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

Merkez Efendi adıyla meşhur olan Musa Efendi, 1460-1465 yıl-
larında Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu köyün-
de doğar. İlk eğitimini babasından aldıktan sonra İstanbul’a 
gelerek medrese tahsili görür. Manevi bir arayış içinde Süm-
bül Sinan Efendi’ye bağlanır. Sümbül Efendi’nin, “Kudretiniz 
olsaydı kâinatı nasıl yaratırdınız?” sorusunu, “Kâinat öyle 
ahenkli ki her şeyi merkezinde bırakırdım.” diye cevapladığı 
için Sümbül Efendi’nin kendisine “Merkez Efendi” dediği 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, hin-
distan çiçeği, iksir, kakule, kalanga, kalem-i barid, 
karabiber, kara halile, karanfil, kebabiye, kırım tar-
tar, kimyon, kişniş, meyan, miri safi simari, portakal, 
ravend, raziyane, sakız, sarı halile, sinameki, tarçın, 
tarçın çiçeği, tiryak, topalak, udül kahr, vanilya, ye-
nibahar, zağferan, zencefil, zerdeçal, limon tuzu ve 
şeker.  
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İğde
Elaeagnus angustifolia L. [Elaeagnaceae]

7 m yükselebilen, dikenli gövdeli, her 
iki yüzü gümüşi pullarla kaplı yapraklı, 
kuvvetli kokulu sarı çiçekli, açılmayan 
kuru meyve tipinde olgunlukta dışı parlak 
kahverengi, içi unumsu ve tatlı meyveli,  
yaprak döken çok yıllık odunsu bir bitkidir.

Yaprak ve çiçekleri tedavide kullanılır.

İdrar söktürücü ve ateş düşürücü olarak 
kullanılmaktadır. 

Tohumla çoğaltılmaktadır.



AÇILIŞ KONUŞMALARI
MERKEZEFENDİ  /  ZEYTİNBURNU
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Sayın Meclis Başkanım, muhterem misafirler, değerli Zeytin-
burnulular… 

Zeytinburnu Belediye Başkanlığınca düzenlenen, Merkezefen-
di Geleneksel Tıp Derneği olarak katkı sunduğumuz ve bu yıl 
20’incisini gerçekleştirdiğimiz Merkezefendi Geleneksel Tıp 
Festivali’nin açılış merasimine hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Endüstriyel tıbbın batıdan başlayarak dünyaya yayıldığı son bir 
asırda birçok ülkede binlerce yıllık tecrübe içinde olgunlaşan ve 
bugün “Geleneksel Tıp” adı altında anılan ilke ve uygulamalar 
yavaş yavaş terk edilirken, dünya nüfusunun modern tıp yön-
temlerine ulaşmayan önemli bir bölümü geleneksel yöntemler-
den faydalanmaya devam etmiştir. Son on yıllarda ise, modern 
tıbbı pahalı veya gereksiz veya zararlı bulan insanların gelenek-
sel tıbba yeniden rağbet ettiğini, bazı coğrafyalarda geleneksel 
tıbbın eski kültürün bir parçası olarak değer kazandığını görü-
yoruz.

Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 20 yıl önce tıpta eski ile 
yeninin buluşup barışmasını, toplumsal ve kamusal farkında-
lık oluşmasını, bu alanda bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasını 
ve sahada yalnız ehliyet ve liyakat sahibi birey ve kurumların 
bulunmasını desteklemek amacıyla yola çıkmıştır ve gerçekten 
azımsanmayacak başarılar elde etmiştir. Türkiye’nin ilk Tıbbi 
Bitkiler Bahçesi burada kuruldu. Bu bahçe bilgi üretici çalışma-
ları ve eğitim faaliyetleri ile birçok projeye ilham kaynağı ve 
model oldu, danışmanlık hizmeti ve materyal sağladı. Bir bitki 
arşivi olan her balyumu ve tohum bankası ile araştırmalara ve 
yerli tohumların yayılmasına zemin hazırladı. Önemli gelenek-
sel tıp klasiklerini günümüz diline kazandırdı. Ülkemiz florası-
nın korunması, gelişmesi ve tanınması konusunda önemli rol 
oynadı. Zeytinburnu Belediyemizin başkan ve çalışanlarına bu 
çalışmalara verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz, minnet-
tarız. Bununla birlikte daha gidecek uzun bir yolumuz var.

Dr. Ahmet ÖZDEMİR
Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği
Başkan Yardımcısı 

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Tıbbi bitkilerden faydalanma gibi önemli bir konunun 
tıp eğitimine entegre edilmesi, üniversitelerimiz ve 
araştırma kuruluşlarımızın bu konuda AR-GE çalışma-
ları yapması, sağlık profesyonellerinin konuyu ciddiye 
alması, ehliyetsiz uygulayıcıların insanlarımızın çaresiz-
liklerini sömürmesinin engellenmesi, ehliyetli kişilerin 
uygulamalarının sosyal güvenlik sisteminde geri ödeme 
listesine alınması için çalışmamız gerekiyor.

Değerli misafirler,

Kim ne derse desin geleceğimiz aydınlıktır. Atalarımız 
bize sınırsız imkanları ve fırsatları olan bir ülke bırak-
tılar. Üniversitelerimiz daha çok araştıracak, işçilerimiz 
daha çok çalışacak, iş adamlarımız daha çok yatırım ya-
pacak, çocuklarımız daha çok okuyacak, devlet adamla-
rımız daha ufuklu yaklaşımlar geliştirecek ve biz olma-
sak bile çocuklarımız ve torunlarımız daha mutlu, daha 
huzurlu, daha müreffeh bir Türkiye’de yaşayacaklar.

Hepinize saygılarımı sunuyorum.
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Çok değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, değerli 
milletvekilimiz, kurucu Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği 
başkanımız, değerli Anayasa Mahkemesi üyemiz, değerli kay-
makamım, değerli Zeytinburnu ilçe başkanımız, geçmiş dönem 
ilçe başkanımız, değerli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşla-
rımızın değerli başkanları, Zeytinburnu ilçemizin değerli proto-
kolü, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli hemşerilerim…

Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Merkezefendi 
Geleneksel Tıp Festivalimizin 20’ncisinin açılışına hoş geldiniz, 
şerefler verdiniz.

Sayın Başkanım, değerli misafirler, 

Rivayet odur ki, yaklaşık 500 yıl önce Yavuz Sultan Selim’in eşi, 
Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan Manisa’da bu-
lunduğu sırada hastalanmış, Sümbül Efendi öğrencisi Merkez 
Efendi’yi oraya göndermiş. Merkez Efendi’nin 41 bitkiden yaptı-
ğı macun, Hafsa Sultan’ın şifasına vesile olunca, Sultan bu şifalı 
terkipten halkın da faydalanmasını arzu etmiş. O tarihten sonra 
her Nevruz’da macunun, kendi yaptırdığı cami ve külliyenin şe-
refelerinden, kubbelerinden saçılmasını istemiş. 

İşte birazdan burada gerçekleşecek mesir macununun saçımı-
nın böyle güzel bir başlangıcı var. Bundan 20 yıl önce, burada 
ilk festivalimizi düzenlerken amacımız hemen yanı başımızda 
dergâhının bulunduğu yere defnedilmiş olan Merkez Efendi’yi 
anmak, onun hazırladığı halka şifa dağıtma düsturunu yaymak, 
o yolda çalışmaktı. Merkez Efendi’nin verdiği ilhamla çıktığımız 
yolculuk bereketlendi, bizi 20 yılda çok farklı bir yere taşıdı. 
2003’te temeli atılan ve 2005’te hizmete açılan Zeytinburnu 
Tıbbi Bitkiler Bahçesi, ülkemizde bir ilk, tıbbi bitkilerle tedavi 
konusunda önemli bir dönüm noktası teşkil etti. 

Belediyemizin, biraz önce başkan vekilini dinlediğimiz Mer-
kezefendi Geleneksel Tıp Derneği ile birlikte hayata geçirdiği 
proje o günden bu yana konuyla ilgili birçok projenin öncüsü 
oldu. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından getirilen 
bitkilere ev sahipliği yapan, çocuklar ve yetişkinler için âdeta 

Ömer ARISOY
Zeytinburnu Belediye Başkanı 

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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bir vaha değeri taşıyan bahçe, “Sağlık Ocağı”, “Sağlık 
Çevre Okulu” adı altında yürüttüğü eğitim faaliyetleri, 
sağladığı staj ve gönüllü bahçıvanlık imkanları ile bir 
“Hayat Boyu Öğrenme Merkezi” olmuştur. Burada aldığı 
kursların teşviki ile iş hayatına atılan, iş kuran çok sayı-
da vatandaşımız vardır. 

Bahçenin bakanlıklara, üniversitelere, enstitülere, bele-
diyelere, müzelere, birçok kurum ve kişiye karşılıksız ve 
sessizce sağladığı danışmanlık tohum, fide, ilaç desteği 
inanıyoruz ki ileride değeri daha iyi anlaşılacak bir hiz-
mettir. 

Sayın Başkanım, değerli misafirler, değerli hemşerile-
rim, 

20 yıldır Geleneksel Tıp Festivali dolayısıyla burada kur-
duğumuz fuar, doğal ve tıbbi üründen imal eden vatan-
daşlarımıza ürünlerini sergileme, tanıtma, satış yapma 
imkânı sağlıyor. Festival boyunca Tıbbi Bitkiler Bahçe-

si’nde gerçekleşen seminerler, atölye çalışmaları, çocuk 
programları eğitici olduğu kadar yönlendirici rol oynu-
yor. Yine bu festivalin ayrılmaz parçası hâline gelen Yö-
resel Yemek Yarışmamız, bize geleneksel mutfağımızın 
önemini hatırlatırken ümit ediyoruz ki yeni kuşakların 
bu mirası devralması ve fast-food’un cazibesine karşı 
koyması için teşvik ediyor, teşvik edici oluyor. Sema ayi-
ni, konserler ve diğer faaliyetler, hemşerilerimiz de İs-
tanbul’un diğer semtlerinden gelen vatandaşlarımız da 
güzel hatıralar bırakıyor. 

