




İÇİNDEKİLER

Merkez Efendi   2-3
Açılış Konuşmaları   6-23
Festival Programı   26-27
Tıbbi Bitkiler Bahçesi  30-33
Seminerler    36-53
Etkinlikler    56-95



2

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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Karamuk, Diken üzümü, 
Sarıağaç

Berberis vulgaris L. [Berberidaceae]

25 m yükselebilen, kenarları dikenli, 
derimsi kısa saplı yapraklı, olgunlukta 
kırmızı meyveli, yaprak döken çok yıllık 
otsu bir çalıdır.

Kök kabuğu ve kökleri tedavide kullanılır. 
 
İştah açıcı, ateş düşürücü ve kuvvet verici 
olarak kullanılmaktadır. 

Tohum veya sürgünle çoğaltılmaktadır.



AÇILIŞ KONUŞMALARI
MERKEZEFENDİ  /  DENİZLİ



6

Sayın milletvekilim, belediye başkanım, kıymetli protokol üye-
lerimiz, çok sevgili hanımefendiler ve beyefendiler. 

Öncelikle hepinize çok çok saygı ve selamlarımı iletiyorum. 
Merkezefendi Geleneksel Tıp Günleri’nin 4’sünde buradayız. 
Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın daha öncesinde belli 
olan programlarından dolayı katılamadı. Sizlere çok çok selam 
ve sevgilerini iletiyor. 

Zeytinburnu Belediyesi olarak Merkezefendi Belediyesi ile bir-
likte bu yıl 4’üncüsünü kutluyoruz. Merkezefendi, geleneksel 
tıbbın başkenti ve biz burada Merkez Efendi Hazretleri ile ortak 
bir bağ kurduk. Bu bağ inşallah uzun yıllar devam edecektir. Biz 
Zeytinburnu Belediyesi olarak, Zeytinburnu’nda bu yıl 19’sunu 
inşallah 30 Haziran - 8 Temmuz tarihlerinde Merkezefendi’de 
Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali olarak kutlayacağız. Ben 
sözümü çok fazla uzatmadan, emeği geçen başta Belediye Baş-
kanımız Sayın Muhammet Subaşıoğlu olmak üzere herkese çok 
teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. 

Sağlıcakla kalın.

Erdem Zekeriya İSKENDEROĞLU
Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Sayın valim, çok değerli milletvekilim, çok değerli Zeytinbur-
nu Belediye Başkan Yardımcımız, çok değerli Merkezefendililer, 
Denizliler… Hepiniz Tıp Günleri’ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Bu sene 4’üncüsünü düzenlediğimiz, yürüyüşümüzün sonunda 
etkinliğimizi farklılaştırmamak adına Tıp Günümüzü burada yü-
rüyüş yolumuzun sonunda kutlamaya karar verdik. Biliyorsu-
nuz, 2014 yılında Merkezefendi ilçemiz kurulduğu zaman adını 
koyanlar en başta Sayın Bakanımız Nihat Zeybekçi özel bir ter-
cihle bir tıp âlimi olan Merkez Efendi Hazretlerinin adını ilçemi-
ze vermişler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. 

Biliyorsunuz, 41 çeşit ayrı bitkiden, ayrı özden oluşan mesir 
macununun mucidi Merkez Efendi Hazretleri. Kendisi ilçemiz 
sınırları içerisinde Saruhan’da doğmuş, sonra uzun yıllar Mani-
sa’da yaşamış, sonunda da Zeytinburnu’nda İstanbul’da ruhunu 
teslim etmiş. Hem bir İslam âlimi, hem de bir tıp âlimi. Dolayı-
sıyla ben Merkez Efendi Hazretleri’ni bir kez daha rahmetle ve 
minnetle burada yad ediyorum.

Biraz sonra inşallah hem Zeytinburnu Belediyemizin, hem Mer-
kezefendi Belediyemizin katkı ve çalışmalarıyla binlerce fesle-
ğen sizlere dağıtılacak. Sol tarafımızda da yine binlerce kanta-
ron yağı sizlere takdim edilecek. Ancak ondan öncesinde biraz 
sonra Sayın Valimizin işaret vermesiyle, besmele çekmesiyle 
birlikte bu sahnede binlerce, on binlerce mesir macunu sizlere 
saçılacak. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, 
onur verdiniz. Sağ olun, var olun. 

Muhammet SUBAŞIOĞLU
Merkezefendi Belediye Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Kıymetli Denizlili hemşerilerim, 

Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Merkez Efendi 
Hazretleri’nin yüzyıllarca önce şifa olarak hazırladığı mesir 
macunu dağıtımı ve Tıp Günü programımız şimdi tamamlandı. 
Hayırlı olsun, şifa olsun. Bismillah deyip dağıtıyoruz. Teşekkür 
ediyoruz.

Hasan KARAHAN
Denizli Valisi

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Eşek turpu,
Siyah hardal otu
Brassica nigra (L.) K. Koch [Brassicaceae]

15 m yükselebilen, gövde tabanı tüylü, 
gövde tabanında saplı ve düzensiz dişli 
yapraklı, sarı çiçekli tek yıllık otsu bir 
bitkidir. 

Tohumları tedavide kullanılır. 
 
İştah açıcı ve ağrı kesici olarak 
kullanılmaktadır. 

Tohumla çoğaltılmaktadır.



AÇILIŞ KONUŞMALARI
MERKEZEFENDİ  /  ZEYTİNBURNU
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Sayın milletvekillerim, değerli başkanlarım, saygıdeğer Zey-
tinburnulu hemşerilerim;

Bu yıl 19’sunu gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Tıp Festivalimize 
hepiniz hoş geldiniz. Sağlığın esası insanların kendi öz beden-
lerini korumasıyla başlar. Gerek geleneksel tıp, gerekse ge-
leneksel tıptan yüzyılların içerisinden süzülerek gelmiş olan 
modern tıp, sağlığını koruyamayarak hastalanan insanların 
dertlerine derman olmaya çalışır. Dolayısıyla sağlık hizmet-
lerini aramadan önce kendi sağlığımızı korumakla mükellefiz.
Gerek uygun giyinme şartları, gerek uygun beslenme şartla-
rı, gerek uygun barınma şartları itibarıyla gerekli tedbirleri 
almadığımız zaman ne geleneksel tıbbın, ne de modern tıb-
bın size katabileceği çok şey yoktur. Modern tıp, biraz önce 
de belirttiğim gibi, geleneksel tıptan süzülüp gelirken, vahşi 
kapitalizmin kanatlarının içerisinde ticarileşmeye uğramıştır. 
Bugün de ülkemizde geleneksel tıp ürünleri ve araçları bir ti-
cari ürün olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kamu bu noktada 
gerekli tedbirleri almakla beraber, sivil toplum örgütleri siz-
leri uyarmakla beraber, bir kısım tacirler çok değişik isimler 
altında halkımıza yalan yanlış bir kısım ürünler ve yordamlar 
dayatmaktadır. Özellikle televizyonda seyretmekte olduğunuz 
limon, sarımsak, maydanoz kürü gibi bir kısım kendinden güç-
lü olduğu ifade edilen ürünlerle ve yordamlarla lütfen ilişki 
kurmayın ve satın almayın. Gerçek geleneksel tıp ürünleri ve 
yordamlarıyla ilgili bilgi almak ve evinize hayatınıza taşımak 
istiyorsanız Zeytinburnu Belediye Başkanımızın yaklaşık 20 
yıldır fedakârlığa varan gayretiyle ve katkılarıyla yürümekte 
olan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde Derneğimiz ve Be-
lediyemizce yürütülen geleneksel tıp kurslarına kayıt olarak 
bu konudaki eksikliklerimizi gideriniz. Doğadan evinize, tarla-
dan evinize taşıdıklarınızla kendi sağlığınızı kendiniz koruma-
nın gayreti içerisinde olunuz.

