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

Merkez Efendi adıyla meşhur olan Musa Efendi, 1460-1465 
yıllarında Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu kö-
yünde doğar. İlk eğitimini babasından aldıktan sonra İstan-
bul’a gelerek medrese tahsili görür. Manevi bir arayış içinde 
Sümbül Sinan Efendi’ye bağlanır. Sümbül Efendi’nin, “Kudre-
tiniz olsaydı kâinatı nasıl yaratırdınız?” sorusunu, “Kâinat öyle 
ahenkli ki her şeyi merkezinde bırakırdım.” diye cevapladığı 
için Sümbül Efendi’nin kendisine “Merkez Efendi” dediği ri-
vayet edilir. Merkez Efendi, görev aldığı tekkelerde halkı ir-
şada çalışırken, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sul-
tan, Manisa’da inşa ettirdiği külliyenin zaviyesi için Sümbül 
Efendi’den bir halifesini göndermesini ister. Sümbül Efendi, 
Merkez Efendi’yi gönderir. Merkez Efendi, Manisa’da bulun-
duğu dönemde 41 çeşit baharattan mesir macununu hazırla-
tır. Şehrin külliye etrafında gelişmesini sağlamak üzere her 
yıl nevruzda şenlik düzenleyerek, Sultan Camii’nin kubbe ve 
minarelerinden halka mesir macunu dağıttırır.    
     

MERKEZ EFENDİ HAKKINDA
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Merkez Efendi, Sümbül Efendi’nin hastalanıp vefat 
etmesi üzerine İstanbul’a gelir ve onun yerine geçer. 
Rivayete göre bir gün surların önünde dolaşırken yer 
altında bir su sesi duyar. Bağlıları, burayı kazdıkların-
da eski devirlerden kalma bir kuyu ve akarsu kaynağı 
bulurlar. Bu bölgeye cami, tekke ve hamam inşa eder-
ler. Bölge kısa sürede dolar ve halk arasında “Merkez 
Vilayeti” diye anılmaya başlar. 1552 yılında vefat eden 
Merkez Efendi, Ebussuud Efendi’nin kıldırdığı cenaze 
namazıyla büyük bir kalabalık tarafından toprağa ve-
rilir. Türbesi hala İstanbul’un en çok ziyaret edilen 
yerlerindendir. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festiva-
li; bitkileri, hayvanları ve insanları hakkıyla seven ve 
sevgisiyle şifa veren bu yüce gönüllü insanın hatıra-
sından güç alıyor.      
         

Bir rivayete göre mesir macununun terkibinde şunlar 
vardır: Anason, çivid, çöpüçini, çörekotu, darifülfül, 
hardal, havlican, hıyarşenbe, hindistan cevizi, hindis-
tan çiçeği, iksir, kakule, kalanga, kalem-i barid, ka-
rabiber, kara halile, karanfil, kebabiye, kırım tartar, 
kimyon, kişniş, meyan, miri safi simari, portakal, ra-
vend, raziyane, sakız, sarı halile, sinameki, tarçın, tar-
çın çiçeği, tiryak, topalak, udül kahr, vanilya, yeniba-
har, zağferan, zencefil, zerdeçal, limon tuzu ve şeker.  
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ÇAYIR PAPATYASI

Bellis sylvestris Cyr.

20 cm yükselebilen, rozet şeklinde uzun 
ovalimsi koyu yeşil yapraklı, sarı tüpsü çi-
çekli ve beyaz dilsi çiçekli, çok yıllık otsu bir 
bitkidir. 

Çiçekleri tedavide kullanılır. 

Yumuşatıcı, spazm çözücü, mikrop öldürü-
cü, rahatlatıcı, müshil ve böcek ilacı olarak 
kullanılır.
 
Tohum ve kök ayırma ile çoğaltılır.



AÇILIŞ KONUŞMALARI
MERKEZEFENDİ  /  DENİZLİ
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3.Merkezefendi Tıp Gününe hoş geldiniz. Bilindiği üzere bu 
meydan Denizlililer için, bizler için çok önemli. Neden önemli 
olduğunu az ilerideki Müftü Ahmet Hulusi’nin kitabesinden he-
pimiz biliyoruz. 15 Mayıs 1919’da Bayramyeri Meydanına gelen 
Müftü Ahmet Hulusi Efendi halka “Silahımız olmayabilir, top-
suz tüfeksiz sapan taşları ile düşmanın karşısına çıkabiliriz. 
İstiklal aşkı, vatan sevgisi, hassasiyet şuurumuz ile kalpleri-
mizdeki iman ile mücadelemizin sonunda zaferi kazanacağız.” 
diye sesleniyor ve on binlerce Denizlili vatan ve millet sevdalı-
sı onu takip ediyor. Ahmet Hulusi Efendinin hem ülkemiz hem 
de Denizli’miz adına milli mücadele ateşini yaktığı Bayramyeri 
Meydanında sizlerle bir arada olmaktan, 3.Merkezefendi Tıp 
Gününü bu şanlı meydanda düzenlemekten büyük bir mutlu-
luk duyuyorum. Müftü Ahmet Hulusi Efendiyi de rahmetle ve 
minnetle anıyorum. 

Şöyle tarihin derinliklerine bakacak olursak Denizli’mizin ye-
tiştirmiş olduğu çok önemli kahramanlar görüyoruz. Ahmet 
Hulusi Efendi, Server Gazi Hazretleri, Merkez Efendi Hazretle-
ri bunlardan bazıları. Merkez Efendi Hazretleri ilçemize adını 
veren ünlü bir hekim. Biz belediye olarak bu önemli âlimimizi 
Denizlili hemşerilerimize anlatmak ve gelecek nesillere aktar-
mak için büyük bir gayret içindeyiz. Bugün 3.sünü düzenlemiş 
olduğumuz festival vesilesiyle biraz sonra mesir macunu sa-
çımını gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da Zeytinburnu Bele-
diyemizin 2 yıldır biz Denizlililere ikram etmiş olduğu 30 bin 
fesleğenimizi hep birlikte dağıtacağız. Hepinize katılımınızdan 
dolayı çok teşekkür ediyorum. 3.Merkezefendi Tıp Günü kutlu 
olsun.

Muhammet SUBAŞIOĞLU
Merkezefendi Belediye Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Sayın Belediye Başkanım, kıymetli misafirler, hepinizi sevgi, 
saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Zeytinburnu Belediye Baş-
kanımız Sayın Murat Aydın, açılış programı nedeniyle bu yılki 
3.Merkezefendi Tıp Gününe iştirak edemedi. Kendisinin sizlere 
çok selamlarını iletiyorum.

Denizli’mizin büyükşehir olmasıyla birlikte kurulan iki merkez 
ilçeden biri olan Merkezefendi, bildiğiniz gibi adını Merkez Efen-
di Hazretlerinden almaktadır. Malumunuz “Merkez Efendi” diye 
meşhur olan Musa Efendi rivayetlere göre 1460-1465 yılları 
arasında Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu köyün-
de doğmuş, daha sonra Manisa’da uzun yıllar yaşamıştır. 1552 
yılında vefat eden Merkez Efendi, Zeytinburnu sınırları içinde
defnedilmiş önemli bir İslam âlimidir.

Saygıdeğer hazirun, Merkez Efendi hazretlerini, biliyorsunuz 
diğer büyük Osmanlı alimlerinden ayıran ilginç bir yönü var. 
Kendisi, İslami ilimlerin yanı sıra tıp ilmine de vakıftır. Büyük 
tıp birikimi sayesinde, 1526 yılında kurulan Darüşşifa’nın başına 
getirilmiştir. Şu anda adına “Mesir Macunu” dediğimiz ve 41 çe-
şit ayrı bitkiden imal edilen macununun da mucididir. Tıp ilmine 
yaptığı katkı, elbette ki teori ve pratik bilgi sahasını birlikte ku-
şatan, derinlikli ve şümullü bir bilgidir. Kendisi, tıbbın geleneği 
ve kültürüyle birlikte ele alındığı çağların büyük bir bilge kişi-
liğidir. Merkez Efendinin türbesi İstanbul’da, Zeytinburnu’nda 
bulunmaktadır. Bugün İstanbul’un en çok ziyaret edilen mekân-
larından biridir. Merkezefendi semtimiz büyük bilginimizin is-
miyle şereflenmiş bulunmaktadır. Bizi Denizli’nin Merkezefendi 
ilçesi ile bir araya getiren, bizi kucaklaştıran da zaten hazretin 
manevi mirası ve ruhaniyetidir. Bugünkü meclisimiz, Peygam-
ber varisi olan alimlerin vahdet ve uhuvvet için vefatlarından 
yüzyıllar sonra bile nasıl etkili olduklarının en güzel delilidir. 
Allah bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Onların ilim cehd-
lerinden, bilgi sevdalarından bizleri mahrum etmesin.

Erdem Zekeriya İSKERDEROĞLU
Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Kıymetli Başkanım, kıymetli hazirun,

Bünyelerinde muhabbet, ilim ve irfanı birleştiren alim-
lerimizin hatırasını diri tutmak için ne yapılsa az gelir. 
İlkini tam on sekiz yıl önce düzenlediğimiz Merkezefendi 
Geleneksel Tıp Festivali ve bu yıl burada üçüncüsü ger-
çekleştirilen Merkezefendi Tıp Günü bizim için işte bu 
yüzden çok anlamlıdır. Bitkileri, hayvanları ve insanları 
hakkıyla seven ve sevgisiyle şifa veren bu yüce gönüllü 

insanın hatırasından güç alarak düzenlediğimiz Zeytinbur-
nu 18.Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali ve 3.Merke-
zefendi Tıp Günü bu yıl yine pek çok önemli etkinliğe ev 
sahipliği yapıyor. Büyük bir coşku ve emekle düzenlenen 
3.Merkezefendi Tıp Gününde, başta değerli Belediye Başka-
nımız Sayın Muhammed Subaşı olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum.
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Çok değerli Merkezefendi Belediyemizin Başkanı Muhammet 
Subaşıoğlu, çok değerli Zeytinburnu Belediyesi Başkan Yar-
dımcımız ve Zeytinburnu’ndan misafir gelen görevli arkadaş-
larımız ve sevgili Denizlililer. Öncelikle bugün bu ilgiden ve 
güzellikten dolayı, bir değerimize sahip çıkmak adına burada 
bulunmanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş 
geldiniz, sefalar getirdiniz.

Bizi biz yapan değerlerimiz vardır. Geçmişimizde bu millete 
hizmet etmiş ve unutulmaya yüz tutmuş değerli büyüklerimizi 
bulup ortaya çıkarmak, gençliğimize ve bugünümüze getirmek 
gerekiyor. Onlardan bir tanesi de Merkez Efendi Hazretleri. 
Bu yürüyüş, Sayın Bakanımız Nihat Zeybekçi Denizli Beledi-
ye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı iken başladı. 
Zeytinburnu Belediyemizin vermiş olduğu Türkiye Belediyeler 
Birliği binası ile Merkez Efendi Türbesi ve Camisi yan yana. 
Orada öyle güzel bir tevafuk oldu. 

Nihat Zeybekçi Bey belediye başkanımızken, Merkez Efendi 
Hazretlerinin medfun olduğu Zeytinburnu’nun çok değerli Be-
lediye Başkanı olan ve o değere sahip çıkan Murat Aydın’a, 
2000 yılından bu yana gerçekleştirdiğiniz Merkezefendi Gele-
neksel Tıp Festivalinin Merkez Efendinin doğduğu Denizli’de 
başlamasını teklif etti. Murat Aydın Bey hiç tereddüt etmeden 
kabul etti.  O yürüyüş orada başladı.