Sözlerimize son verirken bu festivalimizin ve bütün fa-
aliyetlerimizin sizin varlığınızla anlam kazandığını yeni-
den hatırlatmak istiyorum. Festivalimizin açılışına gös-
terdiğiniz bu büyük ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Sayın başkanımıza teşrifleri için yeniden te-
şekkür ediyorum. Hepinizi tekrar hürmetle, muhabbet-
le selamlıyorum. Saygılar sunuyorum, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.
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Değerli İstanbullular, değerli misafirler, katılımcılar…

Sözlerime dünyanın en güzel şehri, en güzel beldesi İstanbul’da, 
böyle bir günde, güzel bir günde, sizlerle bir arada bulunmak-
tan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlıyorum. Güzel bir 
vesile ile buradayız. Çok uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz 
bulunan, belediye başkanı arkadaşımız Ömer Arısoy, 20. Mer-
kezefendi Geleneksel Tıp Festivali’ne davet ettiği zaman bunu 
memnuniyetle kabul ettim. Çünkü İstanbul’a şahsiyet kazandı-
ran, abide isimlerden birisi olan Merkez Efendi adına, üstelik 
de “Geleneksel Tıp” gibi üzerinde durulması gereken bir başlı-
ğa yoğunlaşarak düzenlenen bu faaliyeti önemli buluyorum. Bu 
festival, geleneksel tanımına uygun bir biçimde bu yıl 20 yaşına 
ulaştı. Bu fevkalade önemlidir. Aslında bir şeyi ifade etmek iste-
rim, 1’incisinde de, bu festivalin ilkinde de ben buradaydım, açı-
lıştaydım. Arada muhtelif zamanlarda yine bu festivale geldim 
ama ilkinde de burada bulundum. Bugün 20’ncisini yapıyoruz, 
bundan dolayı da ayrıca bir memnuniyet ifade etmek istiyorum. 

Değerli misafirler, 

Medeniyet, devamlılık ve bütünlük demektir. Her şehir, zaman 
içerisinde kendi kültürünü, hayat tarzını oluşturur. Oluşan bu 
hayat tarzları, dünya görüşü nesilden nesile aktarıldıkça kök-
leşir ve kalıcı hâle gelir. Bu aktarımı da işte bugün gerçekleşen 
bunun gibi faaliyetler sağlamaktadır. Bu vesile ile şehirleşme-
miz ve özellikle İstanbul’un şehirleşmesi noktasında bazı hu-
suslara temas etmek istiyorum. Şehirleşme, yani geniş nüfus 
kitlelerinin kırsaldan kopup büyük yerleşim birimlerinde yo-
ğunlaşması modern zamanlardaki bir süreçtir ve sanayileşme 
ile doğrudan bağlantılıdır. Sanayileşme sürecini erken yaşayan 
ülkelerde bu yavaş yavaş, birkaç yüzyıl içerisinde tamamlan-
mıştır. Türkiye’nin sanayileşmesi ise, nispeten bu anlamda ye-
nidir. Dolayısıyla şehirleşme de ağırlıklı olarak 1950’den sonra 
gerçekleşmeye başlamıştır. 1950 yılında Türkiye nüfusunun sa-

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
TBMM Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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dece %18’i şehirlerde yaşarken, %82’lik ezici çoğunluğu 
kırsalda, köylerde hayatını idame ettirmektedir. 1951 
pek çok bakımdan başlangıç olduğu gibi, şehirleşme 
süreci içinde bir milat teşkil etmektedir. Bu tarihten 
itibaren, şehirlerimiz büyümeye, şehirlerde yaşayan 
nüfus süratle artmaya başlamıştır. Fazla detaya girme-
den tam bu noktada, bir hakkı teslim etmeye mecbu-
ruz. 1950’den itibaren büyüyen, plansız bir kaos orta-
mında gelişen, büyüdükçe de sorunları içinden çıkılmaz 
bir hâl alan İstanbul için milat, 27 Mart 1994 seçimleri 
olmuştur. Bugün yaşı müsait olanların gözlerinde can-
lanan görüntüler, İstanbul tablosunu en net biçimde 
ortaya koymaktadır. 27 Mart 1994 seçimlerinden sonra 
İstanbul’un talihinin değiştiği söylenebilir. Bunu siyaset 
yapmak maksadıyla değil, hem 1994 öncesini yaşamış 
bir İstanbullu, hem de dünyanın belli başlı başkentlerini 
görme fırsatı bulmuş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. 

İstanbul’un son 25 yılda şehircilik alt yapısı ve hizmetler 
bakımından kat ettiği mesafe, bir devrim mahiyetinde-
dir. Eğer bu hakikati teslim etmezsem, bir İstanbullu, bir 
akademisyen, bir siyasetçi olarak vazifemi yapmamış 
olurum. 1994’de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 
seçilmesinin ardından İstanbul’da sadece alt yapı ve te-
mel belediyecilik hizmetleri bakımından bir sıçrama ya-
şanmadı, aynı zamanda İstanbul’un tarihî kimliğine ve 
medeniyet tasavvuruna uygun bir zihnî faaliyet hamlesi 
yaşandığını müşahede ettik. 

Attila İlhan, ünlü “Ben Sana Mecburum” şiirinde, “Bu 
şehir o eski İstanbul mudur?” der. Şüphesiz ki, içinde 
yaşadığımız şehir o kadim İstanbul ile doku ve şekil iti-
bariyle aynı şehir değildir. Fakat değişerek aynı kalmak 
şeklinde özetleyebileceğimiz bir perspektifte, bu şehir 

eğer bu şehrin yöneticileri ve sakinleri tarihî mirası be-
nimserse bu şehir o eski İstanbul’dur. 

Benim çeşitli vesilelerle verdiğim bir örnek vardır. Bura-
da da bağlama uygun düştüğü ve açıklayıcı olduğu için 
tekrar etmekte fayda görüyorum. Klasik felsefede “The-
seus’un gemisi” olarak bilinen bir paradoks vardır. Bu-
lut Ark’ın aktardığı bir efsaneye göre, Girit seferinden 
muzaffer olarak dönen Theseus gemisi, Atina’da zaferin 
bir hatırası olarak uzun süre muhafaza edilir. Açık de-
nizde hareketsiz bir biçimde demirleyen gemi, tahtaları 
zamanla çürüdükçe yenileri ile değiştirildikçe varlığını 
sürdürür. Öyle ki, bir gün geminin değiştirilmedik hiçbir 
tahtası, hiçbir parçası kalmaz. Bu durumda gemi, hâlâ 
Theseus’un gemisi sayılır mı, yoksa başka bir gemi hâ-
line mi gelmiştir? Bu, filozofları uzun süre meşgul eden 
paradokslardan bir tanesidir. Kanaatimce o gemi, hâlâ 
aynı gemidir. Zira bir varlık sadece maddî varlığının sı-
nırları içerisine hapsolunamaz. Gemi örneğinde olduğu 
gibi, bir varlık aynı zamanda tedai ettirdikleri, kültürel 
hafızada uyandırdıkları ve işaret ettikleriyle bir mana 
kazanır. 

İşte bu zaviyeden bakıldığında, o şehir o eski İstan-
bul’dur. Fakat bunun şartı, bu şehri yönetenlerin ve bu 
şehirde yaşayanların İstanbul’un yüklediği mirasa sahip 
çıkmalarıdır. Bu noktada aklıma çarpıcı iki örnek geliyor. 
Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra, Dünya Savaşı’nın 
yorduğu ve işgalden kurtulan İstanbul’un yeniden imar 
edilmesi fikri doğar. Bu konuda çeşitli uzmanlardan gö-
rüşler alınır. Bunlardan birisi de 1911’de İstanbul, Edir-
ne ve Bursa’yı kapsayan bir Türkiye seyahati yapan, bu 
şehirleri gezip ayrıntılı olarak inceleyen dünyaca ünlü 
mimar Le Corbusier’dir. Bu gezisinde edindiği izlenimler 
sonrası, ünlü mimar “Her şey beni, Türkleri ayrı bir yere 
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koymaya götürüyor. Kibar ve ağırbaşlıdırlar. Nesnelerin 
varlığına saygıları vardır. Yapıtları kocaman, güzel ve 
görkemlidir. O ne birlik, o ne zamansızlık, o ne bilgelik-
tir.” diye yazacaktır. Ünlü Fransız mimarın İstanbul’un 
yeniden imarı için iki önerisi vardır. Tarihî Yarımada’yı 
olduğu gibi korumak ve artan nüfus için yeni ve modern 
yerleşim yerleri oluşturmak. Yaşadığımız süreç ve tarih, 
bu Fransız mimarı haklı çıkarmıştır. 

Aklıma gelen ikinci örnek ise, oldukça çarpıcıdır ve bi-
linmesinde mutlaka bir fayda vardır. Cemal Reşit Rey’in 
hatıralarında anlattığı bir hadise, İstanbul’un kimlik 
mekanlarından birisi olan Sultanahmet Camii ile ilgi-
lidir. 1926 Ağustos ayında Maarif Vekili Necati Bey, bir 
Sanayi-i Nefîse (Güzel Sanatlar) Encümeni toplar. Bu 
encümenin başkanı Namık İsmail ve azası İbrahim Çallı, 
Necati Bey’e bir dilekçe sunarlar. Bu dilekçede ressam-
ların eserlerini sergileyecek bir galeriden mahrum bu-
lunulduğu belirtilmekte ve hükümetten bu iş için bir yer 
istenmektedir. İstenilen yer ise, Sultanahmet Camii’dir, 
1926. Fakat camide yukarıdan gelen ışığın az oluşu, 
resimlerin en iyi şartlar sergilenmesine imkân verme-
mektedir. Bunun için kubbede delikler açılması teklif 
edilmiştir. Bakan Necati Bey, muvafakatini vermek üze-
re iken, rahmetli Mimar Kemaleddin Bey’in hiddetle ye-
rinden kalkarak müdahale etmesi üzerine bu görüş tek-
rar değerlendirilmiş ve karardan vazgeçilmiştir. O gün 
Sultanahmet Camii’nin resim sergisi yapılmasına engel 
olan Mimar Kemaleddin’in bugün 20 Türk Lirasının üze-
rinde resmi vardır. İşte o, o zattır. Bu iki çarpıcı örnek.
İstanbul gibi bir şehri yönetmenin ya da bu şehirde bir 
ilçede belediye başkanı olmanın sadece teknik bilgi ve 
beceri değil, aynı zamanda bir ruh gerektirdiğini ortaya 
koymaktadır.