Bu vesileyle her birinizi tek tek selamlıyor, hayırlı günler ha-
yırlı çalışmalar diliyorum.

Ahmet ÖZDEMİR
Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği
Başkan Yardımcısı 

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Değerli Milletvekilleri, bizim Denizli diye bildiğimiz, ama res-
mi adı Merkezefendi olan ilçemizin değerli Belediye Başkanı, 
değerli misafirler sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum. 
Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşek-
kür ediyorum. Malum 24 Haziran tarihinde ülkemiz Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi ile ilk seçimleri gerçekleştirdi. 
Bölgemizden iki milletvekilimiz, Aziz Babuşcu ve Hasan Turan 
beyefendiler bizleri yalnız bırakmadılar, hoş geldiler sefalar 
getirdiler. 

Rabbime şükrediyorum. Mesai arkadaşlarım ve Zeytinburnu 
halkıyla birlikte hayallerimizi gerçekleştirdik. 19 yıl önce şöy-
le bir hayalimiz olmuştu: Bulunduğumuz bölge, Merkezefendi, 
geleneksel tıp ile ilgili bilimsel birikimin toplandığı yer ola-
caktı. Merkezefendi, bulunduğumuz yer, geçmiş ile bugünün 
ve geleceğin buluştuğu, kucaklaştığı mekân olacak. Şükürler 
olsun, bu anlamda sizlerden aldığımız yetki ve sizlerden aldı-
ğımız destekle oldukça büyük mesafe kat ettik.  İşte Merkez 
Efendi hazretleri hemen yanı başımızda yatıyor. Onun manevi 
gözetimi altındayız. Kimdir Merkez Efendi? Denizli’de doğmuş. 
Denizli merkezdeki bir mahallenin ismi Merkezefendi mahal-
lesiydi. Tıpkı Zeytinburnu’muzun içinde bulunduğumuz mahal-
lesinin adı Merkezefendi olduğu gibi. Son Büyükşehir Yasası 
çıkarken Denizli diye bildiğimiz yer, yani Denizli merkez, Mer-
kezefendi ilçesi oldu. İşte Denizli’de doğan, İstanbul’da oku-
yan, hayatının son 40 yılını burada geçiren, döneminin ünlü 
hekimlerinden ve din adamlarından birisiydi. Doğada olandan 
yararlanmış, sağlıkla ilgilenmiş. İşte biz Merkez Efendi’nin bu 
özelliğinden yola çıkarak istedik ki Türkiye’de geleneksel tıp 
ile modern tıp kucaklaşsın. Bakınız, benim yaşımda olanlar 
hatırlar, hatta 30 yaş üzerinde olanlar çok rahatlıkla hatır-
layabilir. Türkiye’de bir hekim çıktı. Dedi ki, ben kansere ilaç 
buldum. Bu hekim o günün Türkiye’sinde meslekten ihraç edil-
di. Geleneksel olanı destekleyen anında ihraç edilirdi, dışla-
nırdı.  Ama bugün geldiğimiz noktada o kadim değerlerle mo-

Murat AYDIN
Zeytinburnu Belediye Başkanı 

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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dern tıp artık Türkiye’de kucaklaşmıştır. Tıpkı milletle 
devletin kucaklaşması gibi geleneksel değerlerle mo-
dern değerler kucaklaşmıştır. Şükürler olsun bunda da 
Zeytinburnu’nun, sizlerin, Geleneksel Tıp Derneğimizin 
ve mesai arkadaşlarımın çok büyük katkısı vardır. Ben 
sizlere teşekkür ediyorum. Aslında düşünsel anlamda 
burada bir devrim gerçekleşmiştir. Geçmişle gelecek 
kucaklaşmıştır. 

19. yıla geldik. Buralarla ilgili kurmuş olduğumuz ha-
yaller, sadece geleneksel tıp ile ilgili olanlar değil, 
onun dışında burada yaşanmışlıkları ortaya çıkart-
makla ilgili olan çalışmalar büyük bir mesafe kat et-
miştir. İşte bu bölgeyi dolaştığımızda farklılığı görü-
yoruz. Dünün bugüne gelişinin ve bugünün geleceğe 
yürümesinin izleri vardır burada. Türkiye’ye modellik 
teşkil eden çalışmalar yapılmıştır. Yanı başında bulun-
duğumuz, yeni ismiyle Merkezefendi Millet Kıraatha-
nesi… Geçmişte burada fabrikalar vardı. Farklı binalar 
vardı. Değil bu saatlerde, gün ortasında dahi burala-

ra gelmek mümkün değildi. Kim başardı? Zeytinburnu 
halkı başardı. Sizler başardınız. İyi ki varsınız. Rabbim 
eksikliğinizi göstermesin. Desteği ve yetkiyi sizlerden 
aldık ve elhamdülillah tarih ile bugünü kucaklaştırdık. 
O günlerde İstanbul denilince kültürel odak noktaları 
olarak Eyüp Sultan vardı, Sultanahmet vardı. Bunların 
yanına saç ayağının üçüncü ayağı olarak Merkezefendi 
de gelsin istemiştik. O günlere kavuştuk. Rabbime ne 
kadar şükretsem azdır. 

Türkiye’nin ilk Tıbbi Bitkiler Bahçesi, bir beton santra-
linin içinde burada doğdu. Merkez Efendi’ye ait mesir 
macunu, hemen onun istinatgâhının yanında Zeytibur-
nulularla buluştu. Ne kadar şükretsek azdır.
 
Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleri-
miz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri Allah’a emanet 
ediyorum.
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Sayın milletvekillerimiz, sevgili başkanım, değerli misafirler,

Bizde burada misafiriz. Denizli’den geldik. 29 Nisan tarihinde 
Denizli Merkezefendi Belediyesi olarak güzel bir Tıp Festiva-
li’ne imza attık. Bugün de Zeytinburnu Belediyesi’nin 19. Ge-
leneksel Tıp Festivali’ne katılıyoruz. Öncelikle hayırlı olmasını 
diliyorum. Başta Belediye Başkanımız Murat Aydın olmak üze-
re emeği geçen bütün ekip arkadaşlarını kutluyorum.

Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, sağolun, var olun…

Muhammet SUBAŞIOĞLU
Merkezefendi Belediye Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Değerli misafirler,

Öncelikle hepiniz saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. 19. 
Geleneksel Tıp Festivali dolayısıyla sizlerle bir arada olmaktan 
dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Buna vesile 
olan yıllardır bu güzel etkinliği sürdüren Sayın Zeytinburnu Be-
lediye Başkanımızı, ekibini ve katılım gösteren bütün halkımızı 
tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. 35 yıldır İstan-
bul’dayım ve yaşamımın çoğu Zeytinburnu sokaklarında geçi-
yor. Halen buralardayız, burada oturuyorum. Zeytinburnu’nun 
hemen hemen her yerini bilirim. Şimdi Merkezefendi’ye bugün 
baktığınız zaman bir başka geliyor insana. Gıpta ediyorum. Ge-
leneksel mimari ile yapılmış iş yerleri ve evler, tarihi dokunun 
ortaya çıkarılması, Merkezefendi camisi, türbesi ve mezarlık-
larında imar çalışmaları, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve 
bütün muhitiyle panoramaya baktığımız zaman insanın ruhu-
nu ve gönlünü dinlendiren bir hal aldı. Bunda Merkez Efendi 
hazretlerinin katkısı ve payı yüksek. İnsanlar sadece yaşarken 
değil, bazen göçtükten sonra da hizmet ederler. Bu da her-
kese nasip olmaz. Olsa olsa gönül dünyamızı zenginleştiren 
insanlara nasip olur. Şeref’ül mekân, eşref’ül vekil der eski-
ler. Yani bir yerin şerefi, kıymeti orayı şereflendirenlerle belli 
olur. Burada metfun bulunan Merkez Efendi Hazretleri başta 
olmak üzere şu mezarlıklarda birbirinden kıymetli, yaşadıkları 
dönemlerde çok kıymetli eserler otaya koymuş insanlarımız, 
simalarımız medfun. Allah hepsinden razı olsun. Ruhları şad 
olsun. İnsanların eserleri zaten böyle devam ediyor. İnsan 
odur ki geride bırakır eser, eser bırakmayanın yerinde yeller 
eser derler. İşte eser bırakanlar ölmüyorlar, ölümsüzleşiyor-
lar. Onları ve serlerini her daim anarak devam ediyoruz. Allah 
hepimizi bıraktığı eserlerle ölümsüzleşenlerden eylesin.