Bugün görüyorum ki Merkezefendi Belediyemiz bu festivali 
her yıl daha güçlendirerek,
güzelleştirerek bilinir hale getirerek devam ettiriyor. Huzurla-
rınızda hem Murat Aydın’a hem Merkezefendi Belediye Başka-
nı Muhammet Subaşıoğlu’na ve bu işe vesile olan çok değerli 
Bakanımız Nihat Zeybekçi’ye çok teşekkür ediyorum. Bugün 

Osman ZOLAN
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Denizli’nin ilçelerinden birinin adının Merkezefendi ol-
ması buradan kaynaklanan bir sonuçtur. 

Merkezefendi Belediye Başkanımız Muhammet Su-
başıoğlu da anlattı. Çok şükür o kadar çok değerimiz 
var ki, Müftü Ahmet Hulusi’den, Server Gazi’ye, Ahi 

Evran’dan Ahi Duman’a kadar. Burada ahilik ruhu var. 
İnşallah bu güzelliklere sahip çıkacağız, hep beraber 
kol kola gireceğiz, geleceğimize aktaracağız. İnşallah 
her günümüz geçmişle bağımız güçlenerek böyle gü-
zelliklerle, devam etsin. Hepinize saygılar sunuyorum.
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BEGONVİL

Bougainvillea glabra Choisy

3-4 m yükselebilen, oval yeşil yapraklı, fuş-
ya mor kılıfla kaplı küçük beyaz çiçekli, çok 
yıllık herdem yeşil tırmanıcı çalımsı bir bit-
kidir.

Yaprakları tedavide kullanılır.

Diyabeti önleyici, gebelikten koruyucu ve 
mikrop öldürücü olarak kullanılır.

Tohum ve çelik ile çoğaltılır.



AÇILIŞ KONUŞMALARI
MERKEZEFENDİ  /  ZEYTİNBURNU
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Sayın başkanım, kıymetli misafirler, değerli Zeytinburnulu 
hemşehrilerim. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivalinin 18.si-
nin açılışına hoş geldiniz. Belediye Başkanımız Sayın Murat
Aydın’ın gayretleriyle her yıl programı zenginleşen festival ül-
kemize, şehrimize ve sizlere hayırlı olsun.

Günümüzde birçok ülke geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygu-
lamalarını sağlık mevzuatının parçası haline getirmiştir. Bazı 
ülkelerde fakülteler ve hastaneler modern tıpla geleneksel ve 
tamamlayıcı tıbbı entegre etmeye başlamışlardır. Türkiye’de 
de Sağlık Bakanlığına bağlı bir daire kurulmuş, 2014 yılında 
bazı geleneksel ve tamamlayıcı uygulamaları kapsayan bir yö-
netmelik çıkarılmıştır. Yönetmelikle uygulamaların yapılacağı 
ve yapılmayacağı durumlar tanımlanmış, bazı uygulamaların 
hekim tarafından, bazılarının da ancak hekim gözetiminde 
yapılması şart koşulmuş, herbir uygulama için gerekli eğitim 
süresi belirlenmiştir. 

Fitoterapi denilen bitkilerle tedavi de bu geleneksel uygula-
malardan biridir. Bütün dünyada giderek önem kazanan tıbbi 
bitkilerin ve tıbbi bitkilerle tedavinin Türkiye’nin gündemine 
girmesinde 2000 yılında kutlanmaya başlanan Merkezefendi 
Geleneksel Tıp Festivalinin ve 2005 yılında açılan Zeytinburnu 
Tıbbi Bitkiler Bahçesinin çok önemli rolü vardır. Binlerce yıl iyi 
tıp üretebilmiş bir medeniyet havzasının çocukları olarak tari-
hi değerlerimizi güncele taşımak ve küresel tıbba katkı vermek 
için çaba üreten Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneğimiz, bu 
faaliyetleri ve tıbbi bitkilerle ilgili farkındalık oluşturma mis-
yonunu, Belediye Başkanımız Murat Aydın’ın cesaretlendirme-
leriyle gerçekleştiregelmiştir.

Ahmet ÖZDEMİR
Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği
Başkan Yardımcısı 

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Bugün bizlerle olan Sayın Bakanımız Prof. Dr. Recep 
Akdağ’ın hepimizin bildiği gibi ülkemizde yeni bir sağ-
lık sisteminin kurulmasında tartışılmaz hakkı ve emeği 
vardır. Sayın bakanımızın ülkemizdeki geleneksel tıp 
uygulamalarını ana akım tıp uygulamalarıyla bütünleş-

tireceğine inanıyoruz. Değerli Zeytinburnulu hemşeh-
rilerim, 18 yıldır sürdürdüğümüz festivalimizin prog-
ramlarına ailece ilgi göstereceğinizi umar, hepinize 
saygılarımı sunarım.
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Saygıdeğer Bakanım, saygıdeğer Hanımefendi, değerli Millet-
vekilim, sevgili hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa-
lar getirdiniz. Bu anlamlı organizasyonda bizleri yalnız bırak-
madınız. 

Herşey bundan 18 yıl önce bir rüya, bir hayal ile başladı. Şü-
kürler olsun bu rüyamız, hayalimiz büyük ölçüde gerçekleşti. 
Zeytinburnu’nun Merkezefendi semtinde, yani burada, 465 yıl 
önce yaşamış olan Merkez Efendinin anısına başlattığımız Ge-
leneksel Tıp Festivali’nin bugün 18.sini açıyoruz. Bu projenin 
gerçekleşmesindeki en büyük katkı Zeytinburnulu hemşeri-
lerimizin, yani sizlerindir. Müteşekkirim. Sizlerden aldığımız 
yetki ile bu organizasyonları ve bu anlamlı projeye olan des-
teği sürdürebiliyoruz. 

Yine bu projenin gerçekleşmesinde, bu kültür vadisinin oluşu-
munda, Türkiye’nin ilk tıbbi bitkiler bahçesinin kurulmasında 
ve geleneksel tıp ile ilgili önemli bir merkez haline gelmesinde 
çok önemli katkısı olan arkadaşlarım var. Başta mesai arka-
daşlarım. Onun yanında Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği. 
Derneğimizin Kurucu Başkanı Süleyman Gündüz. Kendisi bu-
rada. 18 yıl önce bu yolculuğa beraber çıkmıştık. Murat Çe-
kin hocamız. Kendisi burada. 18 yıldır birlikte yürüyoruz ve 
hiçbir zaman desteğini eksik etmemiştir. Biraz önce sizlere 
hitap eden Dr. Ahmet Özdemir kardeşimiz. O da 18 yıldır be-
raber olduğumuz arkadaşımız. Dernek Başkanımız Ali İhsan 
Taşcı. Şu anda başka bir bilimsel program nedeniyle burada 
bulunamıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Aslında bizim 
yaptığımız modern tıp ile geleneksel tıbbın barışması yönün-
de bir meşaleyi tutuşturmaktı. O meşale Zeytinburnu’muzda, 

Murat AYDIN
Zeytinburnu Belediye Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI



17

Merkezefendi’mizde tutuştu ve bugünlere geldik. Mer-
kez Efendi’nin temsil ettiği misyon bugün 465 yıl son-
ra Zeytinburnu’muzda, İstanbul’umuzda yaşatılıyor. 3 
yıldır festivalimizi Merkez Efendimizin doğduğu yerde, 
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde başlatıyoruz, Mer-
kezefendi Belediyesi’nden misafirlerimiz var. Onlara 
da çok teşekkür ediyorum. Sevgili hemşerilerim, Tür-
kiye’nin yoğun gündemi içerisinde yoğun programına 
rağmen bizleri yalnız bırakmayan Sayın Sağlık Bakanı-
mıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım hoş geldi-
niz, şeref verdiniz. 

Belki Sayın Bakanım da ilk defa duyacak, bir hatıra-
mı anlatmak isterim. AK Parti yeni kurulduğunda 
2002 yılında Kazlıçeşme’de miting yapılacaktı. Sayın 
Cumhurbaşkanımız o zaman AK Parti’nin Kurucu Ge-
nel Başkanıydı ve yasaklıydı. Miting için helikopter ile 
Zeytinburnu Stadyumuna geldi, kendisini karşıladım ve 
aracımıza aldık. Dedi ki, “Ben ön tarafa şoförün yanı-
na oturacağım, buradan Kazlıçeşme’ye miting alanına 
giderken insanlarımızla göz göze geleyim, onları se-
lamlayayım. Sen arkaya geç.” Beraber gidiyoruz. Ka-
labalıkta ilerlerken otuzlu yaşlarda karnı şişmiş yüzü 
sararmış bir hanımefendi arabayı durdurdu. Dedi ki, 
“Şu halime bakın, rahatsızım, Samatya Hastanesinden 
geliyorum. Gidiyorum geliyorum, gidiyorum geliyorum, 
gidiyorum geliyorum ama kolay kolay muayene olamı-
yorum, sıkıntıdayım. İnşallah siz geleceksiniz bizleri 
ihmal etmeyin olur mu?” Sayın Cumhurbaşkanımız de 
ona “Kardeşim dua et, inşallah ilk işimiz bu olacak” 
dedi. Sonra hanımefendinin ayrılması ile arkaya döndü 
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ve şunu söyledi: “Murat, bak sana birşey söyleyeceğim. 
Allah nasip eder, bu millet bize yetki verirse, yapaca-
ğımız ilk iş nedir biliyor musun? Sağlık problemini çöz-
mektir. Bu insanımızın sorununu gidermektir.”

İşte, hasta olduğumuzda hastaneye geceden gidip 
kuyruğa girdiğimiz o günlerden bugünlere geldik. Bu 
büyük dönüşümde o büyük lider ve yol arkadaşı Sa-
yın Sağlık Bakanımız var. Bu başarının mimarı burada, 
bize destek verdi. Biz hekimlerimiz eczacılarımız koru-
yucu hekimlik noktasında hastalarımıza bizim Anadolu 
coğrafyasında yetişen şifalı bitkilerden sunabilsinler 
istiyoruz. Yola çıkarken geçmiş ile gelecek buluşsun, 
modern tıp ile geleneksel tıp barışsın diye arzu etmiş-
tik. Bu iktidar döneminde derneğimizin, belediyemizin 
ve hükümetimizin yaptığı çalışmalarla büyük mesafe-
ler katedildi. Rabbime şükürler olsun.

Sevgili hemşerilerim, desteğiniz için çok teşekkür edi-
yorum. Saygıdeğer misafirlerimiz sizlere çok teşekkür 
ediyorum. Saygıdeğer Bakanım, saygıdeğer Hanıme-
fendi, sizlere de bu yoğun program içerisinde bizleri 
yalnız bırakmadığınız çok teşekkür ediyorum. Hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Çok kıymetli Zeytinburnulu kardeşlerim, İstanbullu hemşerile-
rim, değerli hanımefendiler beyefendiler hepinizi saygılarımla 
sevgilerimle selamlıyorum efendim. 

Biraz önce değerli Belediye Başkanımız Sayın Cumhurbaşka-
nımızla hatırasından bahsetti ve elbette onun layık olduğu il-
tifatları ifade etti, bizim için de nezaket gösterdi iltifatlarda 
bulundu. Şunu söyleyim değerli kardeşlerim, eğer bu memle-
kette 15 senedir Ak Parti ile güzel işler oluyorsa Sayın Cum-
hurbaşkanımızın liderliğinde memleketimiz gelişiyor, sıkıntıla-
rımız ortadan kalkıyorsa bunun gerçek sahibi sizlersiniz. Bu 15 
yıl boyunca sizlerin o mübarek desteği olmasaydı, istikrarlı bir 
biçimde siz Ak Parti’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında 
durmasaydınız biz bunların hiçbirini yapamazdık. Demokrasi 
işte bunun adı. Milletimiz, aziz milletimiz, büyük milletimiz 
sizler sizden olan bir ekibi, bir hükümeti, bir gözbebeği lideri 
bağrınıza bastınız, sürekli olarak onun yanında durdunuz. Ne 
yaptılarsa onun yanında durdunuz. Bir gece, 27 Nisan gecesi 
bir paçavrayı muhtıra diye televizyonlara verdiklerinde, sizler 
bizim yanımızda durdunuz. İşte İstanbul’dan başlayarak Gezi 
olaylarında memleketi ateşe bulamak istediklerinde bizim ya-
nımızda durdunuz. Fetö çetesi 15 Temmuzda o hain darbeyi 
yapmaya çalıştığı zaman tankların önüne yattınız. Rabbim he-
pinizden razı olsun. 

Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki size hizmet etmek ibadetlerin 
en büyüğüdür, böyle insanlara hizmet etmek bizim için en 
büyük şereftir. Çünkü Efendimizin buyurduğu gibi, biliyoruz 
ve inanıyoruz ki insanların en hayırlısı insanlara hizmet eden-
dir. İşte Merkez Efendi ile başlayan güzel bir geleneği burada 
yaşatmak suretiyle değerli Zeytinburnu Belediye Başkanımız, 
kardeşim Süleyman Bey, onlarla birlikte bu güzel geleneği 18 
yıldır bugüne getiren kardeşlerime huzurunuzda teşekkür edi-
yorum. Kimin emeği geçmişse Rabbim hepsinden razı olsun. 

Recep AKDAĞ
Sağlık Bakanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Değerli kardeşlerim. tıbbın moderni, günceli, gelene-
ği, alternatifi diye bir ayrım yapmıyoruz. Önemli olan 
tıbbın delile kanıta dayalı olmasıdır. Delil kanıt varsa 
tarihten gelmiş olsa da başımızın üstündedir, yeni keş-
fedilmiş olsa da başımızın üstündedir. Sağlık Bakanlı-
ğımızda geleneksel tıpla ilgili bir daire başkanlığı kur-
duk. Bu işle ilgili bütün mevzuatı hazırladık.
Değerli kardeşlerim, bir taraftan hem tarihimizin, ge-
leneğimizin bize takdim ettiği güzellikleri yaşayalım, 
bunlardan vatandaşımız istifade etsin istiyoruz, bir ta-
raftan da, beni bağışlayın, bu işin istismarcılarına şar-
latanlarına yol vermek istemiyoruz. Dolayısıyla burada 
yapılan hizmet önemli, güzel bir hizmet, emeği geçen-
lere tekrar teşekkür ediyorum.

Şükürler olsun, Ak Parti ile beraber Sayın Cumhur-
başkanımızın talimatlarıyla, onun önderliğinde Tür-
kiye’de ve İstanbul’da sağlıkta çok güzel işler yaptık. 
Şimdi sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini başlatıyo-
ruz. İstanbul’a mükemmel hastaneler yapıyoruz. Allah 
kimseyi hastaneye düşürmesin ama ihtiyaç olduğunda 
da doktorsuz bırakmasın. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde 
inşallah İstanbul’daki bütün devlet hastaneleri oda-
ları tek yataklı banyolu tuvaletli refakatçisinin içinde 
olduğu mükemmel hastanelere dönüşecek. Okmeyda-
nı’nı, Göztepe’yi, Kartal’ı yeniliyoruz, Seyrantepe’ye 
hastane yapıyoruz, Sarıyer’de, Sultanbeyli’de, Tuz-
la’daki hastanelerimizi yakında hizmete açacağız, Bey-
likdüzü’ndekini bitirdik hizmete açtık. Her geçen gün 
yeni hastanelerle İstanbul mükemmel hale gelecek. 
Bu yeni dönemde sizlere ayrıca sağlıklı yaşam mer-
kezleri açacağız. İçlerinde aile hekimlerimizle birlikte 
diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin, psikologların oldu-
ğu merkezlerden ücretsiz olarak istifade edeceksiniz. 

Ama burada belediye başkanlarımızın da bir vazifesi 
var. Değerli Başkanım, İstanbul’da hizmet ederken, 
yeni yatırım yaparken, gerek aile sağlığı merkezi ol-
sun, gerek sağlıklı yaşam merkezi olsun bir sıkıntımız 
var. Arsa bulmakta zorluk çekiyoruz. Tek derdimiz bu. 
Allah’a şükür paramız da, imkânımız da, vizyonumuz 
da var; arsa meselesinde belediyelerimiz bize destek 
olacaklar. Genelde buraya gelen bakanlardan söz alı-
nır ama ben şimdi Belediye Başkanımızdan söz alaca-
ğım. Değerli Belediye Başkanım bu arsa meselesinde 
bütün İstanbullu belediye başkanları yanımızdasınız 
değil mi? Bakın Belediye Başkanı sözünü verdi. Allah 
mübarek etsin. 

Şimdi hep birlikte mesir macunu dağıtacağız. Hadi 
bakalım Allah mübarek etsin. Rabbim hepinizden razı 
olsun, ayağınızı taşa değdirmesin. Sağ olun var olun 
değerli kardeşlerim.
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YALANCI ISIRGAN

Ballota nigra L.

70-80 cm yükselebilen, tırtıklı ve kabarık 
yeşil yapraklı, küçük lila çiçekli, dört köşe 
gövdeli, çok yıllık otsu bir bitkidir.

Çiçekli gövdesi tedavide kullanılır.

Anksiyeteye karşı ve spazm çözücü uyarıcı 
olarak kullanılır.

Tohum ile çoğaltılır.

FESTİVAL PROGRAMI
ZEYTİNBURNU



FESTİVAL PROGRAMI
ZEYTİNBURNU
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FESTİVAL PROGRAMI

13 MAYIS CUMARTESİ
18:00 Açılış Programı
 Açılış Konuşmaları
 Mesir Macunu Dağıtımı
 Sergi Açılışı:
 Mahallemizin İlk Sağlıkçıları: BERBERLER
 Halûk Perk ve Ahmet Yamaç Koleksiyonu
 Konser: 
 Ferhat Göçer

14 MAYIS PAZAR
13:00, 15:00, 17:00 Kapı Süsü Yapımı
 Nurdan Yeğin
13:30 Regresyon Terapisi 
 Hemşin Adıgüzel
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
15:30 Doğal Kozmetikleri Nasıl Kullanmalı
 Tülay Karagülmez 
17:00 Zehirli Bitkiler
 Ersin Yücel
18:00 Çocuk Programı:
 Hacivat&Karagöz 
18:30 Şerbet İkramı
19:00 Dinleti
 Adem Tay
20:30 Konser: 
 İsmail Altunsaray

15 MAYIS PAZARTESİ
13:00, 15:00, 17:00 Turşu Kurma
 DEDİO
13:30 Süt Ürünlerinin Muhafazası
 Merve Erdoğan
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
15:30 Doğal Bitki Özleri
 Gülümseten Dükkan
17:00 Hipnoz Tedavisinde Temel Yaklaşımlar
 Müge Atak
18:00 Çocuk Programı:
 Hüseyin Goncagül Şov
19:00 Dinleti
 Ramazan Tay

20:30 Konser: 
 İMERA

16 MAYIS SALI
13:00, 15:00, 17:00 Mikado

 DEDİO

13:30 Süt Reçeli

 Nar Çiftliği

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

15:30 İlkyardım Bitkileri

 Tolgacan Aydemir

17:00 Alzheimerdan Korunma

 Alzheimer Vakfı

18:00 Çocuk Programı:

 Hüseyin Goncagül Şov

19:00 Dinleti

 Rıfat Çalışkan 

20:30 Konser: 

 İNCESAZ

17 MAYIS ÇARŞAMBA 
13:00, 15:00, 17:00 Topaç

 DEDİO

13:30 Şile Bezinden Taş Baskılar

 Ayşin Deniz Kuru

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

14:00 Merkezefendi Geleneksel Yemek Yarışması

 (Başvuru ve Kayıt için 0530 877 29 00 numaralı    

telefondan ulaşabilirsiniz.)

15:30 Katlama Çiçekler 

 Funda Cihansevdi

17:00 Bitkilerin Sosyal Hayatı

 Almıla Çiftçi

18:00 Çocuk Programı:

 Keloğlan ve Sümsük

19:00 Dinleti

 Dursun Kızılkaya

19:00 Sema Ayin-i Şerifi

 İstanbul Bilim Sanat Kültür ve Eğitim Derneği Sema Topluluğu
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*Siyah yazılı programlar Merkezefendi Camii yanındaki 
festival alanında, 

*Kırmızı yazılı programlar Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde, 

*Dinletiler Merkezefendi Dârulkurrâsı’nda.

* Yeşil yazılı programlar
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yenikapı 
Mevlevihanesi'nde gerçekleşecektir.
 
*Zeytinburnu Kültür Gezisi için kayıt yaptırılması 
gerekmektedir.  
Müracaat: 444 1984 veya 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).

*Merkezefendi Geleneksel Yemek Yarışması için 0530 
877 29 00 numaralı telefondan başvuruda bulunup kayıt 
yaptırabilirsiniz.

18 MAYIS PERŞEMBE
13:00, 15:00, 17:00 Dart

 DEDİO

13:30 Balm Yapımı

 Mizgin Akcan

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

15:30 Doğal Parfüm

 Berkay Kocatürk

17:00 Konserve Yiyecekler ve Sağlıklı Gıda

 Onur Çil

18:00 Çocuk Programı:

 Akrobasi Gösterisi

18:30 Şerbet İkramı

19:00 Dinleti

 Fatih Akçay

20:30 Merkez Efendi’yi Anma Gecesi

19 MAYIS CUMA
09:30 - 17:00 Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu

 (Yenikapı Mevlevihanesi)

13:00, 15:00, 17:00 Oyuncak Ağaç

 DEDİO

13:30 Maserasyon Tekniği

 Muhammet Emin Yurtçu

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

15:30 Nakışlı Çiçek Kolyeler

 Nafiye Akyüz

17:00 Ağrı Tedavisi 

 Burak Alptekin

18:00 Çocuk Programı:

 Kukla Gösterisi

18:30 Şerbet İkramı

19:00 Dinleti

 Yusuf Karagöz

20:30 Konser: 

 İlyas Yalçıntaş

20 MAYIS CUMARTESİ
10:00 - 17:00 Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu

 (Yenikapı Mevlevihanesi)

13:00, 15:00, 17:00 Oyuncak At
 DEDİO
13:30 Filizlerle Salatalar
 Halil İbrahim Orhan
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
15:30 Peynir Yapımı
 Nevin Marangoz 
17:00 Tıbbi Bitkilerin Kullanımında İki Ekol
 Ayten Altıntaş 
18:00 Çocuk Programı:     
Nasrettin Hoca ve Karakaçan
18:30 Şerbet İkramı
19:00 Dinleti
 Ramazan Söyler
20:30 Konser: 
 Bekir Ünlüataer

21 MAYIS PAZAR
10:00 - 17:00 Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu

 (Yenikapı Mevlevihanesi)

13:00, 15:00, 17:00 Taşlardan Tablo

 Nurdan Yeğin

13:30 Ekolojik Yapılar

 Seymen Sevencan

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

15:30 Hurma Çikolatası

 Emine Sarıkaya

17:00 Doğum Destekçisi Doula

 Burcu Tokdemir

18:00 Çocuk Programı:

 İllüzyon ve Jonglör Gösterisi

18:30 Şerbet İkramı

19:00 Dinleti

 Egemen Sekmen

20:30 Konser: 

 Yavuz Bingöl
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SIĞIRDİLİ

Anchusa undulata  L.

60 cm yükselebilen, basit tüylü yapraklı, dal 
uçlarında küçük mor çiçekli, tüylü çok yıllık 
otsu bir bitkidir.

Topraküstü kısmı tedavide kullanılır.

Serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltı-
cı, diyabeti önleyici olarak kullanılır.

Tohum ile çoğaltılır.

