok Fransız bahçesi bu dönemde ortaya çıkmıştır. 
Bu bahçede genellikle daire, üçgen ve dörtgenlerin 
kullanıldığı geometrik şekiller hakim olsa da zaman 
zaman kıvrımlı hatlardan ve spirallerden oluşan dü-
zensiz şekillere de rastlanır. Yukarıdan bakıldığında 
bir tür labirente ya da ambleme benzer. Bir başka 
özelliği, uzun bitkilerden oluşmuş çitleridir. Barok 
bahçelerin ortasında fıskiye, heykel, çardak gibi bü-
yük bir element vardır. Bahçe düz çizgilerle bölüne-
rek her bölüm ayrı ayrı tasarlanabilir, ancak tama-
mına bakıldığında bir süreklilik olması gerekir. 
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Bitkisel Hormonların 
Yaşamımızdaki Yeri

SEMİNERLER

Bitkilerde büyümeyi sağlayan hormonlar (fitohormon) doğal ola-
rak bitki bünyesinde sentezlenen, büyüme ve buna bağlı diğer 
fizyolojik olayları yöneten, oluştukları yerden bitkilerin diğer kı-
sımlarına taşınabilen ve bu kısımlarda çok düşük konsantrasyon-
larda bile etkisini gösterebilen organik maddeler olarak tanım-
lamaktadır. Hormonların bir kısmı büyümeyi teşvik ederken bir 
kısmı büyümeyi engeller.

Bitki hormonlarına yapı ve fizyolojik etki bakımından benzeyen 
kimyasal maddeler laboratuvarda sentetik yollarla elde edilmek-
tedir. Hem bitkide doğal olarak sentezlenen hem de sentetik yol-
la elde edilen maddeler Bitki Gelişim Düzenleyiciler (BGD) olarak 
sınıflandırılır. Bitki hormonlarının tarımda kullanılma nedenleri; 
az zamanda daha çok ürün elde etmek (verimi arttırmak), ürünle-
rin daha canlı ve güzel görünmesini sağlamak (kalite arttırmak), 
her zaman-her koşulda ürün sahibi olmak ve depolama esna-
sında ürünlerin ihracat şansını arttırmaktır. Kontrolsüz hormon 
uygulanan gıdaların alerjik reaksiyonlar, cilt hastalıkları, sindirim 
bozuklukları, kalp hastalıkları, kanser, uykusuzluk ve psişik bo-
zukluğa yolaçabildiği düşünülmektedir.

Büyümeyi teşvik eden hormonlar: Oksin, Sitokin, Gibberellin, 
Brassinosteroid’ler 

Büyümeyi engelleyen hormonlar:  Absisik Asit (ABA), Etilen

Bu hormonların yanısıra, son zamanlarda bitkilerden veya sente-
tik olarak elde edilen ve hormonal etkilerinin olduğu kanıtlanan 
maddeler de bulunmaktadır. Bunlar salisilik asit, jasmonik asit 
ve poliamin’lerdir. 

Dünyada en fazla kullanılan doğal BGD, %23’lük oranla etilen 
grubudur. Bunu oksin grubu ve sonra da gibberellin’ler takip 
eder. Sitokinin ve absisik asit ise %10 oranında kullanılmaktadır.

Yrd.Doç.Dr. Serap Çağ 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Botanik Anabilim Dalı
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engellemek, portakalda kabuk lekesini önlemek, kirazda 
daha iyi renk ve iri tane elde etmek, hasat süresini uzat-
mak amacıyla kullanılmaktadır. 

Sitokonin’ler:Meyve kalitesini arttırmak amacıyla çok 
nadir olarak kullanılmaktadır. Yapay sitokininlerin paha-
lı olması yaygın kullanımını sınırlandırmaktadır. Tarımda 
fazla tercih edilmese de, hücre bölünmesini hızlandırma 
ve zar bütünlüğünü koruma özellikleri dolayısıyla son 
yıllarda anti-aging kremlerin yapımında kullanılmakta-
dır.   

ABA: Absisik asit bitki gelişimini yavaşlattığı için tarımda 
kullanılmaz.

Düzenleyici ve ketvurucu özellikteki diğer büyüme re-
gülatörleri 

Jasmonik asit: Savunma, saçak kök oluşumu

Poliamin’ler (Putresin, Spermin, Spermidin, Kada-
verin): Strese karşı savunma. Hızlı büyümenin olduğu 
kanserli bitki hücrelerinde, tümörlerde poliamin mik-
tarı artar. Kanserli hastalarda plazmada yüksek oran-
da bulundukları için kanserin erken tanısında rolleri 
araştırılmaktadır. 1950’li yıllardan beri kanserin teşhisi 
için idrarda PA, özellikle Spm aranmaktadır. Poliamin 
biyosentezini teşvik eden ODC (ornitin dekarboksilaz) 
enziminin spesifik inhibitörü DFMO (diflorometil ornitin) 
ve diğer PA biyosentezi enzimlerinin inhibitörleri tıpta 
kemotörepatik olarak kullanılmaktadır. DFMO nun ak-
ciğer tümörlerinin tedavisinde olumlu sonuçlar verdiği 
eskiden beri bilinmektedir. Arginaz aktivitesinin bazı tip 
kanserlerde değiştiği gösterilmiştir. Son yıllarda, beyin-
deki agmatin nörokimyasalının şizofreniye yolaçabilece-
ği ifade edilmektedir. 

Etilen: Çiçeklenme: Çiçekçilik sektöründe etilen gazı bü-
yük önem taşır. En büyük problemlerden biri etilenin çi-
çek kalitesini düşürmesidir. Bu nedenle biyosentezini ya 
da reseptör bağlanmasını engelleyen inhibitör maddeler 
tercih edilir. Düşük sıcaklıklarda nakliye, etilen üretimini 
azalttığı için faydalı olmaktadır. Çiçek senesensinde (sa-
rarma olarak gözlenen ölüm süreci) rol oynamaktadır. 
Kesik karanfil çiçekleri 10 dakika 4mM gümüş tiyosülfat 
(STS) ile işlem gördüğünde deiyonize suda 20°C de 10 
gün hiç bozulmadan canlı kalır. Çünkü STS karanfil çiçe-
ğinin senesensini geciktirmektedir.
 
Meyve olgunlaşması: Etilen, selülaz ve diğer hücre çe-
perini çözen enzimleri de teşvik ederek meyve olgunlaş-
masında rol oynamaktadır. Gaz formunda bir hormon ol-
duğu için kolay difüze olur. Erken hasat edilen meyveleri 
olgunlaştırmak için kullanılır. Oksin, sitokinin ve gibbe-
rellin meyvelerde daha çok gelişimin erken dönemlerini 
kontrol ederken, etilen ve absisik asit geç evreleri (ol-
gunlaşma, ayrışma ve kopma) düzenler. 

Oksin: Vegetatif yolla bitki üretmek (köklendirmek), 
meyve tutumunu ve partenokarpik meyve oluşumunu 
teşvik etmek, meyve olgunlaşmasını inhibe etmek, mey-
ve ve yaprak absisyonunu önleyerek erken dönemde 
meyve kaybını indirgemek, herbisit (2,4 D ve Dicamba) 
olarak yabani otları ayıklamak amacıyla kullanılmakta-
dır.

Gibberellin’ler: Tohumların çimlenmesini teşvik etmek, 
meyve ve yaprak absisyonunu önleyerek erken dönemde 
meyve kaybını indirgemek, üzümde salkım gelişmesini 
ve tane iriliğini arttırmak, limonda meyve olgunluğunu 
geciktirmek, çeşitli süs bitkilerinde çiçek sapını uzatmak 
ya da inhibitörünü uygulayarak kısa tutmak, yine inhibi-
tör etkisinde yol kenarındaki çalı bitkilerinin büyümesini 
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boştur, yenildiği zaman aşırı nişasta kokusu duyulur. Bi-
berde meyveler aşırı büyük ve etlidir, çekirdek evi boş-
tur, etli kısmı domatesteki gibi beyazlı görülür. 
Son yıllarda meyve ve sebzelerin yetiştirildiği seralarda 
hormonun yerini bombus yaban arıları (Bombus terrest-
ris) almaktadır. Bu arıların tozlaşmada kullanılması mey-
ve oluşturmada bir devrim olarak kabul edilmektedir. 

Uygulamanın bitkilere ve insanlara zarar vermemesi 
için dozaja ve uygulama-hasat tarihi arasında geçecek 
süreye dikkat edilmelidir. Hasat zamanına kadar olan 
sürede bitkideki BGD parçalanmış ya da zararsız düzeye 
inmiş olmalıdır. Etkileri net olarak bilinmediği için uzun 
vadeli uygulamalardan kaçınılmalıdır. Mümkün merte-
be, bu uygulamalar yerine daha ekonomik olan doğal 
yollar araştırılmalı ve tercih edilmelidir. 
Bitkiler kurallara uyulmayan yüksek doz uygulamalarına 
meyve anormallikleri ile tepki gösterir. Tüketiciye düşen 
görev, anormal gelişim gösteren meyveleri almayarak 
üreticileri insan ve toplum sağlığına özen göstermeye it-
mektir. En iyi yol ise, kış gıdalarını kışın, yaz gıdalarını 
yazın tüketmektir. 