Hasan TURAN
İstanbul Milletvekili 

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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İnsanı insan yapan sadece anatomisi değil, ruhu, sahip 
olduğu değerler ve ilkeleridir. Merkez Efendi hazretleri 
bunların ikisiyle de ilgilenen müstesna şahsiyetlerden 
birisidir. İnsanların bedenleriyle ilgilendiği gibi, insa-
nın ruhuyla, ruhun şifasıyla da ilgilenmiştir. Zaten öyle 
olduğu için yıllardır anılıyor ve adına böyle güzel et-
kinlikler düzenleniyor. Rabbim Merkez Efendi hazret-
lerinin şahsında burada metfun bulunan hizmetleriyle 
bizlere örnek faaliyetler otaya koyan bütün büyükleri-
mizden razı olsun. 

Burada Zeytinburnu Belediye Başkanımı da hassaten 
tebrik ediyorum. Buraları dönüştüren, şehrindeki mar-
kanın farkına varıp o markayı ortaya çıkaran, insanla-
rın onun etrafında bir araya gelmesine vesile olan, bir 
dizi etkinliğe imza atıp farkındalık oluşturan bir bele-
diye başkanımız olduğu için ne kadar teşekkür etsek 
azdır. Bu vesileyle başta Başkanımız olmak üzere eme-
ği geçenleri kutluyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli misafirler, hepinizi muhabbetle, saygı ve sevgiyle se-
lamlıyorum. 

Bugün 19’sunu gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Tıp Festivali-
mizin açılışı vesilesiyle İstanbul’da belediyecilik anlamında 
farklı çalışma alanlarına öncülük eden Zeytinburnu Belediye 
Başkanımıza böyle bir geleneği oluşturduğu için teşekkür edi-
yorum. Zeytinburnu Belediyemiz, kültürel belediyecilik alanın-
da, sadece geleneksel tıp olarak sadeleştirip bizlere kazandır-
dıklarıyla değil, kültür dünyamızı renklendirerek, geçmişten 
bugüne kazandırdığı önemli kültür eserleriyle önemli bir be-
lediyecilik örneği göstermiştir ve göstermeye devam etmek-
tedir. Bu hizmetlerden dolayı da Sayın Başkanımıza teşekkür 
etmek istiyorum. Ayrıca 24 saat esasına göre hizmet veren, 
Cumhurbaşkanımızın “Millet Kıraathanesi” tanımıyla ziyaret 
ettiği bu kütüphane dolayısıyla da Sayın Başkanımızı takdir 
etmek gerekiyor. Önümüzdeki dönem içinde de bu çalışmala-
rın sürmesini temenni ederiz. Bugün, 24 Haziran seçimlerinin 
ardından sizler Sayın Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi içerisinde yetkilendirdiniz. 8 Temmuz tarihi 
itibarıyla bizler Meclis’te yemin edeceğiz. Sayın Cumhurbaş-
kanımız hükümeti oluşturduktan sonra bizler yasama denetim 
faaliyetleriyle, hükumetimiz de icraatlarıyla önümüzdeki 5 yıl 
boyunca kesintisiz olarak sizlere hizmet taşımaya çalışacağız. 
Ülkemizin ve milletimizin geleceği adına bugüne kadar mille-
timizle beraber bir yürüyüşü sürdürdük. Doğrusu milletimize 
yapmayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik, söz verdikleri-
mizi de büyük ölçüde gerçekleştirmeye çalıştık. Eksiklerimiz, 
yanlışlarımız olabilir, arzu ettiğimiz hızda gidememiş olabili-
riz. Bu yeni hükümet sistemiyle hızlı karar alan, hızlı icra eden, 
vesayet kurumlarını geride bırakmış bir hükümet ile karşınız-
da olacağız. Allah yardımcımız olsun. 

Aziz BABUŞCU
İstanbul Milletvekili 

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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İnşallah önümüzdeki yıl Merkezefendi Tıp Festivali do-
layısıyla daha müreffeh, daha konforlu, daha rahat bir 
Zeytinburnu’nda burada buluşuruz temennisiyle tekrar 

Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyor, teşekkür ediyor, 
sizleri muhabbetle, sevgi saygıyla selamlıyorum.
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Aspir, Boyacı aspiri,
Yalancı safran 

Carthamus tinctorius L. [Asteraceae]

90 cm yükselebilen, beyaz gövdeli, 
kenarları dikenli yapraklı, sarı-turuncu 
çiçekli, grimsi meyveli tek yıllık, çıplak, otsu 
bir bitkidir.
 
Çiçek ve tohumları tedavide kullanılır.
 
Yağı romatizma ağrılarını kesici, tohumları 
müshil olarak kullanılmaktadır. Boya 
sanayiinde ve kandil yağı olarak da 
kullanılmaktadır. 

Tohumla çoğaltılmaktadır.

FESTİVAL PROGRAMI
ZEYTİNBURNU



FESTİVAL PROGRAMI
ZEYTİNBURNU
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FESTİVAL PROGRAMI

30 HAZİRAN, CUMARTESİ
18:00 Açılış Programı
 Sunucu: Selahattin Kocaaslan
 Açılış Konuşmaları
 Mesir Macunu Dağıtımı
 Sergi Açılışı: Geleneksel Tıpta Hamam
 Halûk Perk Koleksiyonu
 Konser: 
 İMERA

01 TEMMUZ, PAZAR
12:00, 14:00, 16:00 Bitki Tualleri
 Gülüşan Bolat
14:00 Fermente Mutfak
 Ferda Uslu
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
16:00 Gıda Ormanı
 Emrah Yelboğa
18:30 Çocuk Programı:
 Hacivat & Karagöz 
18:30 Şerbet İkramı
18:30 Dinleti
 Erol Eren
20:30 Konser: 
 Burhan Şaban

02 TEMMUZ, PAZARTESİ

12:00, 14:00, 16:00 Yaz Meyvelerinden
 Çiçekli Salata
 Merve Asani
14:00 Cilt Nem Maskeleri
 Merve Nur Dalkılıç
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
16:00 Duyarlı Bahçe
 Çağla Tan
18:30 Çocuk Programı:
 Nasrettin Hoca Ye Kürküm Ye
18:30 Şerbet İkramı
18:30 Dinleti
 Ali Tüfekçi 
20:30 Konser: 
 Bekir Ünlüataer

03 TEMMUZ, SALI

12:00, 14:00, 16:00 Tangram

 Hilal Dinçsoy

14:00 Çiğ Pasta

 Büşra Sağlam

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

16:00 Coğrafi İşaretler

 Nilhan Aras

18:30 Çocuk Programı:

 Keloğlan Hayırcı Baba

18:30 Şerbet İkramı

18:30 Dinleti

 Sinem Sevindik

20:30 Konser: 

 Göksel Baktagir & Eda Karaytuğ

 Çello: Murat Süngü

04 TEMMUZ, ÇARŞAMBA

12:00, 14:00, 16:00 Kilden Gezegenler

 Beyza Başarır

14:00 Ekolojik Baskı

 Hülya Görmezoğlu

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

16:00 Şifalı Mantarlar

 Semra Erol

18:30 Çocuk Programı:

 İbişle İnteraktif

18:30 Şerbet İkramı

18:30 Dinleti

 Adem Tay

20:30 Merkezefendi Geleneksel

 Yemek Yarışması

 (Başvuru ve kayıt için 0530 877 29 00

 numaralı telefona ulaşabilirsiniz
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05 TEMMUZ, PERŞEMBE

12:00, 14:00, 16:00 Doğa Çantası

 Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

14:00 Üzümsü Meyveler

 Hatice Elif Muratoğlu

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

16:00 Doğada İlkyardım

 Tuğçe Çelik

18:30 Çocuk Programı:

 Hüseyin Goncagül “ Merhaba Çocuklar Show”

18:30 Şerbet İkramı

18:30 Dinleti

 Rıfat Çalışkan

19:00 Sema Ayin-i Şerifi

 Yenikapı Mevlevihanesi

20:30 Merkez Efendi’yi Anma Gecesi

 İlahiler, Kur’an-ı Kerim Okunması

 Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer,

 Habib Deveci, İshak Danış, Ömer Özgül

06 TEMMUZ, CUMA

09:30 - 17:00 Sağlık Tarihi ve Müzeciliği     

Sempozyumu

 (Yenikapı Mevlevihanesi)

12:00, 14:00, 16:00 Bahçıvan Şapkası

 Ceyda Yazıcı

14:00 Bostan Tasarımı

 Dilek Yürük

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

16:00 Gıda Katkıları ve Koruyucuları

 Beraat Özçelik

18:30 Çocuk Programı:

 Jonglör & İllüzyon Gösterisi

18:30 Şerbet İkramı

18:30 Dinleti

 Harun Cura

20:30 Konser: 

 Zekeriya Ünlü ve Sıra Gecesi Grubu

07 TEMMUZ, CUMARTESİ

10:00 - 17:00 Sağlık Tarihi ve Müzeciliği     

Sempozyumu

 (Yenikapı Mevlevihanesi)

12:00, 14:00, 16:00 Abeslang Yapboz

 Nurdan Yeğin

14:00 Koku Kutusu

 Semra Özdal

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

16:00 Bağırsak Florası ve Beyin

 Betül İslamoğlu

18:30 Çocuk Programı:     

Akrobasi Gösterimi

18:30 Şerbet İkramı

18:30 Dinleti

 Oya İşboğa

20:30 Konser: 

 Esat Kabaklı

08 TEMMUZ, PAZAR

12:00, 14:00, 16:00 Doğal Oyun Hamuru

 Nurdan Yeğin

14:00 Biyolojik veya

 Entomolojik Gözlem

 Sercan Türkmen

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

16:00 Şifalı Tuzlar

 Habibe Belgin Yılmaz

18:30 Çocuk Programı:

 Orta Oyunu: Tuzsuz Deli Bekir

18:30 Şerbet İkramı

18:30 Dinleti

 Osman Aslan

20:30 Konser: 

 Orhan Hakalmaz

*Siyah yazılı programlar Merkezefendi Millet 
Kıraathanesi yanındaki festival alanında, 

*Kırmızı yazılı programlar Tıbbi Bitkiler 
Bahçesi’nde, 

*Dinletiler Merkezefendi Dârulkurrâsı’nda.

* Yeşil yazılı program
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 
Yenikapı Mevlevihanesi'nde 
gerçekleşecektir.
 
*Zeytinburnu Kültür Gezisi için kayıt 
yaptırılması gerekmektedir.  
İrtibat: 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. (0212 664 41 55).

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

Centaurium erythraea L. [Gentianaceae]

60 cm yükselebilen, dik gövdeli, karşılıklı 
dizilmiş, yumurtamsı ve sivri uçlu yapraklı, 
yıldız şeklinde pembe çiçekli, kuru silindirik 
meyveli iki yıllık otsu bir bitkidir. 

Çiçekli gövdesi tedavide kullanılır. 

İştah açıcı ve hazmı kolaylaştırıcı olarak 
kullanılmaktadır. 

Tohumla çoğaltılmaktadır.

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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TIBBİ BİTKİLER BAHÇESİ SAĞLIK ÇEVRE OKULU

Ev Tıbbı
• Fitoterapi
• Aromaterapi
• Aromaterapi 2
• Tıbbi Bitkiler Kimyası
• İlkyardım Bitkileri
• İlkyardım Masajı
• Masajterapi
• Tetik Nokta Masajı
• Nefes Çalışması
• 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
• Cilt Terapisi
• Fitokozmetik
• Merhem Yapımı
• Doğal Krem
• Doğal Sabun
• Dekoratif Sabun
• Güzellik Otları
• Doğal Parfüm
• Doğal Tarifler
• Kil ile Tedavi

Bitkiler
• Bitki Tanıma ve Yetiştirme
• Ayın Tıbbi Bitkisi
• Bitki Özünü Değerlendirme

• Tentür Yapımı
• Zehirli Bitkiler
• Bahçe Düzenleme
• Balkon Bahçeciliği
• Bitki Aşılama
• 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
• Şevketibostan
• Geleceğin Tıbbi Bitkileri
• 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
• Baharat Bitkileri
• Hardaliye
• Otlardan Soslar
• Yenilebilir Çiçekler
• Yenilebilir Otlar
• Bitkisel Enerji İçecekleri
• Kinoalı ve Chialı Yiyecekler

Sanat
• Bitki Fotoğrafçılığı
• Temel Bitki Ilustrasyonu
• İleri Bitki Ilustrasyonu
• Bonsai
• Bitkilerle Tablolar
• Terrarium
• Doğal Boyama
• Çiçek Açan Çantalar
• Defter Yapımı
• Ahşap Oyuncak
• Origami 
• Renkbilim
• Taş Boyama

Çocuklar (8-12 yaş)
• Köşe Bucak Börtü Böcek
• Beş Duyumuzla Bitkiler
• Bitkilerin Sırları
• Bitki Ekimi
• Besin Piramidi
• Besin Zinciri
• Böceklere Yakın Bakış
• Mercek Altında Canlılar
• Hava ve İklim
• Güneş Ocağı
• Güneş Saati

• Ekolojik Ev
• Mini Bahçe Kurma
• Terrarium*
• Tohum Paketi
• Kuş Evi Yapımı
• İnsan Vücudu Tiyatrosu
• Çevreci Robotlar
• Çevreci Kalemlikler
• Ahşap Oyuncak*
• Atıklar Geri Dönüyor
• Doğada Hayatta Kalma
• Kaşıktan Bebekler
• Origami*

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

Staj İmkanları

Gönüllü Bahçıvanlık 

Öğrenci Destekleri
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Güneş Saati ve Tabiat Takvimi

Tıbbi Bitkiler Bahçesi  
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Çadırçiçeği, Kuzusarmaşığı, 
Kaplumbağa otu

Convolvulus arvensis L. [Convolvulaceae]

2 m yükselebilen, tırmanıcı, sürünücü 
gövdeli, oksu veya mızraksı yapraklı, huni 
şeklinde pembe-beyaz kokulu çiçekli, kap-
sül meyveli çok yıllık otsu bir bitkidir. 