Değerli İstanbullular, 

Bugün Türkiye, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında 
tarihsel birikimi olan zengin bir ülkedir. Medeniyetler 
beşiği Anadolu’da insanlığın binlerce yıllık birikimi tec-
rübe yoluyla nesilden nesile aktarılmış, önemli tıp ku-
rumları açılmıştır. Gevher Nesibe Hatun Şifahanesinden 
Edirne Darüşşifasına coğrafyamızda adeta bir şifa sana-
tı doğmuştur. 

Tıbbi her çözümün modern dönemde bulunabileceği 
iddiası, maalesef modern bir dogmadır. Nitekim, Müs-
lümanların tıp konusunda müktesebatları ve geçmişte 
ortaya koydukları başarılar ortadadır. Aslında medeni-
yetimizin sıhhat konusundaki yaklaşımı da işin özünü 
göstermektedir. Bugün “hastahane” olarak adlandırdı-
ğımız mekanlar için, geçmişte “Şifahane” tabiri kullanıl-
maktadır. Hastalığı değil, şifayı merkeze alan bir anla-
yış, daha insanî bir anlayıştır. 

Türkiye’de de son yıllarda modern tıp ile birlikte, gele-
neksel tıp anlayışının da desteklenmesi ve kurumsallaş-
ması adına önemli gelişmeler kat edilmiştir. 2012 yılında 
Sağlık Bakanlığımız bünyesinde Geleneksel ve Tamam-
layıcı Tıp Daire Başkanlığı kurulmuştur. Mevzuat düzen-
lemesi yapılarak, bu alanda uygulama yapan kişilere 
standartlar ve sınırlamalar getirilmiştir. Üniversiteleri-
mizde merkezler açılmış, tıp fakültelerinde “Fitoterapi” 
gibi geleneksel tıp eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

Sözlerime son verirken, eskilerin “Ümmü’l-Bilâd” yani, 
“Beldelerin Anası”; “Bab-ı Ali”, “Yüce Kapı”; “Der-saa-
det” “Saadet Kapısı” denilen İstanbul’un bir hemşerisi, 
bir ferdi olmanın bir ayrıcalık ve aynı zamanda bir ruhu 
yüklenmeyi gerektiren bir vazife olduğuna işaret etmek 
istiyorum. Bugünkü festivali de bu doğrultuda bir gay-
ret, bir çaba olarak görüyorum.
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Bu vesile ile, bu önemli festivali 20’nci yılına ulaştıran 
Zeytinburnu Belediyesi’nin geçmişten bugüne ilk festi-
vali yapan başta şimdiki Beykoz Belediye Başkanı olan 
Murat Aydın ve Zeytinburnu’nun çiçeği burnunda be-

lediye başkanı Ömer Arısoy olmak üzere, bütün yöne-
ticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, festivale emeği 
geçen herkesi ve Zeytinburnu’nun kıymetli sakinlerini 
muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. 
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1 m yükselebilen, dik ve dallanmamış 
gövdeli, gövde altında spiral dizilmiş çıplak 
yapraklı, koyu pembe veya kırmızımsı mor 
çiçekli, çok yıllık otsu bir bitkidir.

Kök ve yaprakları tedavide kullanılır.

Diyareyi durdurucu olarak kullanılmaktadır. 

Çelik ve tohumla çoğaltılmaktadır.

FESTİVAL PROGRAMI
ZEYTİNBURNU

Yakıotu
Epilobium angustifolium L. [Onagraceae]



FESTİVAL PROGRAMI
ZEYTİNBURNU
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FESTİVAL PROGRAMI

15 HAZİRAN, CUMARTESİ

18:00 Açılış Programı

 Sunucu: Selahattin Kocaaslan

 Açılış Konuşmaları

 Mesir Macunu Dağıtımı

 Sergi Açılışı: Kızılay

 Halûk Perk Koleksiyonu

 Konser: 

 Ekin Uzunlar

16 HAZİRAN, PAZAR

12:00, 14:00, 16:00 İplik Sanatı

 Düşler Masalı

14:00 Göz Yastığı

 Bahar Şeker

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

16:00 Hayvanlarda Fitoterapi

 Ahmet Beyatlı

18:30 Çocuk Programı:      
 Kukla Gösterimi (Alper Tansı)

 Balon Katlama Show (Çitlenbik Abla)

18:30 Şerbet İkramı

18:30 Dinleti

 Erol Eren

20:30 Konser: 

 Erkam Aydar

17 HAZİRAN, PAZARTESİ

12:00, 14:00, 16:00 Kinetik Kum

 Nurdan Yeğin

14:00 Bitki Renklendirme

 Yıldız Kurt

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

16:00 Bitkiler ve Bitki Çayları Hakkında

 Doğru Bilinen Yanlışlar

 İrem Tatlı Çankaya

18:30 Çocuk Programı:

 Hacivat & Karagöz

 (Masal Kahramanları ile)

18:30 Şerbet İkramı

18:30 Dinleti

 Osman Aslan 

20:30 Konser:

 Derya Türkan & Ümit Yılmaz

18 HAZİRAN, SALI

12:00, 14:00, 16:00 Tohumlu Çiçek Kalemler

 Orhan Muzaç

14:00 Aromatik Çikolatalar

 Tuncay Demir

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

16:00 Çocuklarda Aromaterapi

 Ömer Saltan

18:30 Çocuk Programı:

 Jonglör Gösterisi

 (Erkan Obüs)

18:30 Şerbet İkramı

18:30 Dinleti

 Ferhat Oğuz Korç

20:30 Konser: 

 Murat Balkan ve

 Orkestrası

19 HAZİRAN, ÇARŞAMBA

12:00, 14:00, 16:00 Doğa Baskısı

 Elif Akyüz

14:00 Ergonomi

 Fatih Güsün

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

16:00 Bitkilerin Hikayeleri

 Melike Şahiner

18:30 Çocuk Programı:

 Tuzsuz Deli Bekir ile Kim Haklı

 (Ortaoyuncular)
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18:30 Şerbet İkramı

18:30 Dinleti

 Taner Yalçın

20:30 Merkezefendi Geleneksel

 Yemek Yarışması

 (Başvuru ve kayıt için 0530 877 29 00

 numaralı telefona ulaşabilirsiniz)

20 HAZİRAN, PERŞEMBE

12:00, 14:00, 16:00 Çim Adam

 Yeşim Fatma Küçükcan

14:00 Geleneksel Kuruyemişler

 Büşra Sağlam

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

16:00 Yün Lifler

 Sultan Kurtuluş

18:30 Çocuk Programı:

 Hüseyin Goncagül ile İnteraktif

18:30 Şerbet İkramı

18:30 Dinleti

 Adem Tay

19:00 Sema Ayin-i Şerifi

 Yenikapı Mevlevihanesi

20:30 Merkez Efendi’yi Anma Gecesi

 İlahiler, Kur’an-ı Kerim Okunması

 İshak Danış (Büyük Çamlıca Camii İmam-Hatibi)

21 HAZİRAN, CUMA

12:00, 14:00, 16:00 Bedenin Ekolojisi

 Gül Ezgi Karaman

14:00 Bebek - Çocuk Masajı

 Mustafa Subaşı

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

16:00 İstanbul’un Doğal Bitkileri ve Nadir Türleri

 Neriman Özhatay

18:30 Çocuk Programı:

 Canbaz Gösterisi (Mithat Bar)

18:30 Şerbet İkramı

18:30 Dinleti

 Bülent Nurcan

20:30 Konser: 

 Koliva

22 HAZİRAN, CUMARTESİ

12:00, 14:00, 16:00 Lavantalı Popkek

 Selda Narlı

14:00 Hindistancevizinin Gıda

 ve Kozmetikte Kullanımı

 Saniye Manici Gezer

14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi

16:00 Hidrolatlar

 Aysun Güzel

18:30 Çocuk Programı:

 Buble Show

 “Köpük ve Balon Gösterimi”

 (Mehmet Önder)

18:30 Şerbet İkramı

18:30 Dinleti

 Rıfat Çalışkan

20:30 Konser: 

 Göksel Baktagir & Eda Karaytuğ

 Çello: Murat Süngü

*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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60 cm yükselebilen, dik gövdeli, parçalı 
yapraklı, parlak sarı, turuncu, pembe veya 
kırmızı çiçekli, lateks taşıyan grimsi-yeşil 
çok yıllık otsu bir bitkidir.

Zehirlidir! Kökleri ve çiçekli gövdesi uygun 
dozda tedavide kullanılır.

Ağrı kesici, sakinleştirici ve mantar giderici 
olarak kullanılmaktadır. 

Tohumla çoğaltılmaktadır.

TIBBİ BİTKİLER
BAHÇESİ

Acem Lalesi
Eschscholzia californica Cham. [Papaveraceae]



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 oluşturu-
lan tohum bankasında bahçedeki bitkilerden elde edi-
len tohumların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden 
temin 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 baş-
vurabilirler.