Kaynaklar
Golden JA, Sjoerdsma A, Santi DV. (1984). Pneumocystis carinii pneu-
monia treated with alpha-difluoromethylornithine. A prospective 
study among patients with the acquired immunodeficiency syndrome. 
West J Med. 1984 Nov;141(5): 613–623
Güleryüz M. 1982, Bahçe Ziraatında Büyütücü ve Engelleyici Madde-
lerin Kullanılması ve Önemi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, No: 279. 
Erzurum
Karakuş C, Köker R. (2007). Tarımda bitki gelişim düzenleyicilerin 
(BGD) kullanımı ve hormon riski. 2. Çevre sorunları kongresi, Fatih 
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul
Taiz L, Zeiger E. 2012, Plant Physiology, Fifth edit. Topic, 20.2 
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 
2001, Bitki Gelişim Düzenleyiciler

Salisilik asit: Savunma, çiçek senesensini geciktirme, 
ASA  (asetil salisilik asit-etken madde) yapımı (Salix), 

BGD’ler: Yapraklara püskürtmek, sulama suyuna karış-
tırmak, kesik yüzeylere lanolin macunu içinde sürmek, 
bitki organlarını hormon içeren çözeltiye batırmak, be-
lirli bir dokuya enjeksiyon yapmak suretiyle kullanılır.
Günlük alınabilir maksimum doz, yan etki görülmeyen 
doz, onay verilen maksimum kalıntı miktarı gibi ölçüler 
insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından önemlidir.

BGD’lerin kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğünden ruhsatı alınmış olan BGD’ler kullanılma-
lı, uygulanacak doz, uygulama şekli ve uygulama zama-
nına dikkat edilmeli, bekletilmiş solusyonlar kullanılma-
malı, hazırlama ve uygulama esnasında mutlaka eldiven 
kullanılmalı, sigara içilmemeli, yiyecek yenmemeli, mad-
de solunmamalı, uygulamadan sonra eller ve yüz bol su 
ile iyice yıkanmalıdır. BGD’ler doğrudan güneş ışığı bu-
lunmayan serin yerlerde ve kilit altında saklanmalıdır. 

BGD’ler ile zehirlenmelerde alınacak önlemler 

Çoğu asit olduğu için mide NaHCO3 ile yıkanır, vücut ısısı 
buz ile düşürülür, serumla vücut elektrolit dengesi sağ-
lanır, semptomatik tedavi uygulanır, yağlı yiyeceklerden 
kaçınılır. İlk bulaşmalarda sabunlu su ile yıkanır, kandaki 
seviyenin kontrolü yapılır ve önlem alınır. Genelde 24-48 
saat içinde %90’dan fazlası atılır. 

Yüksek doz uygulanan meyve şekilleri
Çilekte aşırı büyüklük-yapışık meyveler görülür, ısırıl-
dığında meyvenin içi boştur. Karpuzda çekirdek yerleri 
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Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
ve Kenelerden Korunma Yolları
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Kırım-Kongo Hemorajik Ateş (KKHA), kenelerle taşınan Nairovi-
rüs isimli mikroorganizmanın yolaçtığı, ateş ve başta cilt içine 
olmak üzere kanama ile seyreden bir enfeksiyondur. Son yıllar-
da tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonda ölüm 
oranları yüksektir.

Keneler Nerelerde Bulunur?  Nasıl Tanınır?  Kimler Risk 
Altındadır?

Keneler otlaklar, çalılıklar ve kırsal alanlarda yaşayan, küçük 
oval şekilli, 6-8 bacaklı, uçamayan, sıçrayamayan hayvanlardır. 
Hayvan ve insanların kanlarını emerek beslenirler ve bu şekilde 
hastalık bulaştırabilirler. 

Hastalık genellikle meslek hastalığı şeklinde karşımıza çıkar. Ta-
rım ve hayvancılıkla uğraşanlar, veterinerler, kasaplar, mezbaha 
çalışanları, sağlık personeli risk gurubudur. Kamp ve piknik ya-
panlar, askerler ve korunmasız olarak yeşil alanlarda bulunanlar 
da risk altındadır.

Dr. Bahri Karakaya

Kene mücadelesi

Kene mücadelesi oldukça zordur.

1. Kenelerin yoğun olabileceği çalı, çırpı ve gür ot bulunan alanlardan mümkün olduğu kadar uzak durmalı, çıplak 
ayakla ve kısa giysilerle gitmemelidir. 

2. Av veya görev gereği buralara gidilirse lastik çizme giymeli, pantolon paçalarını çorap içine almalı ve ara ara riskli 
vücut bölgelerini kontrol etmelidir. 

3. Görevi nedeni ile risk grubunda yer alan kişiler, hayvan ve hasta insanların kan ve vücut sıvılarından korunmak 
için eldiven, önlük, gözlük, maske vb. giymelidir. 

4. Hayvanların baş veya bacaklarına haşere kovucu ilaç uygulamalı veya kulaklarına ve boynuzlarına ilaç emili plas-
tik şeritler takmalıdır. 

5. Vücuda yapışmış keneleri ezmeden, bir cımbız veya pens ile ağızdan veya başından tutarak çıkarmalı, ısırılan yeri 
alkolle temizlemelidir. Mümkünse, çıkarılan etkeni teşhis için alkolde saklamalıdır. 
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Dikey Bitki Yetiştiriciliği
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Beton yığınlarına dönüştürülen yaşama alanları içinde, kirlilik, 
oksijen yetersizliği, iklim değişikliği gibi çevresel; sürekli beton 
yapılara bakmanın yarattığı stres faktörü, ebeveynlerin çocuk 
yetiştirirken doğaya hasret kalmalarının yarattığı kaygılar gibi 
psişik sorunlar nedeniyle yeniden yeşil alan yaratma çabaları 
ortaya çıkmıştır. Bireysel çabalar; evde saksıda, balkonda veya 
bahçede bitki yetiştirme şeklinde kendini göstermiştir. Zaman 
içinde teras-çatı bahçelerine daha fazla alan ayrılarak bahçe 
kavramı yeni bir soluk kazanmıştır. Yeşil alan alternatifleri sunan 
profesyonel çabaların en etkili sonuçlarından biri de Dikey Bah-
çeler (Vertical Gardens), yeşil duvar veya duvar bahçesi olarak 
adlandırılan bitkilendirilmiş cephe tasarım ve uygulamalarıdır.
Arazi kullanımı ve gelişimini aksatmadan, yapıların çatılarında, 
avlularında, iç ve dış duvarlarında kısacası tüm yapı kabuğunda 
bitkilendirme çalışmaları ile kentlerde yeşil dokuya daha çok yer 
verilebilmektedir. Bitkilerin yetiştirildiği yüzey dikey olduğu için 
bu olgu Dikey Yetiştiricilik diye tanımlanmaktadır.

Yetiştiricilik modelleri

A-Yeşil cepheler: Saksı içinde ya da toprakta yetiştirilen sarılı-
cı-tırmanıcı bitki türleri ile uygulanan sistemdir. Düşey yeşil sis-
temler arasında en kolay uygulanan gruptur.

1-Kafes sistemi ile bitkilendirme: Bina ile temasa gerek kalma-
dan, hafif, dayanıklı, üç boyutlu, galvanizli boya ile ömrü uzatıl-
mış, çelik konstrüksiyon üzerine sarılıcı – tırmanıcı bitki türleri ile 
uygulanan yöntemdir. Yeşil duvarlar bağımsız kullanılabilir.

2-Metal çit bitkilendirme sistemi: Bina yüzeyinde yeşil bir perde 
veya yarı geçirgen bir yeşil doku oluşturmak için ızgara, tel veya 
halatlarla uygulanan yöntemdir. Hareketli ve farklı yeşil doku gö-
rünümleri elde edilebilir. 

Esra Şakar
Ziraat Yüksek Mühendisi
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dir. Şiddetli rüzgar havadaki nem oranını azaltır. 
• Bitkilendirme yapılacak duvarın yönü, güneşlenme sü-
resi ve kalitesine etki edeceği için bitki seçiminde dikka-
te alınması gereken önemli bir kriterdir.
• Bitkilendirme yapılacak yüzeyin bitki yetiştirmeye uy-
gun olup olmadığı, kar, rüzgar yükü ve bitkilendirme 
sonrasında oluşabilecek yükü taşıyıp taşıyamayacağı 
dikkate alınmalıdır.
• Bitki seçimi çevresel etmenlere ve tasarımın modeline 
uygun seçilmelidir (yaşayan duvar/yeşil cephe).

Dikey Yeşil Cepheler için tercih edilecek bitkiler;

• Sarılıcı-tırmanıcı formda olmalı
• Hızlı büyümeli
• Yaprakları açısından gösterişli olmalı
• Rüzgara karşı dayanıklı olmalı
• Tam güneşli ya da tam gölge alanlara uyum sağlamalı
• Herdem yeşil olmalı
• Birden fazla bitki kullanılacaksa doku ve renk   
  açısından uyumlu olmalı 

Yaşayan Duvarlar için tercih edilecek bitki türleri; 

• Kök sistemi ince/saçak kök yapısında olmalı
• Kök ve gövde bağlantısı güçlü olmalı
• Rüzgara karşı dayanıklı olmalı
• Tam güneş veya tam gölge alanlara uyum sağlamalı 
• Herdem yeşil olmalı
• Bitki türleri doku ve renk açısından uyumlu olmalı

B-Yaşayan duvarlar (Biyolojik duvarlar): Duvarın al-
tında köklenmek yerine, duvara monte edilmiş bir ye-
tiştirme ortamı içinde büyüyen bitkilerle oluşturulmuş 
sistemdir.

1-Peyzaj duvarları: Duvar yüzeyinde doğal olarak ge-
lişen veya özellikle yetiştirilen, eğimli alanlarda toprak 
kaymasını engelleyen, ses bariyeri işlevine sahip bitki-
lendirilmiş/doğal bitki gelişimi görülen duvarlardır. Bitki 
türleri duvar yüzeyinde düzensiz gelişen bir yapıya sa-
hiptir ve duvar yapısına zarar verir.