Lateksi tedavide kullanılır. 

Müshil ve safra söktürücü olarak kullanıl-
maktadır.
 
Tohumla çoğaltılmaktadır.



SEMİNERLER
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Gıda ormanı; bitki ve hayvanları ormanlardaki gibi ahenkli, bir-
birlerine yararlı bir ilişki geliştirmek üzere bir araya getirerek 
oluşturulan bütünsel bir bahçe ekosistemidir.

Gıda ormanında işlevsel ahenk; iki ya da daha fazla öğeyi bira-
raya getirdiğimizde, bu öğelerin tek başlarına verdikleri etki-
den daha fazlasını elde edebildiğimiz uyumdur. Örneğin; daha 
fazla üretim, daha az haşere ve yırtıcı hayvan, daha fazla top-
rak verimliliğini aynı anda hedefleyerek buna uygun bir ahenk 
oluşturulabilir.

Gıda ormanında meyveler, sebzeler, sert kabuklu yemişler, 
yeşil yapraklı bitkiler, mantarlar, yararlı bitkiler ve hayvanlar 
tıpkı doğal ekosistemlerdeki gibi yaşayabilmektedir. Bu sistem 
her anlamda kendi kendine yetebilmekte, dışarıdan konvansi-
yonel müdahalelere gerek olmadan doğal olarak yaşamını sür-
dürebilmektedir.

Örneğin; göknar ağaçlarının oluşturduğu yüksek bir gölgelik 
[kanopi]; bunun altında akçaağaç, mürver ağacı ve taş armudu-
nun oluşturduğu orta yükseklikteki gölgelik ve alt bitki örtüsü 
ya da toprak örtüsü olarak da bektaşi üzümü, inci çiçeği, ağı 
otu, nane ve menekşeler. Bu bölgeye daha yakından bakıldı-
ğında çeşitli böcek türleri ve mantarlar da görülecektir. Zaman 
içinde tek tük av kuşları yiyecek aramak için buraya gelecek, 
toprağa fosfat ve azot bırakacaktır. Geyikler de burada otla-
yacak ve gübre oluşturacaktır. Yağmacı çakallar, rakunlar ve 
kokarcalar tarafından bırakılan balık ve küçük hayvan artıkları 
burada bulunabilecek, zamanla bitkiler için gübre olacaktır.

Gıda ormanı temelde dokuz katmandan oluşmaktadır: Kubbeli 
uzun ağaç katmanı, Ağaççık / geniş çalı katmanı, Çalı katmanı, 

Gıda Ormanı

Emrah YELBOĞA

Perma Kültür Eğitimcisi

SEMİNERLER
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Otsu bitkiler katmanı, Yer örtücü / sürünücü bitkiler 
katmanı, Toprakaltı bitkiler katmanı, Dikey / tırmanıcı 
katman, Sulak alan katmanı, Mantar katmanı.

Tavsiye edilen gıda ormanı ortaklıklarına örnekler: 1. 
Elma, dut, armut, ceviz / frenk üzümü, kartopu çiçeği 
türleri / karakafes otu, burçak, yonca 2.  Pikan cevizi, 
ceviz, meşe / çakal eriği, kayısı / papatya, kekik 3. Çit-

lembik, ceviz / frenk üzümü türleri 4. Boylu mazı, batı 
sugası, büyük sahil göknarı / ikiz çiçek, büyük yaban 
mersini, utah hanimelisi, paxistima / kaya eğreltisi, 
yabani zencefil, menekşe 5. Boylu mazı, batı sugası, 
büyük sahil göknarı, duglas göknarı, beyaz çam / bü-
yük yaban mersini, kokulu ahududu, sarı boya çalısı, 
kayalık dağ akçaağacı. 
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Bütün dünyada hızla azalan kısıtlı su kaynaklarının etkin kulla-
nımı gerekir. Peyzaj planlarken az su isteyen, kuraklık toleransı 
yüksek bitkiler seçmek su kullanımını azaltır. Su kullanımına 
duyarlı bahçeler ‘xeriscape’ diye bilinir. Yunanca ‘kurak’ anla-
mına gelen ‘xeros’ ve İngilizce ‘peyzaj’ anlamına gelen ‘lands-
cape’ kelimelerinden türemiştir. 

Duyarlı bahçelerin, suyun daha verimli kullanılmasını, zaman 
ve para tasarrufunu sağlayan yedi prensibi vardır. Bunlar; 
planlama ve tasarım, toprak analizi ve toprağın iyileştirilmesi, 
uygun bitki seçimi, çim alanların oluşturulması, etkin sulama, 
malç kullanımı, uygun bakımdır. 

Bu prensipler sayesinde toprak erozyonu ve su kaybının azal-
ması, toprak hazırlığından dolayı gübrelemenin azalması, doğ-
ru bitki seçimi ile ağaç ve çalılardaki budamanın azalması, doğ-
ru toprak hazırlığı ve bitki seçimi ile yeniden bitkilendirmenin 
azalması, doğru malçlama ile otların azalması, doğru uygula-
malardan dolayı bitkilerde oluşabilecek hastalık ve zararlıların 
azalması, doğru bakım ve sağlıklı kök oluşumundan dolayı kul-
lanılan su miktarının azalması sağlanır.

Duyarlı Bahçe:
Kurakçıl Peyzaj Düzenlemesi  

Çağla TAN

Peyzaj Mimarı

SEMİNERLER
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“Coğrafi işaret” konusu ülkemizde görece yeni sayılsa da dün-
yada binlerce yıldır adı dillendirilmeden var olan bir sistem. Ör-
neğin Mısır piramitlerinin yapımında kullanılan malzemelerden 
bazılarının yeri belli, yalnızca “ora”dan getirilmiş. Orta Çağ de-
rebeylik davetlerinden bazılarında ikram edilen şarapların yal-
nızca bazı bağlardan olması istenmiş. Bu sistemin ülkemizde 
30-35 yıllık bir geçmişi var.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı tanımlamayla “belir-
gin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin 
bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü 
gösteren işaret” olarak kabul edilen coğrafi işaret, tanımlayan, 
koruyan ve süreklilik sağlayan bir sistem. Bunun için sağlıklı 
bir tanımlamanın ardından düzenli ve güvenilir bir denetleme 
mekanizması gerekir. Ancak sistem çoğu zaman gerektiği gibi 
işlememekte, tescil almış ürünlerin üretiminde aksaklıklar ya-
şanmakta.

Bugün (16 Temmuz 2019) itibarıyla Türkiye’deki tescil sayısı 
429 iken işlemlerine devam edilen başvuru sayısı 415. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya önem gösterilmesine 
işaret etmesi üzerine başvuru ve tescil verme son iki yılda hay-
li hız kazandı. Bununla birlikte tescillerin daha işlevsel olabil-
mesi için içerikte bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerekiyor. 
Örneğin geçmişten bu yana yapılan bir yemeğin özgün ham-
maddesi günümüzde pek bulunamıyorsa ve yerine daha güncel 
bir malzeme konarak üretiliyorsa, tescil belgesinde bu yemek 
nasıl ifade edilmeli? Gıda ve gıda dışı zengin bir coğrafi işaret 
tescili potansiyeline sahip Türkiye’de her ne kadar daha yeni 
çalışmaya başlandıysa da, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
sivil toplum örgütleri zaman zaman birlikte, zaman zaman ayrı 
üretimler yaparak coğrafi işaretin doğru tanınması, algılanma-
sı ve uygulanması, ama daha öncesinde doğru üretilmesi için 
yol alma gayretinde. Bu da 2500 adet potansiyel adayın hayat 
bulmasını vadediyor.