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, 2005 yılında açıl-
mıştır. 14 dönümlük alanda kurulan bahçe, Zeytin-
burnu Belediyesi ile Merkezefendi Geleneksel Tıp 
Derneği’ nin yürüttükleri bir proje çerçevesinde geliş-
tirilmektedir.

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

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

Bahçede bitki atıkları doğal gübre olarak değerlendi-
rilmekte, sentetik gübre ve ilaçlardan kaçınılmakta-
dır. Damlama ve yağmurlama yöntemleri ile sulama 
yapılmaktadır.

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 bitkile-
rimiz, kurutma odasındaki raflara yerleştirilerek ku-
rutulmakta, 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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30 m yükselebilen, dik veya eğik, gri veya 
kahverengi-gri gövdeli, derin loplu palmat 
yapraklı, çok sayıda çiçekli, küçük, sert 
meyveli, lateks taşıyan çok yıllık odunsu bir 
bitkidir.

Yaprak ve meyveleri tedavide kullanılır.

Siğil giderici ve müshil olarak kullanılmak-
tadır. 

Çelikle çoğaltılmaktadır.

İncir, Yemiş
Ficus carica L. [Moraceae]



SEMİNERLER
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Bitkisel ilaçların insan ve hayvan hastalıklarının önlenmesin-
de ve tedavisinde uygulanmaları ile ilgili ilk yazılı kayıtlar eski 
uygarlıklara ait  mezar kazılarında ve tapınakların duvarla-
rında bulunmuştur. Babil-Asur çivi yazıları bitkisel tedavi ko-
nusunda tıbbi amaçlar için kullanılan çok sayıda bitkisel ilacı 
tarif eder (Belladonna veya Güzel avratotu, Boru çiçeği, Keten, 
Servi, Ardıç, İncir, Soğan..). Eski Mısır tıbbında, birçok  faydalı 
bitki kullanılmıştır (Anason, Sinameki, Dut, Ayçiçeği, Banotu, 
Safran, Kekik, Tarçın..) ve bunların tıbbi etkileri ile ilgili bilgiler 
tıbbi papirüsler üzerine yazılmıştır. Geleneksel tıpta bitkilerin, 
tohumlarının, meyvelerinin, yapraklarının ve diğer organların 
farklı sebeplere sahip çok sayıda hastalıktan korunma ve te-
davide kullanılması uzun süreli tecrübelere dayanmaktaydı. 19. 
yüzyılın başından sonra yapılan kimyasal araştırmalar, kullanı-
lan çok sayıda bitkinin tedavi edici etkilerini onaylamıştır. 

Etnoveteriner tıp (Ethnoveterinary medicine) geleneksel vete-
rinerlik uygulamalarını test eder. Hayvan sağlığında, bitkiler 
tek veya kombine olarak (sinerjik) büyük bir koruyucu ve tedavi 
edici potansiyel etkiye sahiptİr. Hasta hayvanla işbirliği imkanı-
nın ve yalnızca hayvanlara yönelik formların olmayışı nedeniy-
le veterinerlikte bitki formlarının kullanımı sınırlıdır. Sekonder 
bitki metabolitleri (heterositler, alkaloitler, saponositler, ter-
penoitler, tanenler, flavonitler) çok yönlü kimyasal bileşime ve 
farklı farmakolojik etkilere sahiptir. Taksonomik olarak ilişkili 
bitkiler çoğunlukla kimyasal olarak benzerdir, fakat tamamiyle 
aynı metabolitleri üretmezler, bu nedenle farmakolojik etki-
leri benzese de insan ve hayvan hastalıklarının önlenmesinde 
ve tedavisinde birbirlerinin yerini alamazlar. Fitoterapi hem 
profilaktik (koruyucu) amaçlarla, hem orta şidette hastalıklar, 
kronik hastalıklar ve tekrarlayan enfeksiyonların tedavisinde, 
hem de organik hayvancılıkta kullanılmaktadır. Fitoterapötik-
ler (bitki ektreleri, esans, vb.) sentetik-kimyasal veterinerlik 
maddelerine göre avantajlıdır (aşırı doz, komplikasyonlar). Bit-
ki ekstrelerinin uygulanması çoğunlukla organizma fonksiyon-

Hayvanlarda Fitoterapi

Dr. Ahmet BEYATLI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

SEMİNERLER
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larını uyarmaya ve savunma yeteneklerini arttırmaya 
yöneliktir. Örneğin immün sistem uyarıcı etkiye sahip 
bitkiler Atkuyruğu (Equisetum arvense L.), Dar yaprak-
lı ekinezya (Echinacea angustifolia DC), Ökseotu (Vis-
cum album L.) Mısır Ipek (Stigma maydis) antioksidan 
aktivite gösterir. Geleneksel tıpta diüretik ve böbrek 
taşı düşürmede kullanılır. Noel gülü (Helleborus sp.) 
zehirli olmasına rağmen etnoveteriner tıpta koyun, sı-
ğır ve atlarda parazitlerden, kronik hastalığın akut ev-
relerinden, iştahsızlıktan korunma ve immün cevabın 
tetiklenmesi amacıyla uygulanır. 

Bazı ülkeler, hayvancılıkta antibiyotiklerin, biyosti-
mülatörlerin, hormonların ve diğer büyüme ve üre-
tim uyarıcılarının büyüme destekleyicisi olarak rutin 
kullanılmasını yasaklamıştır. Son zamanlarda araş-
tırmalar antibiyotiklere alternatifler bulma yönünde 
odaklanmıştır. Bitki ekstreleri gibi besin takviyesi kul-
lanarak, hidrolitik enzimlerle gıda sindirimini uyarmak 
ve patojenik mikroorganizmaların gelişimini önlemek 
mümkündür. Bu şekilde et, süt, yumurta gibi hayvan 
ürünlerinin kalitesi de iyileşebilir. Bitki ekstrelerinin 
kullanımı patojenik mikroorganizmaların direncine yol 
açmaz ve gıdada hiçbir kalıntı olmaz; tamamen güven-
lidir. Esansiyel bitki yağları bakımından zengin Papat-
ya (Matricaria chamomilla L.), Fesleğen (Ocimum basi-
licum L.), Oğulotu (Melissa officinalis L.), Civanperçemi 
(Achillea millefolium L.) gibi aromatik bitkiler antimik-
robiyal etkiye sahiptir, bu nedenle etnoveteriner tıpta 
doğal dezenfektan ve antiseptik olarak kullanılmakta-
dır. Bakteri ve mantar öldürücü aktivite gösteren bitki-
lerden Kızılbacak (Chenopodium botrys L.) ve Kanar-
yaotu (Ambrosia artemisiifolia L.), Acı pelin (Artemisia 
absinthium L.) ve Ayvadana (Artemisia vulgaris L.) 
yüzyıllar boyunca antelmintik olarak ve kan parazit-

leri (Trypanosoma, Plasmodium spp.) ile enfekte olan 
hayvanların tedavisinde kullanılmıştır. Erkek Eğreltio-
tu (Dryopteris filix-mas L.) rizomlarının dekoksiyonu 
tenyalara (Taenia saginata, Taenia solium) ve kurtlara 
(Fasciola hepatica) karşı en güçlü doğal ilaçlardan biri-
dir. Bazı ülkelerde Noel gülü (Helleborus sp.), Ak çöple-
me (Veratrum album L.) ve Tütün (Nicotiana tabacum 
L.) birlikte pişirilir ve büyükbaşlarda bitlerin yok edil-
mesinde kullanılır. 

Sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde de çok sa-
yıda bitki kullanılmaktadır: Aktif içerikleri genelikle acı 
olanlar (Papatyagiller, Asteraceae..), glikozitler (örne-
ğin Ak söğüt Salix alba L.’deki salisin), esansiyel yağlar 
(Keten Linum usitatissimum L., Ebegümeci  Malva syl-
vestris). Etnotıp’ta (Ethnomedicine) geviş getirenlerde 
ishal tedavisi için (Sinirliot (Plantago major L.), Aynısa-
fa (Calendula officinalis L.), Isırgan (Urtica dioica L.), 
Tıbbi hatmi (Althea officinalis L.), Dereotu (Anethum 
graveolens L.), Ak söğüt (Salix alba L.) gibi bitkiler kul-
lanılmaktadır. Çeşitli cilt ve mukoza zarı hasarlarında, 
yara ve yanıklarda ise Sarı kantaron’un (Hypericum 
perforatum L.) yağlı ekstresi harici olarak kullanılır.

Hayvan hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde 
başarıyla kullanılan bitki türlerinin sayısı fazladır ve 
bunların kayıt altına alınması büyük önem taşımakta-
dır. Aktif içerikler, etki mekanizmaları ve bitki ekstrele-
rinin uygulanması hakkındaki bilgiler hâlâ çok eksiktir. 
Bu yüzden, yeterince çalışılmamış ve az bilinen bitki 
türleri üzerinde fitokimyasal, fizyolojik ve fitofarmako-
lojik araştırmaları yoğunlaştırmak gerekir.
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Çoğunluğu tropik bölgelerde olmak üzere, dünyada yaklaşık 
425.000 çiçekli bitki türü tanımlanmıştır. Her yıl önemli sayıda 
yeni bitki türü keşfedilmektedir. Türkiye, üç farklı fitocoğrafik 
bölge ile biyoçeşitlilik açısından oldukça önemli bir alana sahip-
tir. Florasında yaklaşık 12.500 taksonu barındırmaktadır ve daha 
önemlisi bunların yaklaşık üçte biri endemiktir.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, az gelişmiş ülkelerde daha 
çok olmak üzere dünya nüfusunun yaklaşık %80’i tedavi için tıb-
bi bitkilere ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde dünyada tedavi için 
kullanılan bitki türünün 25.000’den fazla olduğu tahmin edilir-
ken ülkemizde bu sayı 1500 civarındadır.