2-Bitkilendirilmiş keçe duvarlar: Patrick Blanc öncülü-
ğünde geliştirilen eşsiz bir yeşil duvar modelidir. İki kat-
mandan oluşan bir sentetik kumaş kullanılır. Yukarıdan 
aşağıya damlama modeli ile besin ve su döngüsü sağla-
nır. Nemden yüksek oranda faydalanılır. Duvar yüzeyine 
zararı engellemek için koruyucu bir katman ile destekle-
nir. Doğrudan cephe üzerine uygulanabildiği gibi hazır 
bir alt konstrüksiyon üzerine de uygulanabilir. 

3-Modüler yaşayan duvarlar: Çeşitli büyüklük ve form-
daki saksıların bir konstrüksiyon ile yapı cephesine mon-
te edildiği sistemdir. Modüler düzenleme nedeniyle; her 
saksı için bakım işlemleri kolaylıkla yapılabilir ve bozul-
ma/kuruma meydana geldiğinde bitki değiştirilir.  

Tasarım prensipleri
• Bitkilendirme tasarımına başlamadan önce rüzgar, 
sıcaklık, nem oranı ve güneşlenme süresi gibi çevresel 
etmenler iyi değerlendirilmelidir. Özellikle rüzgar çok 
önemlidir. Bitkiler, havadaki nemi absorbe edebilmeli-
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Dikey Yeşil Sistemlerin faydaları

• Mekanlara görsel estetik kazandırır. 
• Binanın ömrünü uzatır.
• Ses izolasyonu sağlar. 
• Su tasarrufu sağlar.
• CO2 seviyesini azaltır, O2 ve hava kalitesini arttırır. 
• Toz ve zararlı mikroorganizmaları önler. 
• Doğal izolasyonla sıcak ve soğuk havaya karşı ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlar. 
• Bitkileri hastalık ve zararlılara karşı korur. 
• Huzurlu bir ortam yaratır ve stres seviyesini düşürür. 
• Emlak değerlerini arttırır. 
• Yaban hayatın korunmasını sağlar. 
• Kentsel Isıl Ada Etkisi’ni azaltır. 
• Yağmur suyunun hızlı yüzeysel akışını engeller. 
• Yangın çıkması durumunda zararı azaltır.



60 61

Kitâbü’l-Filâha’da
Gök Cisimleri - Tarım İlişkisi
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Kaynaklarını başta Antik Yunan olmak üzere Mezopotamya, Mı-
sır, İran, Hint ve İslam öncesi Arap kültüründen alan İslam mede-
niyetinde göklerle yer arasında bir ilişki olduğu düşüncesi vardır. 
Önemli bir bölümü kozmolojik olan İslam astrolojisinde bütün 
yaratılış “Eşsiz Bir İlke”den kaynaklanmaktadır ve gökler dün-
yaya hâkimdir. Bir başka ifadeyle kâinat “Tanrı’nın bir tezahü-
rü” ve “tabiat bir bütün”dür. Aslında Aristo’nun ortaya koyduğu 
kozmoloji İslam âlimlerince devam ettirilmiştir. Buna göre evren, 
Ay-altı ve Ay-üstü âlemlerden oluşmuştur. Ay-altı âlem hem koz-
molojik hem ontolojik zincirde en alt tabakayı oluşturmaktadır 
ve gökten gelen etkilere karşı edilgen ve bağımlıdır. Oluşma ve 
bozulma âlemindeki bütün değişmeler, herşeyi düzenleyen ve bu 
dünyadaki olaylara yön veren göklerin etkisiyle meydana gelir. 
İslam kozmolojisine göre gök cisimleri sadece hareket eden, ha-
reketleri ve periyotları ölçülen nesneler değildir, aynı zamanda 
Tanrısal/ruhsal bir güç taşırlar. 

Ay-altı âlemde bulunan varlıkların hepsi sıcaklık, soğukluk, kuru-
luk ve nemlilik niteliklerine sahip dört elementten meydana gel-
miştir. Hava, sıcak ve nemli; su, soğuk ve nemli; toprak, soğuk ve 
kuru; ateş, sıcak ve kurudur. Ancak beşinci madde olan eterden 
meydana gelen “gökler de mutlak olarak elementler dünyasın-
dan farklı değildirler, çünkü onlar da sıcaklık, soğukluk, kuruluk 
ve nemden oluşan dört ana niteliği taşırlar ve Ay-altı âleme, par-
çaları bütünleşmiş bir kozmos içinde etki ederler.”  

O halde zirai faaliyetleri en uygun şekilde yaparak topraktan 
en kaliteli ve yüksek verimi almayı hedefleyen çiftçi, bunun için 
Ay’ın hangi evresinde hangi işlemi yapmanın daha iyi olacağını, 
Güneş ve diğer yıldızların bitkiler üzerindeki tesirini vs. bilmek 
zorundadır.

Doç.Dr. M. Bedizel Zülfikar-Aydın
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Bilim Tarihi Anabilim Dalı
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yüzündeki döngülerle sınırlıdır.
Eserde, Ay’ın evreleri, gübrelemeden budamaya, ekim 
dikimden hasada kadar birçok konuda etkili olmaktadır. 
Genellikle tercih edilen evre, Ay’ın hilal şeklinde görül-
mesinden dolunay haline gelmesine kadar süren, Ay’ın 
veya “Ay nuru”nun “arttığı” ve “kendi kuvvetinden kuv-
vet verdiği” dönemdir. Bu dönemde ekilip dikilen bitkiler 
vaktinde gelişir; kökler, dallar kalınlaşır; çiçekler, meyve-
ler büyür; çok ve lezzetli olur.

Ay’ın eksilmeye başladığı dolunaydan sonraki süreç 
ise zirai işlemler için genellikle uygun görülmez, ancak 
olumsuz kabul edilen ve azalması istenen durumlarda 
tavsiye edilir. Sözgelimi yaban otları “Ay eskisi”nde yani 
Ay’ın ışığı azalmaya başladığı süreçte sökülürse bir daha 
bitmez.

Eserde, hangi zirai işlemin hangi ayda yapılması gerekti-
ğiyle ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Ay, burçlarıyla 
da ziraat üzerinde etkili bir rol oynamaktadır.

Yıldızlar
İslam kozmolojisinde yıldızlar Ay-üstü âleme ait olduğu 
için Ay-altı âleme etki ederler. 

Eserde, bazı bitkilerin ekim zamanları, aşılama gibi çe-
şitli zirai işlemler yıldızların doğuş ve gözden kayboluş 
süreleriyle ilişkilendirilerek anlatılır. Mesela, buğdayı 
Süreyya yıldızı battığı zaman, yani teşrin-i saninin on 
ikinci günü ekmek uygundur. Zeytinin aşılama vaktiyse 
yaz mevsiminin ortalarından nesr-i tayir (Alpha Aquilae) 
denen yıldızın temmuz başındaki doğuşuna kadardır.

Burada klasik İslam medeniyetinde kaleme alınmış bir 
ziraat kitabı olan Kitâbü’l-Filâha’dan, gök cisimlerinin 
tarım faaliyetleri üzerindeki etkisiyle ilgili bazı örnekler 
sunuyoruz.

Kitâbü’l-Filâha, Ortaçağ’ın en önemli ziraat-botanik alim-
lerinden kabul edilen İbn Avvam’ın (Ebu Zekeriya Yahya 
b. Muhammed b. Ahmed el-İşbilî) VI/XII. yy.da Arapça 
olarak kaleme aldığı bir ziraat eseridir. Bu eser Mustafa 
b. Lutfullah tarafından 18 Şaban 998 (22 Haziran 1590) 
tarihinde Türkçeye çevrilmiştir. 

Güneş
İslam kozmolojisinde Güneş “Evrenin kalbi”, “Tanrının 
göklerde ve yerdeki işareti”, “doğrudan varlığın feyzini 
sembolize eden ve bütün evreni aydınlatan ışık kayna-
ğı”dır. “Evrenin ... eril ve dişil prensipleri olan Güneş ve 
Ay sayesinde bütün evren hayat kazanmaktadır.” 

Kitabü’l-Filâha’da Güneş, öncelikle verdiği “hararet” se-
bebiyle, toprağın oluşumu ve terbiyesi, bitkilerin hayat 
bulması başta olmak üzere hemen tüm zirai faaliyetler-
de -bazen olumlu bazen olumsuz- önemli bir etkendir. 
Eserde Güneş’le bağlantılı olarak günler, mevsimler ve 
iklim de konu edilmiş; ziraatle ilgili hemen her işlem, bil-
hassa mevsimlerle ilişkilendirilerek anlatılmıştır.

Ay
Ay, İlkçağ medeniyetlerinde olduğu gibi İslam kozmolo-
jisinde de dişil ilkeyi sembolize eder ve evrenin ikinci il-
kesidir. Dolayısıyla dünya ve canlılar üzerinde Güneş’ten 
sonra en büyük etkiye sahiptir. Fakat etkisi daha çok yer-
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Gezegenler
“Gezegenlerin, hareketleri sırasında kevn (oluş) ve fesad (bozuluş)  âlemindeki olaylar, özellikle bitkilerin, hayvanla-
rın ve insan cenininin oluşumu üzerinde görülebilir etkileri vardır.”   

Eserde, bitkilerde istenen özelliklerin elde edilebilmesi için gezegenlerle uyumlu bir ekim takvimi önerilir. Sözgelimi 
soğan, tatlı ve sulu olması isteniyorsa, Ay ışığının çok olduğu ve Ay’ın Zühre (Venüs) yıldızına bitişik veya yakın olduğu 
zamanlarda ekilmelidir. 