Coğrafi İşaretler

Nilhan ARAS

Anadolu Mutfak Kültürü Araştırmacısı
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Eski Çin, Mısır, Roma ve Yunan uygarlıklarında mantarların 
besin ve ilaç yapımında kullanıldıkları bilinmektedir. Rus halk 
biliminde, Rusya’nın kuzey batısında çeşitli kanserlerin tedavi-
sinde kullanılan ve huş ağacı üzerinde yetişen bir mantardan 
bahsedilir. Bu mantarın verimsiz sporoforları kanser hastaları-
na hastalık iyileşene kadar çay olarak verilir (Lucas,1960).

Hipokrat’ın bazı şikayetleri tedavi etmek amacıyla mantarları 
tavsiye ettiği bilinmektedir (Gray, 1959). Kuzey Amerika’da Çe-
roki yerlilerinin bazı Geastrum türlerinin tozlarını hemostatik 
ve antibiyotik olarak doğumdan sonra göbek bağına uyguladık-
larına dair kaynaklar mevcuttur (Money ve Albrechts,1932).

Lentinus edodes (Shiitake) Japonya ve Çin’de yiyecek ve ilaç 
olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. Tarihi kayıtlara göre; MÖ 
199’da Japon imparatoru Chui’ye Kyusuyu tarafından yerli bir 
Japon türü olarak önerilmiştir. Günümüzde bütün dünyada kül-
türü yapılmaktadır. Kestane ağacı, kayın ağacı, akçaağaç, ceviz 
ağacı, meşe ve dut gibi geniş yapraklı ölü veya ölmekte olan 
ağaçların üzerinde büyüyen bir mantardır. Antitümör,  antivi-
ral, immün düzenleyici, hepatoprotektif (karaciğer koruyucu), 
kardiyovasküler etkileri vardır. Lezzetlidir. Yenileyici ve güçlen-
dirici ek gıda olarak kullanılır.

Grifola frondosa (Maitake) “dans eden mantar” olarak bilinmek-
tedir. Bu isim Maitake’yi bulanların sevinçlerini dans ederek gös-
termelerinden dolayı verilmiştir. Özellikle meşe ağacının dibinde 
demetler halinde büyür. Hücresel bağışıklık sisteminde makro-
fajlara enerji sağlayan bir ek gıdadır. Çay ya da yiyecek olarak 
düzenli kullanıldığında hipertansiyon, kalp-damar, diabet ve 
AIDS hastalarında destekleyici, kanserden korunmada,  kanser-
de ve kemoterapi alan hastalarda immün sistemi güçlendiricidir.

Şifalı Mantarlar

Öğr. Gör. Selime Semra CANDAR EROL

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
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Trametes versicolor (Hindi kuyruğu) konifer ormanla-
rında, ağaçların ölü dal ve kütüklerinde zayıf parazit 
olarak yaşamaktadır. Çeşitli çevresel kirleticileri par-
çalama potansiyeline sahiptir. Antibakteriyal, antifun-
gal, antioksidan, antitümör, antiviral, immün sistem 
kuvvetlendirici, karaciğer ve böbrek kuvvetlendiricidir. 
Diabet ve hepatitte etkilidir.

Auricularia auricula-judae (Kulak mantarı) kulak şek-
lini andıran, jelimsi bir mantardır. Odun ve ölmüş kü-
tükler üzerinde genellikle sık gruplar halinde, bazen de 
geniş bir alana serpilmiş olarak yetişir. Yaz ve sonbahar 
aylarında yaygın olarak görülür. Tıbbı özelliklerinden 
dolayı Uzakdoğu’da kültürü yapılmaktadır. Antitümör 
etkilidir. Hipertansiyon, kolesterol ve lipit yüksekliği, 
migren, prostat kanseri, cilt kanseri ve kronik bronşit-
te kullanılır.

Ganoderma lucidum (Reishi) Japonya ve Çin’de sağlıklı 
ve uzun ömür için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Reis-
hi kültürü ilk defa Mori tarafından gerçekleştirilmiştir 
ve bu yöntem hâlâ Mori’nin ismiyle anılmaktadır. Re-
ishi, antioksidan, antidiabetik, antitümör, antimetas-
taz etkileri olan bir makromantardır (Lingfang ve ark, 
2017). Karaciğer bozuklukları, kanser, bronşit, artrit, 
hipertansiyon gibi birçok hastalıkta kullanılmaktadır 
(Kırış, 2011). Ganoderma lucidum makromantarından 
ekstrakte edilen ürünler günümüzde ek gıda olarak sı-
nıflandırılmaktadır (Karataş, 2009).
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Herhangi bir kazada ya da hayati tehlike arz edecek durumlar-
da sağlık görevlilerinin müdahale edeceği zamana kadar hayat 
kurtarmak, mevcut durumun kötüleşmesini engellemek ama-
cıyla ilaçsız şekilde uygulanan yardıma ‘’ilk yardım’’ denir.  İlk 
yardım, yerine getirilirken bilinç, sükunet ve sağduyu insanlara 
yarar sağlar.

Evde, iş yerinde, doğada, trafikte vb. her yerde beklenmedik bir 
durum ve olay neticesinde hayat mücadelesi veren bir bireyle 
yüz yüze gelinebilir. İlk yardım eğitimini doğru şekilde almak, 
anlamak ve uygulamak bu açıdan oldukça değerlidir. Bazen zor 
durumda kalmış bir insana doğru biçimde ilk yardım uygula-
mak onu hayata tutundurabilirken bazen de iyi bir niyetle de 
olsa bilinçsiz ve eğitimsiz olarak yapılan müdahaleler o kişinin 
sakat kalmasına hatta ölmesine sebep olabilir. Her yurttaşın 
temel sorumluluklarından biri, başka bir insanın hayat hakkı-
nı korumak olmalıdır. Sakin, kendinden emin ancak ilk yardım 
prensiplerinin dışına çıkmadan belli kurallar çerçevesinde her-
kes ilk yardım yapabilme yetisine sahip olmalıdır. İlk yardım 
uygulamasının temel esasını öncelikle ilk yardım uygulayacak 
ve ilk yardım alacak kişinin can güvenliğini sağlamak, durum 
tespitini hızlı ve doğru şekilde yapmak, acil durumu aktaracağı 
ekiplerle iletişime geçmek oluşturur. Bütün bunlar için de sa-
kinliği korumak, panik yapmamak, kazazedenin durumu nasıl 
olursa olsun ona yansıtmayarak sağduyuyu korumak mühim-
dir. İlk yardım esnasında yapılan uygulamalar akılda tutulmalı, 
sağlık ekipleri gelince mutlak suretle anlatılmalıdır. Unutul-
mamalıdır ki bir sonraki adımı, bir önceki adım hazırlar. Kalbi 
duran birine doğru şekilde kalp masajı yapmak, doğa gezileri 
sırasında kaza sonucu oluşan kırık ve çıkıkları olan bir yaralıya 
doğru şekilde dokunmak, boğazına sert cisim kaçan bebeğe ne-

Doğada İlkyardım

Tuğçe ÇELİK
Uzman Biyolog
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fes borusunun kapanmaması için müdahalede bulun-
mak, iş yerinde merdivenlerden yuvarlanan bir kişinin 
kanamasına tampon yapmak vs. ilk yardımın ilk akla 
gelebilecek uygulamalarıdır.