“Bitkilerle yapılan tedavi” anlamındaki “fitoterapi” terimini ilk 
kullanan kişi Fransız hekim Henri Leclerc’dir (1870-1955). Terim 
Yunanca “phytos” (bitki) ve “therapeuein” (tedavi) kelimelerin-
den oluşmaktadır.

Günümüzde, bitkilerin/bitkisel ürünlerin tıbbi etkileriyle ilgili ya-
pılan beyanlar, tüketicinin doğal tedavi yöntemlerine karşı ilgisi-
nin artması ve pazarlama stratejileri (internet satışları, medyada 
yapılan, ürünün etkisine yönelik tanıtımlar v.b.), modern tedavi 
uygulama imkanlarından uzak olunması veya bazı hastalıkların 
tedavisinde modern tedavi sistemlerinin çözüm olamaması, yaşlı 
nüfus için sağlıklı hayat endişesi, doğal olanın daha güvenli ol-
duğu şeklindeki düşünceler, konvansiyonel ilaçların yan etkileri 
olması gibi nedenlerle dünyada ve ülkemizde tedavi için bitkisel 
ürünlerin kullanımında hızlı bir artış gözlenmiştir. Ancak ülke-
mizde bitkisel ürünlerin sanal ortamda ve kontrole tabi olmayan 
yerlerde “%100 bitkisel, %100 doğal, yan etkisiz” gibi tanıtım-
larla satılması ve kolay ulaşılabilir olması toplum sağlığı açısın-
dan ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bitkisel ürünlerin kullanım 
oranları değerlendirilememekte, ürün güvenliği ve yan etkileriy-
le ilgili yeterli veri alınamamaktadır.

Bitkiler ve Bitki Çayları Hakkında 
Doğru Bilinen Yanlışlar  

Prof. Dr. İrem TATLI ÇANKAYA
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
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Tıbbi amaçla kullanılacak ürünlerin kalite, etkililik ve 
güvenlilik unsurlarını bünyesinde taşıması gerekir. Bir 
ürün ancak bu unsurları tamamladıktan sonra “tıbbi” 
olabilme özelliğini kazanabilir. Bitkisel ilaçta doz çok 
önemlidir. Etkin bir tedavi uygulaması için, gerekli olan 
dozun sürekli olarak sağlanması gerekmektedir. Bir 
maddenin tedavi edici ve öldürücü etkisi arasındaki en 
önemli fark “miktarıdır”. Tıbbi bitkilerdeki etken mad-
de miktarının her bir farmasötik formda eşit olarak 
sağlanabilmesi ve ilacın etkinliğinin sürdürülebilirliği 

için standardize bitki ekstrelerinin oluşturulması, elde 
edilen ürünün stabilitesinin belirlenmiş olması, farma-
kolojik ve klinik bulguların yanı sıra toksikolojik verile-
rin de saptanmış olması gerekmektedir. 

Bitkilerin faydasını görebilmek için, doğru bitkinin 
doğru zamanda toplanmış ve doğru kısmının temin 
edilmiş olması, Avrupa Farmakopesi’ne uygun, analiz 
ve kontrolleri yapılmış drogların halka sunulması ge-
rekmektedir. 
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Çocuklarda fitoterapinin zorlukları olarak, çalışma sayısının ye-
tersizliği, doz sorunları, alkol içeriği ve yan etkiler sayılabilir. 
Ancak, kolay ulaşılabilirliği, ekonomik oluşu, yüksek tedavi et-
kisi ve yan etki azlığı dolayısıyla fitoterapi tercih edilmektedir.

Çocuk dozu = (4 x yaş ) + 20 = % Ebeveyn dozu (Austria Codex)

Temel Kural (Schicher)
1 -2 yaş için erişkin dozunun 1/4

3-7 yaş için erişkin dozunun 1/3

8-12 yaş için erişkin dozunun 1/2

13-16 yaş için erişkin dozunun 3/4

17 yaş için erişkin dozu

Temel Kural (OAB)

SÇD = (5% x erişkin dozu ) x yaş
Doz belirlemede referans alınan kurum: Kooperation Phytothe-
rapie (3. Basım 2002, Bonn). 

Fitoterapötik ürünler %10 ile %70 oranında ethanol içerir. Ör-
neğin %12 ethanol içeren fitoterapötik bir ürünün 0.5ml’sinde 
50ug ethanol bulunmaktadır. Bu doz kanda ‰0.003-0.008 bir 
konsantrasyona sebep olur ve 1-2 dakika içerisinde elimine olur.

Kandaki ethanol konsantrasyonu ‰2’yi aşarsa koma, hipog-
lisemi, konvülsiyon ve potasyum düşüklüğü; ‰3-4 arasında 
olursa santral sinir sistemi depresyonu, serebral ödem, hipo-
termi, solunum depresyonu ve hipoksi meydana gelir (Mühlen-
dal ve ark, 1995). Örneğin 1.3-1.8 g/kg alındığında, kandaki et-
hanol konsantrasyonunun ‰1.5-2 olduğu görülmüştür.

Çocuklarda Aromaterapi

Uzm. Dr. Ömer SALTAN 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,
Fitoterapist
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Çocuklarda ethanol içeren fitoterapötik ürünler kulla-
nılırken şunlara dikkat edilmelidir:

•	 2 yaş altı için ethanol içeren ürünler asla kullanıl-
mamalıdır.

•	 Ethanol mümkün olduğunca minimize edilmelidir.
•	 Ethanolün yan etkilerinden sakınmak için doz aralı-

ğı mümkün olduğunca uzatılmalıdır.
•	 Ethanol içeren bitkisel ürünler 6 yaşın altındakiler-

de maksimum 1 hafta kullanılmalıdır.
•	 6 yaş için maksimum 1.5 g / doz ethanol verilmelidir.
•	 12 yaş için maksimum 2.8 g / doz ethanol verilme-

lidir.
•	 Ethanollü fitoterapötik ürünler verilirken diğer et-

hanol içeren sentetik ilaç ve gıdalara dikkat edilme-
lidir.

Fitoterapötik ürünlerin çocuklardaki yan etkileri:

•	 Organ toksiteleri (Karaciğer, böbrekler, kalp)
•	 Kanserojen ve genotoksik etki: Örneğin Rezenin 

içindeki Östrogol uçucu yağı. 100 ml suda yapılan 6 
gr’lık Rezene çayında 0.4 mg östrogol içerir. 1 g / kg 
‘ın üstü kanserojen ve genotoksik özelliktedir.

•	 Alerji: 1 yaş altında alerji riski daha yüksekse de ço-
cukluk çağında bütün fitoterapötik ürünler kullanan 
kişiye özgü olarak alerjik reaksiyon geliştirebilir. 
Örneğin her yaş grubunda sıkça kullanılan papatya 
(Matricaria chamomilla) anafilaksiye kadar gidebi-
len alerjik reaksiyonlar verebilir.

•	 Otoimmün hastalık riskinde artış: Örneğin Ekinez-
yanın uzun dönem etkisi.

Çocuklukta kullanılabilen başlıca bitkiler

Solunum sistemi hastalıklarında:
Çuha çiçeği (Primula veris L.)
Duvar sarmaşığı (Hedera helix L.)
Kekik (Thymus vulgaris L.)
Sığır kuyruğu (Verbascum densiflorum L.)
Sinirliot (Plantago lanceolata L.)
Öksürük otu (Tussilago farfara L.)
Ebegümeci (Malva sylvestris L.)
lhlamur (Tilia cordata L.)
Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra L.)

Cilt hastalıklarında:
Cadı fındığı (Hamamelis virginiana L.)
Aynısefa (Calendula officinalis L.)
Hercai menekşe (Viola tricolor L.)
Sarı kantaron (Hypericum perforatum L.)
Meşe kabuğu (Quercus cortex)
Ebegümeci (Malva sylvestris L.)

Anksiyete, huzursuzluk ve ruhsal bozukluklarda: 
Oğul otu (Melissa officinalis L.)
Papatya (Matricaria chamomilla L.)
Çarkıfelek (Passiflora incarnata L) 
Sarı kantoron (Hypericum perforatum L.) 
Kedi otu (Valeriana officinalis L.) 
Şerbetçi otu (Humulus lupulus L.)

Immunstimulan etki için:
Afrika sardunyası (Pelargonium sidoides L . ) 
Kara mürver (Sambucus nigra L.) 
Ekinezya (Echinacea purpurea L.) 
Geven (Astragalus membranaceus L.)

SEMİNERLER
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Doğaya ait her hikaye aslında, doğanın parçası olan ama bunu 
bazen unutabilen insanın doğa ile kendisi arasında bir bağ kur-
maya çalışmasından kaynaklanıyor. Bu hikayeleri dinlerken si-
zin için yeni olan bu bilginin yüzyıllardır her kültür, her kavim, 
her krallık ve imparatorluk için aynı olduğunu, farklı ifadelere 
rağmen ortak bir dili konuşabileceğinizi anlıyorsunuz.

Kendilerini doğanın bir parçası olarak gören Kızılderililer için 
her doğa olayı büyük bir düzenin içindeki hayatın ta kendisi. 
Kış rüzgarları esiyor çünkü doğanın kırılmış dalları, kurumuş 
yaprakları temizlemesi, ağaçları budayıp, toprağı dinlendirme-
si gerekiyor; bahar geliyor çünkü uyanma zamanı, yağmurlarla 
yıkanma, temizlenme, silkinme zamanı..

Yunanlılar için doğa Olympos dağının tepesinde yaşayan tanrı 
ve tanrıçaların idare ettiği bir düzen. Rüzgarın, suyun, ateşin, 
güneşin tanrıları, tanrıçaları ilişkileri ile doğa olaylarını şekil-
lendiriyor, insanlara da bunun içinde yer alma lütfunu bağışlı-
yor.

Tek tanrılı dinlerde doğa tanrının varlığının bir yansıması. Tanrı 
her şeyin sahibi ve doğadaki düzenin yaratıcısı. Bu düzen dik-
katle bakıldığında akıllara durgunluk veriyor. İnsan kendisi ile 
doğa arasında sağlam bir ilişki kurmak istiyor, hikayeler yara-
tıyor.