Burçlar
Ay-altı evrene ait olan ve dört elementle dört niteliğin birleşmesinden oluşan üç varlık âlemi de burçlarla ilişkili-
dir. “Burçlar kuşağının asıl sayısı olan 12; 3 ve 4’ün çarpımından meydana gelir. Geleneksel olarak bu sayılar, Külli 
(evrensel) Tabiat’ın elementleri meydana getiren etken (sıcak ve soğuk) ve edilgen (kuruluk ve nemlilik) niteliklere 
ayrılmasını ve Külli Nefs’in üç önemli eğilimini sembolize ederler... O halde 12 burç, sayısal sembolizmlerinde evreni 
yöneten ilkenin tümünü içerirler.” 

Eserde, Ay ve Güneş burçları bir yandan bazı havas ve tılsımların uygulanmasıyla ilişkilendirilirken, diğer yandan 
burçların bazı zirai işlemler için vakit tayininde kullanılması anlatılmaktadır.
 

Kaynaklar
 Seyyid Hüseyin Nasr, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, çev. Nazife Şişman, İnsan Yayınları, İstanbul 1985, s. 71, 96; 234; 266; 87,97.
  Seyyid Hüseyin Nasr, a.g.e., s.154.
  bk. Mükerrem Bedizel Zülfikar Aydın, İbn Avvam Terceme-i Kitâbü’l-Filâha (Ziraat Kısmı); Çevirimetin-İnceleme-Sözlük, Mütercim: Muhammed 
b. Mustafa b.Lutfullah, Kitabevi, İstanbul 2011, s. 495.
  Seyyid Hüseyin Nasr, age., s.89.

 Seyyid Hüseyin Nasr, age., s.87,97; 96-97,174,183.
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Bahçe Şekillendirmede
Pratik Bilgiler
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Bir konut bahçesi ya da avlusu, bir eğitim yapısının yakın çevresi, 
bir hastane bahçesi ya da büyük bir semt parkı.. Ölçeği ne olursa 
olsun bütün peyzaj düzenlemelerinde alanın toprak niteliği, je-
olojik özellikleri ve topoğrafik yapısına uygun işlevler getirilme-
lidir. Mimari ve yapısal elemanlarla birlikte en önemli planlama 
elemanı olan bitki materyali rastgele değil, belli bir amaca yöne-
lik olarak kullanılmalıdır. Taş, ahşap, tuğla gibi cansız elemanla-
rın aksine, bitki materyali yıldan yıla gelişen, görünüşleri mev-
simlere göre farklılaşan, değişken karakterli materyal grubunu 
oluşturur. Ağaçlar, çok farklı ölçü ve formlarda, kitle etkisine sa-
hip bitkilerdir. Ağaççıklar, çalılar, tek ya da çok yıllık odunsu bit-
kiler, çim alanlar veya çim yerine kullanılan yer örtücü bitkilerle 
oluşturulan yeşil yüzeyler, ağaçlar arasında organik bir bağlantı 
sağlarlar. Bitkilendirmede doğal bitki örtüsünden ve yerel fidan-
lıklarda üretilmiş fidanlardan yararlanılabilir. 

Enerji etkin peyzaj düzenleme, doğal enerji kaynaklarından ya-
rarlanarak ısıtma, serinletme, sulama,, aydınlatma maliyetle-
rini en aza indirir. Bunun için öncelikli olarak bölgenin ılıman, 
sıcak-kurak, sıcak-nemli veya soğuk olması dikkate alınmalıdır. 
Ilıman iklime sahip alanlarda yaz aylarında gölge ve kış rüzgar-
larından korunma önemlidir. Serinletme maliyetini azaltmak için 
gölge etkisi nedeni ile ağaçların kullanılması, ısı kaybını azaltmak 
için yapının yakın çevresinde rüzgarın etkisini azaltmaya dönük 
ağaç ve çalıların kullanılması uygundur. 

Peyzaj uygulamalarının en önemli yönü suyun etkin kullanımı-
dır. Su-etkin peyzaj düzenlemesi için alana ilişkin bölgesel ve 
mikroklimatik koşullar, mevcut vejetasyon, topoğrafya ve alanın 
kullanım biçimi dikkate alınmalıdır. Bitkilerin su isteklerine göre 
gruplandırılması önemlidir. Az sulama isteyen, doğal koşullara 
uyum sağlayan yerli türlere ve kurakçıl türlere yer vererek su 
tasarrufu sağlanabilir. Basit  bir  malçlama, toprak nemini ve 

Yrd.Doç.Dr. Yıldız Aksoy
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümü

ısısını korumak için faydalı olacaktır. Toprağın su geçirimliliğini 
ve yağış sularının yeraltı su kaynaklarına erişimini engelleyecek 
yüzeylerden kaçınmalıdır. Yağışlardan biriktirilen suyun ve atık 
suların geri kazanılması da mümkündür. 

Çim alanlar diğer vejetasyon örtüsüne oranla çok daha fazla su-
lamaya ihtiyaç duyar ve genellikle daha çok bakım ister. Bu ne-
denle çim alanları en fazla göz önünde bulunan yerlerde sadece 
estetik amaçlarla ya da oyun ve rekreasyon alanlarında fonksi-
yonel amaçlarla kullanmak uygundur. Çim alanların ayrı parçalar 
halinde değil, birbirleriyle bağlantılı ve grup oluşturacak biçimde 
tesis edilmesi sulamanın etkinliğini arttırmakta, suyun buharlaş-
mayla veya yüzey akışıyla oluşan kayıpları büyük ölçüde azalt-
maktadır. Kuraklığa dayanıklı ve sıcak-kurak geçen mevsimlerde 
büyümesini durduran çim türlerinin seçilmesine özen gösterme-
lidir.

Aydınlatma amaçlı peyzaj düzenlemelerinde elektrik tasarrufu 
sağlamak için güneşe duyarlı lambalar ve yerel malzemeler kul-
lanılabilir. Yapıda ve döşemelerde yörede kolay elde edilen taş, 
ahşap vb. malzemelerden faydalanılabilir.
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Türkiye’nin Endemik 
ve Nadir Odunsu Taksonları  
(Ağaçları ve Çalıları)
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Türkiye, Trakya ve Anadolu yarımadalarının Afrika - Asya  kıtaları  
ile  Avrupa  kıtasında bulunması,  Avrupa- Sibirya, İran-Turan ve 
Akdeniz flora bölgelerinin kesişim yerinde olması, Mezopotam-
ya, Kafkas-Hazar  flora alanlarına yakınlığı, jeomorfolojik ve iklim 
yapısındaki çeşitlilik dolayısıyla zengin bir floraya sahiptir. 

Türkiye’de eğreltiler ve tohumlu bitkiler dahil olmak üzere 167 
familya ve 1220 ‘si doğal 1320 cins, 11466’sı doğal, 11707 bitki 
taksonu bulunmaktadır. Bunların 3649’u,  yani  %35’i  endemik-
tir. Türkiye bazı cins, seksiyon, tür ve diğer taksonomik grupların 
primer ya da sekonder gen merkezi kabul edilir. Bunlara;  Isatis 
sp., Draba sp., Alyssium sp., Astragalus sp., Alcea sp., Phlomis 
sp., Salvia sp., Verbascum sp., Scrophularia sp., Veronica sp., 
Campanula sp., Anthemis sp., Centaurea sp., Achillea sp., Allium 
sp. ve Iris sp. cinsleri örnek verilebilir. 

Türkiye, açık (Gymnospermae) ve kapalı (Angiospermae) tohum-
lu bitkilerden 80 familyaya ait  232 odunsu bitki cinsine, 871 
odunsu türe, 168 altüre ve 159 varyeteye sahiptir. Odunsu ya-
pıdaki taksonlardan Quercus sp. cinsine ait 18 tür Anadolu’daki 
genetik zenginliğin göstergesidir. Bunun yanında ağaç ve yüksek 
boylu çalı türleri 300 civarında olup, en dikkat çeken cinsler Sor-
bus sp., Malus sp., Mespilus sp., Crataegus sp., Amygdalus sp., 
Prunus sp., Cerasus sp., Cotaneaster sp., Pistacia sp., dir. Bu du-
rum meyve ağaçlarının gen merkezinin Anadolu olduğunu gös-
termektedir. Anadolu, orman ağaçları olan Abies sp., Picea sp., 
Cedrus sp., Juniperus sp., Liquidambar sp., Castanea sp., cinsle-
rinin de gen merkezidir. 

Akdeniz bölgesi 700 endemik türü barındırması ile endemizm 
dağılımında ilk sıradadır. Bu durum, Toros dağ silsilesinin Akde-

Necmi Aksoy
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi 
Orman Botaniği Anabilim Dalı

niz’e paralel olarak uzanmasından ve ani bir yükselim 
yapmasından kaynaklanmaktadır. Doğu Anadolu 380, 
orta Anadolu 270, Karadeniz 260, Marmara 76, güney 
Anadolu 35 endemik türe sahiptir. Geri kalan 1300 en-
demik tür ise ekolojik özellikleri birbirine yakınlık gös-
teren orta-doğu Anadolu, Akdeniz-Ege, Karadeniz-orta 
Anadolu, Akdeniz-güneydoğu Anadolu arasındaki böl-
gelerde bulunmaktadır.

Türkiye’nin kuzeyi bütün olarak Avrupa-Sibirya flora 
alanına girmektedir. Ordu-Melet ırmağının doğusundan 
Kafkasya’ya kadar olan doğu Karadeniz kısmı Colchic 
(kolşik) alt flora alanına, orta ve batı Karadeniz aynı 
flora alanının Euxine (öksin) alt flora alanına, Marmara 
denizi çevresi ile Ege ve Akdeniz bölgeleri Akdeniz flora 
alanına, orta, doğu ve güneydoğu Anadolu İran-Turan 
flora alanına, güneydoğu Anadolu’nun step ve çölümsü 
step alanları Mezopotamya flora bölgesinin etki alanına 
girmektedir. 