İnsan vücudunu tanımak, kısa sürede ve doğru şekil-
de yardımda bulunmak, yapılan yardımın kalitesini 
etkilemektedir. İmkanların kısıtlı olduğu durumlarda 
kazazedenin mevcut halini koruyabilmek, gitgide kö-
tüleşmesini engellemek için belirli bitkilerden faydala-
nılabilir. Örneğin; havale geçiren bir çocuğa Saponaria 
officinalis L. (Sabunotu)  bitkilerinin köklerini kayna-
tıp içirerek; akrep ve yılan sokmalarında Echinacea 
purpurea (L.) Moench (Mor çiçekli ekinezya) bitkisini 
ilk 12 saat her saat başı uygulayarak; yanıklarda Aloe 
vera (L.) Burm.f. (Sarısabır) bitkisini kullanarak; açık 
yaraların mikrop kapmasını önlemek maksadıyla  Ced-
rus libani  (Sedir) özü sürerek; kanamalarda yardım 
ulaşana kadar kırmızı biber ve Capsella bursa-pastoris 
(Çobançantası) bitkileriyle ağrıyı bloke ederek ilk yar-
dım yapılabilir. Fakat bitki karışımları kişilerde alerjik 
reaksiyon gösterebileceğinden önce cildin bir kısmın-
da denenmesi gerekir.

İlk yardımın ‘ilk’ olarak adlandırılması yapılacak mü-
dahalenin hızlılığı ile ilgilidir. Önce ve hızlı yapılan mü-
dahale, saniyelerle yarışılan durumlarda altın kıyme-
tindedir. İlk yardım eğitimi almış kişi, öncelikle kaza 
ortamında kendisinden daha bilgili ve deneyimli biri-
nin varlığını sorgulamalı, öyle biri yoksa hemen bildik-
lerini uygulamalıdır.



48

Gıda üretimine paralel olarak önem kazanan bir konu gıdaların 
sağlıklı olabilmesi ve insan sağlığı için risk kaynağı oluşturan 
unsurları içinde taşımamasıdır. Zira insan, gıdaları sindirip iç-
lerindeki çoğu maddeyi bünyesinin bir parçası haline getirmek-
tedir. 

30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne göre 
gıda katkı maddeleri; besleyici değeri olsun veya olmasın, tek 
başına gıda olarak tüketilmeyen, gıdanın karakteristik bileşeni 
olarak kullanılmayan, teknolojik bir amaç doğrultusunda üre-
tim, muamele, işleme, hazırlama, ambalajlama, taşıma veya 
depolama aşamalarında gıdaya ilave edilmesi sonucu kendisi-
nin ya da yan ürünlerinin, doğrudan ya da dolaylı olarak o gı-
danın bileşeni olması beklenen maddelerdir. Türk Gıda Kodek-
sinde katkı maddeleri,  renklendiriciler, tatlandırıcılar, renklen-
dirici ve tatlandırıcı dışındaki katkı maddeleri olarak üç grup 
altında sınıflanmaktadır.

Gıdaya daha hızlı ve pratik biçimde ulaşma isteği, uzak yerler-
deki insanlara gıdayı ulaştırma çabası, tüketicilerin mevsimlik 
gıdaları istedikleri her an bulabilme arzusu, kadının iş hayatına 
aktif olarak katılması, dışarıda yemek yeme alışkanlığı, tüketi-
cilerin yeni lezzette ürünlere olan ilgisi, gıdaların raf ömürlerini 
uzatarak israfı önleme ve güvenli gıda sağlama hedefi dolayı-
sıyla katkı maddeleri kullanımı giderek artmaktadır. 

Gıda katkı maddelerinin analizlerde sağlığa zararlı bir etkisinin 
görülmemesi baş koşuldur. Toksikolojik çalışmaların tamam-
lanması ve resmi kuruluşlarca onaylanması gerekmektedir. Ka-
tık maddesinin türü, kullanabileceği gıdalar ve miktarlar yasal 
düzenlemelere uymak zorundadır. Ambalajlı pazarlanan gıda 
ürünlerinde katkı maddeleri etikette belirtilmelidir. Ancak üre-

Gıda Katkıları ve Koruyucuları

Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK 

İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimya Metalurji Fakültesi 
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tim sonrasında gıdada kalmayanlar belirtilmek zorun-
da değildir. Katkı maddeleri ürünün tat, koku, görünüş, 
yapı ve diğer niteliklerinde istenmeyen değişikliklere 
neden olmamalı, diğer gıda bileşenleriyle reaksiyona 
girip yeni ürünler oluşturmamalıdır. Katkı maddele-
ri kötü kalitenin maskelenmesi ve ürünün ağırlığının 
arttırılması (tağşiş) amacıyla kullanılamazlar. Önceden 
belirlenmiş saflık kriterlerine uymalıdır.

Gıda katkı maddeleri, kullanılabilir gıda katkı mad-
deleri listesinde yer almıyorsa, belirlenen sınırların 

üzerinde kullanılıyor ve ADI (mg/kg olarak Acceptable 
Daily Intake / Günlük alınmasına izin verilen miktar) 
değeri dikkate alınmıyorsa,  bazı bulaşları içeriyorsa, 
gıda saflığında değilse, eğitimsiz kişilerce uygun ol-
mayan biçimde kullanılıyor ve kontrol mekanizmaları 
iyi işletilmiyorsa tüketiciler risk altındadır. Toksikoloji 
biliminin öncülerinden Paracelsus’un (1493-1541) “Her 
madde toksindir, toksin ile ilacı birbirinden ayıran do-
zudur” sözü ve tüketicinin sağlıklı gıdalarla beslenme 
ve bilgi edinme hakkı unutulmamalıdır. 
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2400 yıl kadar önce Hipokrat, “Bütün hastalıklar bağırsaktan 
başlar. Bağırsak hasta ise vücudun geri kısmı da hastadır. Ölüm 
bağırsaklarda oturur. Kötü sindirim hastalıkların anasıdır” de-
miştir.

Bağırsağımızın uzunluğu 9 metre kadardır. Eğer bağırsakla-
rı gerdirme ve tüm girinti, çıkıntılarını düzleştirme imkanımız 
olsaydı, normal bir insanın bağırsağı 200 m2 yani yaklaşık bir 
tenis sahası kadar alan kaplardı.

Her insanın mikrobiyatası (bağırsağımızdaki bakteriler topla-
mı) parmak izi gibi kendine özeldir. İnsan vücudunda on trilyon 
kadar hücre bulunurken bağırsaklarımızda bunun on katı ka-
dar yani yaklaşık yüz trilyon bakteri bulunmaktadır. Vücudu-
muzdaki bakterilerin %70’i bağırsaklarımızda bulunmaktadır.

Son 20 yılda yapılan çalışmalar gösterdi ki, vücudumuzda-
ki hücre sayısından çok daha fazla miktarda bakteri taşıyan, 
beynimizden daha fazla serotonin yani mutluluk hormonu ve 
otokoid dediğimiz maddeler üreten bağırsağımız duygusal ruh-
sal durumumuzu ve davranışlarımızı etkiliyor. Bağırsağımızın 
beynimize gönderdiği sinyaller aldığı sinyallerden fazladır. Yani 
karnımız hissediyor, düşünüyor, hatırlıyor. Öyleyse bizi bağır-
saklarımız mı yönetiyor beynimiz mi?Bağırsak Florası ve Beyin

Betül İSLAMOĞLU BOZKURT
Diyetisyen
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Tuz, kimyasal ismiyle sodyum klorür, genellikle renksizdir. Tuz-
lar bulundukları zemin ya da kayaçların içerdiği minerallere 
göre yeşil, turuncu, kahverengi gibi renkler alabilir.