Hangi kaynaktan gelirse gelsin bu hikayeler tarih boyunca dil-
den dile yurt, ırk, din dinlemeden anlatılıp gelmiş ve her dilde 
yerini almış. Ortak özellikleri, insana ait duyguların, aşkın, nef-
retin, korkunun, hasretin her türlüsünü ölümsüz kılmaya çalış-
maları olmuş.

Bitkilerin Hikayeleri

Doç. Dr. Melike ŞAHİNER
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Tıp Fakültesi

SEMİNERLER



37



38

Burada birkaç bitkinin hikayesini  bulacaksınız. Kimi 
adını ve anlamını mitolojiden, kimi halk hikayelerin-
den almış, kimini de insanlar  uydurmuşlar, sırf sıradan 
görünen bazı olaylar unutulmasın diye. Bakalım bu hi-
kayeler bitkileri, çiçekleri ölümsüzleştirirken doğaya 
hangi işareti bırakmışlar.

Anemone: Rüzgar Çiçeği,  Manisa Lalesi, Girit Lalesi
Ölümlü Adonis ile aşk tanrıçası Afrodit birbirlerine 
aşıktır. Adonis bir gün avlanırken, Afrodit’in eski sev-
gilisi olan ve bir ölümlüye olan aşkından dolayı Afro-
dit’i kıskanan, savaş tanrısı Ares tarafından ormanda 
vurulur. Afrodit yetişine kadar Adonis ölür. Afrodit bir 
törenle sevgilisinin vücudunu kokular ile ovar ve onu 
ölüler diyarına götürmek üzere kucaklar, bu sırada 
Adonis’in kan damlaları ile kokular birbirine karışır ve 
yeryüzüne dökülerek birer çiçeğe dönüşürler. Bu çiçe-
ğe Adonis ile Afrodit’in aşkı anısına Anemon denir.

İris: Süsen, Mezarlık Zambağı, Navruz
Zeus ve Hera’nın habercisi olan gökkuşağı tanrıçası 
İris cennetten aldığı haberleri gökkuşağından geçe-
rek dünyaya taşımaktadır ve Latincede adı “cennetin 
gözü” anlamındadır.  İris çiçeği taşıdığı renkler ve çiz-
giler nedeni ile adını bu tanrıçadan alır. Göz bebeğimi-
ze de iris denir ve bu nedenle eski Yunan’da her insanın 
cennetten bir parça taşıdığına inanılırmış.

Narcissus: Nergis
Narcissus inanılmaz güzellikte bir delikanlıdır. Annesi 
ona eğer kendi güzelliğine bakmaz ise uzun bir ömür 
yaşayabileceğini söyler. Ama Narcissus annesini sözü-
nü dinlemez ve nehirdeki aksine bakar, bu akse aşık 
olur ve onu yakalamak için suya eğilir, dengesini kay-
bederek düşer ve boğulur. Öldüğü yerde bir çiçek biter. 
Bu çiçek boynu bükük, yere bakmaktadır, adı Nergis’dir.

Cercis siliquastrum: Judas Ağacı, Erguvan
İsa’ya ihanet eden havari daha sonra yaptığına daya-
namayıp kendini bir erguvan ağacının dalına asmış. 
Ağaç bu durumdan o kadar utanmış ki o zamana kadar 
beyaz olan çiçekleri birden erguvan rengine dönmüş.

Bir başka hikayeye göre ise İsa’nın çarmıha gerildiği 
erguvan ağacının çiçeklerinin rengi ağacın akıttığı kan-
lı gözyaşlarından kaynaklanmaktadır.

Hikaye ne olursa olsun bu renk Bizans imparatorluğu-
nun rengidir ve Bizans döneminde kraliyet ailesinden 
başkasının kullanmasına izin verilmemiştir.

Fritillaria imperialis: Ters Lale, Ağlayan Gelin
İsa çarmıha gerilmeye giderken geçtiği yoldaki bütün 
çiçekler saygı ile eğilmişler, bir tek ters lale dik dur-
muş, ama İsa’nın ona bakışları ve çarmıha gerilişi bu 
çiçeği o kadar utandırmış ki başını eğip, o gün bu gün-
dür ağlarmış. O nedenle Hıristiyanlar bu çiçeği kutsal 
saymış. Geçmişte Hakkâri bölgesinde yaşayan Asurîler 
de her sabah göbeğinden su yaydığı için bu çiçeği ‘Ağ-
layan lale’ diye adlandırmış ve kutsal saymış. Kejan la-
lesi, Kerbela lalesi, Kral lalesi olarak da bilinmektedir.

Tulipa: Lale
Şirin’in aşkından çöllere düşen Ferhat kırılan kalbi ile 
dolaşırken gözyaşları çöle dökülür ve her damla kum 
tanelerinde kırmızı bir çiçeğe dönüşür. Bu çiçeğe lale 
denmiş. Osmanlı’da bir döneme ismini vermiş, değeri 
nedeniyle Batıya padişahların hediyesi olarak gitmiş-
tir. Tek çiçek açması nedeni ile Allah’ın birliğini temsil 
ettiğine inanılır.

Çiçeklerin hikayeleri insanlık tarihi kadar eskidir. Her 
çiçek için kültüre göre değişen bir hikaye bulmak 
mümkündür.
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Tarihte yün

Yün dokumacılığıyla ilgili en erken veriler Anadolu ve Yukarı 
Mısır’dan gelmektedir. Asurlular dokumalarında en çok yün lif-
leri kullanmışlardır. MÖ 4000 yıllarında ait bir İskit Kurgan’ın-
da buzul içinde donarak günümüze kadar bir tutam yün gele-
bilmiştir.

Türk dünyasında Göktürkler, Hunlar ve diğer Türk kavimlerin-
de koyun kutsal hayvan kabul edilmiştir. Bu yüzden yün lifinin 
Türk kültüründe önemli bir yeri vardır.  Yerleşik hayata geçi-
len ilk Türk devleti Uygurlar’da keçe ticari açıdan önemli bir 
yer tutmaktadır. Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde 
keçe, giysilerde, çizmelerde, başlıklarda, çeyizlerde kullanıl-
mıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de keçe, giyimin bir 
parçası sayılmış, Osmanlı ordusunda stratejik bir unsur olarak 
görülmüş, çadır, yaygı, giysi, çizme, börk denilen yeniçeri baş-
lıkları, klasik başlıklar ve feste keçe kullanılmıştır. 

Yünün kaynağı

Tekstilde kullanılan liflerin başında gelen hayvansal lifler, yün 
ve salgı kökenli lifler olmak üzere ikiye ayrılır. Yün liflerin %90’ı 
koyunlardan elde edilir. Koyun cinsleri içinde en ince çapa sa-
hip yün lifleri merinos koyununa aittir. Tiftik keçisinden moher, 
deveden deve tüyü, alpakadan alpaka yünü, Keşmir keçisinden 
kaşmir yünü, tavşandan angora yünü elde edilir. 

Yün, koyunlar ilkbahar ve sonbahar aylarında kırkılarak elde 
edilir. Yününün kalitesi koyunun cinsine, yaşına, kırkılma ye-
rine ve bulunduğu bölgeye göre değişir. Yapağı, kırkım esna-
sında hayvanların üzerinden bütün gömlek halinde çıkarılan ve 
eğirilip iplik yapılabilen kıllardır. Kumaş yapımında yapağının 
yıkanmış, temizlenmiş hali kullanılır. 

Yün Lifler

Sultan KURTULUŞ
Selçuklu Atatürk Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
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Yünün yapısı

Yünün yapısında 20 çeşit amino asit bulunmaktadır. 
Yün lifleri diğer doğal ve yapay liflere nazaran daha 
fazla moleküller arası çekime sahiptir. Yünde bulunan 
keratin yünün fiziksel ve mekanik özelliklerine katkıda 
bulunur. Yün lifinin elementel kompozisyonu şöyledir: 

•	 Karbon %50-52
•	 Hidrojen %6.5-7.5
•	 Oksijen %22-25
•	 Azot %16-17 

Yünde üç tabaka vardır:
Epiderm: Kütikül denilen epiderm tabakası yün lifinin 
en dış yüzüdür. Birbiri üzerine kapanan pul şeklinde 
hücrelerden ibarettir. Bu tabaka leke tutmayan, nem 
emen bir yapı sergiler. Bu tabakanın keçeleşebilir ol-
ması da istenilen bir durumdur.
Korteks: Yün lifin esas %90 yapısını oluşturur. Uzun 
kat iğ şeklinde hücrelerden oluşmuştur. Yünün, antis-
tatiklik, ısıya karşı dayanım, nem emme, renk, muka-
vemet, elastikiyet, boyanabilme yeteneği gibi pekçok 
özellik bu tabakayla ilgilidir. Yün, yaylanma yeteneği 
sebebiyle halı, kilim yapımında çok kullanılır. 
Medulla: Yünün ilik kısmıdır. İlk önce akışkandır, sonra 
kurur ve içi hava ile dolar. Bu havalı kısım ısı izolas-
yonunu sağlar. Yün bu sayede kışlık giysilerde sıklıkla 
kullanılır.