TIBBİ BİTKİLER
BAHÇESİ



TIBBİ BİTKİLER
BAHÇESİ
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Çiçekli haldeyken toplanan bitkiler pres yapılarak ku-
rutulmakta, kartonlara yapıştırılmakta, dondurucuda 
bekletilmekte, etiketlenmekte ve herbarium dolapla-
rında muhafaza edilmektedir.

Biyoçeşitliliğe katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan 
tohum bankasında bahçedeki bitkilerden elde edilen 
tohumların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden te-
min edilen tohumlar yer almaktadır.

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

Kaidesinde 52 haftalık tabiat takvimi, üzerinde güneş 
saati bulunan yapı orijinaldir.

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

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

Bahçemiz her gün açıktır. Okullar - gruplar, rehber eş-
liğinde gezmek için mesaj formu veya telefonla başvu-
rabilirler.

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, 2005 yılında açıl-
mıştır. 14 dönümlük alanda kurulan bahçe, Zeytinbur-
nu Belediyesi ile Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği’ 
nin yürüttükleri bir proje çerçevesinde geliştirilmek-
tedir.

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 belirtil-
miştir. Zehirli bitkilerin etiketinde uyarı vardır.

Bahçede bitki atıkları doğal gübre olarak değerlendi-
rilmekte, sentetik gübre ve ilaçlardan kaçınılmaktadır. 
Damlama ve yağmurlama yöntemleri ile sulama yapıl-
maktadır.

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

Bahçe her mevsim gezilirse bitkilerin bütün evreleri 
görülebilir. Uygun zamanlarda hasat edilen bitkileri-
miz, kurutma odasındaki raflara yerleştirilerek kuru-
tulmakta, paketlenip birkaç gün dondurucuda bek-
letilmekte, etiketlenip drog dolaplarında muhafaza 
edilmektedir.

TIBBİ BİTKİLER BAHÇESİ
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Ev Tıbbı
Fitoterapi
Aromaterapi
Aromaterapi 2
Tıbbi Bitkiler Kimyası
Nefes Çalışması
İlkyardım Masajı
Masajterapi
Tetik Nokta Masajı
Doğal Doğum
Yenidoğan ve Anne Bakımı
Osmanlı Tıbbında Bitkiler
Osmanlı Koruyucu Tıbbı
Tıbbi Osmanlıca

Bakım
Doğal Bakım
Doğal Güzellik
Doğal ve Kişisel Bakım
Doğal Kozmetik
Fitokozmetik
Doğal Sabun
Dekoratif Sabun
Güzellik Otları
Doğal Parfüm
Doğal Tarifler
Kil ile Tedavi

Bitkiler
Bitki Tanıma ve Yetiştirme
Ayın Tıbbi Bitkisi
Bitki Özünü Değerlendirme
Geleceğin Tıbbi Bitkileri
Bahçe Düzenleme
Balkon Bahçeciliği
İçmekan Süs Bitkisi Bakımı
Çim Bitkilerini Yetiştirme
Tohum Saklama
Maserasyon Tekniği
Gübreleme Teknikleri
Kompost
Doğal Yolla Bitki Koruma

Haşereden Doğal Korunma
Permakültür
Bitkilerle Çevre Temizliği
Mantarlar
Bergamot
Uçucu Yağ Bitkileri
Uçucu Yağ Taşı
Bitkisel Lifli Tekstil Bakımı
Etnobotaniğe Giriş
Etnobotanik
Flora ve Fauna Keşfi
Geri Dönüşüm

Gıdalar
Arıcılık
Tıbbi Çaylar
Tıbbi Macunlar
Gerçek Ekmek
Doğal Reçel
Doğal Sirke
Doğal Turşu
Şerbet ve Hoşaflar
Buğday çimi ve Şırası
Kinoalı ve Chialı Yiyecekler
Baharat Bitkileri
Hardaliye
Otlardan Soslar
Yenilebilir Çiçekler
Bitkisel Enerji İçecekleri

Sanat
Bitki Fotoğrafçılığı
Temel Bitki İlustrastoyu
İleri Bitki İlustrastoyu
Bonsai
Bitkilerle Tablolar
Terrarium
Doğal Boyama
Çiçek Açan Çantalar
Defter Yapımı
Doğal Oyuncak
Origami (Yetişkinler için)

Renkbilim
Taş Boyama

Çocuklar (8-12 yaş)
Köşe Bucak Börtü Böcek
Beş Duyumuzla Bitkiler
Bitkilerin Sırları
Bitki Ekimi
Terrarium*
Besin Piramidi
Besin Zinciri
Böceklere Yakın Bakış
Mercek Altında Canlılar
Hava ve İklim
Güneş Ocağı
Güneş Saati
Ekolojik Ev
Mini Bahçe Kurma
Kuş Evi Yapımı
İnsan Vücudu Tiyatrosu
Çevreci Robotlar
Çevreci Kalemlikler
Ahşap Oyuncaklar
Atıklar Geri Dönüyor
Doğada Hayatta Kalma
Kaşıktan Bebekler
Origami

Çocuklar (3-7 yaş)
Minik Eller Toprağa
Kuş Kurabiyesi
Saksı Korkulukları
Süslü Kitap Ayraçları
Slime Çiçek Yapımı
Parmak Kukla

Staj İmkanları

Gönüllü Bahçıvanlık

Öğrenci Destekleri 

TIBBİ BİTKİLER BAHÇESİ SAĞLIK ÇEVRE OKULU
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Güneş Saati ve Tabiat Takvimi

Tıbbi Bitkiler Bahçesi  
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KİŞNİŞ

Coriandrum sativum L.

20-60 cm yükselebilen, beyaz çiçekli, esmer 
sarı renkli tohumları olan, ince parçalı ve 
parlak yeşil yapraklı, tek yıllık otsu bir bitki-
dir. Bütün bitki özel bir kokuya sahiptir. 

Meyveleri tedavide kullanılır.

İştah açıcı, gaz söktürücü ve hazmettirici 
etkilere sahiptir. Çiçekli gövdesi keskin ko-
kuludur; haşerata karşı kullanılır. Yaprakları 
yenir. Meyveleri yiyeceklere koku ve tat ve-
rir.

Tohum ile çoğaltılır. 



SEMİNERLER
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Günümüzde her ne kadar şehirleşme ile kendi ekosistemleri-
mizi inşa ederek doğal ekosistemlerin baskılarından kurtulup 
doğaya üstün geldiğimizi zannetsek de tarih boyunca olduğu 
gibi hâlâ bitkilerin hegemonyası altında var olabildiğimizi unut-
mamalıdır.

İç ve dış mekânlarda peyzaj amaçlı kullanılan bitkilerin birçoğu 
taşıdığı toksik maddeler sebebi ile insan ya da çevredeki diğer 
canlıların sağlığı açısından olumsuz etkilere yol açabilmekte-
dir. İçlerinde, halk arasında bilinen zehirli bitkilerin yanı sıra, 
sadece uzmanları tarafından tanınabilen, insan ve hayvanlar 
için hastalık veya ölüme neden olabilecek kadar toksik madde 
içermekte olan birçok bitki de bulunmaktadır.

İlk tek hücreli fotosentez yapıcı canlılar olan siyanobakterilerin 
3 milyar yıl önce okyanuslarda başlayan aktivitelerinin ardın-
dan geçen 2,6 milyar yıl sonrasında bitkiler yeryüzünde uygun 
ortamları yakalamaya başlayabilmişlerdir. Bitkiler karaya çık-
tıktan sonra çeşitli coğrafyalarda sayısız farklı canlı türü ile iş 
birliği, göz yumma, rekabet etme ya da savaşma vb. ilişkilere 
girdiler. Fotosentez ile çalıştırdıkları kendi kimya fabrikaların-
da uygun araç gereçler üreterek bugüne geldiler. Günümüz 
koşullarında varlığını sürdürebilen her bitkiyi, kendi alanında 
uzmanlaşmış profesyonel birer simyacı olarak kabul edebiliriz.

Dışarıdan çok şirin ya da güzel görünümlü bir bitkiyi yediğiniz-
de sizi kısa sürede öldürebilecek kimyasal maddeler içeriyor ol-
ması ya da şu anda çaresiz sanılan hastalığınızın belki de dün-
yadaki tek ilacını, yeryüzündeki bu 430 milyon yıllık serüven 
sırasında herhangi bir sosyal amacını karşılamak için üretmiş 
olması hemen hemen kaçınılmazdır. 

SEMİNERLER

Kentsel Alanlarda Süs Bitkisi
Olarak Kullanılan Zehirli Bitkiler

Arş. Gör. Erşan Selvi

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

SEMİNERLER
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Hücrelere ya da canlı dokulara zarar verebilen mad-
delere toksik madde denilmekte olup, çok toksik mad-
deler de zehir olarak tabir edilmektedir. Zehirli mad-
delere herhangi bir şekilde maruz kalındığında ortaya 
çıkan duruma ise zehirlenme denir.

Bir zehirlenme vakası ile karşı karşıya kalındığında, 
kişinin nasıl zehirlendiği belliyse ve ilk yardım bilini-
yorsa, gerekli ilk yardım aşamaları uygulanmalı, eğer 
bilinmiyorsa panik yapmadan 114 UZEM aranmalıdır. 
Sadece bir zehirlenme şüphesi mevcut olsa da belir-
tilerin ortaya çıkması beklenmeden uygun danışma 
merkezlerinin aranmasında sakınca yoktur.

• Ulusal Zehir Danışma Merkezi
 114 veya 0312 458 2461
• ODTÜ Zehir Danışma Merkezi
 0800 314 7900 - 4.hat
• Dokuz Eylül Zehir Danışma Merkezi
 0232 412 3939
• Uludağ Zehir Danışma Merkezi
 0224 442 8293

İmkânlar dâhilinde hiçbir yardım alınamıyorsa çeşitli 
yöntemler izlenebilir ancak; kişinin bilinci kapalı veya 
yarı açıksa ve ne ile zehirlendiği bilinmiyorsa, kezzap 
vb. yakıcı madde ile zehirlenme riskine karşılık ön-
celikle kesinlikle kusturulmamalıdır. Ancak ve ancak 
böyle bir risk bulunmadığı durumlarda kusturulabilir. 
Dermatolojik bir zehirlenme mevcut ise; bulaşmış giy-
siler çıkarılmalı, deri temiz su ve sabun ile yıkanma-
lıdır. Göze sıçramış ise, gözün içi temiz su ile bol bol 

yıkanmalıdır. Solunum yolu ile zehirlenme olmuşsa; 
dumandan uzaklaştırılmalı, temiz havaya çıkarılmalı, 
akciğer hasarına yol açmamak için hareket ettirilme-
meli ve biliniyorsa suni teneffüs yapılmalıdır.

Zehirlenmeyi erkenden anlayarak, erkenden eyleme 
geçmek hayat kurtarabilmektedir. Bunun için kişinin 
kendi bedenini iyi tanıması önemlidir. Kendisini yete-
rince tanımayan birey, en ufak bir değişiklikte zehir-
lendiğini düşünebilir ya da tersine zehirlendiğini çok 
geç farkedebilir.

Zehirlenme belirtileri genel ve yerel ya da dahili ve 
harici olarak sınıflandırılabilir. Yerel belirtiler, temas 
eden yerde; kızarıklık, su toplama, şişlik, gerginlik, 
ağrı ve kaşıntı şeklinde görülebilmektedir. Genel belir-
tiler ise; dilde uyuşma, dilde / boyunda ödem oluşumu, 
ateşlenme, tüm vücutta kızarıklık / döküntü / kaşıntı, 
solunum yetmezliği ve çarpıntı, titreme, baş ağrısı / 
kulak çınlaması / göz kapağı seyirmesi, halsizlik, kas 
kasılması, kramp, bayılma, sanrı görme, bilinç kaybı, 
şok ve ani ölüm olarak görülebilir.