Avrupa-Sibirya flora alanı, sahiller ve iç kesimler dahil 
olmak üzere Türkiye’nin bütün kuzeyini  ve Kafkasya’nın 
büyük bölümünü kapsar; doğuda Kırım ve Dobruca 
dağlarına kadar uzanır. Bu bölgede Karadeniz’in ılıman 
nemli soğuk iklimi etkilidir. Burada asıl olarak yapraklı 
türlerden oluşan bir orman vejetasyonu egemen olup, 
yükselti ile birlikte bu türlere iğne yapraklı taksonlar da 
katılmaktadır. Kuzey Anadolu ve Trakya’da yayılan bu 
flora alanı, doğuda İranın kuzey kesimleri ve Taliçya’da 
egemen olan Hyrcanian flora alanının etkisi altındadır.
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kesin olarak belirlenememektedir. Özellikle İran-Turan 
bölgeler arasında önemli floristik ilişkiler bulunmaktadır. 
Bu flora alanı, Trakya’nın güney kesimi ve Gelibolu yarı-
madasından başlar, güney Anadolu’nun sahil kesimlerini 
içine alarak, doğuda Amanos dağlarına kadar uzanır. Bu 
genel yayılış dışında yer yer küçük parçalar halinde ke-
sintili olarak izlenen vejetasyon, gerçek Akdeniz vejetas-
yonu olan makiden birçok özelliğiyle farklı olduğundan 
‘pseudomaki (yalancı maki)’ olarak isimlendirilir. Üç alt 
flora alanında incelenebilmektedir. 

Batı Anadolu (kıyı Ege ve Ege adaları): Akdeniz kuşağı 
burada oldukça geniş olup, orta Anadolu’da İran-Turan 
flora alanının içine doğru uzanmaktadır. Batı Anadolu’da 
Akdeniz, Avrupa-Sibirya  ve İran-Turan arasında geçiş-
ler belirgin değildir. Özellikle alanın fizyografik yapısına 
bağlı, değişken mikro iklimsel yapılar görülmektedir. 
Güney Anadolu’da Toroslarda bu üç flora arasındaki ge-
çişler daha belirgindir. Toroslar Antalya’nın batısından 
Anti-toroslara kadar uzanan bir kalker serisinden oluşur. 
Bu bölgede yüksek kesimlerde Abies cilicica, Cedrus liba-
ni ve Pinus nigra ssp. pallasiana ‘dan oluşan bir orman 
yayılmaktadır. Toroslar endemik bitki yönünden batı 
Anadolu’dan daha zengindir. Bolkar dağları, iç Anadolu 
(İran-Turan)‘ya  Gülek boğazı ile açılır ve değişken mikro 
iklimsel yapılarla zengin floristik değişime sahiptir. Tah-
talı, Bereket dağları endemik taksonların yoğun olduğu 
bir bölgedir. Fraxinus ornus ssp. cililicica, Rhamnus ni-
tidus, R. pichlieri odunsu endemik taksonlara örnek ve-

Orta Avrupa ve Atlantik-Avrupa ile sıkı floristik ilişkileri 
vardır. Genel olarak Avrupa-Sibirya flora alanındaki yaz 
kuraklığı doğu kesiminde söz konusu değildir. Bununla 
birlikte yağışlar ve nem oranı hissedilir derecede art-
maktadır. Kolşik kesim İran-Turan flora alanından ani 
bir sınırla ayrılmaktadır. Batıdaki öksin kesim İran-Turan 
flora alanından kesin bir sınırla ayrılmaz. Çoğunlukla Pi-
nus nigra ssp. pallasiana, Quercus ssp. taksonlarından 
oluşan orman alanları vardır. 

Akdeniz flora alanı, kuzey Afrika’nın kurak kesimle-
ri dışında bütünüyle Akdeniz’in kıyı kesimlerine özgü 
bir yayılış göstermektedir. Doğu sınırına Anti-toroslar, 
Amanos ve Lübnan’da ulaşmaktadır. Türkiye’de bulunan 
Akdeniz flora alanı, İtalya’nın doğu yönünden Lübnan’a 
kadar uzandığı kabul edilen doğu Akdeniz provensine 
dahildir. Bölge geophytes, therophytes ve kurakçıl cha-
maephytes’ler bakımından zengindir. Bu bitkiler Akdeniz 
ikliminin kuru ve sıcak yazlarıyla serin ve nemcil kışla-
rına tam olarak uyum sağlamıştır. Kurakçıl karakterli, 
her dem yeşil ağaç ve çalılardan oluşan bir bitki örtüsü 
Akdeniz vejetasyonunu oluşturmuştur. Özellikle dağlık 
bölgelerde Pinus spp. (P. nigra ssp. pallasiana, P. brutia, 
P. halepensis), Abies cilicica ssp. cilicica, A. c. ssp. isau-
rica, Cedrus libani, Juniperus  exelca, J. foetidissima, J. 
phoenica, Cupressus sempervirens gibi iğne yapraklı tür-
lerden oluşan  orman toplumları bulunmaktadır. Karasal 
karakterli flora alanları kolaylıkla birbirlerinin sınırları-
na girebildiklerinden, Akdeniz flora bölgesinin sınırları 
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rilebilir. Amanoslar asıl olarak kalker olmayan sıradağ-
lardan oluşmuş, bir dereceye kadar daha fazla yağışı ve 
daha çok yaz nemi ve sisi olan bir Akdeniz alt flora böl-
gesidir. Toroslardan bitki örtüsü bakımından belirgin bir 
biçimde ayrılmakta ve Toroslar alt bölgesinde kesinlikle 
görülmeyen Avrupa-Sibirya kökenli birçok bitki türü ba-
rındırmaktadır. Amanoslarda bu tip bitkilerin bulunuşu, 
pleistosen buzul devrinde (2-10 milyon yıl önce) Anadolu 
Çaprazı (Anatolian Diagonal) boyunca güneye göçleriyle 
açıklanmaktadır. Bu bölgenin endemizm oranı oldukça 
yüksektir.

Türkiye’deki İran-Turan flora bölgesi kuzeyden Avru-
pa–Sibirya flora bölgesi, batı ve güneyde Akdeniz flora 
bölgesi ile çevrilmekte, iç Anadolu platoları ile doğu Ana-
dolu platolarını içermektedir. Bu bölgenin sıradağlarla 
çevrili olması yağışların büyük bir bölümünü keserek, iç 
bölgelerin daha az yağış almasına neden olmaktadır. Ak-
deniz flora alanından yağış miktarının azlığı, şiddetli kış 
soğukları ve çok düşük yaz nemi ile ayrılmaktadır. Ancak 
Akdeniz flora alanı ile yakın floristik ilişkileri bulunmak-
tadır. İran-Turan flora alanı, belirgin bir şekilde step, dağ 
stepi ve yarı çöl karakterli vejetasyon tipleri taşımakta-
dır. İran-Turan flora alanı, Gümüşhane-Bayburt yöre-
sinden güneybatıda Anti-toroslara doğru uzanan ve biri 
Amanoslara, diğeri Toroslara doğru çatallanan Anadolu 
Çaprazı denilen yükselti hattıyla belirgin olarak ikiye ay-
rılmaktadır. Daha güneyde, güneydoğu Anadolu dağla-
rının florası ile İran’ın batısındaki Zagros dağı florası ve 
güneydeki Şiran dağı  florası ile yakın ilişkiler bulunmak-
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pinus orientalis, Castenea sativa, Acer campestre, A. 
trautvetteri , A. platanoides, A. hyrcanum, Alnus gluti-
nosa ssp. glutinosa, Sorbus torminalis, Tilia tomentosa, 
T. rubra ssp. caucasica gibi ağaçlar hakim olarak orman 
kuruluşuna katılırlar. Kolşik kesimdeki Quercus-Carpi-
nus-Fagus ormanlarının yapısı öksin kesimden oldukça 
farklıdır. Tilia tomentosa, Alnus glutinosa ssp. gluti-
nosa, Quercus frainetto, Coryllus colurna gibi odunsu 
taksonlar kolşik kesimde bulunmazlar. Karadeniz ardı 
kesimlerde Quercus-Carpinus-Fagus toplumuna daha 
çok kurakçıl karakterli meşe taksonları, özellikle Quecus 
petraea ssp. iberica ve Q. macranthera ssp. syspirensis 
katılmaktadır.            

Fagus-Abies orman alanları
Karadeniz’e paralel uzanan dağların 1200 m üstü yük-
seltilerinde, bazı bölgelerde 1900 m’ye değin Fagus 
orientalis ormanları bulunmaktadır. Orman bileşimini 
oluşturan iğne yapraklı türler Abies nornmannina, A. 
bornmülleriana, A. equi-trojani, Pinus nigra ssp. pallasi-
ana’ dır. Bunlardan başka kolşik kesimde Picea orienta-
lis ve bütün Karadeniz ardı kesimdeki güney yamaçlar-
da Pinus sylvestris genellikle Abies sp. ve Picea sp.’ nın 
yerini almaktadır. Fagus orintalis kuzeydeki yayılışının 
dışında, buzul devrinde bitki göçleriyle Anadolu Çaprazı 
ile güneye inmiştir. Amanos dağları (Hatay) ve uzantısı 
olarak devam eden Gavur dağları (Göksun-Andırın) böl-
gesinde öksin karakterli bitkilerle orman oluşturmakta-
dır. 

tadır. Bu flora alanında odunsu bitkilerden Rhamnus 
kayacıkii, Pyrus yaltırıkii, Pistacia eurycarpa endemik 
taksonları bulunmaktadır. Van gölü havzasında Avru-
pa-Sibirya elementi Frangula alnus spp. alnus, Acer pla-
tanoides, Sorbus terminalis, Euonymus latifolius, Vibur-
num lantana, Populus tremula, Salix cinera gibi odunsu 
taksonlar yayılmaktadır.  İç Anadolu florasının bir başka 
deyişle Çaprazın batısındaki İran-Turan florası doğu ke-
simden belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. Bu kesimlerde 
genellikle Artemesia fragnas stepi (İç Anadolu platosu) 
yayılmaktadır. Step bölgesinde çok tahrip olmuş boşluk-
lu Pinus nigra ssp. pallsiana ormanı bulunmaktadır. Bu 
karaçam kuşağında İran-Turan flora elementi bitkilerle 
Akdeniz flora elementi bitkiler içiçe geçmiş durumdadır.                       
 