Yünün özellikleri

İncelik: Yün lifi incelip ipliğe dönüşebilir.
Uzunluk: Yün lifi ipliğe dönüşürken uzar. Yün %40’lık 

bir oran ile doğal lifler içinde en iyi uzama özelliğine 
sahiptir.
Mukavemet: Yün oldukça dayanıksız bir liftir. Islandı-
ğında dayanıklılığı azalır.
Keçeleşme: Yünün sahip olduğu morfolojik özellikler 
uygun ortam koşullarıyla birleştiğinde “keçeleşme” 
olarak adlandırılan eşsiz bir özellik ortaya çıkmaktadır.
Yaylanma: Yünün avuç içine alındıktan sonra sıkıştı-
rılması ve tekrar eski halini almasıdır. Buruşmaya ve 
ezilmeye karşı dayanıklılığı fazladır. Kısa yün liflerinin 
yaylanma yeteneği daha yüksektir. 
Nem çekme: Yün en fazla nem çeken liftir. Yün, ıslaklık 
hissi vermeden ağırlığının %30’u kadar nem tutabilme 
kapasitesine sahiptir. Yanmaya dayanıklıdır. Kendine 
has ıslak yün kokusu anti-mikrobiyal özellik gösterir. 
Elektriklenme: Yünün elektriği iletme kabiliyeti çok za-
yıftır.

Yakın dönemde yün

Sanayi devrimiyle yapay lifli tekstil ürünleri daha ucu-
za daha fazla ürün çeşidiyle piyasada yerini almış, keçe 
ve yünün popülaritesi düşmüştür. Özellikle 1960’lı yıl-
larda üretimdeki düşüşün sebebi, sentetik liflerin ve 
pamuk liflerinin kullanımındaki artıştır. Ayrıca tekstil 
endüstrisinde seri üretimle ve standart şekilde elde 
edilen ürünler, tekstil makinelerine uyum koşulların-
dan dolayı daha çok tercih edilir hale gelmiştir.

1990’lı yıllarda yün tüketiminin desteklenmesi özellik-
le IWS (International Wool Secretariat) gibi kuruluşlar 
tarafından gündeme getirilmiştir. Uluslararası yün ör-
gütlerinin tanıtım kampanyaları, yenilikçi yeni lif çalış-
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maları ve moda unsurunun desteğiyle yünlü kumaşlar 
üretilmiş, pazar payının yükselmesi hedeflenmiştir.  
Yünü diğer tekstil ürünlerinden ayıran özellikleri ön 
plana çıkartılarak özellikle ‘’keçeleşme özelliği’’ ile 
yeni tasarımların gelişmesi sağlanmış ve tüketicinin 
beğenisine sunularak kabul görmüştür. Buna bağlı ola-
rak orta ve ileri yaş grubu tarafından daha çok tercih 
edilen yünün, genç tüketici kitlesi tarafından da kul-
lanımını teşvik etmek amacıyla modayı yüne göre be-
lirleme, yünlü kullanma eğilimi oluşturma çalışmaları 
yapılmıştır.

2000’li yıllarda yünün ekolojik ve insan sağlığına doğ-
rudan katkı sağlayıcı nem emicilik, zararlı ışınlardan 
koruma gibi üstün özellikleri öne çıkarılmıştır. 2006 yı-
lında “geleceğe giden yol ve rekabet işbirliği”, 2008 yı-
lında “yün çevre dostu elyaf” temasıyla yünün doğallığı 
ve çevreye uyumu vurgulanmıştır. Mimar ve tasarımcı-
ların yünü uçaklar, trenler, yüksek binalar ve sağlık gü-
venlik konularının önemli olduğu alanlarda kullanması 
teşvik edilmiştir. Yünün, lüks kıyafet ve günlük kıyafet-
te spor, rahat, pratik, her mevsime uygun ve şık oluşu 
öne çıkarılmış, yıkanınca çekmeyen ve keçeleşmeyen, 
ütü gerektirmeyen, bakımı kolay yün üretimleri des-
teklenmiş, yenilikçi fikirler sayesinde olumsuzlukların 
ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Yünün kullanım alanları 

A. Geleneksel kullanım alanları

1. Konfeksiyon 
Yün lifinin fiziksel ve kimyasal yapısı, tekstil için çok 

değerli olmasını sağlar. Yünü tekstil için değerli kılan 
özellikleri: 

•	 Sıcak ve soğuk tutma 
•	 Nefes alma
•	 Esneklik 
•	 Koku yapmama 
•	 Yumuşaklık 
•	 Nem tutma 
•	 Güç tutuşturuculuk 
•	 Biyolojik olarak çözünebilirlik
•	 Yenilenebilirlik

Yün, kış aylarında ısı kaybını önler, yaz aylarında serin-
lik sağlar.

2. Halıcılık ve döşemecilik 
Yünün tekstil lifi olarak döşeme sektöründe de önemli 
yer tutmaktadır. Kirlenmeye, lekelenmeye ve yanmaya 
gösterdiği direnç dolayısıyla özellikle son yıllarda mo-
bilya kaplamalarında keçe kullanılmaktadır.

3. Yatak odası tekstilleri
Yün liflerinden elde edilen battaniye, yastık, yatak, 
yorgan kullanım oranı yapay liflerin sektörde kullanımı 
ile düşmüştür. Ancak doğal, geri dönüşebilir olması ve 
insan sağlığını desteklemesi gündeme getirilerek yün 
lifler yeniden öne çıkarılmaktadır.

4. Keçeden ayakkabı ve çizme 
İnsanlar iklimden ve olumsuz zemin koşullarından ko-
runmak için ayaklarına hayvan postları ve bitkiler sa-
rarak yürümeyi kolaylaştırmışlardır.
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B. Yeni kullanım alanları

1. Tıbbi tekstiller 
Tıbbı tekstillerin sağlıklı bir liften elde edilmesi, toksik, 
alerjen, karsinojenik, mutajenik olmaması gerekmek-
tedir. Bel korselerinde, basınçlı sargılarda, yara örtü-
lerinde, pösteki (koyun ve keçi postu) de kullanılmak-
tadır.

2. Geotekstiller ve tarım tekstilleri 
Dokuma işlemi yapılmamış, az iğnelenmiş keçeler to-
hum ekiminden sonra örtü olarak kullanılmaktadır. Bu 
sayede buharlaşma az olmakta, toprakta sabit sıcak-
lık korunmakta ve çimlenme çok hızlı olmaktadır. Yün 
toprakta parçalandığında  kompost etkisi gösteren çok 
değerli mineraller ortaya çıkmaktadır. Yün lifler büyü-
yen bitkilere gölgelik olarak bahçecilikte de kullanıl-
maktadır.

3. Yalıtım
Tekstil vasfı olmayan yün liflerin endüstriyel açıdan 
değerlendirilerek binaların yalıtımında kullanılması-
na Yeni Zelanda’da başlanmış, daha sonra İngiltere ve 
ABD’de üretime geçilmiştir. Yün, gözenekli malzeme 
olması nedeni ile ısı, ses, elektrik yalıtımı özelliklerine 
sahiptir ve birçok yalıtkandan daha üstündür. Doğal, 
yerel, yenilenebilir, yeniden kullanılabilir, sürekli ve 
çevre dostu bir ürün olup, üretimindeki enerji maliye-
ti son derece düşüktür. Dünyada koyun olduğu sürece 
üretimi devam edecektir. Avrupa Birliği tarafından üs-
tün vasıflı yapı yalıtım malzemesi olarak nitelendirilen 
koyun yünüyle ilgili kalite standartları belirlenmiştir. 
Yangına karşı özel muamele görmüş yün yalıtım mal-
zemeleri uzay ve uçak sanayiinde kullanılmaktadır.

4. Hayvan örtüleri
Kışın üşümemeleri için yeni doğan kuzuların ve binek 
hayvanlarının üzerlerine yün örtülmektedir.

 
5. Kokulu kıyafetler 
Günümüzde, bacakları nemlendiren, E vitamini ile 
besleyen, kıl çıkmasını yavaşlatan, selülit oluşumunu 
önleyen bayan çorapları, ayak kokusunu önleyen ve 
anti bakteriyel etki sağlayan erkek ve bayan çorapları, 
Aloe veralı çarşaflar, güzel kokulu giysiler, böceksavar 
gömlekler gibi çok sayıda yün tekstil ürünü bulunmak-
tadır. Papatya, lavanta, limon, nane, yasemin, gül gibi 
aromatik bitkiler kokunun kontrollü salınımından ya-
rarlanmak üzere yün performans giysilerine uygulan-
maktadır.

6. Akıllı materyaller 
Günümüzde akıllı ev teknolojisi kullanılarak ışıldayan 
yün halılar geliştirilmiştir.

7. Koruyucu giysiler 
Yüksek kimyasal termal dayanıklılık sağlayan uzun zin-
cirli aromatik bir polimer olan PBI (Polibenzimidazol) 
lif, yün lifi ve karışımları, iç katmanda pamuk, aramid, 
yanmazlık apresi uygulanmış yün, günümüzde teks-
til ürünlerinin yanı sıra filtrasyon, yakıt hücresi ya da 
karbon yakalama sistemleri gibi tekstil alanı dışındaki 
çevre dostu uygulamalarda da sıkça kullanılmaktadır. 
Yüksek nem geri kazanımı gibi istenen özelliklere sa-
hip olan bu malzemeden, yanmaz eldivenler, itfaiyeci 
kıyafetleri yapılmaktadır.
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8. Bebek giysileri 
Giysi üretiminde bitkisel kaynaklı lifler (keten, pamuk, 
bambu, viskon), hayvansal kaynaklı lifler (ipek, yün) 
kullanılır. Pamuk lifinin %100’ e yakın kısmı selüloz-
dur. Bu yüzden yıkandığında enine ve boyuna çekme 
gösterir. Esnek değildir. Nemi yüksek derecede emer. 
Bebek giysilerinde yün liflerin kullanımı her geçen gün 
artmaktadır. 

9. Otomobil kaplamaları 
Kirlenmeyi önleyici yün lifinin kokuları emici özelliği 
vardır. Güç tutuşur (LOI=25). Özellikle lüks otomobil iç-
lerinde döşemelik olarak tercih edilmektedir.