Zehirlenme belirtileri duruma göre, zehirli madde ile 
temas anında veya zehirli madde sindirilirken ya da 
sindirildikten hemen sonra ortaya çıkabileceği gibi, 1-2 
saat içerisinde ya da sindirildikten birkaç gün sonra da 
kendini gösterebilir. Bazı zehirler ise daha da yavaş bir 
şekilde, vücut dokularında uzun yıllar birikerek, etkile-
rini karaciğer ya da böbrek yetmezliği olarak göstere-
bilmektedir. Güvenilirliğinden hiçbir şekilde emin ola-
madığımız bitkileri tüketmekten katiyen uzak durmak 
hayati önem taşımaktadır.
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Çevremizde yaygın olarak kullanılagelen iç ve dış mekân 
süs bitkilerinin yaprak, meyve, kök, gövde/gövde ka-
buğu gibi belirli kısımlarında veya bütün organlarında 
toksik maddelere rastlanabilir. Örnek olarak; Atatürk 
çiçeği (Euphorbia pulcherrima), Barış çiçeği (Spathiphy-
llum spp.), Begonya (Begonia spp.), Begonvil (Bouga-
invillea spectabilis), Deve tabanı (Philodendron spp.), 
Difenbahya (Dieffenbachia seguine), Hazeran (Delp-
hinium spp.), Kırmızı akçaağaç (Acer rubrum), Melek 
borusu  (Datura suaveolens), Mor salkım (Wisteria si-
nensis), Müge (Convallaria majalis), Çin nergisi (Narcis-
sus tazetta), Orman gülü (Rhododendron ponticum), 
Peygamber kılıcı (Sansevieria spp.), Porsuk (Taxus 
baccata), Sarı yasemin (Jasminum nudiflorum), Şeflera 
(Schefflera spp.), Şekerciboyası (Phytolacca america-
na), Tesbih ağacı (Melia azedarach), Ortanca (Hydran-
gea macrophylla), Yaban yasemini (Solanum dulca-
mara), Yalancı akasya (Robinia pseudoacacia), Yüksük 
otu (Digitalis ferruginea), Zakkum (Nerium oleander), 
Zambak (Lilium spp.), Zerrin (Narcissus poeticus) bitki-
lerini sıralamak yeterli olacaktır.

Zehirlenme vakalarının şiddeti, toksik maddenin türü 
ve miktarı yanında, zehirlenen bireyin yaşı, kilosu gibi 
fiziksel özelliklerine göre de değişim gösterir. Yukarı-
daki bitkilerin bir kısmı özellikle küçük çocuklar ya da 
evcil hayvanlar için zaman zaman epey tehlikeli olabil-
mektedir.

Unutmamalıdır ki, zehiri zehir yapan dozdur. 

SEMİNERLER
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Hipnoz, fiziksel veya ruhsal yollarla, sözle, bakışla telkin yapı-
larak yahut kimyasal maddelerle sağlanan suni uyku hali veya 
bir bilinç durumudur.

Hypnose kelimesini ilk defa Doktor James Braid kullanmıştır. 
Yunan mitolojisinde geçen uyku tanrısı ‘hypnose’ ona kaynaklık 
etmiştir. Ege bölgemizdeki Asklepion tapınağı belki de en eski 
hipnoz ile tedavi hastanesidir. Hipnozun İbni Sina tarafından 
tıbbi amaçla kullanıldığını yazdığı eserlerinden okuyoruz. Çok 
eski bir geçmişi olduğu halde, hipnoz 1750 yılından sonra bi-
limsel bir şekilde Doktor Franz Anton Mesmer tarafından kul-
lanılmaya başlanmıştır ve bu bir dönüm noktası oluşturmuştur. 
Türkiye’de zaman içinde pekçok hekim hipnozu kullanmaya 
başlamıştır. Opr. Dr. İsmet Hüsnü Öztürk ameliyatlarının bir 
kısmını hipnoz altında yaparak tıbbi amaçlarla kullanımının ne 
kadar faydalı olduğunu göstermiştir. Dr. Ali Özden Öztürk, Dr. 
Ali Eşref Müezzinoğlu ve Dr. Tahir Özakkaş  hipnozun bilimsel 
yönünü geliştirmek ve öğrenci yetiştirmek için çalışmalar yap-
maktadır.

Bir organizmanın hayatiyetini devam ettirebilmesi için hücre-
lerinin ve organlarının uyum içinde çalışması gerekir. Organiz-
mada ‘homeostasis’ denen bir denge durumu vardır. Bu sistem 
irade dışı veya otonom olarak işler. İnsan davranışlarının ve or-
ganizmasının yönelik olduğu amaç hayatının idamesidir; canlı-
lığını bozacak her türlü engel vücudunun kapasitesi ölçüsünde 
bilinçli ya da bilinçdışı sistemlerimiz tarafından engellenmeye 
çalışır. Vücudun herhangi bir parçasına yapılacak bir müdahale 
başka kalıp davranışları beraberinde getirebilir. 

Yaşanılan olayların duygu birikimlerinin ne olduğunu, bilinç-
dışında neler yaşandığını insanın kendisi de bilememektedir.    

Hipnoza Genel Yaklaşım

Dr. Müge Fatma Atak

SEMİNERLER
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Basit diye düşündüğümüz bir hipnoz seansı sırasında 
dahi çok şiddetli duygu boşalımları olabilmekte ve bu 
durum bazen hastanın ve onu hipnoza alan kişinin arzu 
etmediği yerlere gidebilmektedir. 

Başka bir kişinin yardımı ile oluşan hipnotizmanın sa-
dece tıbbi değil hukuki, ahlaki, sosyal sonuçları vardır. 
Suistimale açık bir yönü de olduğunu biliyoruz. Hipnoz 
yapan kişinin büyüklenmeci ve ahlak dışı tavrı ile hipnoz 
yapılan kişinin robot gibi söylenenleri yapması ve iste-
meyeceği davranışlara zorlanması, çok faydalı olabile-

cek bir yöntemin bu şekilde harcanması çok üzücüdür.

Hipnozun tıp doktoru olmayan ve psikiyatrik ya da ken-
dilik psikolojisi bilgisi olmayan, kendilik bozukluklarını 
teşhis edemeyen kişiler tarafından yapılması son derece 
tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Çeşitli ülkeler de hipnoz 
çalışmaları yasalarla sınırlandırılmış ve suistimallerin 
önüne geçilmeye çalışılmıştır. Ülkemiz mevzuatında hip-
nozun geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri arasın-
da yerini alması sevindirici bir gelişmedir. 
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ALZHEIMER HASTALIĞI
Alzheimer hastalığı, beyindeki sinir hücrelerinin ölmesi sonu-
cu beyin sinyallerinin uygun biçimde iletilmesinin zorlaştığı bir 
durumdur. Muhtemel nedenleri arasında kalıtsal faktörler, be-
yinde protein birikimi, sinirsel iletimin bozulması, çeşitli zehirli 
maddeler yer almaktadır. Alzheimer hastalığı kişiyi önce yakın 
çevresinden,  sonra kendinden uzaklaştıran, bir süre sonra anı-
ların teker teker silikleştiği, en sonunda insanın kendini dahi 
tanımakta güçlük çektiği nörolojik bir hastalık türüdür ve ço-
ğunlukla psikiyatrik hastalıklarla karıştırılabilmektedir.

Alzheimer, unutkanlıkla ortaya çıkan, konuşma sorunları ya-
şanan, günlük yaşamın gerektirdiklerini uygulayamama ile so-
nuçlanan, geri dönüşü olmayan, ilerleyici bir hastalıktır ve halk 
arasında bunama olarak bilinir.
 
Günümüzde bütün dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde ve re-
fah toplumlarında en hızlı artan yaş grubu 65 yaş ve üstüdür. 
Alzheimer hastalığının görülme sıklığı  yaş ile artmaktadır (65 
yaş üstü 100 kişiden 8’inde  Alzheimer hastalığı, 85 yaş üze-
ri iki kişiden birinde demans görülmektedir; bunun da büyük 
bölümünü Alzheimer oluşturmaktadır). Halen dünyada 47 mil-
yon Alzheimer hastası var ve 2030’da 76 milyon ve 2050’de ise 
135.5 milyon hasta olması bekleniyor. Türkiye’de ise 500 bin 
aile bu hastalıkla mücadele ediyor.

Alzheimer Hastalığının Belirtileri
Çoğu kişide Alzheimer belirtileri yavaş ilerler. Belirtiler başlarda 
fark edilemeyebilir. Bazen sadece aile üyeleri geriye dönüp bak-
tığında, belirtilerin ne zaman başlamış olduğunu anlayabilirler. 
 
Alzheimer’ın yaygın olarak görülen belirtileri şunlardır:

Alzheimerdan Korunma

Dr. Bahri Karakaya

Sağlık Bakanlığı

Merkezefendi Aile Sağlığı Merkezi
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• Günlük yaşamı etkileyecek kadar unutkan olma (ki-
şilerin adlarını, olayları hatırlayamama),

• Gündelik işleri yapamama (yemek yapmak gibi),
• Kelimeleri bulurken zorlanma,
• Tarihleri ve bilinen yolları hatırlayamama,
• Çok basit konularda bile karar vermede güçlük çek-

me,
• Hesap yapamama, pratik düşünmede zorluk çek-

me,
• Eşyanın yerlerini karıştırma (yerinden başka yere 

koyma),
• Davranışlarda ve ruh halinde değişme,
• Karakter özelliklerinde değişme, insanları suçla-

ma,
• Sorumluluk sahibi olmaktan kaçma

Alzheimer Hastalığı Süreci 
Alzheimer, yavaş ilerleyen ve sinsi bir hastalıktır. Be-
yindeki sinir hücreleri yok olmaya başlamıştır. Önceleri 
kısa süreli unutkanlıklar şeklinde ortaya çıkar. Örne-
ğin, hasta bir gün önce ne yaptığını, ne yediğini hatırla-
yamaz. Hastalık ilerledikçe, kişinin günlük işleri aksa-
maya başlar. Sorduğu bir şeyi tekrar sorar, yakınlarını 
tanıyamaz hale gelir. Bu durumda kişinin ruh durumu 
bozulur, içine kapanık bir hale gelir. Konuşma, yürüme, 
tuvalete gitme gibi ihtiyaçlarını karşılayamaz ve yata-
ğa mahkum bir yaşam sürmeye başlar. Yani hem fizik-
sel hem zihinsel problemler vardır.

Alzheimer Hastalığında Teşhis ve Tedavi 

Yukarıdaki belirtilerden bazıları varsa bir sinir hasta-

lıkları uzmanına başvurmak gerekir. Hastalık teşhisini 
tek başına koyduracak bir test yoktur. Demansın var-
lığı kanıtlandıktan sonra, demansa neden olabilecek 
diğer durumların olmadığının gösterilmesi gerekir. Bu 
nedenle; Alzheimer hastalığı teşhisi için nörolojik mua-
yene, kan testleri, zihinsel testler, beyin görüntülemesi 
yapılmalıdır. Bazı durumlarda ise; EEG, SPECT, lomber 
ponksiyon ve psikiyatri konsültasyonu gerekebilir. Alz-
heimer hastalığının tedavisi henüz olmamakla birlikte 
süreci yavaşlatmak ve bazı belirtilerin şiddetini azalt-
mak mümkündür. Bu nedenle erken ve doğru teşhis 
önemlidir.
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Sosyal hayat, “bireyin, etrafındaki diğer bireyler veya topluluk-
larla olan kişisel ilişkileri” olarak tanımlanmaktadır. Öyleyse 
herhangi bir canlının sosyal hayatının olabilmesi için etrafı ile 
ilişki içinde olması gerekiyor. 