Quercus-Carpinus-Fagus orman alanları
Bu ormanlar Trakya’nın Karadeniz sahilleri boyunca, 
Istranca dağları, Kaz dağları ve Uludağ ile Marmara böl-
gesinde karışık biçimde yeralır. Doğu Karadeniz bölge-
sinde, Ordu ili Melet Irmağı doğusunda Kafkas florasının 
etkisindeki kolşik alt flora elementlerinde artış görülür. 
Batı kısmında kalan öksin alt flora bölgesinde Kafkas 
flora elementlerinde düşüş görülür. Öksin alt flora ala-
nının Karadeniz’e dönük kuzey yamaçları ile ve Uludağ 
silsilesinin Marmara denizine dönük kuzey yamaçların-
da 800 m’ye değin yarı kurakçıl Quercus sp. ormanları 
ve 800-1200 m arasında nemcil Quercus-Fagus orman 
alanları yayılmaktadır. Quercus petraea ssp. iberica, 
Q. p. ssp. petraea, Q. frainetto, Q. robur ssp. robur, Q.  
hartwissiana, Fagus orrientalis, Carpinus betulus, Car-
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Akdeniz’e paralel olarak uzanmaktadır. Kıyı şeridinden 
ani yükselmelerle 2000 ile 3000 m üzerinde birçok yük-
sek tepeden oluşmuştur. Bu değişken jeolojik yapı bir-
den fazla vejetasyon biriminin içiçe bulunmasına neden 
olmuştur. Deniz seviyesinden 800 m’ye kadar maki ve-
jetasyonu hakimdir. Pinus brutia 1000-1300 m arasında 
saf ormanlar kurmakta, bunun dışında genellikle maki 
elemanı olan bitkilerle yayılmaktadır. 1300 m’den sonra 
Cedrus libani karışık veya saf ormanlar oluşturarak 2000 
m’ye kadar yayılmaktadır. Torosların bazı bölgelerinde 
Cedrus libani’ nin ağaç sınırı 2300 m’ye kadar çıkmak-
tadır. Bu yükseltiler arasında Abies cilicica ssp. isaurica, 
A. c. ssp. cilicica, Juniperus phoenica, J. foetidissima, J. 
excelsa, Arceuthos drupacea, Quercus libani, Acer mons-
penssulanum, A. sempervirens, A. hyrcanum, Fraxinus 
ornus ssp. cilicica, Erica bocqueti gibi odunsu taksonlar 
bulunmaktadır. Cupressus sempervirens Antalya’nın 
batısında 400-1100 m arasında saf veya Pinus brutia, 
Quercus coccifera, Ceratonia siliqua ile karışarak orman 
oluşturur. Pinus halepensis orta Torosların güneyinde 
Adana-Kozan arasında 600 m’ye kadar yükseltilerde, 
Pistacia terbinthus, Phillyrea latifolia, Arbutus andrach-
ne, Sytrax officinalis, Myrtus communis, Olea europea 
var. Sylvestris gibi maki bitkileri ile karışarak orman 
oluşturmaktadır.

İran-Turan flora alanındaki orman vejetasyonu 
Bu flora alanı orta Anadolu’yu doğu Anadolu’dan ayıran, 
kuzey-güneybatı yönünde uzanan Anadolu yan hattı ile 
ikiye ayrılır. İç ve doğu Anadolu’da step karakterli ve-

Picea-Abies-Pinus orman alanları
Picea orientalis genellikle Abies nordmannina ve Pinus 
sylvestris gibi iğne yapraklılar ve Fagus orientalis, Acer 
trautvetteri gibi yapraklı taksonlarla orman oluşturmak-
tadır. Picea orintalis 1500-1900 m yükseltiler arasında 
bulunmaktadır. Karadeniz ardı kesimlerde, kurak güney 
yamaçlarda Picea orientalis yerini Pinus sylvestris’e bı-
rakmaktadır. Abies spp., Picea sp.’nın aksine Karade-
niz’in iç kesimlerinde orman oluşturabilmektedir.

Ege’deki orman vejetasyonu 
Batı Anadolu’da 400-700 m yükseltiler arasında Pinus 
brutia, P. pinea  ve Quercus ithaburensis ssp. macrolepis 
saf ya da karışık halde orman veya park ormanı oluştu-
rurlar. 400 m’ye kadar maki vejetasyonu hakimdir. Ege 
denizine dik uzanan vadiler sayesinde Pinus brutia iç 
taraflara doğru sokulmuştur. Üst Menderes havzasında 
(Çivril-Denizli) 1000-1300 m arasında   saf veya kara-
çamla karışık ormanlar bulunur. 700-800 m’den sonra 
Pinus nigra ssp. pallasiana ormanları izlenmektedir. Ka-
raçam ormanları bu yükseltiden alpin kuşağa doğru saf 
ormanlar oluşturur. Ege bölgesindeki yüksek dağlarda, 
Sadras, Murat, Honaz  dağları ve Akdağ’da alp kuşağın-
daki ağaç sınırı 1800-1900 m arasında değişmektedir. 
Bunun yanında, Juniperus excelsa, J. foetidissima kara-
çamla ve meşelerle karışarak bozuk karakterli orman 
oluştururlar. 

Güney Anadolu orman vejetasyonu  
Toroslar, güney Anadolu’da doğu-batı doğrultusunda 
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taksonlar yayılış yapmaktadır. Doğu Anadolu’nun kuzey 
bölgesinde, yağışça yoksul kurak yetişme ortamlarında 
sarıçam ormanları bulunmaktadır.  Özellikle bu orman-
larda antropojen etkilerden dolayı bozulmalar görül-
mektedir. Doğu Anadolu’da Ağrı, Nemrut gibi yüksek 
dağlarda 2100-2800 m arasında saf veya karışık bodur 
halde Populus tremula ve Betula pendula meşcereleri 
bulunmaktadır.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yarı kurak dağlık alanlar-
da meşelerce zengin ormanlar ve daha alçak yarı kurak 
dağlık alanlarda atropojen etkiler sonucu orman stepi 
bulunmaktadır. Burada Juniperus excelsa, J. oxycedrus, 
Quercus robur ssp. pedunculiflora, Quercus brantii, Q. 
libani, Q. infectoria ssp. boissieri, Q. cerris,  S. umbel-
lata, Crateagus aronia, Cerasus microcarpa, Amygdalus 
communis, Amelanchier integrifolia, Rhamnus kurdicus, 
Pictacia eurycarpa, P. khinjuk, Paliurs spina-christi, Fo-
tenansia phillyreoides, Fraxinus angustifgolia ssp. syri-
aca, Celtis tournefortii, Anagyris foetida, Betula pendula 
gibi odunsu taksonlar bulunmaktadır. Buradaki meşe 
ormanlarının çoğu tahrip olmuştur ve normal orman ku-
ruluşundan uzak bir  yapısı bulunmaktadır.  Alçak böl-
gelerde yazları yağışsız veya az yağışlı stepten yarı çöl 
karakterine kadar değişen yetişme ortamlarında Artemi-
sia herba-alba bitkisinin oluşturduğu step vejetasyonu 
bulunmaktadır.  

Maki vejetasyonu
Maki, Akdeniz bölgesindeki iklim şartlarına ve yetişme 

jetasyon hakim olsa da iki bölgede farklı yapıda orman 
vejetasyonları görülür. İç Anadolu’da  karaçam, meşe ve 
ardıçlardan oluşan orman vejetasyonu ile iç kesimlerde 
step vejetasyonu hakimdir. Pinus nigra ssp. pallasiana, 
iç Anadolu platosunu çevreleyen kuzey Anadolu sıradağ-
ları, batı Anadolu sıradağları ve güney Anadolu dağları 
(orta Toroslar)’nın arka kesimlerinde yayılarak stepe so-
kulmaktadır. Burada karaçam (Pinus nigra ssp. pallasia-
na), Juniperus foetidissima, J. exelca, J. oxycedrus, Quer-
cus cerris, Q. pubescens, Q. infectoria ssp. boisseri, Pyrus 
eleagnifolia, Sorbus umbellata, Cotaneaster numalaria,  
Amygdalis orientalis, Prunus domestica ssp. insitita, 
Crateagus orientalis, C. monogyna, Populus tremula, 
Colutea cilicica, Genista tinctoria, Chamaecytisus pygma-
eus, Berberis vulgaris, B. crataegina, Cistus laurifolius, 
Viburnum lantana gibi bitki türleri yayılış yapmaktadır. 
Karaçam, bu bitki türleri ile parçalı veya park şeklinde 
izole ormanlar kurmaktadır. İç Anadolu karaçam orman-
larında atropojen etkilerden dolayı regresif (gerileyen) 
bozulma evreleri görülmektedir.