İç Anadolu’ nun birçok havzasında tuz oluşumu devam etmek-
tedir. Türkiye’de tuzun doğal şartlarda üretilmeyişi problem 
oluşturmaktadır. Özellikle asidik olduğu için sterilizasyon yapı-
lamamaktadır. Bu yüzden tuz çıkarma işlemleri sırasında işçile-
rin steril koşullarda çalışması gerekmektedir.  

Türkiye’de 4 şekilde tuz üretilmektedir:
 
Deniz tuzu: Solar yöntem ile elde edilir. Yer altında bulunan ka-
nallarla denizlerden gelen suyun dinlenme havzalarında doğal 
artemialar (bakteri türü) ile daha fazla ısınarak buharlaşması 
sonucu oluşur.

Göl tuzu: Göllerdeki suların buharlaşmasıyla oluşan tuz çökelti-
leridir. Akarsu ile bağlantılı ise dağ tuzu da denilebilir. 
 
Kaya tuzu: Yeraltında az ya da çok katı formda bulunur. Dışa-
rı çıkarılarak farklı yöntemlerle işlenebilir ya da kaya şeklinde 
kullanılabilir. Mineral içeriği çok yüksek olmasına rağmen kar 
ve buz ile mücadelede kullanılır. Rengi oldukça beyazdır (Aşka-
le, Oltu tuzları gibi).
 
Kaynak tuzu: Su kayayı belli miktarlarda eriterek bir havuzda 
biriktirir ve kademeli olarak çok yavaş şekilde buharlaşarak 
kaynak tuzu oluşur. Yaklaşık %25 tuz oluşunca kenarlardan tuz 
beyazlaşmaları başlar. 

Türkiye’de 36 ocakta kaynak tuzu oluşturulurken yalnızca %2’si 
kullanılabilmektedir. 

Yağmur, tanecik boyutlarını düşürür, mineral oranını azaltır ve 
oluşan tuzun kalitesini düşürür. Bu yüzden ocak etraflarında 
birçok önlem alınmaktadır. 

Tuzun Oluşumu ve Kalitesi 

Habibe Belgin YILMAZ
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Tuzlardaki en büyük tehlikelerden biri potasyum ferro-
siyanür oranıdır. 

Yapılan analizlerde deniz ve kaya tuzlarının ağır metal 
içeriği çok fazla iken kaynak tuzlarında bu oran olduk-
ça azdır. İşlenmiş sofra tuzlarında ise ağır metal içeriği 
en yüksek orandadır. 

Kırmızı renkli tuz demir minerali açısından zengindir. 

Sofralarda kullanılan iyotlu tuzlar E katkı maddeleri ve 
siyanür içermektedir.

Derin deniz okyanus tuzu, en saf içeriğe sahip ölü deniz 
tuzudur. Bebeklerin burun spreylerinde kullanılmakta-
dır. 84 mineral içerir. 

Günlük 20 gr tuz ihtiyacımızın 12-16 gr’ı dışarıdan alı-
nan kimyasal içerikli tuzlardandır. Bu yüzden tuz kali-
tesine dikkat edilmelidir.
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Alıç, Yemişen

Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosaceae]

6 m yükselebilen, dikenli gövdeli, iki 
yaprakçık taşıyan açık yeşil, düzensiz dişli 
yapraklı, acıbadem kokulu küme halinde 
beyaz çiçekli, yalancı meyveli yaprak döken 
çalımsı otsu bir bitkidir. 

Çiçekli-yapraklı dal uçları tedavide 
kullanılır.

Yatıştırıcı, idrar söktürücü ve tansiyon 
düşürücü olarak kullanılmaktadır.

Tohumla çoğaltılmaktadır.



ETKİNLİKLER
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Zeytinburnu Belediyesi 19. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Açılışı ve Mesir Macunu Dağıtımı

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat AYDIN
Açılış Konuşması

Ak Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan TURAN, Aziz BABUŞÇU
ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat AYDIN

Mesir Macunu Dağıtımı
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Geleneksel Tıpta Hamam - Halûk Perk Koleksiyonu Sergisi açılışı
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇEKİN, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU,  Ak Parti Zeytinburnu İlçe 
Başkanı Selami DELİBALTA, İstanbul Milletvekili Aziz BABUŞÇU, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat AYDIN,
Koleksiyoner Halûk PERK, İstanbul Milletvekili Hasan TURAN.
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“Geleneksel Tıpta Hamam” Sergisi
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat AYDIN, İstanbul Milletvekili Aziz BABUŞÇU, Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇEKİN,
Koleksiyoner Halûk PERK.

“Geleneksel Tıpta Hamam” Sergi Kataloğu
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Fermente Mutfak Atölyesi / Ferda USLU
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Cilt Nem Maskeleri Atölyesi / Merve Nur DALKILIÇ
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Çiğ Pasta Atölyesi / Büşra SAĞLAM
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Ekolojik Baskı Atölyesi / Hülya GÖRMEZOĞLU
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Üzümsü Meyveler Atölyesi / Hatice Elif MURATOĞLU

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Bostan Tasarımı Atölyesi / Dilek YÜRÜK
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Koku Kutusu Atölyesi / Semra ÖZDAL
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Biyolojik ve Entomolojik Gözlem Atölyesi / Sercan TÜRKMEN
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Bitki Tualleri Atölyesi / Gülüşan BOLAT
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Yaz Meyvelerinden Çiçekli Salata Atölyesi / Merve ASANİ
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Tangram Atölyesi / Hilal DİNÇSOY
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Kilden Gezegenler Atölyesi / Beyza BAŞARIR
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Doğa Çantası Atölyesi / Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi
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Bahçıvan Şapkası Atölyesi / Ceyda YAZICI Abeslang Yapboz Atölyesi / Nurdan YEĞİN

Doğal Oyun Hamuru Atölyesi / Nurdan YEĞİN
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Festival Alanı

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Şerbet İkramı Stantlar

StantlarStantlar



76

Konser: İmera
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77

Konser: Burhan ŞABAN
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Konser: Bekir ÜNLÜATAER
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Konser: Zekeriya ÜNLÜ ve Sıra Gecesi Grubu

Konser: Göksel BAKTAGİR & Eda KARAYTUĞ
Çello: Murat SÜNGÜ
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Konser: Esat KABAKLI
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Konser: Orhan HAKALMAZ
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Merkez Efendi’yi Anma Gecesi Kur’an-ı Kerim Okunması
İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ömer Özgül, Ferruh Muştuer, Habib Deveci

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
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Nağmedâr Dinletileri / Erol EREN
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Nağmedâr Dinletileri / Ali TÜFEKÇİ

Nağmedâr Dinletileri / Adem TAY

Nağmedâr Dinletileri / Sinem SEVİNDİK
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Nağmedâr Dinletileri / Rıfat ÇALIŞKAN
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Nağmedâr Dinletileri / Harun CURA

Nağmedâr Dinletileri / Osman ASLAN

Nağmedâr Dinletileri / Oya İŞBOĞA
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Surlar

Merkezefendi Külliyesi

Panorama 1453 Tarih Müzesi
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Yenikapı Mevlevihanesi
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Seyitnizam Camii ve Tekkesi

Perişanbaba (Erikli Baba) Tekkesi Takkeci İbrahim Ağa Camii

Merkezefendi Külliyesi
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Bal kabağı

Cucurbita  moschata L. [Cucurbitaceae]

Uzun ve sürünücü gövdeli, loplu beyaz 
lekeli yapraklı, sarı çiçekli, kalın silindir etli 
meyveli, yumuşak tüylü 3-5 kollu sülüklü 
tek yıllık otsu bir bitkidir.
 
Tohumları tedavide kullanılır.
 
Kurt ve şerit düşürücü olarak 
kullanılmaktadır. 

Tohumla çoğaltılmaktadır.