Bir ormanda aynı türden ağaçlar birbirleri ile yardımlaşırlar. 
Hattâ güçlü ağaçlar hasta olanları besler ve zor zamanları at-
latmalarına yardımcı olur. Bunun iki sebebi vardır; aynı şeyin 
ileride kendi başına da gelebilecek olması ve ağaçların hava de-
ğişimlerinden hoşlanmamasıdır. Orman, kendi içinde bir mik-
roiklim yaratarak hava değişimlerini en aza indirir. Orman ne 
kadar güçlüyse ağaçlar o kadar rahat olacaktır.  

Mantarlarla kurulan ilişkilerle ağaçlar arasında bir şeker alış 
verişi sağlanır. Bazı yaşlı ağaçlar öldükten sonra bile beslen-
meye devam eder, bu da akrabalık ilişkisi ve bencil olmamak-
la ilgilidir. Bitkiler akrabalarını tanır ve onlara diğer bitkilere 
olduğundan daha yardımsever davranırlar. Aynı anneden ve 
farklı annelerden gelen tohumlarla yapılan çalışmalarda, aynı 
anneden gelen bireylerin birbirlerinin büyüme hızına göre ken-
dilerini ayarladıkları ve rekabete girmedikleri görülmüştür. 
Farklı anneden fakat aynı türden bitkiler de bir dereceye kadar 
birbirlerine tolerans gösterirler. Farklı türlerin ekildiği kontrol 
grubunda ise rekabetin en üst düzeyde olduğu gösterilmiştir.
Kayın ağaçlarında gözlenmiş bir olay da anne bitkinin uzamak 
için çok istekli olan genç çocuklarını baskılayarak yavaş bü-
yümeye zorlamasıdır. Çalışmalar göstermiştir ki, çok hızlı bü-
yüyen kayın ağaçları çok daha kısa ömürlü olmaktadır, çünkü 
odunlarında daha fazla boşluk vardır ve bedenleri daha daya-
nıksızdır. Rekabet gibi görünen şey aslında gelecek nesilleri 
doğru yetiştirme çabasıdır. 

Bitkilerin Sosyal Hayatı

Arş. Gör. Almıla Çiftçi

İstanbul Üniversitesi Botanik Programı
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Bitkilerin savunma sistemlerinde çoğunlukla kimya-
sal silahlar bulunur. Beslenmeye gelen otçul için özel 
maddeler üreterek yapraklarını iştah kaçırıcı, hazmı 
güç, zehirli hale getirir ve kendileriyle beslenenleri 
uzaklaştırır. Yakınlardaki bitkileri de aynısını yapması 
için uyarır. Bazen çiçek dışı nektarlarla ödeme yaptığı 
paralı askerler de tutar. Bunun en bilinen örneği bak-
la’dır. Uyuz böceklerinin (Tetranychus urticae) saldırı-
sı başladığında, bu böceklerin doğal düşmanı olan bir 
başka böceği (Phytoseiulus persimilis) yardıma çağırır. 

Hayvanlarla olan iletişimdeki bir amaç da polen ve 
tohum gibi değerli materyalin taşınmasıdır. Bitki toz-
laşmasını devasa bir pazar olarak düşünebiliriz. Her 
pazarda olduğu gibi bu pazarda da dürüst ve hilekar 
satıcılarla karşılaşırız. Örneğin bazı bitkiler nektarla 
dürüst bir ödeme yaparken, özellikle bazı orkide tür-
lerinin (Ophrys apifera gibi) çiçekleri çiftleşmeye hazır 
dişi arının kokusunu taklit eder, ancak vaat ettiklerini 
asla vermez. 

Bitkiler son derece sosyal ve konuşkan canlılardır. An-
cak kültür bitkileri iletişim yeteneklerini kaybetmiş-
tir. Doğal olmayan seçilimle, daha büyük meyveler ve 
daha verimli bitkiler karşılığında konuşma yetenekleri-
ni ellerinden aldık. 

Kaynaklar:
Dicke M. et al. Jasmonic Acid and Herbivory Differenti-
ally Induce Carnivore-Attracting Plant Volatiles in Lima 
Bean Plants. Journal of Chemical Ecology 25 (1999): 
1907-22. 

Dudley S, File AL. Kin Recognition in Annual Plant. Bio-
logy Letters 3 (2007): 435-38. 
Callaway RM, Mahall BE. Family Roots. Nature 448 
(2007): 145-47.
Mancuso S, Viola A. Bitki Zekası, Yeni İnsan Yayınevi, 
2016.
Wohlleben P. The Hidden Life of Trees, 2016.
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Gıda, insanın varlığını sürdürebilmesi, büyümesi, çoğalması 
için gerekli olan besin öğelerinin (protein, karbonhidrat, yağ, 
vitamin, mineral) kaynağını oluşturan her türlü yiyecek ve içe-
cektir.
 
Gıda mühendisi ise gıdaların üretiminden tüketilmesine kadar 
bütün aşamalarda ürünlerin kaliteli, sağlığa uygun şekilde üre-
tilmesi ve tüketilmesi için görev alan kişidir. Bu görevler; gıda 
üretim teknolojisinin geliştirilmesi, yani yeni gıdaların bulun-
ması ve üretilmesi, bu gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobi-
yolojik kalite kontrollerinin yapılması ve gıdalarla ilgili yasal 
düzenlemelerin yapılması ve uygulanmasıdır. 

Bilinçli bir tüketici olabilmek için önce beslenmenin önemini 
ve dengeli, doğru beslenmenin ne demek olduğunu iyi anlama-
lıyız. Dengeli beslenme kısaca her besin grubundan gerektiği 
kadar ve zamanında almak, tek yönlü beslenmemektir. Geliş-
menin hızlı olduğu dönemlerde bağışıklık sistemimiz, öğrenme 
yeteneğimiz, psişik gelişimimiz beslenme düzenimizle ilgilidir. 
Erken yaşlarda doğru beslenme alışkanlıkları kazanırsak ileriki 
yaşlarda oluşabilecek damar sertliği, şeker ve kalp hastalıkları, 
yüksek tansiyon, kemik erimesi hatta kanser gibi ciddi hastalık-
lardan korunmuş oluruz.  

Düzenli bir beslenme alışkanlığı edinmek istiyorsak öğünleri-
mize ayrıca özen göstermeliyiz. Özellikle günün en önemli öğü-
nü olan sabah kahvaltımızı asla ihmal etmemeliyiz. Ortalama 
8 saat uyuduğumuzu ve yatmadan 2-3 saat önce bir şey yeme-
diğimizi düşünürsek gece, yani 10-11 saat boyunca aç kalıyoruz 
demektir. Bu zaman zarfında metabolizmamızda bazı değişik-
likler olur. Kahvaltı bunu düzene sokar. Kan şekerini düzenler, 
gün boyunca aşırı yeme isteğinin önüne geçer. Güne iyi başla-
mak için vücudun gerek duyduğu enerji bu öğünde alınır. 

Bilinçli Gıda Tüketimi ve
Konserve Gıdalar

Onur Çil

Gıda Mühendisi
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Öğle ve akşam yemeklerini de ihmal etmemeliyiz. Çün-
kü vücudumuz için gerekli olan karbonhidrat, protein, 
yağ, vitamin ve mineralleri bu öğünlerde yediğimiz et, 
balık ve sebzelerden alırız. Son zamanlarda fast food 
diye adlandırılan, kola gazoz gibi gazlı içecekler ve 
tost, hamburger, pizza, sandwich gibi yiyecekleri ev-
deki anne yemeklerine tercih ediyoruz. Bu yiyecekler 
çok cezbedici bir görüntüye sahiptirler. Ancak sadece 
karın doyurmaya yönelik olup, ihtiyacımız olan besin 
öğelerini yeterince karşılamazlar. Bu menüler karbon-
hidrat ve yağ ağırlıklıdır. Alışkanlık haline getirilip sık 
sık tüketilmesi dengesiz beslenmeye ve obezite diye 
tanımlanan aşırı şişmanlığa yol açarlar. 
Kahvaltının en temel öğelerinden birisi süttür. Süt; 
hayvandan alınıp tüketiciye ulaşana kadar çevresin-
den, havadan, sudan, yemden, gübreden, haşereler-
den, kaplardan ve insanlardan geçebilen birçok yaban-
cı maddeler ile bulaşık hale gelmektedir. Bu yabancı 
maddeler ve mikroorganizmalar süt gibi elverişli bir 
ortamda hızla gelişerek çiğ olarak içilmesini sakıncalı 
duruma sokmaktadır. Bu sakıncaları ortadan kaldıra-
rak güvenle içilebilir bir gıda haline getirmek için çiğ 
süte değişik ısıl işlemler uygulanmaktadır.

Pastörizasyon; sütün özelliklerini bozmadan patojen 
mikroorganizmaları öldürerek, sporluların sayısını 
azaltma işlemidir. Yavaş ve çabuk pastörizasyon olmak 
üzere iki yöntem uygulanmaktadır. Yavaş pastörizas-
yon LTLT (Low Temperature, Long Time = Düşük ısı, 
uzun süre) olarak da bilinir. Süt, 62.8 – 65.6 ºC de en 
az 30 dk. ısıtılır ve sonra 5 – 10 ºC ye soğutulur. Çabuk 
pastörizasyon  HTST (High Temperature, Short Time = 

Yüksek ısı, kısa süre) olarak da bilinir. Süt, 71.4  ºC de 
15 sn tutulduktan sonra süratle 5 – 10 ºC ye soğutulur.

Sterilizasyon; sütün kullanım süresini uzatmak üzere 
içindeki mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir. 
Genellikle UHT (Ultra High Temperature) yöntemi uy-
gulanır. 

Pastorize edilmiş sütler sterilize süte oranla daha fazla 
vitamin ve mineral içerdiğinden tercih edilmelidir. 

Homojenizasyon; süt içinde emülsiyon halde bulunan 
ve sürekli olmayan fazı oluşturan yağ globullerinin 
daha küçük parçalara bölünerek yağın daha stabil hale 
getirilmesidir. Böylece sütün kaymak bağlaması önlen-
miş olur.

Süt;
Kemikleri sertleştirir ve kemik erimesini önler.
Büyüme ve gelişmeyi destekler.
Mide rahatsızlıklarını giderir.
Sindirim sistemini düzene sokar.
Beynin gelişmesini ve çalışmasını hızlandırır.
Bağışıklığı güçlendirir.
(Yağsız süt) kolesterolü düşürür.
Kanserin önlenmesine yardımcı olur.
Hücre ve doku oluşumunda rol alır, yaraların çabuk ka-
panmasına yardımcı olur.
Dişleri korur ve  çürükleri önler.
Virüs ve bakterilere karşı savaşır.
Virüsler yaşamak için mutlaka bir canlıya ihtiyaç du-
yar. Bakteriler ise bağımsız olarak yaşayabilir. Bizim 
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için yararlı ve zararlı bakteriler vardır. Ekmek, yoğurt, 
turşu, sirke gibi pek çok gıdanın ve antibiyotiklerin 
elde edilmesinde aktif olarak rol alırlar ancak bu ya-
rarları yanında, uygun koşullarda üretilmeyen ve de-
polanmayan gıdalarda gelişerek bozulmalarına ve gıda 
zehirlenmesine yol açarlar. Gıda zehirlenmesinin başlı-
ca belirtileri mide ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal 
ve ateştir.      

Yüksek Risk Taşıyan Gıdalar

• Çiğ veya az pişirilmiş et, balık, tavuk, yumurta, süt, 
kabuklu su ürünleri 

• Çiğ yumurta ile hazırlanan gıdalar
• Çiğ gıda veya personel ile temas eden tüketime ha-

zır gıdalar
• Oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletilen yemek-

ler

Hijyen, insanların isteklerine uygun, sağlık açısından 
hiçbir şüphe taşımayan yararlı ürünler elde edebilmek 
için, gıdaların üretilmesinde, teknolojik işlem uygulan-
masında, depolanmasında, satışında alınması gereken 
önlemlerin bütünüdür. Kısaca tanımlayacak olursak te-
mizliktir. Laboratuvarlarda, fabrikalarda üretimin her 
aşamasında önlüklerimizi giyer, başımıza bonelerimizi 
ve ayaklarımıza galoşlarımızı takarak ortamla aramız-
da olabilecek bulaşmaları önlemiş oluruz.
 