Doğu Anadolu’da Juniperus spp. ve yaprağını döken Qu-
ercus spp. türlerinden oluşan ormanların bozulmasıyla 
meydana gelmiş çalı yapısında bir vejetasyon bulunur. 
Bu bölgede uzun yıllar sonucunda antropojen etkilerden 
dolayı çalı yapısında eski orman vejetasyonu kalıntıları 
bulunmakta ve Juniperus excelsa, J. oxycedrus, Pinus 
sylvestris, Quercus robur ssp. pedunculiflora, Q. petraea 
ssp. pinnnatiloba, Q. brantii, Q. macranthera ssp. syspi-
rensis, Q. libani, Q. infectoria ssp. boissieri gibi odunsu 
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Genellikle mediteran (Akdeniz) her dem yeşil bitki türle-
rin bulunmadığı, zoo atropojen etkilerle çalılığa dönüş-
müş (şbilyak) pseudomaki (yalancı maki), Laurus nobilis, 
Buxus sempervirens, Laurocerassus officinalis, Ilex colc-
hica, Juniperus oxycedrus türlerini barındırır. 
 
Orman ağaçlarımızdan öncelikli gen kaynağı olarak ko-
rumamız gereken türler, Abies cilicica ssp. isaurica, A. 
nordmanniana, A. bornmüllleriana, A. equi-trojani, Acer 
sempervirens, A. hyrcanum, A. monspensulanum, A. ta-
taricum, A. cappodocicum, A. divergens, Alnus glutinosa 
ssp. barbata, A. g. ssp. betulaoides, A. g. ssp. antitau-
rica, Alnus orientalis var. pubescens, Arcethos durupa-
cea, Betula pubescens, B. medwediewii, B. browicziana, 
Buxus sempervirens, Castanea sativa, Cedrus libani, Ce-
ratonia siliqua, Crataegus azarolus, Cupressus sempervi-
rens, Fagus orinetalis, Fraxinus angustifolia, F. excelcior, 
F. ornus ssp. ornus, Juglans regia, Juniperus excelsa, J. 
foetidissima, Laurus nobikis, Liquidambar oriantalis, 
Olea europae var. sylvestris, Pterocarya fraxinifolia, Pi-
cea orientalis, Pinus brutia, P . nigra ssp. pallasiana, P. 
pinea, P. halapensis, P. sylvestris ssp. hamata, Populus 
euphratica, Populus tremula, Pyrus eleagnifolia, Quercus 
aucheri, Q. hartwissiana, Q. vulcanica, Q. machrentera 
ssp. syspirensis, Q. trojani, Taxus baccata, Tilia rubra ssp. 
caucasica, T. argentia, Ulmus leavis, U. minor, U. glabra’ 
dır. Belirtilen orman ağacı türlerimizi yayıldıkları doğal 
alanlarda yerinde (in-situ) koruma çalışmaları yapmalı 
ve gen kaynağı oluşturacak alanlar biyogenetik rezerv 
olarak ayrılmalıdır.      

ortamına uyum sağlamış, sert yapraklı, sık dallı  her dem 
yeşil 2 m ve daha boylu çalılardan oluşan bitki topluluğu-
dur. Sığ ve kurak ekstrem yetişme ortamlarında bulunur. 
Akdeniz ikliminden kaynaklanan doğal klimaks yapısına 
sahip bitki örtüsüne ‘primer maki’; sığ ve kurak yetiş-
me ortamında atropojen etkilerle orman vejetasyonunun 
tahribi sonucu oluşan sekonder klimaks yapısına sahip 
bitki örtüsüne ‘sekonder maki’ denmektedir. 

Quercus coccifera makisi, kırmızı Akdeniz topraklarında 
300-1200 m arasında yetişen Phillyrea latifolia, Cistus 
creticus, Daphne sericea, Pistacia terbinthus, Arbutus 
andrachne, Sytrax officinalis gibi boylu çalılardan oluş-
maktadır. Olea europea makisi, kırmızı Akdeniz toprak-
larında 700-1000 m arasında yayılmaktadır. Phillyrea 
latifolia, Pistacia terbinthus ssp. palaestina, Palirus spi-
na-christi, Calycotome villosa gibi bitki türlerini barın-
dırır. Arbutus andrachne makisi, kırmızı Akdeniz top-
raklarında 300-900 m arasında yayılış göstermektedir. 
Quercus cocccifera, Phillyrea latifolia, Sytrax officinalis, 
Cistus creticus, Rhamnus oleoides, Ostrya carpinifolia, 
Quercus infectoria ssp. boissieri gibi bitki türlerini ba-
rındırır. Ceratonia siliqua-Laurus nobilis makisi, kırmı-
zı Akdeniz toprağı ve kırmızımsı esmer toprak üzerinde 
50-850 m arasında yetişen Pistacia terbinthus ssp, pala-
estina, Quercus cocccifera, Daphne sericea, Palirus spi-
na-christi, Juniperus oxycedrus gibi bitkilerin oluşturdu-
ğu vejetasyon birliğidir.
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Anadolu Orkideleri
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Orchidaceae familyasının dünyada 19 500 türü bulunduğu tah-
min edilmektedir (Dreesler, 1993). Orkidelerin 24 cins ve 170’in 
üzerinde türle temsil edildiği Anadolu, orkideler bakımından 
Orta Doğu ve Avrupa’nın en zengin ülkelerindendir (Renz ve Ta-
ubenheim,1984; Kreutz, 2000; 2009). Ülkemizde orkide denince 
akla çiçekçilikte çok değerli olan, gösterişli çiçeklere sahip bitki-
ler gelmektedir. Phalaenopsis, Odon toglossum, Cattleya, Cymbi-
dium, Paphiopedilum gibi cinsler bunların başında yer alır. Epifit 
orkide olarak bilinen bu bitkiler tropiklerde ağaçların üzerinde 
yaşar ve hava kökleri içerir. Anadolu’daki orkideler ise toprak 
altında yumrulara (tuber, rizom) sahip karasal (terrestrial) orki-
deler grubunda yer almaktadır. Ülkemiz orkideleri doğadan top-
lanan yumrularından salep elde edildiği için salep bitkisi olarak 
tanınmaktadır.  Halkımız bu bitkilere Salep, Salep otu, Tavşan to-
puğu, Ayıkulağı, Arı çiçeği, Katırtırnağı.. gibi yöresel yoğun olarak 
bulunduğu bölgeler Muğla, Kastamonu, Maraş, Yozgat- Akdağ 
olarak belirtilmektedir (Sezik, 1994). Anadolu orkideleri, orman 
altı ve içindeki açıklıklar, makilik alanlar, çayırlar, sulak çayırlar, 
tarla kenarları ve yol kenarlarında doğal olarak bulunmaktadır 
(Kara ve ark., 2010 ). Orkideler çok küçük ve besi dokusu içerme-
yen tohumlara sahiptir. Tohumların çimlenebilmesi için toprak-
da bulunan mikromantarlar ile işbirliği (mikoriza) oluşturmak zo-
rundadır.  Tohum çimlendikten sonra yumru ve yaprak oluşumu 
2-4 yıl (Orchis, Ophrys, Dactylorhiza) sürer (Sezik, 1984). 

Anadolu’da orkidelerin kullanımı

Anadolu’da kış içeceği ve dondurma yapımında kullanılan sale-
bin elde edilmesi için orkideler doğal yayılış alanlarından toplan-
makta ve özellikle Orchis, Anacamptis, Dactylorhiza, Serapias, 
Himanthoglossum, Barlia, Ophrys cinsleri tercih edilmektedir 
(Sezik, 1967; 1984; 2002; Sezik ve ark., 2007; Baytop, 1999; İş-
ler, 2005).

Yrd.Doç.Dr. Ece Sevgi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Türkiye’de salep üretim merkezleri olarak Kastamonu, 
Muğla, Maraş, Van ve Siirt öne çıkmaktadır (Sezik, 1994; 
Sezik ve ark. 2007). Salep üretimi için iki adet olan toprak 
altı yumrularından yeni yılın yumrusu tercih edilmekte-
dir. Bu amaçla topraktan sökülen bitkilerin yeni yumrusu 
alındığı için, sonraki yıla yeni bir bitki oluşturma şansı 
ortadan kalkmaktadır. Türlerin tohumdan gelişimi çok 
uzun yıllar aldığı için, ülkemizde orkide türlerinin sayısı 
aşırı toplama baskısı ile oldukça azalmıştır. 

Orkidelerimizin tehlike durumu

Bilinçsiz ve aşırı toplama, yetişme ortamının bozulma-
sı, tarım ve kent alanlarının genişlemesi ve madencilik 
ülkemizdeki salep türlerinin varlığını tehdit etmektedir 
(Tecimen ve ark., 2010). Anadolu’da 25 taksonun çeşitli 
derecelerde tehlike altında olduğu belirtilmektedir (Ekim 
ve ark., 2000). Birçok çalışma, türlerin daha önce yayılışı 
bulunan noktalarda artık bulunmadığını ortaya koymak-
tadır (Sezik ve ark., 2007; Altundağ ve ark., 2012). 

Orkidelerimizi koruma yolları 

Orkidelerimizin korunmasını kapsayan “Nesli Tehlikede 
Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Tica-
retine İlişkin Sözleşme-(CITES)”  Türkiye’de 27 Eylül 1994 
tarih ve 441 sayılı Kanun ile onaylanmış ve 20 Haziran 
1996 tarih ve 22672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış-
tır (Anonim, 1999). Tarım Bakanlığı bu sözleşmeye taraf 
olduktan sonra salep yumrularının ihracatını yasakla-
mış, ancak salebin ticari amaçla toplanması azalmamış-
tır. Bunun yanı sıra; salebin (işlenmemiş ham veya iş-

lenmiş ancak öğütülmemiş) ihracı yasaklanmış olmasına 
rağmen, işlenerek satılması konusunda herhangi bir 
hukuki düzenleme bulunmamaktadır (Tecimen ve ark., 
2010). Uzun yıllar salep toplayıcılar hukuki boşluklardan 
ve konunun takipçisi olacak kurumun belirsizliğinden ya-
rarlanmıştır. Toplayıcılardan salebi alıp işleyerek tüccara 
ulaştıran aracıların sayısı son yıllarda Maliye denetimleri 
sonucunda azalmıştır. 