10. Zemin tekstili
Zemin tekstilleri; el ürünü ve makine üretimi olarak iki-
ye ayrılır. Yüzyıllar boyunca en kıymetli ticari ürünler-
den biri olma özelliğini koruyan Türk halı ve kilimleri-
nin, dünya el halısı piyasasındaki liderliğini kaybetmiş 
olması, işçilik ve ham madde maliyetlerindeki artışa 
bağlanmaktadır. Ancak, geleneksel tüketim yanı sıra 
yenilik arayışındaki tüketicilere yönelik modern tasa-
rımların uygulandığı farklı ürün gruplarının bu durumu 
tersine çevirebileceği, atıl işgücü kapasitesini ekono-
miye kazandırabileceği, ihracat potansiyelini arttıra-
cağı düşünülmektedir.
Örnek bir tasarım, Neora Zigler’in deniz kıyısından top-
ladığı taşları iki keçe kumaş arasına dikmesiyle oluş-
muştur. Oldukça ağır olmakla birlikte güvenli bir kul-
lanım sunmakta, kullanıcıda sahilde yürüyormuş hissi 
uyandırmaktadır.

Yün kullanımının dezavantajları
Hayvan yününe geçen veya tekstil üretim aşamasında 
kullanılan bazı kimyasallar temas miktarı ve yoluna 
göre kontakt dermatit, alerjik reaksiyon, solunum yol-
larında irritasyon, gözlerde yanmaya neden olabilir.  
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Yüzölçümü 5110 km2  olan İstanbul il sınırları içinde 2.360 doğal 
çiçekli bitki ve eğrelti türü yetişir. Türkiye’nin floristik zenginli-
ği bir kıta ile, İstanbul’un zenginliği de ülkeler ile kıyaslanabil-
mektedir.

İstanbul’un olağanüstü bitki zenginliğinin nedenleri; toprak çe-
şitliliği, iki deniz ve iki kıta arasındaki coğrafi konumu, Karade-
niz’in nemli ve soğuk iklimi ile Marmara denizinin sıcak Akdeniz 
iklimi etkisi altında olması, topografyası ve yüzyıllara dayanan 
geleneksel arazi kullanımıdır.

Bir bölgenin floristik açıdan değerlendirilmesinde önemli bir 
ölçü, barındırdığı endemik (yayılışı sınırlı) bitkilerdir. İstan-
bul’da sulak alanlar, kıyı kumulları, fundalık ve ormanlık alan-
larda doğal olarak yetişen Türkiye için endemik taksonların 
sayısı 62’dir ve bunlardan 24’ü dünyada sadece İstanbul’da ye-
tişmektedir.

İstanbul’un doğal bitki çeşitliliği bakımından önemli bitki alan-
ları (ÖBA), habitat ve tür çeşitliliği ile nadir ve endemik türleri 
barındıran korumada öncelikli alanlardır. İstanbul’da 7 önemli 
alan belirlenmiştir. Uluslararası Bern Sözleşmesine taraf olan 
ülkemiz, bu sözleşme ekinde adları belirtilen 16 İstanbul nadir 
ve endemik türünün yetiştiği ortamları korumakla görevlidir.İstanbul’un Doğal Bitkileri ve

Nadir Türleri

Prof. Dr. Neriman ÖZHATAY
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

SEMİNERLER
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Rosmarinus officinalis (biberiye) çiçek suyu, cildi canlandırır ve 
temizler. Kan dolaşımını tetikler ve cildi aktive eder. Ferahlatıcı 
özelliği nedeniyle tıraş sonrası için idealdir. 7 yaş altı çocuklar 
için uygun değildir.

Pelargonium graveolens (ıtır) çiçek suyu, rejeneratif özelliği 
ile cildi yatıştırır ve iritasyonların giderilmesine yardımcı olur. 
Makyaj temizliğinde idealdir. Çizik ve sıyrıklara uygulanır.

Anthemis nobilis (papatya) çiçek suyu, tahriş olmuş ciltlerin 
bakımında ve bebek pişiklerinde kullanılır. Saçlara uygulandı-
ğında saç renginde tonlama yapar.

Rosa x damascena (gül) çiçek suyu, güzel kokusu, tazeleyici ve 
sıkılaştırıcı özelliklerinden dolayı tercih edilir. Kuru ciltleri yu-
muşatır, nemlendirir.

Hamamelis virginiana (cadı fındığı) çiçek suyu, epidermisin kan 
damarlarına etki ederek cildi sıkılaştırır ve yeniler. Sarkmış cilt-
lerde toparlayıcı olarak kullanılır. Güzel kokusu, ve tazeleyici 
özelliğinden dolayı tercih edilir. Kuru ciltleri yumuşatır, nem-
lendirir.

Citrus aurantium var. amara (portakal) çiçek suyu, gözenekli ve 
siyah noktalı ciltler için uygundur, cildi nemlendirir, yeniler, yağ 
dengesini sağlar, rahatlatır.

Helichrysum italicum (ölmezçiçek) çiçek suyu, hücre yenileyici 
ve doku onarıcı özelliğinden dolayı yıpranmış ve lekeli ciltlerde 
idealdir. Kuvvetli bir kokusu vardır.

Lavandula angustifolia (lavanta) çiçek suyu, arındırıcı özelliğe 
sahiptir. Yağlı ciltlerde dengeyi sağlar, akneye meyilli ciltlerde 

Çiçek Suları (Hidrolatlar)

Aysun GÜZEL
Eğitmen

SEMİNERLER
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kullanılır. Bit formülünde ve sinek kovucu formülünde 
yeralır. Saç derisini temizler ve saç köklerini güçlendi-
rir.

Centaurea montana (mavi kantaron - peygamber çiçe-
ği) çiçek suyu, antienflamatuar ve antioksidan özellik 
taşır. Özellikle uzun saatler bilgisayar karşısında çalı-
şan gözlerdeki yorgunluk ve şişkinliğe iyi gelir.
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2 m yükselebilen, kalın içi boş, çıplak 
gövdeli, ipliksi parçalı yapraklı, şemsiye 
şeklinde çiçekli, grimsi yeşil tatlımsı 
ovalimsi meyveli, çok yıllık otsu bir bitkidir.

Kök, yaprak ve tohumları tedavide 
kullanılır. 

Midevi, gaz söktürücü ve süt arttırıcı olarak 
kullanılmaktadır.

Tohumla çoğaltılmaktadır.

Rezene, Arapsaçı
Foeniculum vulgare Miller [Apiaceae]
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Zeytinburnu Belediyesi 20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Açılışı ve Mesir Macunu Dağıtımı
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Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer ARISOY Açılış Konuşması

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP ve
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ARISOY

Mesir Macunu Dağıtımı
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“Belgelerinin Tanıklığında Kızılay Sergisi” - Halûk Perk Koleksiyonu Sergisi açılışı
Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet ÖZDEMİR, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet 
MAKAS, Kızılay Genel Müdürü İbrahim ALTAN, Manisa Vakfı Başkanı Ercan OĞUZ, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
ŞENTOP, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ARISOY, Koleksiyoner Halûk PERK.
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Belgelerinin Tanıklığında Kızılay Sergisi
Kızılay Genel Müdürü İbrahim ALTAN, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP, Koleksiyoner Halûk PERK,
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ARISOY.

“Belgelerinin Tanıklığında Kızılay” Sergi Kataloğu
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Göz Yastığı Atölyesi / Bahar ŞEKER
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Ergonomi Atölyesi / Fatih GÜSÜN

Aromatik Çikolatalar Atölyesi / Tuncay DEMİRBitki Renklendirme Atölyesi / Yıldız KURT
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Geleneksel Kuruyemişler Atölyesi / Büşra SAĞLAM
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Bebek - Çocuk Masajı Atölyesi / Mustafa SUBAŞI
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Hindistan Cevizinin Gıda ve Kozmetikte Kullanımı Atölyesi / Saniye MANİCİ GEZER
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İplik Sanatı Atölyesi / Düşler Masalı
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Kinetik Kum Atölyesi / Nurdan YEĞİN
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Tohumlu Çiçek Kalemler Atölyesi / Orhan MUZAÇ
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Doğa Baskısı Atölyesi / Elif AKYÜZ
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Çim Adam Atölyesi / Yeşim Fatma KÜÇÜKCAN
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Bedenin Ekolojisi Atölyesi / Gül Ezgi KARAMAN
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Lavantalı Popkek Atölyesi / Selda NARLI
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Festival Alanı

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Şerbet İkramı Stantlar

Stantlar Stantlar
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Konser: Ekin UZUNLAR

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Konser: Erkam AYDAR
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Konser: Derya TÜRKAN & Ümit YILMAZ
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Konser: Murat BALKAN ve Orkestrası
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Konser: Koliva

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Konser: Göksel BAKTAGİR & Eda KARAYTUĞ
Çello: Murat SÜNGÜ
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Merkez Efendi’yi Anma Gecesi Kur’an-ı Kerim Okunması
Hasan Lütfi Ramazanoğlu, Celalettin Şensoy, İshak Danış
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Geleneksel Merkezefendi Yöresel Yemek Yarışması

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU



79
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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 / Erol EREN

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU



83

Nağmedâr Dinletileri / Osman ASLAN
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Nağmedâr Dinletileri / Ferhat Oğuz KOÇ
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Nağmedâr Dinletileri / Taner YALÇIN
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Nağmedâr Dinletileri / Adem TAY

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Nağmedâr Dinletileri / Bülent NURCAN

Nağmedâr Dinletileri / Rıfat ÇALIŞKAN
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Askeri Hastane (Belediye Başkanlığı Binası)

Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Panorama 1453 Tarih Müzesi
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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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20 cm yükselebilen, sürünücü köklenici 
gövdeli, tüylü, yumurtamsı, derin damarlı 
ve dişli yapraklı, beyaz çiçekli, etli kırmızı-
pembe meyveli, çok yıllık otsu bir bitkidir.

Yaprak ve meyveleri tedavide kullanılır. 

İştah açıcı ve idrar arttırıcı olarak 
kullanılmaktadır.

Stolon veya tohumla çoğaltılmaktadır.

Yabani çilek, Dağ çileği

Fragaria vesca L. [Rosaceae]