Sağlıklı bir gıda tüketimi için mikroorganizma taşıma 
riski yüksek olan, açıkta satılan ürünler yerine amba-
lajlanmış güvenilir gıdaları tercih etmeliyiz. Bu am-

balajlar metal, kağıt, cam, plastik gibi birçok değişik 
formda olabilmektedir. 

Gıda Etiketleri

Marketlerden ve diğer satış noktalarından alacağımız 
ürünler Türk Gıda Kodeksine uygun şekilde ambalaj-
lanmış ve etiketlenmiş olmalıdır ve gıda etiketinin üze-
rinde mutlak suretle şu unsurlar yer almalıdır:
1.Gıda maddesinin adı (ambalajın içinde ne olduğunu 
gösterir)
2.Üretim ve son kullanma tarihi (ürünün tazeliğini ko-
ruduğu tarihlerdir)
3.Net miktarı (aldığımız ürünün ne kadar olduğunu 
gösterir)
4.Üretici firmanın adı, adresi ve ürünün üretildiği yer 
(ürün hakkında bir şikayetimiz olduğunda nereye baş-
vurabileceğimizi gösterir)
5.Parti ve seri no (üründe bir hata olması durumunda o 
parti ve o seri numaralı ürün piyasadan çekilir)
6.Üretim izin tarihi ve sayısı (resmi izin)
7.Muhafaza şartları ve tüketim önerisi (ürünü hangi 
şartlarda saklayacağımızı ve nasıl tüketeceğimizi an-
latır)
8.İçindekiler (ürünün yapımında kullanılan ham mad-
deye ve katkı maddelerine ait bilgiler)

Etiketlerin üzerinde E-330 E-450 gibi harf ve rakam-
lar yazar. Bunlar katkı maddeleridir. Katkı maddeleri, 
kendisi gıda olmayan, ancak gıdalara uygulanan işlem 
gereği katılan maddelerdir. Renklendirici, tatlandırıcı, 
kıvam arttırıcı, asitliği düzenleyici ve mikrobiyal bozul-

SEMİNERLER
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mayı önleyici özellikleri vardır. Gıda katkı maddeleri-
nin kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Bundan 10 
bin yıl önce keşfedilen ve günümüze kadar kullanılan 
ilk gıda katkı maddelerinin başında tuz, baharat ve 
sirke gelir. Gıda katkı maddeleri, hemen hemen bütün 
dünyanın kabul ettiği sistemle numaralandırılır. Numa-
raların önünde İngilizce “Europa” kelimesinden gelen 
“E” harfi bulunur. Örneğin; E-330 Sitrik asit (limon asi-
di) greyfurt, limon, portakal gibi doğal besinlerde bol-
ca bulunur. Türk Gıda Kodeksinde belirtilen miktarlar-
da kullanılmasının hiçbir zararı yoktur. E harfi tüketici 
için bir sağlık güvencesidir.

Konserveler

Konserveler mikrobiyal bakımdan en büyük risk taşı-
yan gıdalardandır. Hazır olarak satın aldığımız konser-
ve gıdalar üretildikleri sırada kapakları kapatılırken 
pastörize edilirler. Böylece mikrobiyal risklerin önüne 
geçilmiş olunur. Ancak bazı durumlarda pastörizasyon 
işlemi bakterilerin ölmesi için yeterli olmayabilir. Böy-
le durumlarda konservelerin içerisinde yaşayan ve ço-
ğalan bakteriler kutu içerisinde bulunan gıdaları tüke-
terek gaz oluştururlar. Bakterilerin oluşturduğu bu gaz 
teneke konserve kutularında şişmeye (bombaj) neden 
olur. Bombaj yapan teneke konserveleri almamak, al-
dığımız konservelerin evimizde bombaj yapması duru-
munda ise tüketmemek gerekir. 

Satın aldığımız konserveler pastörize edildikleri için 
evde yapılan konservelere göre daha az tehlikelidirler. 
Evimizde konserve hazırlarken gıda maddelerine mik-

roorganizma bulaşmasının önüne geçmeliyiz. 

İster cam kavanozda ister teneke kutuda olsun, kon-
serve kutusunu açtığımızda ambalaj içindeki gazın ba-
sıncı ile normalden farklı bir ses çıkıyor ve bu ses ile 
birlikte keskin bir koku yükseliyorsa bu konserve mik-
robiyolojik olarak bozulmuş demektir. 

Konserve gıdalarda mikrobiyolojik bozulmaya neden 
olan en önemli bakteri Clostridium botulinum’dur. Bu 
bakterinin üretmiş olduğu toksin madde dünyanın en 
zehirli toksin maddesidir. Bu madde çıngıraklı yılanın 
zehirinden, arsenik’ten, haşere ilacı olan DDT’den bile 
çok daha zehirlidir. 1 gram DDT 80 kg ağırlığında 125 
insanı, 1 gram Arsenik 80 kg ağırlığında 260 insanı öl-
dürebilecek kadar güçlü zehirlerdir. Clostridium botu-
linum’un üretmiş olduğu Botulinum toksininin 1 gramı 
ise 80 kg ağırlığında 12.500 kişiyi öldürebilecek kadar 
güçlü bir zehirdir.
 
Önlemler
1. Toz ve toprak barındıran sebze ve meyve gibi gıda-

lar bir süre suda bekletmeli, sonra bol ve temiz su 
ile yıkamalıdır. Topraktan geçebilecek mikroorga-
nizmaların sağlık için tehlike oluşturabileceği unu-
tulmamalıdır.

2. Gıda maddelerinin temizliğinde deterjan gibi te-
mizlik maddeleri kesinlikle kullanmamalıdır.

3. Yemeklerden önce ve sonra, tuvaletten çıktıktan 
sonra elleri sabunla yıkamalı ve bol su ile durula-
malıdır. Ellerimizde bulunan mikroorganizmalar 
temizlediğimiz sebze ve meyveye geçer.
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4. Gıda maddeleri, bunların konulduğu kap ve mal-
zeme ile gıda maddelerinin satıldığı yerler temiz 
olmalıdır.

5. Sağlam, zedelenmemiş, bozuk olmayan gıdaları 
satın almalı, hastalık yapabilecek şüpheli gıdalar, 
özellikle son kullanma tarihi geçmiş küflenmiş, 
rengi, görüntüsü ve kokusu değişmiş gıdaları ke-
sinlikle satın almamalıdır.

6. Yırtılmış, delinmiş paketler, normal görüntüsünü 
kaybetmiş, kutuların üzerinde şişkinlik oluşturmuş 
konserve kutuları satın almamalıdır.

7. Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerini buzdola-
bında (0-4’C) muhafaza etmelidir.

8. Pişmiş gıdaları hemen tüketmelidir. Daha sonra 
tüketilecekse, buzdolabında (10’C nin altında) sak-
lanmalı ve bir defada tüketilecek olan miktarı ısıt-
malıdır.

9. Gıdaların pişirilmesi sırasında içinin de pişmiş ol-
masına dikkat etmelidir.

10. Uygun koşullarda saklanmaması nedeniyle küflen-
miş gıdaların, küflü kısımlarını atılarak kalan kısmı 
kullanılmamalıdır. Çünkü bozulma bütün gıdayı et-
kilemiştir.

11. Meyveleri kesildikten sonra ya da suyu sıkıldıktan 
sonra hemen tüketmelidir. Aksi takdirde, vitamin 
değerleri ciddi şekilde azalır. Aynı şekilde sebze-
lerin de yüzeyinin fazlaca küçültülmesi vitamin ve 
mineral kaybına neden olur. 

12. Patatesleri, karanlık, serin, kuru, hava akımı olan 
yerde saklamalı, üzerinde filizler oluşan patatesle-
ri kesinlikle tüketmemelidir.

13. Dondurulmuş ürünler, oda sıcaklığında değil (+4) 

- (+8) ‘C de (buzdolabının alt rafında) çözündürül-
meli ve bir kez çözündürülmüş ürün kesinlikle bir 
daha dondurulmamalıdır.

14. Çiğ et hazırlanırken kullanılan bıçak ve kesme tah-
tası yıkanmadan pişmiş et parçalarının kesiminde 
kullanılmamalıdır. Böyle yapmakla pişirme öncesi 
mevcut olan mikropların bütün potansiyel riskleri 
tekrar ortaya çıkar.

15. Yumurtaları yıkamadan buzdolabına yerleştirme-
meli, pişirmeden önce mutlaka yıkamalıdır. Yu-
murtanın taze olmasına özen göstermelidir. Yu-
murtanın taze olduğunu anlamanın en kolay yolu, 
tuzlu su dolu bir sürahiye koymaktır. Dibe batarsa 
yumurta tazedir.

16. Steril sütler açıldıktan sonra mutlaka buzdolabın-
da muhafaza edilmeli ve 2 gün içerisinde tüketil-
melidir.

17. Elimizde yara, yanık, kesik varsa mikroorganizma-
ların hazırladığımız besinlere geçmemesine dikkat 
etmelidir.

18. Gıdaları buzdolabı dışında iki saatten fazla bırak-
mamalıdır.

19. Ambalajı açılmış sosis, salam gibi şarküteri ürün-
lerini buzdolabında tutmalı ve üç gün içinde tüket-
melidir.

SEMİNERLER
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Ağrı, organizmayı durmaya, içinde bulunduğu koşulları ve dav-
ranışları değiştirmeye zorlayan, nahoş (rahatsızlık veren) his 
şeklinde tanımlanabilir. Günümüzde ağrı doku zedelenmesi ve 
yıkımının ölçüsü olarak kullanılmamaktadır. Çünkü ağrı olgusu 
son derece karmaşık ve gelişmiş bir korunma mekanizmasıdır. 
Bu mekanizma beyin tarafından olduğunu düşündüğümüz bir 
biçimde, çevresel faktörlerden, organizmanın yaşadığı olaylar-
dan, kültürel ve sosyal normlardan, inançlardan ve sinir siste-
minin topladığı verilerden faydalanılarak şekillendirilir.

Organizma kendisine uygun cevabı oluşturduktan sonra, kendi 
içinde aktif durumda olan kimyasallar (interlükinler, substan-
ceP, sitokinler vs) ile durumu değiştirmek için bir strateji oluş-
turur. Bu stratejinin sağlıklı sonuç verebilmesi için organizmayı 
huzursuz eden alt nedenlerin iyi anlaşılması gerekmektedir. 
Bunu anlayabilmek için oldukça derin bir fizyoloji,  biyokimya 
ve patoloji bilgisi gerekse de, durumun kontrol altına alınması 
için herkesin yapabileceği birçok şey vardır.

Ağrı Olgusuna Yeni Bir Bakış

Dr. Burak Alptekin

Anestezi Uzmanı
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Tıbbi bitkilerin ve aromatik yağların ilaç olarak kullanımında 
genelde iki ekol uygulanır. Ya tek bir bitki veya yağ alınarak 
kullanılır veya son zamanlarda olduğu gibi birçok bitki veya 
aromatik yağın karışımı tercih edilir. Bu karışımlar hem ilacı 
hazırlayanın bilgi ve sanatını ve ayrıcalığını gösterir, hem de 
daha hızlı ve etkili olur. Bu kullanım şekilleri tarihte iki büyük 
hekimin uyguladıkları tedavi usulünde belirginleşmiş ve şekil-
lenmiştir: Hipokrat ve Galen.