Saleplerin korunması için şu çalışmalar sürdürülmekte-
dir: 1. Yerinde (in situ) koruma 2. Ortam dışı (ex situ) ko-
ruma 3.Saleplerin çoğaltılması (tohumun mantar yardı-
mıyla çimlendirilmesi, parçalarından çoğaltılması, doku 
kültürü yoluyla çoğaltılması, tarımının yapılması vb..) Ül-
kemizdeki orkide türlerinin devamlılığını sağlamak için 
bu çalışmalar ve halkımızın bilinçlendirilmesine yönelik 
programlar çok büyük önem arzetmektedir. 

Orchis purpurea Huds. 
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Orchis anatolica Boiss. Salep yumruları.
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Çevrenin Biyolojik Etmenlerle 
Temizlenmesi
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Kirlenmiş çevreyi temizlemek için ümit verici tekniklerden biri,  
mikroorganizmalar kullanarak zehirli atıkları zararsız hale dö-
nüştürmektir. ‘Biyoremediasyon’ (biyoiyileştirme) adı verilen bu 
yöntemde mikroorganizmalar DDT, TNT, PCB vb. maddeleri tok-
sik olmayan bileşiklere çevirebilmektedir. İlk olarak petrol ürün-
lerini ve hidrokarbonları dönüştürmek için kullanılan yöntem, 
açık sulardaki petrol sızıntıları, benzin ve mazot kirlilikleri ve top-
rak kirliliğine neden olan tankların temizlenmesinde çok etkilidir. 
Birçok ülkede atık suların ve yeraltı sularının temizlenmesi için 
bu yöntem kullanılmaktadır. Özellikle gıda, kağıt vb. endüstriler 
için çok uygundur.  Kullanılan mikroorganizmaların yararlı yan 
ürünleri dolayısıyla bazı durumlarda geri kazanım sağlamakta-
dır. Metan üreten bazı mikroorganizmalar buna örnektir. 

Bir başka ümit verici teknik, ağır metallerle kirlenmiş alanları 
bitkilerle temizlemektir. Ağır metaller bitkilerde fotosentez ya-
pamama, sararma, yaprak dökme, stoma kapanması,  hormonal 
dengesizlik gibi etkilere yol açabilir. “Fitoremediasyon” denilen 
yöntemde bitkiler bünyelerine aldıkları kirleticileri, çözünürlük-
leri ve hareket hızlarına göre depolayabilir ya da farklı bir orga-
na ileterek etkisizleştirebilir. Derin köklü, hızlı büyüyen ve ağır 
metalleri tolere eden bitkiler fitoremediasyon için uygundur.
 
Besin olarak tüketilen birçok bitkinin faydadan çok zarar verme-
mesi için, bulunduğu toprağın kirlenmiş olup olmadığı, bitkinin 
herhangi bir kirleticiye maruz kalıp kalmadığı ya da diğer bitki-
lerle etkileşime girerek toksik madde üretip üretmediği araştı-
rılmalıdır.  Kullanılan toprakta kimyasal ilaç veya fosfatlı gübre 
kullanılmamalı, kirletici tespit edilerek uygun bitki dikimleri ile 
zarar en aza indirilmelidir. 

Fitoremediasyon için kullanılabilen bitkiler:

Tuğçe Ağba
Uzman Biyolog, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Pirinç - Oryza sativa: Topraktaki kadmiyum elementini kökleri 
ile alarak toprak üstü organlara iletir.

Su mercimeği - Lemna minor: Sıvı büyüme ortamlarındaki fazla 
kadmiyum, bakır, nikel elementlerini kökleri ile tutar.

Su marulu - Pistia stratiotes: Sıvı çözeltilerindeki civa elementini 
kökleri ile tutar.

Su sümbülü - Eichornia crassipes: Kanalizasyon ve atık suların 
temizlenmesinde kullanılır.
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Hardal - Brassica juncea: Toprak ve sudaki krom ve sudaki çinko 
elementlerini temizlemede kullanılır.

Kavak - Populus x canadensis: Topraktaki kadmiyum, çinko, civa 
elementlerini kökleri ile tutar.

Thlaspi arvense: Toprakta bulunan birçok ağır metali tutabilir.

SEMİNERLER



84 85

GELİNCİK

Papaver rhoeas L. [Papaveraceae]

20-90 cm yükselebilen, çiçekleri kırmızı 
renkli, soluk yeşil renkli hafif tüylü yaprak 
ve gövdeli, tek yıllık, otsu bir bitkidir. 

Taç yaprakları ve meyvesi tedavide kullanı-
lır.  

Müsilaj içermektedir. Öksürük kesici ve hafif 
uyutucu etkilere sahiptir. Kurutulmuş gelin-
cik meyvesi toz edilip bal ile karıştırılarak 
öksürük kesici olarak kullanılmaktadır.

Yaprakları yenir. Taç yapraklarından şerbet 
yapılır. Çiçeklerinden kırmızı boya elde edilir.

Tohum ile üretilir.

ETKİNLİKLER
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ETKİNLİKLER - DENİZLİ

Zeytinburnu ve Denizli Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 15. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, 15-16 
Mayıs tarihlerinde Denizli’de başladı.

Fesleğen Dağıtımı

Denizli Belediyesi  15. Merkezefendi Geleneksel Tıp 
Festivali

Fesleğen Dağıtımı
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu Belediyesi 15. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Açılışı ve Mesir Macunu Dağıtımı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın 
Açılış Konuşması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Murat Aydın

Mesir Macunu Dağıtımı
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Haluk PERK Sergi Açılışı: Diş Hekimliği Tarihi

Diş Hekimliği Tarihi Sergi Afişi

Diş Hekimliği Tarihi Sergisi Diş Hekimliği Tarihi Sergisi

Haluk PERK Kolleksiyonu ‘Diş Hekimliği Tarihi’ Sergi Kataloğu
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Atölye Çalışmaları: Akide Şekeri / Hacı Bekir Ali Muhiddin

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Akide Şekeri Atölyesi / Hacı Bekir Ali Muhiddin

Bahçede Yoga / Enis Türker

Yeşil Kahve Atölyesi / Sade Pazar

Doğal Bakım Atölyesi / Şems Arslan
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Atölye Çalışmaları: Osmanlı Kültüründe Tatlılar / Şekerci Cafer Erol

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Atölye Çalışmaları: Tıbbı Macunlar / Seda Küçükdağ
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Atölye Çalışmaları: Atık Değerlendirme / Handan Elpit

Hurma Sirkesi Atölyesi / Nihal Doğan

Sağlıklı Bitki Karışımları Atölyesi / Gülten Tuğran

Uçucu Yağ Taşı Atölyesi / Sinem Özdemir

Drog Yastıkları Atölyesi / Funda Cihansevdi
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Atölye Çalışmaları: Taş Boyama / Mürüvvet Altıokka

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Atölye Çalışmaları: Cilt Güzelliği / Pervin Bulgak



100 101

Küçük Arkeologlar Atölyesi 

Topraktan Sanat AtölyesiKüçük Arkeologlar Atölyesi 

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Animasyon Film Atölyesi

Hayallere Yuva Yapan Kuşlar Atölyesi 

Hayallere Yuva Yapan Kuşlar Atölyesi 

Saksı Süsleri Atölyesi  
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Mandala Tasarımı Atölyesi

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Satranç Takım Tasarımı AtölyesiOrigami Oyuncakları Atölyesi
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Festival Açılış

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Çocuk Programı: Kukla Gösterisi

Çocuk Programı: Jönkler ve Bisiklet Show

Şerbet Dağıtımı

Zeytinburnu Belediyesi Standı
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Konser: Keremcem

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Konser: Özdemir Erdoğan



108 109

Şiir Dinletisi: Serdar Tuncer

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Geleneksel Yemek Yarışması

Geleneksel Yemek Yarışması

Geleneksel Yemek Yarışması
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Konser: Eşref Ziya Terzi

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Mevlevi Mukabelesi: Tarihi Türk Müziği Topluluğu
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Konser: Mehmet Kemiksiz

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Merkez Efendi’yi Anma gecesi: Ekrem Nalbant, Celalettin Şensoy ve Celal Yılmaz
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Konser: Yusuf Güney

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Konser: Yusuf Güney
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Ramazan Söyler & Okyanus Musiki Dinletisi

Klasik Saz Eserleri Dinletisi Yusuf Karagöz Dinletisi

Rıfat Çalışkan Dinletisi Klasik Türk Müziği Adem Tay Dinletisi

İbrahim Suat Erbay Dinletisi Klasik Saz Eserleri Dinletisi

Özcan Uçarer Dinletisi
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Surlar

Askeri Hastane (Belediye Başkanlığı Binası)



120 121

Yenikapı Mevlevihanesi

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Seyitnizam Camii ve tekkesi

Perişanbaba (Erikli Baba) Tekkesi Takkeci İbrahim Ağa Camii

Merkezefendi Külliyesi
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BEYAZ CİVANPERÇEMİ 

Achillea millefolium L. [Asteraceae]

10-100 cm yükselebilen, beyaz çiçekli, yünlü 
gibi tüylü parçalı yapraklı, çok yıllık otsu bir 
bitkidir.

Çiçekli gövdesi tedavide kullanılır.  Özel ve 
kuvvetli bir kokusu ve acımtırak bir lezzeti 
vardır.

Mavimtırak renkli bir uçucu yağ taşır.

İdrar arttırıcı, iştah açıcı, gaz söktürücü, 
adet söktürücü ve yara iyi edici etkilere sa-
hiptir.

Haşerata karşı kullanılır. Çiçeklerinden sarı 
ve yeşil boya elde edilir.

Tohum ve kök ayırma ile üretilir.
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