Hipokrat İÖ 460-370 yıllarında yaşamış Yunanlı bir hekimdir. 
Kos adasında sürdüğü ömrünü hastalarına ve tıp öğrencilerine 
adamıştı. Çok sade bir hayatı vardı ve tedavide kullandığı ilaç-
lar da tek, basit ilaçlardı. Tedavide “Önce Zarar verme” ilkesiy-
le hareket etmişti. Etkisini çok iyi bildiği bitkileri tek başlarına 
kullanmıştı.

Galen İS 130-210 yıllarında yaşamış, Roma döneminin bir heki-
mi idi. Bergamalı olup daha sonra Roma’da saray hekimliğine 
yükselmişti. Galen çok bilgili, hırslı bir hekimdi ve etkili olmak 
için karışımları tercih ediyordu. Özellikle Roma sarayına hekim 
olduktan sonra kalıcı olabilmek için aynı etkili pek çok bitkiyi 
karıştırarak ilaç hazırlamıştı. 

Bu iki hekim de tıbbı çok etkilemiş ve ekol olarak kabul edilmiş-
tir. Hekimler “hızlı ve etkin”  olmak istediklerinde ellerindeki 
bütün kuvveti kullanarak karışımlar yapmayı tercih etmişlerdi. 
Bu karışımların bedene ağır gelmesi ve bir takım zararlara yol 
açması muhtemeldi.

Osmanlı hekimleri kitaplarında “Bilinmelidir ki, müfred (tek, 
tekil, basit, bileşik olmayan) deva ile ilaç mümkün iken mürek-
keb (bileşik, karışım, iki veya daha çok şeylerin karışımından 

Tıbbi Bitkilerin Kullanımında
İki Ekol: Hipokrat mı, Galen mi?

Prof. Dr. Ayten Altıntaş

İ. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
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meydana gelen) deva ile ilaç etmek gelenek ve usulden 
değildir” diyerek Hipokrat ekolünü benimsemiş, ancak 
mecbur kalırlarsa karışımlar hazırlamışlardı. 

‘Tiryak’lar karışım ilaçlara güzel bir örnektir. Tiryak 
özellikle zehirlenmelerde, salgın hastalıklarda ve has-
talıklardan korunmak amacıyla kullanılan, her derde 
deva önemli bir ilaç gurubu idi. İyi bir tiryak formülün-
de 100’e yakın madde bulunurdu. Bir tiryak formülü 
olan “Mesir macunu” da 40’tan fazla bitkiden hazırla-
nırdı. Bu, Galen ekolüne bir misaldir. Fakat bir başka 
tiryak formülü olan “Tiryak-ı Tin” basit bir formüle 
sahipti. Binlerce senedir etkisi bilinen bir çeşit toprak 
“Kil” tek başına ilaçtı. Kanamalarda, ishalde, salgın 
hastalıklarda, akciğer hastalıklarında içilerek, yara ve 
çıbanlarda, deri hastalıklarında sürülerek kullanılıyor-
du. Osmanlı hekimleri de bu basit tiryaka çok önem 
vermişlerdi. “Sıfat-ı tiryâkü’t-tîn bu bir tiryâkdır kim 
tecribe olunmuşdur, bir kişiye kim ağu içürmüş olsalar 
ya bir ağulu canavar sokmuş olsa bu tiryâkı vireler yi-
yeyicek kusmak getüre kusdura tâ kim ağunun kuvveti 
ve zehîrnâklığı bedenden taşra gide mâdâm ki kusmak 
gele kusalar tâ beden pâk ola”. Bu da Hipokrat ekolüne 
bir misaldir. 

Hipokrat ekolüne güzel bir misal de yine tiryak olan 
‘nevruz otu (Linaria vulgaris)’ dur. Baharda çiçek açan 
bu bitki, Osmanlı tıbbında, yüzlerce bitkiden hazırla-
nan tiryak yerine kullanılıyordu. “Nevruz otu: zehir-
lenmeleri giderir. Zehirli böcek sokmalarında zehrini 
giderir. Nevruz gününde içilirse o yıl içinde ne kadar 
zehir verilirse verilsin etki yapmaz, nevruz gününde bu 

ottan yenilir” diye özetleyeceğimiz etkisi tıp kitapların-
da bildirilmişti. 

Bugün bitkisel ilaç veya aromatik yağlarla doğal tedavi 
uygulayanların bilmesi gereken, çok karışımla ilaç ya-
pılabileceği gibi iyi bilinen tek bir ilaçla da tedavi yapı-
labileceğidir. 
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Doula, doğum öncesinde ve sonrasında fiziksel ve duygusal 
olarak destek sağlayan tıbbi müdahale dışı teknikler uygulayan 
kişidir. Antik Yunan’da ‘hizmet veren kadın’ anlamına geliyor-
du. Bugünkü anlamıyla ilk defa 1969 yılında antopolojik bir ça-
lışmada, insan laktasyon merkezinin kurucusu Dana Raphael 
tarafından kullanılmıştır.

Doula, 

Doğum öncesinde;

Anne ve babaya gebelik ve doğum hakkında bilgi verir.
Çeşitli doğum seçenekleri; hastane işlemleri, doğum tercihi gibi 
konularda bilgi verir.

Annenin doğum ve ebeveynlik için fiziksel ve zihinsel olarak ha-
zırlanmasına yardımcı olur.

Ağrı ile başetme yöntemleri, nefes egzersizleri, derin gevşeme 
yöntemleri ve pelvis egzersizleri ile anne adayını doğuma ha-
zırlar.

Doğum sırasında; 

Anneye mahremiyet alanı açarak, sağlıklı oksitosin salgılama-
sına yardımcı olacak ortamı oluşturur.

Masaj ve aromaterapi yöntemleri uygulayarak anneyi rahatla-
tır.

Anne ve aile bireylerinin kendi içinde ve kendileriyle diğer sağ-
lık personeli arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
Ne olursa olsun sakin kalır.

Aktif doğum pozisyonları için anneye destek olur.

Doğum Destekçisi Doula

Burcu Tokdemir

Doula
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Doğum sonrasında; 

İlk hafta ve aylarda anneyi emzirme ve lohusalık hak-
kında bilgilendirir.

Psişik ve fizik destek verir.

Doğumdan sonra ilginin anneden bebeğe yöneltilme-

siyle yalnızlık hisseden anneye, kendinin ne kadar de-
ğerli ve önemli olduğunu hissettirir ve ailesine de bunu 
anlatır. 

Yemek, temizlik ve özel ihtiyaçlarına destek verir. 

Anneyi dinler. Özel rahatlama yöntemleri ile rahatla-
masını sağlar. 
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YABANİ HİNDİBA

Cichorium intybus L.

50-100 cm yükselebilen, açık mavi renkli çi-
çekli, parçalı tüysüz yapraklı, iki yıllık otsu 
bir bitkidir.

Kök ve yaprakları tedavide kullanılır.

Dahilen, gaz söktürücü ve idrar arttırıcı etki-
lere sahiptir. Salata halinde sebze olarak ye-
nilmektedir. Yapraklarından mavi boya elde 
edilir. Kökleri kavrulup toz haline getirilerek 
içilir.

Tohum ile çoğaltılır.



ETKİNLİKLER
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Fesleğen Dağıtımı

ETKİNLİKLER - MERKEZEFENDİ



63

Mehter Gösterisi Mesir Macunu Dağıtımı

Kekik Dağıtımı
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Zeytinburnu Belediyesi 18. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Açılışı ve Mesir Macunu Dağıtımı

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın 
Açılış Konuşması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Murat Aydın

Mesir Macunu Dağıtımı
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Mahallemizin İlk Sağlıkçıları: BERBERLER - Halûk Perk ve Ahmet Yamaç Koleksiyonu

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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“Mahallemizin İlk Sağlıkçıları: BERBERLER” Afişi

Mahallemizin İlk Sağlıkçıları: BERBERLER Sergisi “Mahallemizin İlk Sağlıkçıları: BERBERLER” Sergi Kataloğu
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Regresyon Terapisi Atölyesi / Hemşin Adıgüzel

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Doğal Kozmetikleri Nasıl Kullanmalı Atölyesi / Tülay Karagülmez
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Süt Ürünlerinin Muhafazası Atölyesi / Merve Erdoğan
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Doğal Bitki Özleri Atölyesi / Reyhan Can
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Süt Reçeli Atölyesi / Nar Çiftliği

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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İlkyardım Bitkileri Atölyesi / Tolgacan Aydemir
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Şile Bezinden Taş Baskılar Atölyesi / Ayşin Deniz Kuru



75

Katlama Çiçekler Atölyesi / Funda Cihansevdi
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Balm Yapımı Atölyesi / Mizgin Akcan

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Doğal Parfüm Atölyesi / Berkay Kocatürk
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Maserasyon Tekniği Atölyesi / Muhammet Emin Yurtçu
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Nakışlı Çiçek Kolyeler Atölyesi / Nafiye Akyüz
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Filizlerle Salatalar Atölyesi / Halil İbrahim Orhan
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Peynir Yapımı Atölyesi / Nevin Marangoz
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Ekolojik Yapılar Atölyesi / Seymen Sevencan
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Hurma Çikolatası Atölyesi / Emine Sarıkaya
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Kapı Süsü Yapımı Atölyesi / Nurdan Yeğin

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Topaç Atölyesi / DEDİO

Mikado Atölyesi / DEDİOTurşu Kurma Atölyesi / DEDİO
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Dart Atölyesi / DEDİO

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Oyuncak Ağaç Atölyesi / DEDİO
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Oyuncak At Atölyesi / DEDİO

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Taşlardan Tablo Atölyesi / Nurdan Yeğin
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Festival Alanı

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Şerbet İkramı Stantlar

StantlarStantlar
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Konser: Ferhat Göçer

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Konser: İsmail Altunsaray
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Konser: İNCESAZ

Konser: İMERA

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Konser: İlyas Yalçıntaş
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Konser: Bekir Ünlüataer

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Konser: Yavuz Bingöl
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Merkez Efendi’yi Anma Gecesi

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Geleneksel Merkezefendi Yöresel Yemek Yarışması

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Sema Ayin-i Şerifi: İstanbul Bilim Sanat Kültür ve Eğitim Derneği Sema Topluluğu

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Nağmedâr Dinletileri / Adem Tay

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU



105

Nağmedâr Dinletileri / Ramazan Tay

Nağmedâr Dinletileri / Dursun Kızılkaya

Nağmedâr Dinletileri / Rıfat Çalışkan
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Nağmedâr Dinletileri / Fatih Akçay

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Nağmedâr Dinletileri / Yusuf Karagöz

Nağmedâr Dinletileri / Egemen Sekmen

Nağmedâr Dinletileri / Ramazan Söyler
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Panorama 1453 Tarih Müzesi

Surlar

Askeri Hastane (Belediye Başkanlığı Binası)
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Yenikapı Mevlevihanesi

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Seyitnizam Camii ve Tekkesi

Perişanbaba (Erikli Baba) Tekkesi Takkeci İbrahim Ağa Camii

Merkezefendi Külliyesi
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ENGİNAR

Cynara scolymus L.

50-100 cm yükselebilen, mor çiçekli, grimsi 
yeşil dikenli yaprakları olan çok yıllık otsu 
bir bitkidir.

Yaprak, çiçek tabla ve tohumları tedavide 
kullanılır.

İştah açıcı, idrar ve safra söktürücü etkilere 
sahiptir. Taze yapraklardan hazırlanan hulâ-
salar karaciğer hastalıklarına karşı kullanı-
lır. Zehirli bileşikler taşımayan iyi bir iştah 
açıcı ve idrar söktürücüdür. Yaprakları ve çi-
çek tablaları yenir.Yapraklarından gri boya 
elde edilir.

Tohum ve kardeşleri ile çoğaltılır.






